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Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-10-12
Diarienummer: KS.2017.281

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2017 för Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2017 för Gnesta kommun

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrregler ska en delårsrapport upprättas för kommunen
per den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas bl a verksamhetsuppföljning,
uppföljning och prognos för budgeten samt uppföljning av investeringar.

Förvaltningens synpunkter

Utgångspunkten för uppföljning av verksamheten i delårsrapporten är den
politiska majoritetens plattform och verksamhetsmål vid beslut om
Framtidsplan 2015-18.

Av delårsrapporten framgår av uppföljning av indikatorer och lägesrapporter
att omfattande aktiviteter har genomförts under perioden januari-augusti för
att uppfylla den politiska plattformen och målen. Exempel på detta är
förbättrade skolresultat, ett fortsatt arbete med bostadsbyggande,
centrumomvandling, upprustning av Storgatan, nya gång/cykelvägar,
bredbandsutbyggnad och nya lokaler (förskola, sporthall och äldreboende).
Andra exempel är ett aktivt arbete med arbets- och integrationsfrågor,
företags- och föreningskontakter samt ett omfattande utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter.

Kommunens resultat efter augusti uppgår till 10,0 mkr och prognostiserad
avvikelse mot budget är 3,5 mkr. Det är framförallt kommungemensamma
poster men även kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden som
bidrar till periodens positiva resultat medan vuxen- och omsorgsnämnden för
närvarande prognostiserar ett underskott.

Det sammanställda resultatet efter elimineringar för Gnesta kommun
tillsammans med bolagen är 13,7 mkr
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Checklista för jämställdhet

Bedömningen är att någon jämställdhetsanalys inte är nödvändig i detta
ärende därför att rapporten utgör underlag inför fortsatt planering. Ärendet
innehåller redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under årets första
åtta månader och i många fall med könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett
underlag för planering av verksamheten i fortsättningen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-10-12
2. Förslag till Delårsrapport 2017 för kommunen

Beslutet ska skickas till:

~Kommunfullmäktige

Christina Hedberg Bengt Klintbo

Kommunchef Tf ekonomichef
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Kommunens 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 har en målstyrning där förbättringsarbete 
och uppföljning av indikatorer är grundstenar. 
För att bedöma måluppfyllelsen använder 
kommunen flera indikatorer. 
 
Varje nämnd sätter sedan sina egna mål och 
indikatorer utifrån 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 i 
årsredovisningen. Delårsrapporten och 
årsredovisningen bildar tillsammans med 
jämförelser och annan statistik ett viktigt underlag 
som kommunen kan använda när man beslutar 
om förändringar inför nästa planeringsperiod. På 
så sätt får kommunen en kontinuitet och ständig 
utveckling av verksamheten samtidigt som den har 
politiska mål som styr verksamheten. 
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Politiska partier i fullmäktige 
Kommunfullmäktige har 31 mandat. Under mandatperioden 2015-2018 styrs Gnesta av en majoritet 
bestående av Socialdemokraterna och moderaterna med 9 mandat vardera. Miljöpartiet har 4 mandat, 
Centerpartiet har 4 mandat, Vänsterpartiet har 2 mandat, Sverigedemokraterna har 2 mandat och 
Liberalerna 1 mandat.  
 
Gnesta kommun har tre kommunalråd; ett vardera från Socialdemokraterna, Moderaterna och 
Centerpartiet.  
 

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 och Gnesta ishall AB.  
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Gnesta har ett mycket bra geografiskt läge 
i Stockholm - Mälardalsregionen. Den kraftfulla 
tillväxten som sker i Stockholmsregionen ger 
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 tätorter och landsbygden, 
ska leva och utvecklas. Kommunen arbetar 
därför med medborgardialoger med 
kommuninvånarna i hela kommunen. I ett 
pågående arbete med en översiktsplan är detta 
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 högt, och kommunen tar bland annat 
fram en centrumplan och planer för fler 
bostäder. Frösjö strand är kommunens stora 
exploateringsprojekt med 180 nya bostäder. 
Kommunen har i samband med detta projekt 
även anlagt en promenadväg och badplats längs 
Frösjön och en småbåtshamn. Till detta 
kommer 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 vägstreräckan från Stopp mot 
centrum är färdigställd och därefter står Västra 
Storgatan på tur. 
 
En prioriterad uppgift i kommunen är ännu 
mer av samverkan mellan kommun, näringsliv, 
föreningsliv och kulturliv. Därför pågår en 
mängd olika aktiviteter riktade mot näringslivet, 
föreningslivet och kulturlivet. En annan viktig 
uppgift är att utveckla fritidsverksamheten. 
Många fritidsanläggningar rustas upp och 
bygget av en sporthall vid Hagstumosse sätter 
igång 2017. 
 
 
 

 
 
Under 2016 ökade befolkningen med 212 
personer, den största sedan 1992. 
Befolkningsökningen fortsätter under 2017.  
 

Antalet barn i förskoleåldern har ökat 
kontinuerligt från början 2000-talet och 
fortsätter den trenden. Antalet skolbarn i åldern 
6–15 år fortsätter att öka som tidigare sedan 
ungefär 2005. Antalet gymnasielever minskade 
fram till 2015 och därefter ökar igen. Antalet 
”äldre äldre” (80 år och över) började öka något 
2016.  

Gnesta tappar många ungdomar i samband 
med att de börjar gymnasiet och upp till 35-
årsåldern. Däremot flyttar många barnfamiljer 
in vilket gör att Gnesta har en stor andel 
invånare 35–60 år, det vill säga den period då 
många är föräldrar och har barn i skolan. Den 
stora andelen i åldern 65–75 år beror på de 
stora 40-talskullarna och att Gnesta är attraktivt 
för pensionärer.  

 

Gnestas fördelning mellan könen är relativt 
jämn med något fler flickor/kvinnor. Att det 
finns fler kvinnor än män i de högre åldrarna 
beror på att kvinnor i genomsnitt lever längre 
än män. 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 få personer mellan 20 och 35 
år i kommunen.  

 

I ålderskategorin 20–30 år finns det färre 
kvinnor än män. Att det finns både få invånare 
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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.  

I Gnesta finns 3 000 arbetstillfällen och mer är 
1 100 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 sysselsätter ungefär 300 personer, 
eller drygt 10 procent vardera.  
 
Nästan 3 000 Gnestabor pendlar till arbeten 

i andra kommuner, varav mer än 1 200 till 
Södertälje och 600 till Stockholm. Ungefär 850 
personer pendlar in till Gnesta kommun, främst 

från Södertälje kommun. Det är fler män (ca 1 
700) som pendlar ut än kvinnor (ca 1 250) och 
fler kvinnor (ca 450) som pendlar in än män (ca 
400). Sannolikt hänger det samman med att 
män i högre utsträckning arbetar i privat sektor 
och kvinnor i offentlig. 
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Uppföljning av den politiska majoritetens plattform och 
verksamhetsmål  
 

Gnesta kommuns fokusområden  
 

 

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 
förutsättningarna. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter så att alla elever ges möjlighet till maximal 
utveckling för att nå kunskapsmålen.  
 
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 

 1. Stark tillväxt 
2. Kunskap och 

utveckling 

3. Service och kvalitet 
4. Hållbarhet och 

framtidstro 

5.Ekonomi 
och ansvar 
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skolorna i Gnesta i att kunna göra naturvetenskap, matematik och teknik mer intressant och 
stimulerande 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 
kunskaper. 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 
kommunen 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 anläggningssektorn, 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 samtidigt till bättre samhällsservice och fler 
utvecklingsmöjligheter. Vi vill se nya företag som startas, och fler företag som växer. Därför ska 
åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag fortsätta att utvecklas och 
kommunens kontakter med näringslivet ska präglas av intresse för näringslivets behov och 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Gnesta kommun har nyligen antagit ett näringslivsprogram som pekar ut inriktningen för de 
kommande åren. Vi vill vårda och värna programmets intentioner och tillsammans med näringslivet 
fortsätta utvecklingsarbetet. Kopplat till näringslivsprogrammet 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 
arbetslöshet och bättre utvecklingsmöjligheter. Deltagande i arbetslivet får människor att växa och 
känna gemenskap. 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 arbetsmarknaden och därmed bidra till samhällsutvecklingen och 
samtidigt växa till självständiga individer och samhällsmedborgare är betydelsefullt för såväl individen 
som för samhället. Gnestas unga ska inte starta sitt vuxenliv i arbetslöshet och därmed riskera ett 
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långvarigt 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 arbetsförmedlingen 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 anställningsbarhet.  
 

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 samhällsplaneringen de kommande åren. 
 
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. 
 

Äldre i Gnesta 

Aktiva seniorer 
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. Verksamheten 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. 
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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.  
 

En god personalpolitik 

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.  
 

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. Kostnadsutveckligen 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 
kostnadseffektiviseringar vid sidan av kvalitetshöjande arbete. 
 

Ett hållbart Gnesta 

Miljö och klimat 

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 energiförbrukningen 
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.   
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Öppenhet, mångfald och social hänsyn 
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 motarbeta alla former av diskriminering. 
Integrationsverksamheten ska stärkas genom ett tätare samarbete med bland annat vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsenheten och statliga myndigheter för att ge en snabbare etablering för nyanlända. Goda 
möjligheter till jobb, utbildning, bostad och fritidsaktiviteter är viktiga nycklarna till ett välmående 
samhälle. Genom att prioritera dessa frågor får vi också goda förutsättningar 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. 
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Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
 
 

1. Gnesta ska vara en attraktiv kommun 

att leva, verka och bo i  

 

Uppföljning av indikatorer 
  
Fler resande med regionaltåg men färre med pendeltåg  

För Sörmlandspilen (regionaltåget) har en markant ökning skett i år. Antalet påstigande under första 
halvåret var drygt 25 000 vilket är en ökning med 17 procent jämfört med samma period 2016. Trots 
det är det fortfarande fem gånger så många som åker med Gnestapendeln jämfört med Sörmlandspilen. 
Men trenden är att skillnaden minskar. 
 
Resandet med Gnestapendeln har minskat i år. Det var 136 000 påstigande mellan januari och juni 
vilket är en minskning med sex procent jämfört med motsvarande period 2016.  
 
Mellan januari och augusti är antalet resande med buss exklusive skolkort oförändrad jämfört med 
motsvarande period 2016 (cirka 79 000). Om även resande med skolkort inkluderas uppgick antalet till 
cirka 112 700 personer vilket innebär en minskning med fem procent. Tendensen är liknande i hela 
länet med en minskning med en procent för samtliga resenärer och en ökning med två procent 
exklusive skolkort. 

Bättre bredbandsuppkoppling  

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. 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.  
 

Lägesrapporter  

Förbättrad trafikmiljö och förnyelse av centrum 

Ombyggnaden av Östra Storgatan avslutades försommaren 2017 och centrumdelen av Västra Storgatan 
är beräknas starta våren 2018. Ombyggnation för en tryggare och säkrare angöring vid Frejaskolan 
pågår. Projektet omfattar även gång- och cykelvägar på Bygdevägen, Tingshusgatan till Skillingagatan, 
Tingshusgatan till Frejavägen samt Västra storgatan från Thulegatan till Nygatan.  

Platsmarknadsföring  

En riktad satsning på att marknadsföra Gnesta kommun som attraktiv plats pågår. Annonsering har 
gjorts i regionala tidningar och turistmagasin och under våren har en redaktionell annons i bilaga till 
Svenska Dagbladet införts. Gnesta kommun har under våren varit med i ett pilotprojekt och 
marknadsförs på MTR-tågen då de passerar Gnesta.  
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Ny översiktsplan på gång  

Arbete med ett förslag till ny översiktsplan pågår och beräknas kunna skickas ut på samråd vid årsskiftet 
2017/18. 

Turistinformation 

Kommunens turistinformation rapporterar att det varit betydligt fler besökare jämfört med förra 
sommaren. De vanligast förekommande frågorna har varit om cykel- och vandringsleder samt paddling. 
Av de utländska besökare som kommit in till turistinformationen har tyskar och engelsmän dominerat. 
Det har även funnits två hyrcyklar till uthyrning, vilket har varit ett populärt inslag. Med en upplaga på 
15 000 exemplar delades Besöksguiden ut till alla hushåll inklusive sommarboende samt spreds bland 
turister och besökande. 

Turistvärdar  
Mellan juni och augusti har två turistvärdar arbetat på Medborgarkontoret och även funnits på plats på 
många av sommarens evenemang och besöksmål. Arbetet innebar 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 också ökat servicen till besökare.  
 
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 attraktiv 
plats att bo och verka i. Exempel på innehåll har varit nybyggnationer, bredbandsutbyggnad och 
evenemangstips. 

Medborgardialoger  

Medborgardialoger har genomförts vid två tillfällen; på Kalaset och på Gnestadagen. På Kalaset var det 
information om centrumförnyelsen vid stationsområdet samt gång- och cykelvägar. På Gnestadagen 
informerades också om kommunens planer på bostadsbyggande, centrumutveckling och gång- 
cykelvägar. Vid båda dessa tillfällen ingick också en enkätundersökning om kommunens tillgänglighet 
och öppettider.  

Freja Bad & Gym 

Under årets första åtta månader har det varit cirka 21 700 betalande gäster som besökt anläggningen för 
att träna och bada. Till detta kommer alla skolelever och föreningar som gästar anläggningen varje 
vecka. Verksamheten har utvecklats med vattengymnastik, en liten shop med badkläder, ett pop up-
bibliotek (mobilt bibliotek), babylek, aufguss (doftbastu), nya maskiner på gymmet och simskolor.  

Omfattande upprustning av fritidsanläggningar  

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 ny ismaskin har skett. Under perioden första 
oktober till sista mars har ishallen varit tillgänglig för allmänheten 17,5 timmar i veckan. 
 
Aktiviteter på biblioteket 

Biblioteket hade 82 361 besökare mellan januari och augusti 2017 (varav Stjärnhov 795) 
Antalet lån var 35 961 (varav 1020 i Stjärnhovs bibliotek). Kvinnor stod för cirka 75 procent av lånen. 
Antalet lån av e-böcker och e-ljudböcker var 762. April 2017 lanserades den digitala filmtjänsten Viddla, 
där låntagaren erbjuds ett brett utbud av filmer. På biblioteket anordnades 132 kulturaktiviteter januari-
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augusti 2017, varav 78 för barn. Exempel på detta var bokprat, klassbesök, biblioteksinformation, 
bokcirkel, talboksinfo, lovaktiviteter, författarbesök, Barn spelar för barn etc. Dessutom har biblioteket 
haft nio utställningar.  
 
 

2. Alla elever ska ges förutsättningar för 

att nå kunskapsmålen i alla ämnen 

Uppföljning av indikatorer 
 

Resultat i skolan 
Årskurs 9   2014 2015 2016 2017 

Gymnasiebehörighet 
(%) 

Frejaskolan Totalt 
Flickor 
Pojkar 

90,5 

92,5 
88,6 

85,1 

94,6 
78,6 

69,1 

80,0 
62,9 

88,4 

97,7 
80,8 

 Riket, totalt  86,9 85,6 83,1 82,5 
Meritvärde* Frejaskolan Totalt 

Flickor 
Pojkar 

211,3 

225,9 
198,1 

204,1 

227,7 
187,2 

182,1 

220,2 
159,31 

214,3 

251,5 
182,9 

 Riket, totalt  214,8 224,7 224,1 223,5 
Andel (%) minst E i 
alla ämnen 

Frejaskolan Totalt 
Flickor 
Pojkar 

84,5 

87,5 
81,8 

64,9 

76,3 
57,1 

57,3 

75,0 
47,1 

76,8 

88,4 
67,3 

 Riket totalt  77,4 77,0 74,2 74,1 
       
*Till och med 2014 beräknades det genomsnittliga meritvärdet på 16 ämnen, maxvärde 320. Från och med 2015 beräknas det 
genomsnittliga meritvärdet på 17 ämnen, maxvärde 340. År 2014 är därför inte direkt jämförbart med 2015-2017 
 

Årskurs 6   2014 2015 2016 2017* 

Andel (%) minst E i alla 
ämnen 

Gnesta, 
kommunala 
skolor 

Totalt 
Flickor 
Pojkar 

66,3 
74,0 
58,3 

66,1 
69,4 
62,0 

66,7 
64,6 
68,8 

79,0 
88,9 
68,9 

 Riket, totalt  79,5 80,5 79,2  

 
Kommentar: 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 samtliga 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 preliminärt 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 %) Det genomsnittliga meritvärdet, som ger ett 
mått på hur höga betyg eleverna nått, har också ökat till cirka 215 från 182 men fortfarande knappt tio 
meritpoäng lägre än rikssnittet 2016. Andelen elever som uppnår minst betyget E i samtliga ämnen har 
också gått upp avsevärt och kommer sannolikt att vara kring rikssnittet. Det finns dock stora skillnader 
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mellan pojkar och flickor, oavsett vilket mått man tittar på. Flickorna har betydligt högre resultat än 
pojkarna, en skillnad som funnits under flera år. Bland flickorna är nästan samtliga behöriga till 
gymnasiet, 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 2014-2016 (de år som det finns 
nationell statistik tillgänglig), har Gnestas sexor 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 sannolikt innebär ett resultat i paritet med 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.   
 
Skillnader i skolresultat mellan pojkar och flickor är något som återfinns på nationell nivå sedan lång tid 
tillbaka. För att veta vilken typ av insatser som bör sättas in i Gnesta behöver skillnaderna analyseras 
närmare, t ex avseende skolnärvaro. 
 

Enkät till elever och vårdnadshavare 
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. 

Enkätundersökning elever VT17  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 %   

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. 

 
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. 

Enkätundersökning vårdnadshavare 
VT17 

 Åk 2 Åk 5 Åk 8 

Mitt barn känner sig tryggt i skolan  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 %   

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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Under våren genomfördes en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 2, 5 och 8, samt 
vårdnadshavare i samma årskurser och i förskolan. Svarsfrekvenserna 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 överlag, 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 huruvida 
skolarbetet väcker nyfikenhet och lust att lära mer. Där sjunker andelen som instämmer i de äldre 
årskurserna, till 27 procent i åk 8. Skolorna arbetar vidare med resultaten inom varje område, men vissa 
resultat som exempelvis det om nyfikenhet och lust att lära, behöver även aktualiseras i de 
ämnesdidaktiska utvecklingsgrupperna. 
 

Lägesrapporter  

Ny ledningsorganisation inom förskolan 

Under året har förskolecheferna arbetat fram en ny ledningsorganisation för förskolan. En 
utvecklingsledare per förskola har utsetts efter ansökningsförfarande. Dessa bildar tillsammans med 
förskolechefer och pedagogisk utvecklingsledare förskolans ledningsgrupp och bidrar till arbetet med 
pedagogisk utveckling och likvärdighet i kommunens förskolor. 

 

Utveckling av undervisningen 

Under läsåret 2016/17 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. Av dessa är fjorton lärare från hösten 2017 förstelärare 
och leder skolövergripande ämnesdidaktiska utvecklingsgrupper med syftet att tillsammans utveckla 
undervisningen.  
 
System och strukturer för systematiskt analys- och utvecklingsarbete 

Under året har förvaltningen tagit fram en övergripande rutin för förvaltningens och verksamheternas 
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 införandet av resultatdialoger, där förskolechef/rektor 
diskuterar enhetens resultat och utvecklingsområden med förvaltningschef och strateg. Cheferna får 
också komma till nämnden och presentera sin verksamhet och dess resultat, något som genomfördes i 
februari och föll väl ut. Detta kommer att bli ett stående årligt inslag varje höst. 
 
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 samtliga kommuner i 
Stockholms län. Detta innebär en bättre överblick över eleverna och på sikt även över kostnaderna för 
gymnasieskolan.  
 
Från höstterminen 2017 bedrivs gymnasieutbildning i form av introduktionsprogram (IM) i Gnesta, 
däribland språkintroduktion (SPRINT). Syftet är att kunna erbjuda gymnasiestudier på hemmaplan för 
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en elevgrupp där en extra tröskel i form av daglig pendling riskerar innebära att man inte slutför sin 
gymnasieutbildning. Gensvaret har hittills varit stort: 27 elever har påbörjat språkintroduktion och 7 
elever har påbörjat övriga introduktionsprogram. 
 
 

3. En trygg vård och omsorg av hög kvalitet 

 

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 hälso- och sjukvårdsenheten och hemtjänsten samt särskilda boenden har 
medfört gemensam årshjulsplanering vad gäller utbildning, handledning och delegering. För 
patientsäkerheten är även MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) arbete med tillsyner och reviderade 
riktlinjer betydelsefull.  

Ny organisation 

Verksamhetsområdet administration och bistånd är ny i förvaltningens organisation. Denna skall 
fungera som en sammanhållande enhet för hela förvaltningen och ha fokus på alla olika delar i vuxen- 
och omsorgsförvaltningen. På så vis nyttjas resurserna som finns på ett bättre och effektivare sätt.  
 
Förvaltningen har också anställt en egen kommunikatör 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. Nämndens verksamhet blir på så sätt mer transparent 
och kvalitativt bra verksamheter blir mer kända för alla. 

Kvalitetsråd bildat 

Ett kvalitetsråd har bildats med verksamhetschefen för äldre och personer med funktionsnedsättning 
samt representanter från alla verksamheter. Kvalitetsrådets första arbetsområde blev kosten. Forskning 
på nationell nivå visar att det runtom i landet ofta råder näringsbrist bland äldreomsorgens brukare. En 
mätning genomfördes därför inom hemtjänsten och på särskilda boenden i Gnesta. Vid mättillfället 
fanns ett flertal personer med risk för undernäring och sex personer var vid mättillfället undernärda. 
Utvecklingsarbete påbörjades omedelbart.  

Satsning på digitalisering.  

Arbete pågår mellan landstinget och länets kommuner kring gemensamma system inför 2018 då ”Trygg 
och effektiv utskrivning från sluten vård” träder i kraft. Inom hemtjänsten kan den som önskar och inte 
vill bli störd på natten få en trygghetskamera för bruk nattetid.  

Aktiviteter på äldreboenden 

Frustunagården och Ekhagen har varsin aktivitetssamordnare som varje dag erbjuder de boende 
individuella och gemensamma aktiviteter. Aktiviteter kan förekomma i form av utevistelse, rörelse, 
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musik, samtal, särskilda individuella önskemål eller utflykter. På Ekhagen har en särskild enhet öppnats 
som är anpassad för människor med kognitiv svikt och som är så kallade yngre äldre. Personalen har 
fått utbildning i bemötande för den målgruppen. 

Nytt äldreboende  

Ett nytt äldreboende med 44 platser ska byggas på Frönäs gärde. Det beräknas bli inflyttningsklart 
vintern 2018/19 och ha namnet Strandhagen. Projektering och upphandling är klar och byggnation 
påbörjas 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. 

Sommarläger för unga med funktionsnedsättning 

Ett sommarläger har genomförts i egen-regi för de barn och ungdomar som vistas på Regnbågen 
korttids -och fritidsverksamhet 

Samarbete med frivilligorganisationer 

En ansvarig på vuxen-och omsorgsförvaltningen har fått i uppdraget att utveckla samarbetet med 
frivilligorganisationerna samt de volontärer som finns i kommunen. Arbetet ska fokusera på 
förebyggande arbete inom samtliga verksamheter.  

 
 

4. Fler välmående och växande företag 

 

Uppföljning av indikatorer 
 
Högsta1 betyget från företagen  

I NKI-undersökningen (nöjd-kund-index) om företagares uppfattningar om kommunernas service 
framgår att Gnesta kommuns företagare är nöjdare 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.  

Insatser för nyföretagande 

Första halvåret 2017 startade 25 nya företag jämfört med 35 företag 2016. Flest företag startades inom 
bygg, gräv, måleri, el och VVS. I samarbete med Nyföretagarcentrum arrangerade Gnesta kommun en 
starta-eget kurs vid fem tillfällen. Omkring 15 personer deltog, varav 60 procent män och 40 procent 
kvinnor. Rådgivning till nystartade företag har även förekommit vid separata tillfällen på biblioteket i 
Gnesta.   

                                                 
1 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. 
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För att stärka nyföretagandet har Gnesta kommun även inlett ett nytt samarbete med Coompanion, 
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, Nyföretagarcentrum och Coompanion har 
arrangerats ett Öppet-hus våren 2017, där besökare ställde företags- och arbetsrelaterade frågor. Målet 
var att locka fler människor till att starta företag.  

Företag med över fem anställda  

Mellan januari – juli fanns det 65 företag registrerade med fler än fem anställda. Under samma period 
2016 fanns det 67. 

Uppskattade företagsbesök 

Kommunalråden och näringslivschefen har hittills gjort 20 företagsbesök inom olika branscher, varav 
11 företag drevs av kvinnor och 9 drevs av män. 
 
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 industriområde 
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. Första halvåret 2017 var det totalt 
5,25 hektar kommunalt ägd och 1,25 hektar privat ägd planlagd mark (2016 var det 3,25 respektive 1,25 
hektar).  
 

Lägesrapporter  
Fortsatta aktiviteter inom näringslivsprogrammet 

I näringslivsrådet ingår företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner. Första halvåret 2017 
fortsatte näringslivsrådet att genomföra 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 Jobbsökare och Företagarna 
Trosa-Gnesta arrangerades en utbildningsserie om rekrytering och anställning i mars 2017 för 13 
företagare. Gnesta kommun 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 

En Morgonsoffa genomfördes i Björnlunda i mars 2017 som besöktes av närmare 90 företagare. 
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 två företagsfrukostar för att prata om handelns villkor, evenemang och utvecklingen i centrum. 
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5. Fler i sysselsättning samt en 

arbetslöshet som ligger minst 2  

procent under länssnittet 

 

Uppföljning av indikatorer 
 
Relativ arbetslöshet och antal personer med aktivitetsstöd  

 

16-64 år Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd 

(% av arbetskraften) 2017-08-31 Differens 1 år 2017-08-31 Differens 1 år 

Gnesta 2,7 % -0,6 % 2,0 % -0,5 % 

Södermanland 5,2 % -0,3 % 5,1 % 0,1 % 

Riket 4,1 % 0,0 % 3,3 % -0,1 % 

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

 

18-24 år Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd 

(% av arbetskraften) 2017-08-31 Differens 1 år 2017-08-31 Differens 1 år 

Gnesta 2,7 % -1,9 % 2,1 % -1,2 % 

Södermanland 7,2 % – 1,3 % 6,8 % -1,0 % 

Riket 5,4 % – 0,6 % 4,9 % – 0,6 % 

 

Könsuppdelad statistik 

16-64 år Kvinnor       Män       

(% av arbetskraften)  Öppet arbetslösa  
Program med 
aktivitetsstöd 

Öppet arbetslösa  
Program med 
aktivitetsstöd 

  2017-08-31 Diff 1 år 2017-08-31 Diff 1 år 2017-08-31 Diff 1 år 2017-08-31 Diff 1 år 

Gnesta 2,5 -0,4 2,3 -0,3 2,9 -0,2 1,8 -0,6 

Södermanland 5,1 -0,1 4,9 -0,2 5,2 -0,6 5,3 0,0 

Riket 3,9 0,1 3,2 0,0 4,2 -0,2 3,5 -0,1 

 

18-24 år Kvinnor       Män       

(% av arbetskraften) Öppet arbetslösa  
Program med 
aktivitetsstöd 

Öppet arbetslösa  
Program med 
aktivitetsstöd 

  2017-08-31 Diff 1 år 2017-08-31 Diff 1 år 2017-08-31 Diff 1 år 2017-08-31 Diff 1 år 

Gnesta 2,0 -3,6 0,8 -0,3 3,3 -0,3 3,3 -2,2 

Södermanland 6,6 -0,4 5,4 -0,7 7,7 -2,1 8,0 -1,3 

Riket 4,4 -0,5 4,0 -0,5 6,3 -0,7 5,8 -0,7 

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

Av de nyanlända inom etableringsprogram och andra utrikesfödda har under januari-augusti åtta haft 
sysselsättning/arbete på Lilla Återbruket, 15 fått arbete/sysselsättning inom övriga kommunen och fem 
fått arbete hos annan arbetsgivare. Utöver detta har tre påbörjat/återgått till studier av olika slag. 
Dessutom har kommunen hittills skapat åtta Extratjänster 2.  
 
Slussen/Lilla Återbruket har totalt arbetat med cirka 40 ungdomar inom Delegationen för Unga till 
Arbete (DUA) och kommunens aktivitetsansvar. Av dessa har nio ungdomar hittills haft 
sysselsättning/arbete på Lilla Återbruket, sju har fått arbete inom övriga kommunen och åtta har fått 
arbete hos annan arbetsgivare. Utöver detta har 15 påbörjat/återgått till studier av olika slag.  
 
Av de långtidsarbetslösa har hittills 13 personer haft sysselsättning/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 3-veckors 
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, tagit hand 
om både driften av Klämmingsbergsbadet och två av kommunens idrottsplatser. Fokus har legat på 
ungdomar och nyanlända och arbetet med Extratjänster har varit prioriterat. Totalt har Slussen hittills 
arbetat med drygt 90 personer. Av dessa var det cirka 38 ungdomar, cirka 19 nyanlända inom 
Arbetsförmedlingens etableringsprogram, 16 ”övriga utrikesfödda” och resterande ”övriga” 
arbetssökande.   
 
Samverkan för ungdomar 

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

På Utbildningscentrum har det varit en ökning av antalet elever på svenska för invandrare (SFI) under 
2017. Under våren 2016 studerade 54 elever på SFI och under våren 2017 var det 89 elever. Komvux 
har under våren 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 man har arbete. Ett sjunkande antal 
elever noteras för yrkesvux-utbildning pga att många arbetar och vill avvakta med sina studier. 
 
 

                                                 
2 Ny anställningsform för nyanlända och långtidsarbetslösa 
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6. En befolkningstillväxt om minst 

200 invånare per år 

Uppföljning av indikatorer 
 
Befolkningen fortsätter att öka  

Under 2017 har Gnestas befolkning ökat med 56 personer och uppgick den 31 augusti till 10 917 
personer. Det är en ökning med ca 0,5 procent som beror både på invandringsöverskott och inrikes 
flyttöverskott. Under 2016 var ökningen för motsvarande period 1,6 procent (170 nya 
kommuninvånare) som berodde på stort invandringsöverskott i och med flyktingtillströmningen året 
innan. Under 2017 har många av dessa nyanlända fått kommunplacering i andra kommuner.  
 
Befolkningsförändring januari-augusti under 2016 och 2017  

År Totalt Födelse- 
överskott 

Invandrings-
överskott 

Inrikes 
flyttöverskott 

Justering 

2016 170 +26 +126 +18 0 

2017 56 -9 +36 +24 +5 

 
Statistiken under året från SCB är preliminär på grund av eftersläpning i inrapportering och justeras kontinuerligt. Därför stämmer inte 

totalsummorna med uppgifterna i denna tabell. Först när december ingår i materialet är statistiken komplett. I de fall där inte heller årsstatistik 

stämmer överens har en justering gjorts i statistiken. 

 
Senaste årets befolkningsökning 
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Kommentar: Befolkningen i Gnesta kommun ligger historiskt sett högt i juli månad för att minska 
under höstmånaderna och därefter öka. I år har befolkningsökningen fortsatt under augusti månad även 
om det var marginellt.  
 
Omfattande planer för bostadsbyggander  

En detaljplan för 80 bostäder vid Kärvsvägen i Österkärv vann laga kraft i juli 2017. Boklok planerar 
byggstart för en första etapp med 40 lägenheter under hösten 2017. En detaljplan för 30-50 bostäder 
vid Åkervägen antogs i februari men är för närvarande överklagad. Planarbete pågår för 15-20 
villatomter vid Framnäsvägen. En strukturplan och ett gestaltningsprogram har tagits fram för 
Vackerby trädgårdsstad, en helt ny stadsdel med plats för närmare 600 bostäder. Utredningsarbete har 
påbörjats för området väster om Mariefredsvägen, Södra Frustuna, med plats för 250 bostäder och en 
ny skola/förskola. 

Antal bygglov med startbesked 

Under årets första åtta månader har bygglov med startbesked beviljats motsvarande 51 bostäder; 36 
lägenheter på Frönäs gärde och 15 småhus. Motsvarande period 2016 var det 59 bostäder, varav 17 
småhus och 42 radhus.  
 

Antal färdigställda bostäder/lägenheter  

Under årets första åtta månader har 29 bostäder färdigställts; 24 radhus på Frösjö strand och fem 
småhus. Under året beräknas ytterligare 18 radhus färdigställas på Frösjö strand. Motsvarande period 
2016 var det 8 småhus. 
 

Lägesrapporter 
 
Utbyggnad av Frösjö strand pågår 

Utbyggnaden av bostäder på Frösjö strand pågår.  Under året kommer samtliga Ereims 42 radhus vara 
klara för inflyttning. Ett kvarter med 39 bostadsrätter är under byggnation och under hösten kommer 
Nokon starta bygget av ytterligare 39 bostadsrätter. I området återstår sedan ett kvarter med ett 
sexvåningshus kvar att bygga.  
 
God planberedskap 

Gnesta kommun har god planberedskap för bostäder i hela kommunen. Planberedskap finns idag för 
närmare 400 bostäder. I Gnesta tätort finns planer för cirka 230 bostäder, i Stjärnhov 93 bostäder,  i 
Laxne 31 bostäder, i Björnlunda 10 bostäder och på landsbygden 23 bostäder. 
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7. Ett starkt, brett och inkluderande 

föreningsliv 

 

Uppföljning av indikatorer 
 
Fler kulturföreningar 

Inom kultursektorn finns 37 föreningar varav 16 intresseföreningar, 13 kulturföreningar, fyra 
musikföreningar och fyra hembygdsföreningar. Tre nya föreningar har tillkommit sedan 2016. Dessutom 
finns fyra pensionärsföreningar och tre studieförbund. Totalt har under våren två föreningsnyhetsbrev 
skickats ut till alla föreningar. Nyhetsbreven är gemensamma för kultur- och fritidssektorn. 
Inom fritidssektorn finns 24 idrottsföreningar och 2 friluftsföreningar. 2017 är det totalt 1 995 
idrottsutövare/medlemmar i åldern 4-20 år, varav 872 flickor och 1 123 pojkar, vilket är en ökning 
jämfört med 2016 (1 849 idrottsutövare i åldern 4-20 år, varav 813 flickor och 1 036 pojkar). 

Stor bredd av kulturaktiviteter  

Gnesta kommun har ett nära samarbete med Scenkonst Sörmland. Under våren visades 
teaterföreställningen 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 
capoieria-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 
Graffitikommissionen, ett samarbete mellan åtta av länets kommuner. Landstinget har hittills lagt fler 
aktiviteter i Gnesta än tidigare år. 
 

Lägesrapporter  

Framtidsmöten  

I Stjärnhov genomfördes två framtidsmöten med Stjärnhovs byalag under perioden. Frågor som 
diskuterades var bland annat mötesplats Stjärnhov med badplats, skötselavtal, lekplatser, fiber och 
trafikfrågor. I Björnlunda hölls under perioden 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 mm.  

Kommunen sponsrade flera evenemang 

De olika evenemang och aktiviteter kommunen sponsrat under första halvåret är bland annat 
Gnestarevyn, Vårspiran, Musik i Gryt, Spelmanstämman, Groove i Gnesta, Gnestadagarna, Gnesta 
Konstrunda, Lakeside men också cirkusskolan, lovaktiviteter med provapå-dagar, idrottsskola och 
sommarsimskolan. 
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Idrottspolitiskt program  
2017 har ett arbete inletts med att ta fram ett idrottspolitiskt program i samarbete med föreningarna. 
Under våren har det varit två workshops med föreningslivet, kommunstyrelsens presidium och 
Sörmlandsidrotten för att ta fram prioriterade aktiviteter/ områden som föreningarna vill lyfta fram. 
Resultatet sammanställs i ett samlat dokument som under hösten ska gå ut på remiss till föreningslivet 
och kommunstyrelsen.  
 
 

8. Gnesta kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare  

 

Uppföljning av indikatorer 
 
Minskad sjukfrånvaro  

Periodens totala sjukfrånvaro var 7,17 procent vilket är en minskning från föregående år (7,38 %). 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen ökade sjukfrånvaron marginellt, samtidigt som den minskar 
inom övriga förvaltningar. Den enda åldersgruppen där sjukfrånvaron har ökat är yngre än 29 år, där 
ökningen sker hos kvinnor.  

Viss ökning av andel heltidsanställda 

Av samtliga månadsavlönade har 65 procent en heltidsanställning. 63 procent av kvinnorna har 
heltidstjänster och 74 procent av männen. Detta innebär en total ökning med 1 procentenhet och 
ökningen sker bland kvinnor. 
 

Lägesrapporter  
 
Utbildningsinsatser för chefer 

Två ledarforum har genomförts under våren. Då har fokus varit på att utveckla plattformar för ledar- 
och medarbetarskap. Under hösten planeras kompetensutveckling för chefer avseende de förmågor 
som ledarplattformen innehåller. En utbildningsinsats för nytillträdda chefer kommer genomföras 
under slutet av året. En utbildning i arbetsmiljöarbete för chefer och fackliga företrädare har 
genomförts under våren. 
 
Ledar- och medarbetarplattform  

Plattformar för ledarskap och medarbetarskap har utvecklats gemensamt i chefsgruppen och 
kommuniceras för närvarande i organisationen. Syftet är att skapa en tydlighet och samsyn kring vilka 
förväntningar Gnesta kommun har på chefer och medarbetare. Plattformarna har förankrats hos de 
fackliga organsiationerna och personalutskottet.  

 

Erbjuda önskad sysselsättningsgrad 

Systemstöd för att öka både kommunens och medarbetarnas möjligheter att kunna erbjuda önskad 
sysselsättningsgrad är infört och i drift. Vuxen- och omsorgsförvaltningen erbjuder heltid vilket kan 
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innebära att man kan få arbeta på flera enheter för att gå upp i sysselsättningsgrad. Behoven har 
tillgodosetts bland annat genom arbete i pool, vikariat etc.  
 
 

9. En god ekonomisk hushållning 

 

Uppföljning av indikatorer 
 
Prognossäkerhet vid budgetuppföljningar 

Redovisas i årsredovisningen.  

Ekonomiskt resultat 

Redovisas i ekonomiavsnittet.  

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter  

Redovisas i ekonomiavsnittet.  
 

Lägesrapporter  

Digitalisering i kommunen  

Inom vuxen- och omsorgsförvaltningen pågår digitalisering av informationsflödet för ”Trygg och säker 
hemgång för äldre” som är ett länsövergripande projekt under ledning av Regionförbundet.  
 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår digitalisering i undervisningen med införande av en 
digital dator/surfplatta per elev och lansering av e-tjänsterna ”förskoleplats, fritidshemsplats och 
skolplats”. (I skolplats ingår även skolbyte.) För att underlätta för medborgarna har dessa e-tjänster 
inloggning med E-legitimation. 
 
Inom kommunstyrelseförvaltningen pågår införande av en mer ekonomisk och miljövänligare 
utskriftsprocess i hela kommunen och först ut var Frejaskolan och Ekhagen. WiFi har byggts på 
Frustunagården, Ekhagen och Chill. Utbildning av kommunikationsrådets medlemmar i den 
gemensamma e-tjänstplattformen Open E-plattform är genomförd och arbetet med att bygga e-tjänster 
fortlöper. Inom biblioteket har de publika datorerna fått nytt bokningssystem som underlättar både för 
medborgarnas bokning och personalens arbete. 
 
När det gäller samhällsbyggnadsförvaltningen så har tekniska kundtjänsten arbetat med viss 
digitalisering och en hel del med digitala kartor. De har även gått med i geosamverkan för att få del av 
all öppen data av samtliga medlemmar men även så att kommunen kan dela med sig.  

Större upphandlingar under 2017 

Upphandlingar har genomförts av bl.a. avloppspumpstation, grävmaskin, traktor, VA-buss  och lastbil. 
Därtill pågår för närvarande upphandling av bl.a. banktjänster, pensionsadministration, ekonomisystem, 
mark och VA för Frönäs gärde samt utbyggnad av vatten- och tryckspillvattenledningar 
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(”Laxnelänken”). Dessutom deltar Gnesta kommun i en av Trosa kommun samordnad upphandling av 
företagshälsovård. Under hösten 2017 påbörjas planering för upphandling av livsmedel. 
 
 

10. Långsiktigt minskad natur- och 

klimatpåverkan 

Uppföljning av indikatorer 

Gnesta förbättrade 12 gröna nyckeltal  

I Sveriges ekokommuners Gröna nyckeltal behandlas 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 % 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 
tjänsteresor 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.  
 

Lägesrapporter  
 
Miljö- och hållbarhetsplanen genomförs  

 Från 2017 är det en förändring i förordningen om statsbidrag till energi– och klimatrådgivning. 
Förutom en väsentligt lägre bidragsnivå finns bland annat krav om kommunsamarbete samt 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 tills vidare och har en 
energirådgivare.  

 Kommunen genomförde ett par vattendragsvandringar för markägare och allmänhet. Kommunen 
har deltagit med aktivitet kring det nya konceptet Sörmlands vattenvecka där fokus sätts på vattnets 
betydelse.  

 Kommunen har deltagit 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 ska årligen rapportera till vattenmyndigheten om vattenåtgärder i 
kommunen. Kommunen genomför åtgärder inom flera områden, bl a upprustning av kommunalt 
vatten och avlopp, myndighetsutövning via tillsyn på enskilda avloppsanläggningar samt tillämpning 
av planmonopolet vid planering av t.ex. dagvattenhantering i nya områden. För områden där 
kommunen inte har eget bestämmande medverkar kommunen i vattenvårdsförbund.  
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Upprustningar inom VA 

 Byggstart för Laxnelänken är beräknad till hösten 2017 och kommer pågå i ett års tid.  

 Stjärnhovs reningsverk har genomgått omfattande upprustningar för att säkerställa driften av 
verket.  

 Björnlunda reningsverk genomgår upprustning hösten 2017 för att klara de utsläppskrav som 
verksamhetens tillstånd omfattar. 

 Björnlunda vattenverk genomgår upprustning hösten 2017 för långsiktigt säkerställa god tillgång 
och god vattenkvalitet. 

 Utbyggnaden av ett digitalt driftövervakningssystem har pågått sen 2016 och kommer fortgå under 
hela 2017. 

 Utredning om Gnesta vattentäkt pågår. Utredningen tittar på vad som behövs för att långsiktigt 
säkerställa god tillgång och god vattenkvalitet. 

 

 

11. Främjande av mänskliga rättigheter 

och motverkande av all form av diskriminering 

 

Lägesrapporter  
Aktiviteter utifrån jämställdhetsplanen  

Arbetet med den övergripande jämställdhetsplanen utifrån CEMR-deklarationen [1] 2015–2020 pågår i 
nämnderna. Respektive förvaltning har utarbetat var sin aktivitetsplan som följs upp fyra gånger per år. 
Exempel på aktiviteter under 2017 är att mallen för rapportering rörande kränkande behandling för 
barn och elever har reviderats. Nya aktiviteter såsom kampsporten, tillika dansen, Capoeira som lockar 
både flickor och pojkar har startats på fritidsgården Chill. Inför kommunens almanacka för 2018 har 
nya bilder tagits som är normkritiska och visar på mångfald. Jämställdhetsrepresentant på vuxen- och 
omsorgsförvaltningen har deltagit på arbetsplatsträffar på 11 enheter och följt upp jämställdhet. 
Utvecklingsområden har framkommit som kommer att följas upp under hösten.  
 
Utvecklingsgrupp för likabehandlingsarbete 

I syfte att verka för ett likvärdigt arbetssätt inom barn- och utbildningsförvaltningen med 
likabehandlingsarbete har en övergripande utvecklingsgrupp bildats under våren. Gruppen har påbörjat 
ett arbete med att utveckla de gemensamma rutinerna för anmälan och utredning av kränkande 
behandling.  
 

Insatser vid Gnesta ungdomsboende 

Gnesta ungdomsboende arbetar för att främja en framtida etablering på arbetsmarknaden för 
ungdomar på boendet som har eller förväntas få permanent uppehållstillstånd (PUT.) En åtgärd har 
varit att anordna praktikplatser under sommaren samt att stötta ungdomar i att söka arbete på helger 
och på fritiden. Det har resulterat i att merparten av ungdomarna som har permanent uppehållstillstånd 
har helgjobb vid sidan av sina studier. Alla ungdomar är inskrivna i skolan.  

                                                 
[1] Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. 
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Insatser på biblioteket 

Arbetet för nyanlända personer har fortsatt under första halvåret. Arbetet slutfördes med hyllan Ny i 
Sverige, där man lätt kan hitta 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. 

 
Underlätta för nyanlända att få jobb  

 Jobbcaféer med olika teman har hållits en gång i månaden under våren för alla elever på SFI och 
där har representanter från Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och näringslivet deltagit. 

 En ansökan med medel från DUA (Delegationen för Unga & Nyanlända i arbete) har beviljats. 
Detta innebär att kommunen tillsammans med Trosa kommun och Arbetsförmedlingen i Nyköping 
tar fram en överenskommelse om fördjupad samverkan och utformning av en lokal modell för 
samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Modellen kommer att innehålla 
gemensamma arbetsprocesser för parterna och olika spår till arbete och utbildning för målgruppen. 

 Gnesta kommun och Studieförbundet har under våren planerat för att kunna erbjuda nyanlända 
föräldrar att delta i en Studiecirkel om föräldraskap som startar i september. En viktig förutsättning 
för att lyckas på arbetsmarknaden är att privatlivet fungerar. 
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Resultat och prognos  
Kommunens resultat efter augusti uppgår till 10,0 
mkr och prognosen för 2017 är 13,5 mkr. Det är 
framförallt positiva avvikelser för 
kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden samt de kommungemen-
samma posterna som bidrar till periodens resultat.  
 

 
 
Sammanställt resultat 
Det sammanställda resultatet efter eliminering för 
Gnesta kommun tillsammans med bolagen 
uppgår per 31 augusti 2017 till 13,7 mkr (16,9 mkr 
per 31 december 2016 och 14,6 mkr per 31 
augusti 2016). 

 
Budgetavvikelse och prognos per nämnd3 
Den totala budgetavvikelsen uppgår till 3,7 mkr, 
varav kommungemensamma poster står för 5,2 
mkr och barn- och utbildningsnämnden för 3,3 
mkr medan vuxen- och omsorgsnämnden 
uppvisar en negativ avvikelse med 6,5 mkr.  
 

 
 
 
Kommungemensamma poster 

Verksamhetsområdet visar en avvikelse med 5,2 
mkr. På helår prognostiseras ett överskott med 
4,9 mkr. Detta beror främst på överskott för 
skatter och statsbidrag (enligt SKL:s prognos) 

                                                 
1 Sammanställning per verksamhetsområde finns i avsnittet 
ekonomisk analys 

samt budgeterade avskrivningar medan ett 
underskott väntas för pensionskostnader (enligt 
KPA).  

 

 

 

Nämnderna 
 
Kommunstyrelsens skattefinansierade 
verksamhet visar en positiv budgetavvikelse med 
1,7 mkr efter augusti och för helår bedöms ett 
överskott med 1,4 mkr. Detta förklaras delvis av 
överskott i en kommunövergripande lönepott pga 
lägre kostnader för lönerörelsen än budgeterat. 
Underskott prognostiseras inom några områden; 
för samhällsunderstödda resor pga lägre intäkter 
än budgeterat samt för ishallen och badhuset pga 
högre kostnader än i budget.   
 
Taxefinansierad verksamhet 
VA-verksamheten har en positiv avvikelse med 
0,2 mkr efter augusti. Avvikelsen beror på högre 
intäkter för serviser och vattenmätardebitering. 
På helår bedöms ett nollresultat.  
Renhållningen har en negativ avvikelse med -1,4 
mkr pga att debitering av hushållssopor kommer i 
oktober månad. På helår bedöms att budgeten 
håller.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv 
budgetavvikelse på 1,2 mkr. Prognosen för 
nämnden motsvarar ett överskott med 0,4 mkr 
som främst beror på en reglering av resultatet för 
2016 för Sörmlandskustens räddningstjänst.  
 
Barn- och utbildningsnämnden visar en positiv 
avvikelse med 3,3 mkr. På helår prognistiseras ett 
överskott med 1,4 mkr främst beroende på 
överskott för förskoleverksamheten då byggandet 

(mkr) 2016 2017

Resultat efter augusti 12,6 10,0

Prognos helår inklusive 

budgeterat resultat 
8,1 13,5

Resultat helår 16,4 -

(mkr)

Budget 

helår

Avvikelse mot 

budget efter 

augustimånad

Avvikelse 

mot prognos 

helår

Kommun-gemensamma 

poster
571,7 5,2 4,9

Kommunstyrelsen -80,8 1,7 1,4

Samhälls-byggnadsnämnd -26,3 1,2 0,4

Barn- och 

utbildningsnämnd
-272,1 3,3 1,4

Vuxen- och 

omsorgsnämnd
-183,1 -6,5 -4,6

Totalt exkl. VA och 

renhållning
9,4 4,9 3,5

VA och renhållning 0 -1,2 0

Totalt inkl. VA och 

renhållning
9,4 3,7 3,5
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av ny förskola är försenat. Dessutom bedöms 
överskott för kostenheten pga lägre kostnader för 
personal och livsmedel medan grundskolan väntas 
få ett underskott pga att beslutet om ny 
skolorganisation i juni 2016 inte kunnat påverka 
bemanningen förrän från höstterminen 2017.  
 
Vuxen- och omsorgsnämnden har en negativ 
budgetavvikelse på -6,5 mkr. På helår 
prognostiseras för närvarande ett underskott med 
-4,6 mkr pga nya placeringar utanför den 
kommunala verksamheten för både barn och 
vuxna under årets åtta första månader. 
 

Finansiella nyckeltal  
 

  

Soliditeten har minskat jämfört med samma 
tidpunkt 2016 men är på en tillräcklig nivå (och 
ungefär lika som vid bokslut 2016, 26 %). I 
nyckeltalet räknas även ansvarsförbindelsen för 
kommande pensionsförpliktelser in med cirka 176 
mkr.  
 
Nettokostnadsutvecklingen för 12-månaders-
perioden är 6,8 procent och har därmed ökat från 
samma period föregående år. Ökningen beror 
främst på mindre intäkter januari-augusti 2017 
jämfört med motsvarande period förra året. 
Intäkterna under 2016 avsåg försäljning av mark 
vid Frösjö strand och bidrag från 
Migrationsverket:    
 

Verksamhetens nettokostnader motsvarar 98,2 
% av skatteintäkterna jämfört med 97,4 % 
föregående år. Nyckeltalet för god ekonomisk 
hushållning ligger på 98 % som riktvärde för 
landets kommuner.  
 

 
 
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den 
så kallade blandmodellen. I augusti 2017 var 
kommunens pensionsskuld inklusive löneskatt 
206 mkr varav 176 mkr avser ansvarsförbindelsen. 
Det innebär att omkring 85 procent av den totala 
pensionsskulden inte ingår i balansräkningen.  
 

Avstämning av finansiella mål 
Gnesta kommun har tre finansiella mål: 
 
1. Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 procent 
av skatter och statsbidrag under innevarande 
mandatperiod.  
Gnesta kommun har beslutat om ett resultat nära 
1,6 procent av skatter och statsbidrag 2016. Årets 
prognos pekar på ett resultat på cirka 2,2 procent.  
 
Målet förväntas bli uppfyllt.  
 
2. Investeringarna ska i genomsnitt vara 
självfinansierade till 60 procent för den 

(mkr) 2016-08-31 2017-08-31

Soliditet inklusive 

ansvarsförbindelse
30,3% 28,4%

Nettokostnadsutveckling 

exklusive 

jämförelsestörande poster

4,1% 6,8%

Verksamhetens 

nettokostnader i % av 

skatteintäkter

97,4% 98,2%

Pensionsskuld

(Tkr) 2016-12-31 2017-08-31

Pensioner individuell del, 

inklusive löneskatt 19 094 24 054

Avsättning för pensioner, 

inklusive löneskatt 7 258 6 236

Pensioner intjänade före 1998, 

ansvarsförbindelsen, inklusive 

löneskatt 179 378 176 059

Total pensionsskuld, inkl 

särskild löneskatt 24,26% 205 730 206 349

Bokförda likvida medel 7 075 271

Bokfört värde finansiella 

placeringar 119 218 126 131

Totalt finansiella 

placeringar 126 293 126 402

Marknadsvärde finansiella 

omsättningstillgångar 135 431 143 842

Marknadsvärde totalt 

finansiella placeringar exkl. 

likvida medel 135 431 143 842

Skillnad mellan 

pensionsåtagande och 

finansiella placeringar avsedda 

för pensioner 70 299 62 507

Finansiella placeringar 

marknadsvärde/bokfört värde 

( %) 114 114

Soliditet inklusive 

ansvarsförbindelsen (%) 26 28
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skattefinansierade verksamheten under 
innevarande mandatperiod. 
 
Målet förväntas bli uppfyllt. 
3. Mål enligt finanspolicy: Avkastning på 
pensionsportföljen ska användas till att kapa 
topparna på de utbetalningar som överstiger 
ca 2 mkr från och med 2010  
 

Målet förväntas bli uppfyllt.  
 

 
 
 

Balanskravet  
Balanskravsresultatet är ett resultat rensat för 
vissa poster som inte härrör från den egentliga 
verksamheten, t ex realisationsvinster. Detta 
resultat ska visa att intäkterna är större än 
kostnaderna för perioden.  

 
Om prognosen för 2017 står sig kommer Gnesta 
kommun att uppfylla det lagstadgade 
balanskravet.  
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Fler månadsanställda 
Kommunens personalvolym ökar. Från föregående års 839 månadsanställda till 862 i år, vilket 
motsvarar en ökning om 2,7 procent. 
 

Andelen tillsvidareanställda oförändrad 
Andelen månadsavlönade anställda som är tillsvidareanställda ligger kvar på en andel om 85 procent, 
likt föregående år. 
 

Medelsysselsättningsgraden  
Inom gruppen för samtliga månadsavlönade är medelsysselsättningsgraden 89 procent, varav kvinnor 
89 och män 91 procent.  
 

Pensionsavgångar i princip oförändrade 
Cirka 18 procent av kommunens anställda är 60 år och äldre och förväntas därmed gå i pension inom 7 
år, vilket är en marginell ökning om 1 procentenhet. 
 

Nyckeltal 
(Mätdatum 2016-08-31 respektive 2017-08-31 om inte annat anges) 
 

Antal månadsavlönade samt varav årsarbetare 2016 

Förvaltning  
Totalt Kvinnor Män 

Antal anställda Årsarbetare Antal anställda Årsarbetare Antal anställda Årsarbetare 

Barn- o Utbildning 382 347 316 290 66 57 

Kommunstyrelsen 89 79 58 49 31 30 

Samhällsbyggnads 39 39 13 13 26 26 

Vuxen- och omsorg 336 293 291 253 45 40 

Totalsumma 839 759 672 605 167 154 

 

Antal månadsavlönade samt varav årsarbetare 2017 

Förvaltning  
Totalt Kvinnor Män 

Antal anställda Årsarbetare Antal anställda Årsarbetare Antal anställda Årsarbetare 

Barn- o Utbildning 409 372 335 307 74 64 

Kommunstyrelsen 77 69 54 47 23 22 

Samhällsbyggnads 41 41 12 12 29 29 

Vuxen- och omsorg 342 299 294 255 48 44 

Totalsumma 862 780 688 622 174 158 

 

Total sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid 

 

Förvaltning 
20160101-20160831 20170101-20170831 

Total         Kvinnor        Män Totalt        Kvinnor      Män 

Barn- o utbildning 7,32 7,80 4,69 7,68 8,21 5,07 

Kommunstyrelsen 5,24 4,74 6,08 4,43 4,75 3,80 

Samhällsbyggnad 3,84 6,31 2,54 2,23 2,70 1,99 

Vuxen- o omsorg 8,39 8,20 9,39 7,89 7,62 9,23 

Totalt 7,38 7,71 6,07 7,17 7,56 5,72 
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Total sjukfrånvaro i procent utifrån åldersintervaller 

Ålder 
20160101-20160831 20170101-20170831 

Totalt                Kvinnor                 Män      Totalt                Kvinnor                 Män 

<=29 5,73 6,57 3,56 6,33 7,95 2,81 

30-49 7,05 7,06 6,99 6,65 6,89 5,62 

>=50 8,21 8,66 6,36 8,06 8,17 7,61 

Total 7,38 7,71 6,07 7,17 7,56 5,72 

 
 

Sjukfrånvaro i 60 dagar eller längre 
 

Period Totalt Kvinnor Män 

2016 64,4 % 64,5 % 63,8 % 

2017 58,3 % 57,8 % 61 % 
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Delårsrapporten 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 
anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 
enligt bokföringsmässiga grunder vilket är i 
enlighet med god redovisningssed. Fordringar har 
upptagits till de belopp varmed de beräknas 
inflyta. 
 

Extraordinära och jämförelsestörande poster 
Upplysning om varje enskild extraordinär intäkt 
eller kostnad samt 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. 
 
Internränta 
Som ersättning för använt kapital belastas 
avgiftskollektivet med en intern ränta på bokfört 
värde på anläggningstillgångar. Under 2016 har 
räntan varit 2,5%. 
 

Kostnader 
Kostnadsföring i resultaträkningen eller 
aktivering i balansräkningen 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som investering om värdet är ett 
väsentligt belopp. I Gnesta kommun är gränsen 
för väsentligt belopp satt till ½ prisbasbelopp 
(respektive räkenskapsårs prisbasbelopp).  
 
 

Avskrivningsmetod 
Anläggningstillgångar skrivs av linjärt efter en 
bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla 
resursförbrukningen. Nya materiella 
anläggningstillgångar som består av flera 
komponenter med olika nyttjandetid delas upp 
och skrivs av var för sig. 
 

 
 
För byggnader och tekniska anläggningstillgångar 
som har aktiverats sedan 2014 tillämpas 
komponentavskrivning i enlighet med RKR 11.4 
Materiella anläggningstillgångar och följande 
avskrivningstider tillämpas: 
 

 
 
En övergripande analys av effekterna vid bytet av 
redovisningsprincip för komponenter år 2013 
visade att resultateffekten inte påverkade 
kommunens siffror nämnvärt. 
 
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 leasetagaren i någon väsentlig 
form. 
 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångarna upptas till 
anskaffningsvärde och avdrag för planenliga 
avskrivningar görs systematiskt över 
nyttjandeperioden. Investeringsbidrag redovisas 
som en långfristig skuld och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. 
 
 
 
 

För maskiner och inventarier tillämpas i

huvudsak följande avskrivningstider

Anläggningstillgångar Avskrivningstider (år)

Maskiner 5

Inventarier 5

Följande avskrivningstider tillämpas för

byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar Avskrivningstider (år)

Verksamhetsfastigheter 20

Fastigheter för affärsverksamhet 20

Publika fastigheter 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50



Redovisningsprinciper  

36 

 
 

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 
klassificerad som omsättningstillgång då de inte är 
avsedda att innehas eller brukas stadigvarande. 
Portföljens förvaltning anges i den pensionspolicy 
som fullmäktige har tagit. 
 

Avsättningar 
 
Pensioner 
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen. 
Detta innebär att den pension som intjänats till 
och med verksamhetsåret 1997 behandlas som en 
ansvarsförbindelse i balansräkningen. 
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 
redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 
Övriga pensionsåtaganden, som visstids- eller 
garantipension och intjänad pension på lönedelar 
över 7,5 basbelopp, 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 
förvärvsmetoden vilket innebär att förvärvade 
tillgångar och skulder redovisas till värdet vid 
förvärvstidpunkten enligt upprättad 
förvärvsanalys. Gnesta kommunkoncerns 
redovisning har konsoliderats proportionellt viket 
innebär att belopp i koncernens resultat- och 
balansräkning motsvarar ägd andel i bolaget. 
Koncerninterna fordringar och skulder, 
internförsäljning samt internvinster elimineras i 
den sammanställda redovisningen. 
Marknadsbaserad prissättning tillämpas vid 
leverans mellan bolagen inom koncernen. 
 
Gnesta kommunkoncern AB upprättar 
årsredovisning 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. 
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Resultaträkning

Utfall Utfall Budget Prognos Utfall Utfall

(tkr) Not

Verksamhetens intäkter 1 74 774 76 349 96 000 104 461 119 075 119 447

Verksamhetens kostnader 2 -469 203 -444 796 -677 681 -689 748 -481 044 -458 940

Jämförelsestörande poster 3 0 0 0 0 0 0

Avskrivningar 4 -8 466 -8 767 -15 630 -12 699 -24 799 -23 050

Verksamhetens nettokostnader -402 894 -377 214 -597 311 -597 985 -386 767 -362 543

Skatteintäkter 5 328 707 314 169 494 339 494 029 328 707 314 169

Generella statsbidrag och utjämning 6 81 608 72 998 108 498 113 584 81 608 72 998

Finansiella intäkter 7 3 353 3 255 4 772 5 030 1 789 1 658

Finansiella kostnader 8 -774 -649 -900 -1 161 -11 675 -11 670

Resultat före extraordinära poster 10 000 12 559 9 398 13 496 13 662 14 612

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 0

Skattekostnader 0 0 0 0 0 -27

Delårets resultat 10 000 12 559 9 398 13 496 13 662 14 585

Realisationsvinst/förlust -1 433 0 0 0

Delårsresultat enligt balanskravet 8 567 12 559 9 398 13 496

   2017-01-01  -  

2017-08-31

   2016-01-01  -  

2016-08-31

  2017-01-01 -    

2017-08-31

  2016-01-01 -     

2016-08-31

 Gnesta kommun Sammanställd redovisning

Helår                           

2017

Helår                        

2017
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Balansräkning

(tkr) Not 2017-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 357 457 357 457

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 10 97 291 101 009 833 175 840 130

Maskiner och inventarier 11 17 215 21 864 86 198 92 656

Pågående anläggningar 12 71 849 43 553 98 083 69 856

Summa materiella anläggningstillgångar 186 356 166 426 1 017 456 1 002 642

Finansiella anläggningstillgångar 13 127 462 127 419 6 311 6 362

Summa anläggningstillgångar 314 175 294 302 1 024 124 1 009 461

Omsättningstillgångar

Exploateringsfastigheter och varulager 14 37 683 45 003 37 851 45 171

Fordringar 15 81 949 72 197 83 252 72 070

Kortfristiga placeringar 16 126 131 119 218 126 131 119 218

Kassa och bank 17 67 841 91 183 96 331 115 155

Summa omsättningstillgångar 313 604 327 601 343 565 351 614

SUMMA TILLGÅNGAR 627 779 621 903 1 367 689 1 361 075

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 18 -353 537 -343 537 -342 631 -336 295

därav delårets resultat -10 000 -12 559 -13 662 -14 585

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 19 -6 237 -7 258 -6 237 -7 258

Övriga avsättningar 20 -15 889 -17 722 -19 012 -20 845

Summa avsättningar -22 126 -24 981 -25 249 -28 104

Skulder

Långfristiga skulder 21 -120 000 -120 000 -830 941 -832 341

Kortfristiga skulder 22 -132 116 -133 386 -168 868 -164 336

Summa skulder -252 116 -253 386 -999 809 -996 677

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -627 779 -621 903 -1 367 689 -1 361 075

Gnesta kommun Sammanställd redovisning
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(tkr) Not 2017-08-31 2016-12-31

Panter och Ansvarsförbindelser 23

Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, inkl.löneskatt 24,26% 176 059 179 378

Kommunal borgen Gnesta kommunkoncern AB, Gnestahem AB 

och Gnesta förvaltnings AB 710 946 710 946

Operationella Leasingavgifter 12 mån och framåt 1 391 4 123

Framtida hyror med förfall överstigande 5 år 471 676 454 212

Summa panter och ansvarsförbindelser 1 360 072 1 348 659

Förvaltningsuppdrag 1 110 1 110

Gnesta kommun



 

40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noter

(tkr) 2017-01-01 - 2017-08-31 2016-01-01-2016-08-31 2017-01-01 - 2017-08-31 2016-01-01-2016-08-31

Not 1. Verksamhetens intäkter

Inklusive interna intäkter 184 964 190 739 0 0

avgår interna intäkter -110 189 -114 390 0 0

Verksamhetens intäkter 74 774 76 349 119 075 119 447

varav försäljningsmedel 19 372 8 500 19 372 10 497

varav taxor och avgifter 32 215 32 805 32 215 32 803

varav hyror och arrende 5 110 5 011 50 839 46 114

varav bidrag 14 878 19 146 14 878 19 146

varav försäljning av verksamhet 3 200 10 887 1 772 10 887

varav övriga förvaltningsintäkter 0 0 0 0

Not 2. Verksamhetens kostnader

Inklusive interna kostnader -579 392 -559 186 -579 392 0

avgår interna kostnader 110 189 114 390 110 189 0

Verksamhetens kostnader -469 203 -444 796 -481 044 -458 940

varav entreprenader och köp av verksamhet -57 671 -57 220 -57 671 -57 220

varav ersättning -9 584 -10 025 -9 584 -10 025

varav personalkostnader -280 091 -255 322 -288 353 -267 530

varav lokalkostnader -56 559 -57 626 -11 863 -8 594

varav förbrukning och främmande tjänster -26 332 -64 603 -74 607 -115 571

varav diverse kostnader -38 966 0 -38 966 0

Not 3. Jämförelsestörande poster

Indexuppräkning Citybanan 0 0 0 0

Avsättning deponi 0 0 0 0

Omstruktureringsreserv 0 0 0 0

Förändr. Pensionsskuld pga. Räntesänkn. 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Not 4. Av- och nedskrivningar

Nedskrivning mark, byggnader, tekniska anläggningar 0 0 74 0

Avskrivning immateriella tillgångar -100 -113 -100 -113

Avskrivning mark, byggnader, tekniska anläggningar -3 717 -3 194 -19 867 -17 202

Avskrivning maskiner och inventarier -4 648 -5 460 -4 905 -5 735

Summa -8 466 -8 767 -24 799 -23 050

Gnesta kommun Sammanställd redovisning
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(tkr) 2017-01-01 - 2017-08-31 2016-01-01-2016-08-31 2017-01-01 - 2017-08-31 2016-01-01-2016-08-31

Not 5. Skatteintäkter

Preliminära skatteinbetalningar innevarande år 330 644 316 507 330 644 316 507

Preliminär slutavräkning innevarande år -2 818 -2 065 -2 818 -2 065

Definitiv slutavräkning föregående år 881 -273 881 -273

Summa 328 707 314 169 328 707 314 169

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning

Bidragsintäkter

Inkomstutjämningsbidrag 67 860 60 471 67 860 60 471

Reglerings-/strukturbidrag 0 -242 0 -242

Kommunal fastighetsavgift 15 070 14 425 15 070 14 425

Statsbidrag 3 495 1 234 3 495 1 234

Bidragskostnader

Reglerings-/strukturbidrag -71 -71

Kostnadsutjämningsavgift -4 595 -3 699 -4 595 -3 699

Utjämningsavgift LSS -151 809 -151 809

Summa 81 608 72 998 81 608 72 998

Not 7. Finansiella intäkter

Ränteintäkter 311 1 610 358 1 635

Ränteintäkter kundfordringar 38 23 38 23

Ränta på reverslån 0 0 0 0

Borgensavgift 1 611 1 622 0 0

Övriga finansiella intäkter 1 392 1 392 0

Summa 3 353 3 255 1 789 1 658

Not 8. Finansiella kostnader

Räntekostnader -72 -12 -12 462 -11 033

Dröjsmålsränta -41 -64 -41 -64

Bankavgifter -220 -151 -220 -151

Övriga finansiella kostnader -441 -422 1 048 -422

Summa -774 -649 -11 675 -11 670

Gnesta kommun Sammanställd redovisning



 

42 

 
 

 

(tkr) 2017-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31

Not 9. Immateriella anläggningstillgångar

Anskaffningsvärde

Vid årets början 4 363 4 363 4 363 4 363

Årets investeringar 0 0 0

Avyttrat under året 0 0 0 0

Omklassificering 0 0 0 0

Summa 4 363 4 363 4 363 4 363

Avskrivningar

Vid årets början -3 906 -3 743 -3 906 -3 743

Årets avskrivningar -100 -163 -100 -163

Avyttrat under året 0 0 0 0

Summa -4 006 -3 906 -4 006 -3 906

Nedskrivningar

Vid årets början 0 0 0 0

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificering/avyttring 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Utgående bokfört värde 357 457 357 457

Avskrivningstider 5 år 5 år 3-5 år 3-5 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. 

Pågående investeringar skrivs ej av.

Not 10. Mark, byggnader, tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde   

Vid årets början 176 418 163 445 1 110 106 955 478

Årets investeringar 0 0 2 182 6 020
Avyttrat under året 0 0 0 -1 446

Omklassificering 0 12 973 9 091 150 054

Summa 176 418 176 418 1 121 379 1 110 106

Avskrivningar

Vid årets början -75 409 -70 627 -259 505 -235 796

Årets avskrivningar -3 717 -4 782 -18 153 -26 462
Avyttrat under året 0 0 0 2 753

Summa -79 127 -75 409 -277 659 -259 505

Nedskrivningar

Vid årets början 0 0 -10 471 -4 385

Årets nedskrivningar 0 0 -74 -3 785

Omklassificering/avyttring 0 0 -2 301

Summa 0 0 -10 545 -10 471

Utgående bokfört värde 97 291 101 009 833 175 840 130

Varav:

Verksamhetsfastigheter 1 074 1 074 299 996 300 039

Fastigheter för affärsverksamhet 43 046 43 046 58 114 58 114

Publika fastigheter 32 295 32 295 32 295 32 295

Bostadsfastigheter 0 0 369 590 376 781

Mark/markanläggning 20 876 20 876 73 180 69 183

Summa 97 291 97 291 833 175 836 412

Avskrivningstider 5-50 år 5-50 år 5-50 år 5-50 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. 

Pågående investeringar skrivs ej av.

Gnesta kommun Sammanställd redovisning
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(tkr) 2017-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31

 Not 11. Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde   

Vid årets början 85 576 82 767 159 977 89 038

Rättelse - avyttrat under 2015 0 -709 0 -709

Årets investeringar 0 0 128 3 137

Avyttrat under året -147 -234 -485 -1 488

Omklassificering 0 3 753 0 70 000

Summa 85 430 85 576 159 621 159 977

Avskrivningar

Vid årets början -63 713 -56 389 -67 322 -61 953

Rättelse - avyttrat under 2015 0 709 0 709

Årets avskrivningar -4 648 -8 033 -6 545 -9 281

Avyttrat under året 147 0 444 3 203
Summa -68 214 -63 713 -73 423 -67 322

Nedskrivningar

Vid årets början 0 0 0 0

Årets nedskrivningar 0 0 0 0

Omklassificering/avyttring 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Utgående bokfört värde 17 215 21 864 86 198 92 656

Omklassificeringar varav:

Kommunstyrelsen 0 2 740 0 2 740

Samhällsbyggnadsnämnden 0 146 0 146

Barn- och utbildningsnämnden 0 236 0 236

Vuxen- och omsorgsnämnden 0 631 0 631

Bolagen 0 0 0 69 450

Summa 0 3 753 0 73 203

Avskrivningstider 5 år 5 år 5 år 3-5 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. 

Pågående investeringar skrivs ej av.

Not 12. Pågående investeringar och anläggningar

Ingående ackumulerat anskaffningsvärde 43 553 14 129 69 856 199 041

Nyanskaffningar 28 296 46 149 37 318 93 156

Avyttrat under året 0 0 0 0

Omklassificering 0 -16 726 -9 091 -222 342

Årets anskaffningsvärde 28 296 29 424 28 227 -129 185

Utgående bokfört värde 71 849 43 553 98 083 69 856

Not 13. Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i koncernföretag 55 100 55 100 0 0

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Andelskapital i Kommuninvest* med flera 0 3 470 0 3 470

Reversfordran Gnesta kommunkoncern AB 66 200 66 200 0 0

Övriga långfristiga fordringar 1 705 1 705 1 854 1 948

Bostadsrätt 944 944 944 944

Summa 123 949 127 419 2 798 6 362

* 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 2016-12-31 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.

Gnesta kommun Sammanställd redovisning
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(tkr) 2017-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31

Not 14. Exploateringsfastigheter och varulager

Förråd 0 0 168 168

Utgående bokfört värde 0 0 168 168

Exploateringsfastigheter

Expl. Vackerby industriområde, servis 209 209 209 209

Expl. Fasanvägen Stjärnhov, servis 222 222 222 222

Expl. Björnlundagården 1:1, servis 33 33 33 33

Expl. Frösjöstrand, Bostad, servis 439 439 439 439
Expl. Vackerby 3:3 -951 -951 -951 -951
Expl. Gnesta 84:14 -53 -53 -53 -53

Expl. Ytterby 4:24 spårbacken -1 313 -1 313 -1 313 -1 313

Expl. Vässlevägen -296 -296 -296 -296

Expl. Prästhopen 2:1, 2:2 4 937 4 995 4 937 4 995

Expl. Vackerby industriområde -72 -72 -72 -72

Expl. Framnäs 102 557 102 557

Expl. Skenda (Aspliden) 374 374 374 374

Expl. Stationsområdet -126 -151 -126 -151

Expl. Vackerby Hage 2 -798 -798 -798 -798

Exp. Norra Vackerby 2 805 2 616 2 805 2 616

Expl. Frösjöstrand 2:1,2:2 Bostad -6 168 -943 -6 168 -943

Expl. Gryt 1:1 mfl (Stjärnohvs ind.omr.) 24 24 24 24

Expl. Frönäs Gärde 38 4 462 38 4 462

Expl. Gnestahöjden 937 937 937 937

Expl. Gatukostnader fasanvägen 303 303 303 303

Expl. Gnesta 38:17 1 497 1 557 1 497 1 557

Expl. Gnesta Centrum 1 532 1 344 1 532 1 344

Expl. Gatukostnad Frösjöstrand 32 179 30 374 32 179 30 374

Expl. Norra Frustuna bostäder 548 248 548 248

Expl. Framnäsvägen bostäder 265 151 265 151

Expl. Hagstumosse idrottshall 637 634 637 634

Expl. Sigtunavägen Industrivägen 158 99 158 99

Expl. Södra Frustuna 222 0 222 0

Utgående bokfört värde 37 683 45 003 37 683 45 003

Summa 37 683 45 003 37 851 45 171

 Not 15. Fordringar

Kundfordringar 3 515 3 022 3 785 3 070

Momsfordran 3 423 7 655 3 423 4 430

Fordringar skattekonto 0 134 0 393

Övriga kortfristiga fordringar 252 305 315 585

Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 51 855 42 784 52 825 45 295

Upplupna skatteintäkter 20 212 17 972 20 212 17 972

Upplupna ränteintäkter 2 692 326 2 692 326

Summa 81 949 72 197 83 252 72 070

Sammanställd redovisningGnesta kommun
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(tkr) 2017-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31

Not 16. Kortfristiga placeringar

Finansiella värdepapper 126 131 119 218 126 131 119 218

Summa 126 131 119 218 126 131 119 218

Not 17. Kassa och bank

Kassa 36 33 45 47

Bank 67 805 91 150 96 286 115 108

Summa 67 841 91 183 96 331 115 155

Not 18. Eget kapital

Ingående eget kapital -343 537 -327 133 -336 295 -321 477

      varav VA-kollektivet -175 233 -175 233

      varav Avfallskollektivet -1 688 -1 652 -1 688 -1 652

Direktbokning mot eget kapital 0 0 7 326 2 160

Delårets resultat -10 000 -16 404 -13 662 -16 978

      varav VA-kollektivet -182 -408 -182 -408

      varav Avfallskollektivet 1 169 -36 1 169 -36

Utgående eget kapital -353 537 -343 537 -342 631 -336 295

Not 19. Avsättningar pensioner

Avsättning exkl. ÖK-SAP

Ingående balans -3 363 -3 974 -3 363 -3 974

Ränteuppräkning -34 -55 -34 -55

Basbeloppsuppräkning -37 16 -37 16

Nya utbetalningar 86 118 86 118

Sänkning av diskont.ränta/Intjänad PA-KL 0 0 0 0

Övrig post 11 532 11 532

Utgående bokfört värde -3 337 -3 363 -3 337 -3 363

Avsatt till pensioner ÖK-SAP

Ingående balans -1 755 -2 042 -1 755 -2 042

Ränteuppräkning -17 -28 -17 -28

Basbeloppsuppräkning -19 8 -19 8

Utbetalning ÖK-SAP 156 301 156 301

Övrig post 2 6 2 6

Utgående bokfört värde -1 633 -1 755 -1 633 -1 755

Avsatt OPF- KL samt övrig post -50 -260 -50 -260

Avsatt PBF 0 -463 0 -463

Löneskatt på pensioner -1 218 -1 417 -1 218 -1 417

Summa avsättningar -6 237 -7 258 -6 237 -7 258

Upplysning avseende avsättning enligt ÖK-SAP

förpliktelse minskad genom försäkring 32 239 32 239 32 239 32 239

Överskottsmedel i försäkringen 139 1 158 139 1 158

Aktualiseringsgrad 95% 95% 95% 95%

Gnesta kommun Sammanställd redovisning
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(tkr) 2017-08-31 2016-12-31 2017-08-31 2016-12-31

Not 20. Övriga avsättningar

Avsättning Citybanan 

Redovisat vid årets början -121 -3 599 -121 -3 599

Nya avsättningar 0 0 0 0

Ianspråktagna avsättningar -20 3 478 -20 3 478

Utgående avsättning -142 -121 -142 -121

Avsättning för återställande av deponier/soptippar

Korslöt  

Redovisat värde vid årets början -12 705 -13 311 -12 705 -13 311

Nya avsättningar 0 0 0 0

Ianspråktagna avsättningar 221 606 221 606

Utgående avsättning -12 484 -12 705 -12 484 -12 705

Käxle 

Redovisat värde vid årets början -542 -719 -542 -719

Nya avsättningar 0 0 0 0

Ianspråktagna avsättningar 22 177 22 177

Utgående avsättning -520 -542 -520 -542

Summa deponier/soptippar -13 004 -13 247 -13 004 -13 247

Omstrukureringsreserv -2 744 -4 354 -2 744 -4 354

Uppskjuten skatteskuld 0 0 -3 123 -3 123

Summa övriga avsättningar -15 889 -17 722 -19 012 -20 845

Under åren 2008-2015 har indexuppräkning skett 

för Citybanan. Avsättning för återställande av deponin

Korslöt sker i sambarbete med Trosa. 

Not 21. Långfristiga skulder

Kommuninvest -120 000 -120 000 -755 051 -670 051

Swedbank 0 0 -25 890 -25 895

Nordea 0 0 -50 000 -135 000

SEB 0 0 0 0

Checkräkningskredit 0 0 0 -1 395

Summa -120 000 -120 000 -830 941 -832 341

Not 22. Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder -19 205 -42 859 -27 857 -49 107

Personalens källskatt -6 337 -6 060 -6 337 -6 060

Okompenserad övertidsersättning -1 316 -1 316 -1 316 -1 316

Upplupna semlöner -20 800 -20 800 -20 800 -20 800

Upplupna sociala avgifter -7 812 -7 306 -7 812 -7 306

Upplupen särskild löneskatt -12 318 -7 604 -12 318 -7 604

Upplupen räntekostnad -16 -6 -284 -1 468

Upplupen pension individuell del -14 015 -12 826 -14 015 -12 826

Interima skulder -14 968 -10 183 -29 954 -10 181

Statsbidrag med villkor -35 323 -24 363 -35 323 -24 363

Förutbetalda hyror och avgifter 0 0 -7 668 -6 746

Övriga kortfristiga skulder -6 -62 -5 183 -16 557

Summa -132 116 -133 386 -168 868 -164 336

Gnesta kommun Sammanställd redovisning
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(tkr) 2017-08-31 2016-12-31

Not 23. Panter och ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelse ingående balans 144 357 148 846

Försäkring IPR 0 0

Ränteuppräkning 992 1 491

Basbeloppsuppräkning 2 728 585

Gamla utbetalningar -4 288 -6 036

Aktualisering -1 251 170

Övrig post -852 -699

Löneskatt 34 373 35 021

Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, 

inkl.löneskatt 24,26% 176 059 179 378

Aktualiseringsgrad 95% 95%

Borgensåtgande Gnesta kommunkoncern

Swedbank 25 895 25 895

Kommuninvest 635 051 550 051

Nordea 50 000 135 000

Summa 710 946 710 946

Datorutrustning 370 121 126 122

Fordon & utrustning 1 937 778 759 400

Kopiatorer & faxar 98 60 37 0

Telefoniutrustning, trygghetslarm 1 218 911 287 20

Övriga inventarier 501 124 182 195

Summa 4 123 1 995 1 391 737

Datorutrustning 273 160 77 35

Fordon & utrustning 2 089 958 890 241

Kopiatorer & faxar 180 152 27 0

Telefoniutrustning, trygghetslarm 3 677 2 384 1 094 200

Övriga inventarier 310 54 106 150

Summa 6 529 3 709 2 194 626

Hyror med förfall överstigande 5 år 2017-08-31 2016-12-31

Hyror 471 676 454 212

Summa panter och ansvarsförbindelser 1 362 804 1 346 531

Gnesta kommun

Operationella leasingavgifter 

Föregående års operationella leasingavgifter Förfaller inom ett år
Totalt för Gnesta 

kommun

Gnesta kommun

Förfaller inom ett år
Förfaller senare än 1 

år men inom 5 år

Förfaller senare än 1 

år men inom 5 år
2016-12-31

2017-08-31
Totalt för Gnesta 

kommun
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Tilläggsupplysning 
Sammanställd redovisning:

Bidrag, tillskott och utdelningar 2017

(tkr) Given Mottagen Given Mottagen Given Mottagen

Gnesta kommun 0 0 0 0 0 0

Gnesta Kommunkoncern AB 0 0 0 0 0 0

Gnestahem AB 0 0 0 0 0 0

Gnesta Förvaltning AB 0 0 0 0 0 0

Gnesta Centrumfastigheter AB 0 0 0 0 0 0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2017

(tkr) Intäkt Kostnad Fordran Skuld Given Mottagen Intäkt Kostnad

Gnesta kommun 8203 50 791 66 210 158 710 946 0 1611 0

Gnesta Kommunkoncern AB 0 0 0 66 200 0 45 400 0 0

Gnestahem AB 105 6 385 30 4 0 314 546 0 713

Gnesta Förvaltning AB 49 811 1 584 128 6 0 351 000 0 796

Gnesta Centrumfastigheter AB 875 234 0 0 0 0 0 103

Summa 58 994 58 994 66 368 66 368 710 946 710 946 1 611 1 611

Försäljning och köp Borgen Borgensavgift

Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning
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Driftredovisning

(tkr)
Utfall 

201708

Förändring 

1608/1708

Förändring 

1608/1708 (%)

Budget 

201708

Avvikelse 

Budget/Utfall

Kommungemensamma poster 387 289 17 503 4,7% 381 149 6 140

Revision -454 -1 0,2% -454 0

Överförmyndare -715 138 -16,2% -751 36

Övriga förtroendevalda -3 838 -154 4,2% -4 028 190

Pensioner -11 017 -4 637 72,7% -6 667 -4 350

Skatter/Statsbidrag 411 209 25 276 6,5% 407 025 4 183

Räntenetto/Borgensavgift 2 896 87 3,1% 2 517 380

Övrigt kommungemensamt -10 792 -3 205 42,2% -16 494 5 702

Kommunstyrelsen (totalt) -53 399 -5 209 10,8% -53 884 485

Kommunstyrelsen (skattefinansiering) -52 197 -6 361 13,9% -53 884 1 688

Kommunchefen -2 852 -345 13,8% -4 171 1 319

Kansli- och nämndserviceenheten -2 062 4 848 -70,2% -2 803 740

IT-enheten -4 595 -509 12,5% -4 379 -215

Ekonomienheten -4 678 94 -2,0% -5 019 341

Mark och fastigheter -306 254 45,4% -532 226

HR-enheten -4 770 -1 014 27,0% -5 161 391

Samhällsunderstödda resor -10 558 -1 243 13,3% -10 429 -129

Kommunikation och samverkan -17 190 -8 549 98,9% -16 525 -665

Vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad -5 185 102 -1,9% -4 865 -320

Kommunstyrelsen (taxefinansiering) -1 203 1 152 -48,9% 0 -1 203

VA-enheten 182 820 -128,6% 0 182

Renhållningsenheten -1 385 332 -19,3% 0 -1 385

Samhällsbyggnadsnämnden -16 358 -1 052 6,9% -17 527 1 169

Samhällsbyggnad administration -1 495 -163 12,3% -1 744 249

Plan o byggenheten -1 078 -96 9,7% -1 131 54

Gata/Park/Anl.enhet -8 422 -919 12,2% -8 619 197

Räddningsenheten -4 774 28 -0,6% -4 991 217

Miljöenheten -590 97 -14,2% -1 043 453

Barn- och utbildningsnämnden -178 092 -1 334 0,8% -181 406 3 314

Barn- och utbildning administration -9 831 -6 028 158,5% -10 413 581

Förskoleverksamhet -41 062 118 -0,3% -42 428 1 366

Grundskola -78 169 3 673 -4,5% -76 554 -1 615

Särskola -7 281 1 011 -12,2% -7 358 77

Elevhälsa -5 282 1 555 -22,7% -5 762 480

Kulturskola -1 635 -118 7,8% -1 677 42

Gymnasieskola -23 838 -597 2,6% -25 101 1 263

Kostenheten -9 443 -846 9,8% -10 577 1 134

Fritidsgård -1 551 -101 7,0% -1 537 -14
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(tkr)
Utfall 

201708

Förändring 

1608/1708

Förändring 

1608/1708 (%)

Budget 

201708

Avvikelse 

Budget/Utfall

Vuxen- och omsorgsnämnden -128 544 -11 663 10,0% -122 067 -6 478

Nämndkostnader 0 0 0,0% -20 20

Förvaltningsledning -1 425 1 061 -42,7% -3 830 2 404

Individ- o.familjeomsorg -12 519 -1 287 11,5% -13 939 1 420

Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård -86 292 -5 263 6,5% -77 907 -8 385

Administration och bistånd -28 307 -6 174 27,9% -26 371 -1 936

Kommunen totalt 10 894 -1 755 13,9% 6 265 4 630
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Investeringar
2017-08-31

Delårets nettoinvesteringar uppgår till 71 849 tkr. Inga investeringar avslutas per delårsbokslut.

Investeringsredovisning

Pågående investeringar under 2017

Immateriella anläggningar 94 0 94 1 100 1 006

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 31 020 13 336 44 356 90 751 46 396

Maskiner och inventarier 12 439 14 961 27 399 85 496 58 097

Summa 43 553 28 296 71 849 177 347 105 499

Omklassificerade investeringar under 2017

Immateriella anläggningar 0 0 0 0 0

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 0 0 0 0 0

Maskiner och inventarier 0 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0 0

Pågående samt omklassificerade investeringar 43 553 28 296 71 849 177 347 105 499

Kommunstyrelseförvaltningen 24 465 15 290 39 755 108 776 69 022

Samhällsbyggnadsförvaltningen 15 477 9 686 25 162 54 484 29 321

Barn- och utbildningsförvaltningen 1 722 2 808 4 530 10 512 5 982

Vuxen- och omsorgsförvaltnningen 1 889 513 2 402 3 576 1 174

Summa 43 553 28 296 71 849 177 347 105 499

Varav taxekollektivet               

Vatten och avlopp 21 419 13 336 34 755 89 916 55 161

Renhållning 0 0 0 835 835

Summa 21 419 13 336 34 755 90 751 55 996

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 2017-08-31.

Ingående 

värde
 1)

Pågående samt omklassificerade 

investeringar (tkr)

Totalt beslutade 

investeringar

Återstående 

investeringsmedel

Utgående 

värde 
2)

Delårets 

utfall
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Exploateringar 
 
I projekt Frösjö strand har under året den första etappen med 24 radhus blivit klara för inflytning och 
under hösten kommer den andra etappen md 18 radhus att färdigställas. Nokon har påbörjat sin första 
etapp med 39 bostadsrätter och ligger i startgroparna för etapp två med lika många lägenheter. 
Badplatsen vid Frösjön invigdes i maj och det som återstår av de kommunala anläggningarna är nu att 
färdigställa dagvattendamm och asfaltering av gator. 
 
På Frönäs gärde har FB Bostad påbörjat bygget av 36 lägenheter som beräknas vara klara för inflyttning 
första kvartalet 2018. Ett första spadtag för det nya äldreboendet togs den 20 september och det 
beräknas vara klart kring årsskiftet 2018/19. Upphandling av gator och VA har genomförts och 
kommer att påbörjas under oktober. Det återstår sedan ett område med plats för 35-40 lägenheter som 
Gnestahem har markanvisning för. 
 
I projektet Vackerby trädgårdsstad har en arkeologisk slutundersökning genomförts under sommaren. 
En markanvisningstävling kommer att genomföras under hösten och planarbete för cirka 200 bostäder 
påbörjas kring årsskiftet. 
 
En detaljplan för 30-50 bostäder på Åkervägen har tagits fram men ligger för närvarande överklagad 
hos mark- och miljööverdomstolen. 
 
På Slåttervägen såldes de två sista tomterna för seniorvillor och området kommer därmed nu att bli 
färdigbyggt under 2017. 
 
En utredning pågår för centrumkvarteret (Apotekshuset, Coop, bibliotek mm) i syfte att klargöra 
exploateringsförutsättningarna i kvarteret. Utredningen består bl a av arkitektskisser och en 
handelsutredning och beräknas vara klar under hösten 2017. Utredningen ska utgöra underlag till 
utvecklingsplanen för Gnesta centrum som beräknas tas upp för beslut kring årsskiftet.  
 
I Norra Frustuna pågår projektering av gator, vatten och avlopp till de 17 villatomterna. Byggnation 
förväntas påbörja första kvartalet 2018.  
 
I Södra Frustuna pågår utredning för byggandet av nya bostäder och en ny skola/förskola. I ett första 
skede görs utredningar avseende geoteknik och dagvattenhantering samt enklare planskisser i syfte att 
klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse. 
 
En detaljplan för ny förskola vid Dansutskolan som varit överklagad behandlades i mark- och 
miljödomstolen och vann laga kraft i augusti. Byggnation kan därmed påbörjas och förskolan beräknas 
klar under hösten 2018. 
 
En detaljplan för den nya idrottshallen vid Hagstumosse ligger för närvarande överklagad hos mark- 
och miljödomstolen. 
 
Ingen industrimark har sålts under året, men en detaljplan för cirka 2 ha handel/industri vid 
Sigtunavägen vann laga kraft under sommaren. 
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Exploateringsredovisning

2017-08-31

Pågågende exploateringar (tkr)
Ingående 

värde

Inkomster Utgifter  Vinst / 

förlust

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

Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken -1 313 0 0 0 -1 313

Exploatering Vässlevägen -296 0 0 0 -296

Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 4 995 -161 104 0 4 937

Exploatering Vackerby industriområde -72 0 0 0 -72

Exploatering Framnäs 557 -456 0 0 102

Exploatering Skenda (Aspliden) 374 0 0 0 374

Exploatering Stationsområdet -151 0 25 0 -126

Exploatering Vackerby Hage 2 -798 0 0 0 -798

Exploatering Norra Vackerby 2 616 -9 198 0 2 805

Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 bostad -943 -5 648 423 0 -6 168

Exploatering Gryt 1:1 mfl 24 0 0 0 24

Exploatering Frönäs Gärde 4 462 -4 866 442 0 38

Exploatering Gnestahöjden 937 0 0 0 937

Exploatering Gatukostnader Fasanvägen 303 0 0 0 303

Exploatering Gnesta Gnesta 38:17 1 557 -61 0 0 1 497

Exploatering Gnesta Centrum 1 344 -1 188 0 1 532

Exploatering Gatukostnad Frösjöstrand 30 374 -1 979 3 784 0 32 179

Exploatering Norra Frustuna bostäder 248 -9 309 0 548

Exploatering Framnäsvägen bostäder 151 -9 123 0 265

Exploatering Hagstumosse idrottshall 634 -91 94 0 637

Exploatering Sigtunavägen Industrivägen 99 -12 70 0 158

Exploatering Södra Frustuna 0 0 222 0 222

Summa 45 003 -13 302 5 982 0 37 683
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Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2017 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2017 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrregler ska varje nämnd upprätta en delårsrapport per
den 31 augusti. I delårsrapporten redovisas verksamhetsuppföljning,
uppföljning och prognos för budgeten samt uppföljning av investeringar.

Förvaltningens synpunkter

Utgångspunkten för uppföljning av verksamheten i delårsrapporten är den
politiska majoritetens plattform och verksamhetsmål vid beslut om
Framtidsplan 2015-18.

Av delårsrapporten framgår vid uppföljning av indikatorer och lägesrapporter
att omfattande aktiviteter har genomförts under perioden januari-augusti för
att uppfylla den politiska plattformen och målen. I delårsrapporten finns flera
exempel på positiva resultat; arbetet med centrumutveckling fortskrider,
erbjudande om bredband ligger före tidplanen för regeringens
bredbandsstrategi, många insatser för digitalisering inom kommunen, flera
åtgärder för att attrahera inflyttare, ökade insatser mot företag, fler ungdomar
med någon form av sysselsättning, insatser för nyanlända etc.

Det prognostiserade utfallet för budgeten på helår tyder på ett överskott med
cirka 1,4 mkr. Detta förklaras delvis av överskott i en kommunövergripande
lönepott pga lägre kostnader för lönerörelsen än budgeterat. Underskott
prognostiseras inom några områden; för samhällsunderstödda resor pga lägre
intäkter än budgeterat samt för ishallen och badhuset pga högre kostnader än
i budget.

För den taxefinansierade verksamheten prognostiseras ett nollresultat för VA-
verksamheten och Renhållningen.

Checklista för jämställdhet

Bedömningen är att någon jämställdhetsanalys inte är nödvändig i detta
ärende därför att rapporten utgör underlag inför fortsatt planering. Ärendet
innehåller redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under årets första
åtta månader och i många fall med könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett
underlag för planering av verksamheten i fortsättningen.
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Uppdrag och organisation 
 
Kommunchefen arbetar med stöd till förtroendevalda i det strategiska ledningsarbetet och som 
organisationens främsta företrädare i genomförandet av de uppsatta målen. Kommunchefen 
företräder kommunen utåt i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunchefen är chef 
för förvaltningscheferna och själv förvaltningschef på kommunstyrelsens förvaltning. 
Kommunchefen ska följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomi och ta 
initiativ till effektiviseringsåtgärder och samverkan.  
 
Kanslienheten är den enhet som omfattar kommunens centrala kansli. Kansliets främsta 
uppgifter är att tillhandahålla service till andra förvaltningar och förtroendevalda i form av 
sekreterarskap i nämnder och styrelser, stöd i ärende- och dokumentationshantering, juridisk 
konsultation, beslutsunderlag, utredningar, diarieföring, telefonväxel, reception, arkivvård, 
kopiering, frankering och konsultation i arkivvårdsfrågor mm. 
 
Från 2017 har ansvaret för medborgarkontoret och biblioteket flyttas till enheten för 
kommunikation och samverkan.  

IT-enheten har driftansvar för kommunens gemensamma IT-miljö, persondatorer, nätverk, 
servrar, kommunikationssystem och kommungemensamma verksamhetssystem samt tekniskt 
ansvar för telefoni. IT-enheten arbetar nära alla förvaltningar och med långsiktiga mål för att 
säkerställa organisationens krav på tillgänglighet och utveckling. 

Ekonomienheten tillhandahåller analys och stöd i ekonomiska frågor till verksamhetsansvariga 
och politiker. På enheten upprättas kommunens Framtidsplan med bl a mål och budget. 
Uppföljning av mål och verksamhet samt ekonomi sker i delårsrapport och årsredovisning. 
Enheten svarar också för löpande redovisningsarbete, ekonomiadministration samt finansiella 
frågor. Ekonomienheten ansvarar även för upphandlingsfrågor, lokalsamordning, 
bostadsanpassning och samordning av säkerhetsfrågor.  

HR-enheten (Human Resources), tidigare personalenheten, ansvarar för att förvaltningarnas 
behov av information, stöd och rådgivning samt utbildning i personalfrågor/arbetsrätt 
tillgodoses. Enheten har det operativa ansvaret för lönebildningen, ansvarar för handläggning av 
pensioner, friskvård, löneöversyn och tvisteförhandlingar. Enheten ger stöd och råd i arbetsmiljö- 
och rehabiliteringsfrågor samt samordnar kontakten med företagshälsovården. Enheten arbetar 
strategiskt för en god personal- och lönepolitik. Löneadministrationen sköts i samverkan med 
Katrineholms kommun.  

Under året har separata enheter bildats för HR-enheten respektive arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration.  

Vuxenutbildning och integration och arbetsmarknad (VIA) ansvarar för 
arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning och integrationsfrågor.   

Vuxenutbildningen består av två olika lagstadgade verksamheter: Kommunal vuxenutbildning 
(grundläggande nivå, gymnasialnivå och svenska för invandrare) och särskild utbildning för 
vuxna. Verksamheten kallar sig Utbildningscentrum.  

Arbetsmarknadsfunktionen ansvarar för delar av kommunens arbetsmarknadspolitiska verksamhet. 
Genom att erbjuda vägledning och samarbetslösningar mellan arbetssökande, arbetsgivare och 
myndigheter arbetar Slussen för att motverka arbetslösheten och stötta de som står utanför 
arbetsmarknaden.   
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Integrationsfunktionen ansvarar för mottagandet av nyanlända, d.v.s. vara behjälplig vid anskaffning 
av bostad, stötta de nyanlända till fortsatta studier eller jobb samt verka för en så snabb 
integrering som möjligt.  
 

Under året har separata enheter bildats för HR-enheten respektive arbetsmarknad 
vuxenutbildning och integration.  
 
Inom området mark- och fastigheter ingår kommunens mark, kommunaltekniska utredningar, 
ÖP Gnesta, stationsområdet, kursgården och övergripande planering samt miljöstrategiska frågor 
som utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen.   

Samhällsunderstödda resor: Under detta verksamhetsområde sorterar busstrafik och tågtrafik 
som kommunen är med och finansierar. Fr om 2013 finansierar kommunen enbart lokala 
busslinjer samt möjligheten att resa med 30-dagarskort på SL:s pendeltåg till Gnesta. Regionaltåg, 
pendeltåg och regionala busslinjer finansieras av landstinget.  

 
Kommunikation och samverkan ansvarar för näringsliv, turism, kultur, fritid och 
kommunikation samt medborgarkontoret och biblioteket.  
 
Ansvaret omfattar kommunens kommunikation med medborgare, besökare och medarbetare i 
olika kanaler såsom webbsidor, sociala medier samt kontakter med media.  
Kulturfrågorna inbegriper föreningsbidrag, stöd till kulturevenemang och samverkan mellan 
föreningar och andra kulturaktörer. Ansvaret för fritidsfrågorna omfattar föreningsbidrag, 
idrottsanläggningar, badhus samt samverkan med föreningar.  
Näringslivsansvaret innebär bl a att främja nätverkandet mellan företagen i kommunen genom att 
skapa mötesplatser, främja etableringar och nystartandet av företag. Turismfrågorna handlar om att 
marknadsföra Gnesta som plats och stötta besöksnäringen.  
Medborgarkontoret tillhandahåller främst service till kommunens medborgare och besökare i frågor 
kring turism, lokalbokning, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning mm. 
Biblioteket tillgodoser kommunens behov av litteratur och läsfrämjande aktiviteter. Utställningar 
och kulturevenemang av olika slag anordnas löpande på biblioteket.  
 
Från 2017 har ansvaret för medborgarkontoret och biblioteket flyttas från kanslienheten.  
 
Vatten och avlopp (VA) 
VA ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen och omhändertagande av avloppsvatten. 
Detta är kopplat till bl a livsmedelslagstiftning och miljölagstiftning. I ansvaret ligger 4 vattenverk 
och 4 avloppsreningsverk, ledningsnät på drygt 200 km, 21 pumpstationer, 2 vattentorn och 3 
lågvattenreservoarer, 2 tryckstegringsstationer. Personalansvar och personalbudget ligger under 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Renhållningen  
Renhållningen ansvarar för att sophämtning och slamsugning blir utförd för kommunens 
invånare, fritidsboende, verksamheter och företag. Ansvaret innefattar även behandling och 
transport av olika typer av avfall. För ändamålet upphandlas entreprenörer. Ledord vid 
upphandling är kvalité, miljönytta och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten drivs 
kundtjänst och Återvinningsgården i egen regi. Kraft läggs även på information till kunderna. 
Personalansvar och personalbudget ligger under samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Exploateringsverksamhet 
Under exploateringsverksamhet redovisas kommunens planering med exploateringsområden. 
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Uppföljning av kommunstyrelsens mål och uppdrag 
 
Gnesta kommuns fokusområden  
 

 
 

Politisk plattform 
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 
kommunen 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 anläggningssektorn, 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 samtidigt till bättre 
samhällsservice och fler utvecklingsmöjligheter. Vi vill se nya företag som startas, och fler företag 
som växer.  Därför ska åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag 
fortsätta att utvecklas och kommunens kontakter med näringslivet ska präglas av intresse för 
näringslivets behov och utvecklingsmöjligheter. 
 
Gnesta kommun har nyligen antagit ett näringslivsprogram som pekar ut inriktningen för de 
kommande åren. Vi vill vårda och värna programmets intentioner och tillsammans med 
näringslivet fortsätta utvecklingsarbetet. Kopplat till näringslivsprogrammet vill vi särskilt 
prioritera följande arbete inom kommunens organisation. 
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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 arbetslöshet och bättre utvecklingsmöjligheter. Deltagande i arbetslivet får 
människor att växa och känna gemenskap. 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 arbetsmarknaden och därmed bidra 
till samhällsutvecklingen och samtidigt växa till självständiga individer och samhällsmedborgare är 
betydelsefullt för såväl individen som för samhället. Gnestas unga ska inte starta sitt vuxenliv i 
arbetslöshet och därmed riskera ett långvarigt 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 arbetsförmedlingen 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 anställningsbarhet.  
 

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 (en ökning med 2% per år) 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 samhällsplaneringen de kommande åren. 
 
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. 
 

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 
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samarbeta med föreningslivet för att inkludera fler, exempelvis genom att skapa fler aktiviteter för 
unga vuxna och för seniorer.  
 

En god personalpolitik 

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.  
  

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. Kostnadsutveckligen 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 kostnadseffektiviseringar vid sidan av kvalitetshöjande arbete. 
 

Ett hållbart Gnesta 

Miljö och klimat 

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 
energiförbrukningen 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. 
 
Öppenhet, mångfald och social hänsyn 
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 motarbeta alla former av diskriminering. 
Integrationsverksamheten ska stärkas genom ett tätare samarbete med bland annat 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten 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 
förutsättningar till en väl fungerande integration och ett samhälle som håller ihop. 
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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. 

 

Kommunstyrelsens mål 
 

 
 Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i 
 
 

Uppdrag - Utveckling av centrum 2017-19 
Som en del i arbetet med att stärka identiteten som en attraktiv småstad satsar kommunen på 
utvecklingen av Gnesta centrum. Under våren 2017 tas beslut om en utvecklingsplan för centrala 
delarna av Gnesta tätort. Omgestaltningen av området med centrumkvartetet, Postenhuset och 
Stora Torget är en nyckelfråga för kommunen. Underlag för ett strategiskt stadsbyggnadsbeslut 
om utformning och användning av området tas gemensamt fram av förvaltningen och det 
kommunala bolaget Centrumfastigheter AB. Förslaget formas i samarbete med utvalda 
fastighetsbolag. Resultaten av de senaste årens medborgardialoger kommer att tas tillvara i 
arbetet. Tidplanen för genomförandet fastställs utifrån detaljplaneprocessen och i vilken takt 
utvald byggherre kommer att genomföra investeringen.    
 
Ombyggnad och upprustning av Östra och Västra Storgatan är ett flerårigt arbete som påbörjades 
2016 och fortsätter under 2017. 
Lägesrapport: För de delar av centrum som ägs av Centrumfastigheter AB tas ett underlag för 
markanvisning fram via konsultstöd. En utvecklingsplan för centrum är starkt kopplad till arbetet 
med utveckling av Centrumfastigheter AB och kommer att beslutas när de mest komplexa 
fastighetsekonomiska frågorna är lösta. Västra Storgatan har skjutits på till 2018 till följd av 
bristande anbud i upphandlingen som gjordes våren 2017. 

 

Uppdrag - Uppföljning av busstrafiken 2017  
En omläggning av busstrafiken genomfördes i december 2012. Resandet i Gnesta kommun (antal 
påstigande) har ökat med 8 procent under perioden januari till september 2016 jämfört med 
motsvarande period 2015. Mellan 2012, d.v.s. innan linjeomläggningen skedde, och 2016 har 
resandet med buss ökat med 21% (mätperiod jan –juni). Alla siffror är exklusive resor med 
skolkort. En mer omfattande uppföljning och analys av busstrafiken påbörjades i slutet av 2016 
och kommer att slutföras under första kvartalet 2017 med förslag till eventuell ny omläggning där 
fokus läggs på resor för arbete och studier.   
Lägesrapport: Uppföljning och analys har lett till att det inte är aktuellt att göra några större 
förändringar i busstrafiken.  
 

Uppdrag - Gnesta vattenförsörjning 2017-2020 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Arbete pågår med att bygga om eller etablera en ny 
dricksvattentäkt. Slutförande av utredning av dessa alternativ och beslut om inriktning sker under 
första halvåret 2017. Därefter görs en teknisk och miljömässig utredning/projektering som går ut 
på samråd och tillståndsansökan innan byggnation kan starta. 
Lägesrapport: Utredningsarbetet är försenat pga av att man inte kunna genomföra det 
strömningstester som krävs då det är låga grundvattennivåer.  
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Uppdrag - Främja bredbandsutveckling 2017-20  
Kommunen sålde sitt stadsnätsbolag under 2014 till Skanova. Av avtalet framgår att Skanova och 
Gnesta kommun ska samarbeta för att kunna erbjuda bredband till 90 procent av hushållen och 
företagen år 2020 i enlighet med regeringens bredbandsstrategi.  Under 2017 fortsätter 
samarbetet med bredbandsutbyggnaden bland annat genom samförläggning av fiber längs med 
Laxnelänken. Kommunens IT-chef har utsetts till bredbandssamordnare med uppdraget att skapa 
en arbetsgrupp inom kommunen som ska stödja aktörerna som arbetar med att få fram bredband 
exempelvis Skanova, Telia Öppen fiber, byalag mm. Planerna som Telia Company AB redovisar 
för Gnesta kommun i dagsläget är att målet kommer nås med råge då 95 % av Gnesta kommuns 
invånare beräknas ha erbjudits bredband i slutet av 2018. 
Lägesrapport: Vid utgången av 2016 hade 64 procent av hushållen tillgång till fiber. 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 redan 2017.  

 

Uppdrag - Erbjuda fritt Wi-Fi  
Fritt Wi-Fi för medborgare och besökare i kommunen kommer under 2017 att byggas ut i 
anslutning till ett antal kommunala verksamhetslokaler såsom skolor, badhus, bibliotek och 
äldreboenden i kommunen. Under 2017 kommer även en plan för andra möjliga framtida 
surfzoner att tas fram. 
Lägesrapport: Byggnationen fortlöper enligt plan och under hösten kommer de 
verksamhetsplatser som har det nya trådlösa nätet att erbjuda fri surfzon. 

 

Uppdrag - Utveckla digitalisering inom kommunen 2017-18  
Utvecklandet av digitala tjänster och digitalisering inom kommunens verksamheter behöver 
intensifieras. En grund för detta arbete är att vi under 2017 implementerar en digital plattform för 
e-tjänster. Utifrån denna kommer alla förvaltningar att själva få prioritera vilka e-tjänster som ska 
utvecklas och lanseras under året och längre fram. IT-enheten rekryterar ny personal med rätt 
kompetens i syfte att utgöra ett bättre stöd för verksamheterna i deras digitalisering framöver. 
Lägesrapport: Digitalisering av processer pågår i samtliga förvaltningar:  
Inom vuxen- och omsorgsförvaltningen pågår digitalisering av informationsflödet för ”Trygg och 
säker hemgång för äldre” som är ett länsövergripande projekt under ledning av Regionförbundet.  
 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår digitalisering i undervisningen med införande av 
en digital dator/surfplatta per elev och lansering av e-tjänsterna ”förskoleplats, fritidshemsplats 
och skolplats”. För att underlätta för medborgarna har dessa e-tjänster inloggning med E-
legitimation. 
 
Inom kommunstyrelseförvaltningen pågår införande av en mer ekonomisk och miljövänligare 
utskriftsprocess i hela kommunen och först ut var Frejaskolan och Ekhagen. WiFi har byggts på 
Frustunagården, Ekhagen och Chill. Utbildning av kommunikationsrådets medlemmar i den 
gemensamma e-tjänstplattformen Open E-plattform är genomförd och arbetet med att bygga e-
tjänster fortlöper. Inom biblioteket har de publika datorerna fått nytt bokningssystem som 
underlättar både för medborgarnas bokning och personalens arbete. 
 
När det gäller samhällsbyggnadsförvaltningen så har tekniska kundtjänsten arbetat med viss 
digitalisering och en hel del med digitala kartor. De har även gått med i geosamverkan för att få 
del av all öppen data av samtliga medlemmar men även så att kommunen kan dela med sig.  

 

Uppdrag - Förbättra bemötande 2017-18  
Den kanske viktigaste kvalitetsfaktorn vid kontakter med medborgare, brukare och företag är 
bemötandet. Serviceundersökningar som genomförts i kommunen visar ett genomsnittligt 
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resultat jämfört med andra kommuner. För att förbättra bemötandet genomförs olika aktiviteter 
riktade till medarbetare och chefer de kommande åren. En utredning genomförs under 2017 om 
hur vårt bemötande skulle kunna bli bättre. Där ingår att utreda behoven av och möjligheterna att 
inrätta ett servicecenter.   
Lägesrapport: Arbete med att utreda förutsättningarna för och besluta om ett servicecenter sker 
i olika etapper under 2017 och 2018. Ett servicecenter kan vara på plats tidigast 2019. Under 
hösten 2017 satsar Miljösamverkan Sörmland på en länsgemensam kompetensutveckling inom 
kommunikation och bemötande för personer som är verksamma inom livsmedels-, hälsoskydd- 
och miljötillsyn/kontroll.  

 

Uppdrag - Gnesta kommun fyller 25 år 
Under 2017 fyller Gnesta kommun 25 år och det kommer att uppmärksammas och firas på olika 
sätt. Ett mål är att sätta guldkant på de aktiviteter som redan genomförs i kommunen, t ex 
näringslivsgalan, kalaset, Gnesta Expo och morgonsofforna, men även andra aktiviteter runt om i 
kommunen är under planering. En jubileumsfest för kommunens hela personalstyrka planeras 
också. 
Lägesrapport: Under första halvåret har följande evenemang haft en extra guldkant med 
anledning av kommunens 25-års-firande: Näringslivsgalan i februari, Kalaset för barn i maj och 
invigningen av Frösjö strands badplats. Även almanackan och kommuninformationsbladet som 
skickas ut till alla hushåll har präglats av 25-årsfirandet. Olika föreningar runtom i kommunen har 
ansökt om medel för att också fira och uppmärksamma 25-åringen lokalt. Våren har även ägnats 
åt att planera höstens evenemang t ex 25-års fest för kommunens medarbetare, Gnesta Expo, 
Sörmlandssoffan.  
 

Uppdrag - Öka synligheten 
Genom utökade satsningar på information och marknadsföring är målet att fler invånare ska 
flytta till kommunen, bland annat till de nya bostäder som byggs och planeras. Genom att 
synliggöra kommunens alla styrkor i olika mediakanaler kan även befintliga invånares stolthet öka 
över Gnesta kommun som geografisk plats. Exempelvis fortsätter initiativet att skicka 
kommuninformationen till alla fritidshusägare. 
Lägesrapport: Kommuninformationen skickas ut till alla hushåll i kommunen och under första 
delen av året har tre stycken skickats ut. Dessutom har en kommuninformation skickats ut i juni 
till alla fritidsboende med riktad information om bredbandsutbyggnad, evenemang, 
bostadsbyggande mm. Dessutom har närvaron i sociala medier ökat med anledning av de två 
turistvärdarnas arbete under sommaren, vilket har ökat synligheten för Gnesta som en attraktiv 
plats. 

 

Indikatorer 

 Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 
(Medborgarundersökning)  

Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs under hösten och resultat redovisas i 
årsredovisningen.  
 
 

 Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant 
ideal tycker du att din kommun kommer? (Medborgarundersökning) 

Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs under hösten och resultat redovisas i 
årsredovisningen.  
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 Bemötande vid kontakt med kommunens personal (Årlig serviceundersökning) 
Uppföljning: Serviceundersökning genomförs under hösten och resultat redovisas i 
årsredovisningen. 

 

 Busstrafiken – resandestatistik 
Uppföljning: Mellan januari och augusti är antalet resande exklusive skolkort oförändrad jämfört 
med motsvarande period 2016 (cirka 79 000). Om även resande med skolkort inkluderas uppgick 
antalet till cirka 112 700 personer vilket innebär en minskning med fem procent. Tendensen är 
liknande i hela länet med en minskning med en procent för samtliga resenärer och en ökning med 
två procent exklusive skolkort.  
 

 Uppföljning av bredbandsutbyggnad 
Uppföljning: Se lägesrapport för uppdrag Främja bredbandsutveckling 2017-20 ovan.  

 

 

 
 Fler välmående och växande företag 
 Ett företagsklimat av hög klass 
  
 

Uppdrag - Professionell myndighetsutövning 2017-18  
Företagen är beroende av kommunens agerande t ex vid olika former av myndighetsutövande. 
Myndighetsutövandet ska därför präglas av hög service, kompetens, rättssäkerhet och 
tillgänglighet. Arbete för att utveckla en lotsfunktion för företag kommer att fortsätta 2017.  
Lägesrapport: Flertalet tjänstepersoner med näringslivskontakter har under våren 2017 deltagit i 
flera seminarier kring kommunal näringslivsservice. En workshop planeras till hösten 2017 för 
tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att utveckla en mer lotsande roll.  
 

Uppdrag - Mötesplatser mellan kommun, näringsliv och skola 2017  
Näringslivsrådet ska fortsätta att utvecklas under året. En fortsatt satsning genomförs på de 
etablerade mötesplatserna för näringsliv och kommun såsom morgonsoffor, företagarmässa, 
företagsbesök och nätverksträffar. Återkommande evenemang såsom företagsmässa och 
näringslivsgala fortsätter att utvecklas i samarbete mellan näringslivet och kommunen. Fortsatt 
arbete för att främja inslag av entreprenörskap och arbetsmarknadskunskap i grundskolans 
utbildning, genom bland annat samarbete med Ung företagsamhet (UF). 
Lägesrapport: En Morgonsoffa genomfördes i Björnlunda i mars 2017, vilket besöktes av 
närmare 90 företagare. Ytterligare en mötesplats har startat, Affärslunch, i samarbete med 
Södertuna Slott. Närmare 20 företagare deltog i det första mötet i juni. Nästa Affärslunch 
planeras i september 2017. 20 företagsbesök har gjorts av kommunalråden och näringslivschefen, 
varav 11 drevs av kvinnor och 9 drevs av män. 
 
Näringslivsgalan genomfördes i februari och eventet var uppskattat. Samtliga platser var 
fullbokade. Årets Företagare, Årets Nyföretagare, Årets profil samt Årets Inspiratör utsågs. 
Företagsmässan Gnesta Expo genomförs hösten 2017. Samarbetet med UF fortskrider och är ett 
uppskattat inslag.  

 

Uppdrag - Stärka nyföretagandet 2017-18  
Insatser för att stärka nyföretagandet ska genomföras i samarbete med någon eller några 
företagsstödjande organisationer. Organisationer som arbetar för att stimulera företagandet hos 
ungdomar engageras i olika aktiviteter. 
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Lägesrapport: För att stärka nyföretagandet har Gnesta kommun 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.  
 
Nyföretagarcentrum har under våren anordnat en starta-eget kurs vid fem tillfällen. Rådgivning 
till nystartade företag har även förekommit vid separata tillfällen på biblioteket i Gnesta. På 
biblioteket i centrala Gnesta har introducerats en företagshylla med aktuell företagsinformation. 
Kommunen har även tillsammans med Arbetsförmedlingens Jobbsökare, Nyföretagarcentrum 
och Coompanion ordnat ett öppet hus under våren 2017, där spontana besökare ställde företags- 
och arbetsrelaterade frågor.  

 

Indikatorer 

 Sammanfattande omdöme om företagklimat (Svenskt näringslivs undersökning)  
Uppföljning: Företagen i Gnesta kommun ger betyget 3,7 i ett sammanfattande omdöme. Det är 
en ökning från förra året med 0,2 och det näst högsta betyget genom åren. 1 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 årsskiftete 2016/2017.)  
 

 Företagens upplevelse av service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet (NKI-Företag) 
Uppföljning: Företagarna är nöjdare med kommunens företagsservice visar en ny undersökning 
av Nöjd Kund Index (NKI). Indexet är det högsta någonsin med 71 jämfört med 67 förra året. 2 
 

 Antal träffar där kommunen möter företagare och näringsliv.  
Uppföljning: Redovisas i årsredovisningen.  
 
 

 
 Fler i sysselsättning samt en arbetslöshet som ligger minst 2 % under 

länssnittet 
 Arbetslösa ungdomar ska ha arbete, studier eller praktik inom 90 

dagar  
 Nyanlända ska ha goda förutsättningar att ta sig in på 

arbetsmarknaden 
 

 

Uppdrag - Fler ungdomar med sysselsättning  
Det primära ansvaret för ungdomarna ligger hos arbetsförmedlingen. Kommunens arbete med 
ungdomar utgör dock ett viktigt komplement till arbetsförmedlingen. I samverkan med olika 
aktörer görs flera insatser för att öka sysselsättningen för denna målgrupp. Exempelvis drivs 
projektet DUA (Delegationen för Unga till Arbete) för ungdomar i behov av särskilt stöd. Inom 
kommunen drivs en särskild verksamhet som kallas ”Slussen”. Här ges möjlighet att få en god 
introduktion i arbetslivet genom kontinuerlig handledning samt kompletterande utbildningar för 
att öka anställningsbarheten. Inom det kommunala aktivitetsansvaret görs särskilda insatser för 
ungdomar som hoppar av gymnasiestudierna. 

                                                 
1
 Företagen har betygsatt en rad områden som påverkar hur det är att driva företag i kommunen; till exempel 

kommunens service till företagen, attityder till företagande och tillgång på medarbetare med relevant kompetens. 
2
 Företag som varit i kontakt med kommunen har fått frågor om bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, 

miljötillsyn och brandtillsyn. Utifrån dessa områden har de fått bedöma kommunens bemötande, effektivitet, 

tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet. 
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Lägesrapport:. Slussen/Lilla Återbruket har totalt arbetat med cirka 40 ungdomar inom DUA 
och kommunens aktivitetsansvar i år. Av dessa har nio ungdomar hittills haft 
sysselsättning/arbete på Lilla Återbruket, sju har fått arbete inom övriga kommunen och åtta har 
fått arbete hos annan arbetsgivare. Utöver detta har 15 påbörjat/återgått till studier av olika slag.  

 

Uppdrag - En bra start  
Kommunen arbetar för att hitta lämpliga bostäder till nyanlända och finns med och stöttar de 
nyanlända den första tiden i kommunen. Detta individanpassade, kontinuerliga stöd innebär 
exempelvis hjälp att komma till rätta i bostaden, få kontakt med SFI och eventuell skola för barn, 
bygga nätverk m.m. En bra start ökar förutsättningarna för en snabb etablering och ökar 
chanserna för att de nyanlända så snabbt som möjligt kommer ut på arbetsmarknaden.  

 

Uppdrag - Underlätta för nyanlända att få jobb 2017-19 
I samarbete med arbetsförmedlingen erbjuder kommunen praktikplatser och andra anställningar i 
syfte att underlätta för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden”. Vid behov ges möjlighet att 
vid ”Slussen” få en god introduktion i arbetslivet genom kontinuerlig handledning, språkstöd 
samt kompletterande utbildningar för att öka anställningsbarheten hos den nyanlände. Alla 
nyanlända erbjuds att få en språkvän då ett nätverk i svenska samhället idag många gånger är 
avgörande för att man ska komma ut på arbetsmarknaden.  
 
Lägesrapporter:  

 I enlighet med beslutat kommuntal enligt Bosättningslagen ska Gnesta kommun ta emot 36 
personer under 2017 och under januari-augusti i år har 26 tagits emot. Motsvarande antal för 
helår 2016 var 42 enligt kommuntal och 42 mottagna personer. Av de 26 personer som 
kommit i år har 12 anmälts till SFI och 12 till förskola, grundskola eller gymnasiet.  

 Av de nyanlända inom etableringsprogrammet och andra utrikesfödda har under januari-
augusti åtta haft sysselsättning/arbete på Lilla Återbruket, 15 fått arbete/sysselsättning inom 
övriga kommunen och fem fått arbete hos annan arbetsgivare. Utöver detta har tre 
påbörjat/återgått till studier av olika slag. Dessutom har kommunen hittills skapat åtta 
extratjänster inom bl a förskola, äldreboende och Lilla Återbruket 3.  

 Jobbcaféer med olika teman har hållits en gång i månaden för alla elever på SFI och där har 
representanter från Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare och näringslivet deltagit. 

 En ansökan med medel från DUA har beviljats. Detta innebär att kommunen tillsammans 
med Arbetsförmedlingen tar fram en överenskommelse om fördjupad samverkan och 
utformning av en lokal modell för samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden.  

 Antal språkvänner har ökat från 13 till 24 från hösten 2016 till 2017. Ungefär hälften är 

barnfamiljer som matchats med varandra så totalt omfattas detta av betydligt fler personer.  

 

Uppdrag - Överenskommelse om nyanländas etablering  
En lokal överenskommelse är tecknad mellan Arbetsförmedlingen Södra Sörmland, Landstinget 
och Gnesta kommun. Överenskommelsen beskriver vilket stöd de nyanlända kan erbjudas under 
etableringsperioden och vem som ansvarar för olika delar. 
Lägesrapport: Arbete pågår utifrån överenskommelsen och samtidigt sker en revidering för att 
bl a förtydliga ansvarsområden, samarbetsformer, gemensamma utvecklingsområden samt ett 
fördjupat samarbete med Landstinget och Försäkringskassan. En reviderad överenskommelse 
beräknas vara klar under hösten.  

 

 

 

                                                 
3
 Ny anställningsform för nyanlända och långtidsarbetslösa 
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Indikatorer 
 Antal sysselsatta 
Uppföljning: Redovisas i årsredovisningen.  
 

 Andel öppet arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd 16 -64 

år i Gnesta och i länet 
Uppföljning:  
 

Relativ arbetslöshet och antal personer med aktivitetsstöd  

 

16-64 år Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd 

(% av arbetskraften) 2017-08-31 Differens 1 år 2017-08-31 Differens 1 år 

Gnesta 2,7 % -0,6 % 2,0 % -0,5 % 

Södermanland 5,2 % -0,3 % 5,1 % 0,1 % 

Riket 4,1 % 0,0 % 3,3 % -0,1 % 

Program med aktivitetsstöd omfattar t ex arbetsmarknadsutbildning, jobb- och utvecklingsgaranti, jobbgaranti 

för ungdomar, stöd till start av näringsverksamhet och arbetspraktik. 
 

18-24 år Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd 

(% av arbetskraften) 2017-08-31 Differens 1 år 2017-08-31 Differens 1 år 

Gnesta 2,7 % -1,9 % 2,1 % -1,2 % 

Södermanland 7,2 % – 1,3 % 6,8 % -1,0 % 

Riket 5,4 % – 0,6 % 4,9 % – 0,6 % 
 

Könsuppdelad statistik 

16-64 år Kvinnor       Män       

(% av arbetskraften)  Öppet arbetslösa  
Program med 
aktivitetsstöd 

Öppet arbetslösa  
Program med 
aktivitetsstöd 

  2017-08-31 Diff 1 år 2017-08-31 Diff 1 år 2017-08-31 Diff 1 år 2017-08-31 Diff 1 år 

Gnesta 2,5 -0,4 2,3 -0,3 2,9 -0,2 1,8 -0,6 

Södermanland 5,1 -0,1 4,9 -0,2 5,2 -0,6 5,3 0,0 

Riket 3,9 0,1 3,2 0,0 4,2 -0,2 3,5 -0,1 

 

18-24 år Kvinnor       Män       

(% av arbetskraften) Öppet arbetslösa  
Program med 
aktivitetsstöd 

Öppet arbetslösa  
Program med 
aktivitetsstöd 

  2017-08-31 Diff 1 år 2017-08-31 Diff 1 år 2017-08-31 Diff 1 år 2017-08-31 Diff 1 år 

Gnesta 2,0 -3,6 0,8 -0,3 3,3 -0,3 3,3 -2,2 

Södermanland 6,6 -0,4 5,4 -0,7 7,7 -2,1 8,0 -1,3 

Riket 4,4 -0,5 4,0 -0,5 6,3 -0,7 5,8 -0,7 

 
Kommentar: Den öppna arbetslösheten var 2,7 procent den 31 augusti 2017, en minskning med 
0,6 procentenheter mot samma tidpunkt 2016. Därutöver deltog 2,0 procent i någon form av 
arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd, en minskning med 0,5 procent sedan 2016. 
Jämfört med både länet och riket hade Gnesta lägre andel både arbetslösa och deltagare i 
arbetsmarknadsåtgärder. Bland ungdomar var den öppna arbetslösheten 2,7 procent den 
31 augusti 2017, en minskning med 1,9 procent på ett år. Därutöver var 2,1 procent av 
ungdomarna i arbetsmarknadspolitiska program, en minskning med 1,2 procentenheter sedan 
2016. Jämfört med länet och riket var andelen arbetslösa och i program lägre i Gnesta. Den 
könsuppdelade statistiken visar något lägre arbetslöshet för kvinnor (2,5%) än män (2,9%). Bland 
ungdomar noteras lägre arbetslöshet bland kvinnor (2,0%) än bland män (3,3%).  
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 Andel öppet arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd 18-24 år i 
Gnesta och i länet 

Uppföljning: Se ovan. 
 

 Antal ungdomar öppet arbetslösa mer än 90 dagar 
Uppföljning: Arbetsförmedlingens statistik redovisar arbetslöshet mer än 6 månader. Per den 31 
augusti 2017 fanns åtta ungdomar i åldern 18-24 år jämfört med 16 ungdomar ett år tidigare.  
 

 

 
 Befolkningsmängden ska öka med 2 % per år 
 Planberedskapen ska medge utbyggnad med minst 80-100 

bostäder/lägenheter per år 
 
 

Uppdrag - Fler detaljplaner  
Målet om ökat byggande och en ökad efterfrågan på bostäder kräver att fler detaljplaner tas fram 
i betydligt större omfattning än tidigare och att mark- och exploateringsverksamheteten 
intensifieras. En projektledare för mark och exploatering har därför rekryterats för att förstärka 
organisationen.  
Lägesrapport: Det pågår för närvarande rekrytering av en planarkitekt som ska jobba med 
detaljplaner. För arbetet med detaljplaner se indikatorer nedan.  
 

Uppdrag - Aktiviteter riktade till fritidsboende 2017 
I syfte att främja befolkningsutvecklingen ska ett antal aktiviteter genomföras 2017 som syftar till 
att fler fritidsboende bosätter sig permanent i kommunen. 
Lägesrapport: Ägare till fritidsfastigheter har fått samma erbjudande om fiberanslutning som 
permanentboende i Gnesta kommun. Dessutom får de ett särskilt utskick av kommunens 
informationsblad samt almanackan och Besöksguiden.  
 

Uppdrag - Bostadsförsörjningsprogram 2017  
Ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2017-21 har påbörjats hösten 2016 och kommer att 
bli klart våren 2017. Programmet kommer att visa hur ett byggande av 500-600 bostäder kan ske 
under perioden för att klara målet om 2 % befolkningstillväxt. Vidare ska programmet visa hur 
bostadsbehoven för olika grupper kan tillgodoses. Programmet tas fram i dialog med 
bostadsmarkandens aktörer. 
Lägesrapport: Ett förslag till program har tagits fram och var i juni föremål för en workshop 
med externa aktörer. Beslut om programmet tas i kommunfullmäktige i år.  
 
Indikatorer 

 Total befolkning och per tätort  
Uppföljning: Under 2017 har Gnestas befolkning ökat med 56 personer och uppgick den 31 
augusti till 10 917 personer. Befolkning per tätort redovisas i årsredovisningen.   
 

 Antal lägenheter i planberedskap  
Uppföljning: Indikatorn avser bostäder som ingår i laga kraftvunna detaljplaner och som inte 
påbörjats ännu. I nuläget är det cirka 400 bostäder i färdiga detaljplaner varav cirka 240 i Gnesta 
tätort, 93 i Stjärnhov, 31 i Laxne, 10 i Björnlunda samt 23 på landsbygden.  
 



  

 

16 

 

 Antal påbörjade bostäder/lägenheter i nyproduktion (enfamiljs- och flerfamiljshus) 
Uppföljning: Under årets första åtta månader har bygglov med startbesked beviljats 
motsvarande 51 bostäder; 36 lägenheter på Frönäs gärde och 15 småhus. Motsvarande period 
2016 var det 59 bostäder, varav17 småhus och 42 radhus.  
 

 Antal färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion (enfamiljs- och flerfamiljshus) 
Uppföljning: Under årets första åtta månader har 29 bostäder färdigställts; 24 radhus på Frösjö 
strand och fem småhus. Under året beräknas ytterligare 18 radhus färdigställas på Frösjö strand. 
Motsvarande period 2016 var det 8 småhus. 
 

 Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende?(Medborgarundersökning) 
Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs under hösten och resultat redovisas i 
årsredovisningen.  

 

 

 

 Ett starkt, brett och inkluderande föreningsliv 
 

 

Uppdrag - Idrottspolitiskt program  
Kommunen inleder arbetet under 2017 med att ta fram ett idrottspolitiskt program i samarbete 
med föreningarna. 
Lägesrapport:  
Under våren har två workshops genomförts med föreningslivet, kommunstyrelsens presidium 
och Sörmlandsidrotten för att ta fram prioriterade områden som föreningarna vill lyfta fram. 
Resultatet sammanställs i ett samlat dokument som under hösten ska gå ut på remiss till 
föreningslivet och kommunstyrelsen. Uppföljande möte kommer att ske efter remissrundan då 
eventuella synpunkter har inkommit.  

 

Uppdrag - Ett väl fungerande samarbete mellan kommunen och föreningslivet 
En nära dialog mellan föreningar och kommunen kommer att fortsätta genom planerade 
nätverksträffar och dialogmöten. 
Lägesrapport: Ett samarbete med Gnesta Solidaritet genomfördes i samband med 
teaterföreställningen Laina och Fåglarna. Kommunen samverkar också med Gnesta Filmstudio i 
samband med kommunens 25-årsfirande. Likaså sker samverkan med Gnesta FF och IFK 
Gnesta inför Gnestadagarna. För årets sommarlovsaktiviteter samarbetade kommunen med 
bland annat Stjärnhovs IK. 
 
Möten har hållits med föreningar i de yttre tätorterna om kommunens 25-årsfirande. 
Föreningarna har sökt 25-års bidrag för att kunna genomföra evenemang med lite extra guldkant 
såsom ett konstverk i Stjärnhov, Björnlundadagen samt evenemang i Laxne.  

 
I och med återköpet av Gnesta ishall så har samverkan mellan ishockeyklubben, kommunen och 
Gnesta förvaltnings AB ökat och nu erbjuds utökade tider för allmänhetens åkning på vardagar 
och helger. En upprustning av ishallen har skett och det har även införskaffats ny ismaskin.  

 

Uppdrag - Fler fritidsaktiviteter för tonåringar 
Samarbete med föreningslivet genomförs som syftar till att få fler tonåringar att lockas till/stanna 
kvar inom föreningslivet för att främja såväl folkhälsan som ett starkare föreningsliv.  
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Lägesrapport: 30 kostnadsfria aktiviteter har erbjudits barn och unga i Gnesta kommun i år i 
samarbete med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Under sommaren 
2017 genomförde feriearbetare en enkätundersökning med inriktning på tonåringar och kulturliv. 

 

Uppdrag - Utökade föreningsbidrag 
Föreningsbidragen ökar med bland annat större möjligheter att söka bidrag för drift och 
underhåll av föreningsbyggnader, men också en ökning av vissa bidrag till kulturaktiviteter sker. 
Lägesrapport: Till och med augusti i år har det betalats ut 1 002 530 kr fördelat på fyra olika 

bidragsformer och under motsvarande period 2016 var det 985 798 kr. Lovaktivitetsbidraget har 
möjliggjort att många barn och ungdomar fått prova på en rad olika aktiviteter under sina lov.  

 

Indikatorer  

 Uppföljning av antal utövare i idrottsföreningar i åldern 4-20 år 

Uppföljning:  
2017 har det totalt varit 1 995 idrottsutövare/medlemmar i åldern 4-20 år, varav 872 flickor och 1 
123 pojkar. 2016 var det totalt 1 849 idrottsutövare/medlemmar i åldern 4-20 år, varav 813 
flickor och 1 036 pojkar. 
 

 Uppföljning av antal utövare i kulturföreningar  

Uppföljning: En grundlig kartläggning av antalet kulturutövare har påbörjats och kommer att 
redovisas i årsredovisningen 2017.  
 

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

(Medborgarundersökning)  

Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs under hösten och resultat redovisas i 
årsredovisningen.  
 

 

 
 Utveckla personalpolitiken för att bli en mer attraktiv arbetsgivare 
   
 
Uppdrag - Utveckla medarbetarsamtalen 2017  
Medarbetarsamtalet är centralt i kommunens personalpolitiska arbete och för kvalitetssäkring i 
kommunens styrning. Förutsättningar för att genomföra bra medarbetarsamtal blir därför 
väsentliga i form av stöd och dokumentation för genomförandet. Vid samtalen fastställs 
individuella mål och individuell utvecklingsplan. Ny modell genomförs och följs upp 2017.  
Lägesrapport: Ny modell och mall för utvecklingssamtal är framtagen och kommer att införas 
med start i september 2017. Modellen är utvecklad utifrån de ledar- och medarbetarplattformar 
som togs fram under våren, se punkten ”Insatser Personalpolitiska programmet”. Uppföljning av 
de nya mallarna kommer ske i slutet av 2017.  
 

Uppdrag - Insatser kring Personalpolitiska programmet  
Kommunen ska med olika aktiviteter säkerställa att Personalpolitiska programmet (PPP) görs 
levande och resulterar i en bättre arbetsmiljö, bättre verksamhet och större stolthet över att vara 
anställd i Gnesta kommun. Programmet ska också uppdateras under 2017 i syfte att göra det 
ännu mer aktuellt och relevant.  
Lägesrapport: Arbetet med att se över programmet har påbörjats. Bland annat har ledar- och 
medarbetarplattformar tagits fram som ska tydliggöra förväntningar på medarbetare och chefer.  
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Plattformarnas innehåll har processats med samtliga chefer. Samverkan har genomförts med de 
fackliga representanterna i central samverkan och förankrats i personalutskottet samt beslutats i 
kommunens ledningsgrupp. Plattformarna går väl i linje med PPP och kommunens värdegrund 
DRAG. 

 

Uppdrag - Erbjuda önskad sysselsättningsgrad  
Ett bra systemstöd är en förutsättning för att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad. Under 
2017 kommer detta att implementeras i första hand för bemanning inom hemtjänst och 
äldrevården. 
Lägesrapport: Systemstödet är infört och i drift. Vuxen- och omsorgsförvaltningen erbjuder 
heltid vilket kan innebära att man kan få arbeta på flera enheter för att gå upp i 
sysselsättningsgrad. Behoven har tillgodosetts bland annat genom arbete i pool, vikariat etc. 

 

Uppdrag - Kompetensutveckling för chefer och medarbetare 
Det uppskattade ledarprogram som startade 2016 för samtliga chefer i Gnesta kommun kommer 
att fortsätta i en ny utvecklad form under 2017. Ett särskilt utbildningsprogram kommer även att 
erbjudas helt nya chefer för att garantera kunskapsnivån hos cheferna. Kompetensutveckling för 
medarbetare kommer ännu tydligare fångas upp i samband med medarbetarsamtalen under 2017.  
Lägesrapport: Två Ledarforum har genomförts under våren där fokus varit att utveckla 
plattformar för ledar- och medarbetarskap. Under hösten planeras kompetensutveckling för 
chefer avseende de förmågor som ledarplattformen innehåller. En utbildningsinsats för 
nytillträdda chefer kommer genomföras under slutet av året.   

 

Uppdrag - Utökat friskvårdsbidrag 2017 
Gnesta kommun kommer att nästintill dubbla friskvårdbidraget till de anställda 2017 till 1 500 kr, 
i syfte att fler medarbetare ska nyttja bidraget, att personalens hälsa ska bli bättre och att vi ska bli 
en mer attraktiv arbetsgivare.  
Lägesrapport: Från och med i år är processen och rutiner för ansökan om friskvårdsbidraget 
förenklat och möjliggör för fler anställda att ta del av sitt bidrag i större grad. Antalet utbetalda 
bidrag har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. 

 

Uppdrag - Mer systematisk uppföljning av sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron är för hög inom Sveriges kommuner, så även i Gnesta kommun. En mer 
systematisk uppföljning kommer därför att ske av sjukfrånvaron i syfte att kartlägga orsaker för 
att kunna förebygga ohälsan på arbetsplatserna. 
Lägesrapport: Det pågår ett aktivt och strukturerat arbete för att minska sjukfrånvaron i 
kommunen, exempelvis genom frisksamtal och systematisk uppföljning av sjukskrivna. Arbetet 
har påvisat resultat med inverkan på sjukfrånvaron inom vissa områden. Utmaningen att sänka 
den totala sjukfrånvaron kvarstår och nya rutiner kommer att fortsätta implementeras och följas 
upp. 

 

Indikatorer  

 Svaren på följande frågor som ställs i medarbetarundersökningen 2017: 
1. Jag ser fram emot att gå till arbetet 
2. Jag lär nytt och utvecklas i mitt nuvarande arbete 
3. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete. 
4. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 

Uppföljning: Medarbetsrundersökning genomförs under hösten och resultat redovisas i 
årsredovisningen. 
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 Andelen medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget har ökat med 50 procent 
Uppföljning: I dagsläget har 23 procent av alla anställda, helt eller delvis, utnyttjat 
friskvårdsbidraget. Målet om att andelen anställda som nyttjar bidraget ska öka med 50 procent 
beräknas bli uppfyllt i år. 
 

 Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år 
Uppföljning: Kommunens totala sjukfrånvaro januari-augusti i år har minskat jämfört med 
motsvarande period föregående, från 7,38 till 7,17 procent. En viss ökning sker inom barn- och 
utbildningsförvaltningen medan övriga förvaltningar minskat. 
 
 

 

 En god ekonomisk hushållning 
 Utveckla styrsystemet för ökad effektivitet och kvalitet 
 Utveckla upphandling för ökad kvalitet och/eller minskade kostnader i 

verksamheterna 
 

 

Uppdrag - Effektiva processer och automatisering av redovisning  
En förstudie är påbörjad inför upphandling av nytt affärssystem. Automatisering och 
digitalisering av ekonomiprocessen pågår. Samarbete utvecklas med kommunkoncernen för 
effektivare finanshantering mm. 
Lägesrapport: Förfrågningsunderlaget kommer att annonseras i oktober. En rapport 
sammanställs som innehåller en genomgång av nuläget med kartläggning av processer och flöden, 
en behovsanalys, samt mål och vision inför framtiden.  

 

Uppdrag - Utveckla metoder för förbättringsarbete/kvalitetssäkring för ökad kvalitet 2017-18 
Grunden för att uppnå nöjda medborgare, brukare och företag är att kontinuerligt arbeta med 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. I detta ingår att varje enhet i kommunen ska använda en 
metod för systematiskt förbättringsarbete som tillämpas i arbetsgruppen och där alla blir 
delaktiga.  
Lägesrapport: Redovisas i årsredovisningen.  

 

Uppdrag - Säkerställa ett effektivt arbete med upphandling 2017-18 
Under 2017-18 utvecklas arbetet med att kvalitetssäkra professionella upphandlingar i 
organisationen med avseende på såväl planering av, strategier för som praktisk hjälp med enskilda 
upphandlingar samt avtalsuppföljning. Kommunens upphandlingsverksamhet bärs därför sedan 
augusti 2016 upp av upphandlingsstrateg, upphandlare och avtalscontroller.  
Lägesrapport: Ett fortsatt arbete med uppsökande verksamhet i verksamheterna och 
utbildningar har genomförts för att utveckla arbetet med upphandling.  

 
Indikatorer 
 Resultat från bokslut 
Uppföljning: Redovisas i kommunens delårsrapport.   
 

 Kostnadsutveckling för olika verksamheter 
Uppföljning: Redovisas i kommunens delårsrapport.   
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 Antal lagakraftvunna upphandlingsdomar/-beslut i förvaltnings- och kammarrätt som går 
kommunen emot  

Uppföljning: Inga upphandlingar har hittills överprövats i år.  
 

 Utveckling avseende (ram-)avtalstrohet  
Uppföljning: Upphandlingsfunktionen arbetar aktivt med att medvetandegöra verksamheterna 
om nödvändigheten att utnyttja ingångna avtal. Vid stickprov har framkommit att avtalstroheten 
ökat men för att kunna följa detta på ett systematiskt sätt behövs det nya ekonomisystemet som 
beräknas vara i drift nästa år.  
 

 Nöjdhet med kommunala verksamheter (Medborgarundersökning)  
Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs under hösten och resultat redovisas i 
årsredovisningen. 
 

 Andel enheter i kommunen med systematisk metod för förbättringsarbete 
Uppföljning: Redovisas i årsredovisningen.  
 

 

 

 Långsiktigt minskad klimatpåverkan genom hushållning av energi 
 

 

Uppdrag - Minskning av energiförbrukning i kommunägda lokaler  
Genom åren har många av ”de lågt hängande frukterna” plockats avseende 
energieffektiviseringar. Övergång till 100 procent grön el, bergvärme och effektivisering av 
ventilation är några exempel Under 2017-19 fortsätter energieffektiviseringarna genom 
närvarostyrd belysning och fortsatt införande av LED-belysning. De stora energisatsningarna 
görs vid nyproduktion av bostäder och lokaler som får mätsystem för separerad mätning av 

energi, laddmöjligheter för elfordon samt förberedelse för en framtida installation för solenergi.  
Lägesrapport: Utomhusbelysningen är utbytta på Frejaskolan och ersatta med ledbelysning. Nya 
miljörum i Åsbackas lokaler drivs med solel och är helt självförsörjande. GFAB har 
energieffektiviserat ishallen och effekten kommer att kunna utläsas när anläggningen varit i drift 
en tid.   

 

Uppdrag - Minskad miljöpåverkan från kommunens avloppsreningsverk 2017-19 
Den kommunala VA-verksamheten fortsätter att i hög takt rustas upp och förnyas, bl.a. 
avloppsledningar och reningsverk för att minska negativ miljöpåverkan. Ett stort projekt är 
Laxnelänken, som är en ny avloppsledning mellan Laxne och Gnesta, som byggs under 2017 och 
innebär att Laxne reningsverk kommer att stängas. 
Lägesrapport: Byggstart för Laxnelänken är beräknad till hösten 2017 och kommer pågå i ett års 
tid. Gnestas och Stjärnhovs reningsverk har genomgått omfattande upprustningar. Björnlunda 
reningsverk genomgår upprustning hösten 2017.  

 

Indikatorer 

 Energianvändning redovisat i kWh/m2 för bostäder och lokaler  
Uppföljning: Redovisas i årsredovisningen.  

 

 Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler (ej bostäder).  
Uppföljning: Redovisas i årsredovisningen. 
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 Utsläppsgränser och utsläpp från kommunala avloppsreningsverk 
Uppföljning:  

Gnesta avloppsreningsverk 

  Medelvärde jan-aug Enligt tillstånd 

Fosfor 0,24 mg/l 0,3 mg/l 

BOD 10 mg/l 10 mg/l 

Kommentar: Anledningen till de ändå relativt höga utsläppsvärdena var på grund av två 
driftstörningar. Det första var ett större utsläpp av avfettningsmedel till reningsverket vilket 
orsakade stora driftstörningar. Händelsen polisanmäldes. Den andra driftstörningen berodde på 
höga slamhalter i verket på grund av ett dataproblem.   

 

 Björnlunda avloppsreningsverk 

  Medelvärde jan-aug Enligt tillstånd 

Fosfor 0,88 mg/l 0,5 mg/l 

BOD 20 mg/l 15 mg/l 

Kommentar: Anledningen till de höga värdena är bristande underhåll och investeringar i 
reningsverket. Detta har resulterat i en ombyggnad under hösten.  

 

Stjärnhovs avloppsreningsverk 

  Medelvärde jan-aug Enligt tillstånd 

Fosfor 0,07 mg/l 0,5 mg/l 

BOD 9 mg/l 15 mg/l 

Kommentar: Stjärnhov hade en driftstörning under januari/februari i och med att 
bottenluftarsystemet havererade. Det medförde höga utsläppsvärden för BOD. Efter att verket 
åtgärdats har reningsresultaten varit långt under kraven i tillståndet (BOD ligger på i medel 2,8 
mg/l sedan ombyggnationen). 

 

Laxne avloppsreningsverk 

  Medelvärde jan-aug Enligt tillstånd 

Fosfor 0,72 mg/l 0,5 mg/l 

BOD 13 mg/l 15 mg/l 

Kommentar: Ett kort drifthaveri i juni har lett till att medelvärdet för fosfor överstiger gällande 
krav i tillståndet. Doseringspumpen slutade fungera och har därför bytts ut. 

 

 

 

 Främjande av mänskliga rättigheter och motverkande av all form av 
diskriminering 

 

 
Uppdrag - Arbete med jämställdhetsplanen 2017-18 
Kommunens ledningsgrupp ansvarar från 2016 för arbetet med att verkställa den övergripande 
jämställdhetsplanen. En årlig aktivitetsplan tas fram för varje förvaltning som respektive 
förvaltningschef ansvarar för med hjälp av utsedda kontaktpersoner. Rapportering sker löpande 
till dels den politiska styrgrupp som är tillsatt och dels till nämnderna och kommunstyrelsen.  
Lägesrapport: Exempel på aktiviteter under 2017 är att mallen för rapportering rörande 
kränkande behandling för barn och elever har reviderats. Nya aktiviteter såsom kampsporten, 
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tillika dansen, Capoeira som lockar både flickor och pojkar har startats på fritidsgården Chill. 
Inför kommunens almanacka för 2018 har nya bilder tagits som är normkritiska och visar på 
mångfald. Jämställdhetsrepresentant på vuxen- och omsorgsförvaltningen har deltagit på 
arbetsplatsträffar på 11 enheter och följt upp jämställdhet. Utvecklingsområden har framkommit 
som kommer att följas upp under hösten. 
 

Uppdrag - Arbete med diskrimineringsfrågor 2017-18  
Insatser ska genomföras för att säkerställa att Gnesta kommun som arbetsplats är fri från 
diskriminering och att medarbetarna behandlas lika vid t ex anställningsförfarandet eller för 
utveckling och karriär. I detta kommer också att ingå hantering av diskriminering i kommunens 
externa kontakter. 
Lägesrapport: Arbete påbörjas senare i år.  

 

Uppdrag - Förstärkning inom integrationsverksamheten 
En integrationsstrateg anställdes under 2016 med hjälp av de extra statsbidrag kommunen då 
erhöll. Denna tjänst permanentas 2017 i syfte att förstärka integrationen i kommunen genom att 
utveckla ett ännu bättre samarbete mellan kommunen, näringslivet, statliga myndigheter och 
civilsamhället i syfte att nyanlända snabbare ska integreras, hitta lämpliga bostäder, sociala nätverk 
och komma i arbete eller studier.  
Lägesrapport: Samarbetet mellan kommunen och civilsamhället har utvecklats exempelvis 
genom aktivt arbete med rekrytering av språkvänner för främjandet av sociala nätverk för 
nyanlända. Integrationsstrategen tillvaratar initiativ från lokala föreningar kring 
integrationsfrämjande aktiviteter och arbetar förvaltningsöverskridande. Den välbesökta 
Afghanistandagen är ett exempel på detta. Den möjliggjordes genom ett tätt samarbete mellan 
olika förvaltningar i kommunen samt Frustuna församling och civilsamhällets engagemang.  
 
Samarbetet mellan kommunen, statliga myndigheter och näringslivet förstärks i och med 
beviljade medel från DUA (Delegationen för Unga och Nyanlända till Arbete). Kommunen är 
drivande i detta arbete som syftar till att påskynda och underlätta för nyanlända att komma ut i 
arbetslivet eller till vidare studier.  
 
Under året har ett tätt samarbete med Länsstyrelsen t ex resulterat i två projekt kring att 
underlätta framtagandet av bostäder för nyanlända. Dessa projekt avser framför allt permanenta 
bostäder för ensamhushåll. I år har hittills samtliga kommunanvisade nyanlända erhållit lämpliga 
bostäder.  
 

Uppdrag - Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling kommer att erbjudas chefer och medarbetare inom integration.  
Lägesrapport: En inventering av olika kompetensutvecklingsinsatser inom kommunen är på 
gång och redovisas i årsredovisningen.  

 

Uppdrag - Införliva barnkonventionen i kommunen 
Ett arbete pågår nationellt för att införliva barnkonventionen i lagstiftning. Genom 
kompetenshöjande insatser och översyn av arbetssätt och metoder ska Gnesta kommun proaktivt 
arbeta för att implementera konventionen. 
Lägesrapport: Arbete har ännu inte påbörjats.  

 

Indikatorer 
 Antal tillfällen och deltagare vid kompetensutvecklingsinsatser   
Uppföljning: Redovisas i årsredovisningen. 
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 Antal återremitterade ärenden pga bristande genomförd/ej genomförd Checklista för 

jämställdet 
Uppföljning: Inga återremitteringar hittills i år. En ny checklista har tagits fram för jämställdhet 
som stöd för dem som skriver tjänsteskrivelser.  
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Nämndens ekonomi   

Nämndens avvikelse efter augusti månad är för den skattefinansierade verksamheten +1 688 tkr, 
och för avgiftskollektiven -1 203 tkr. För helår prognostiseras ett överskott för den 
skattefinansierade verksamheten, främst pga lägre kostnader för lönerörelsen. För 
avgiftskollektiven bedöms att budgeten håller. För samtliga förvaltningar gäller att en viss del av 
överskottet beror på att årets löneökningar och semesterlöner finns i budget men belastar 
resultatet senare under året. 

Prognos: +1 350 tkr 

 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde 

Verksamhetsområde Helårs- Avvikelse 
 

Prognos 
 

Prognos 

 
budget Utfall - budget Avvikelse Avvikelse 

 
2017 augusti augusti april 

Kommunchef -6 257 1 319 1 000 1 000 

Kansli -4 204 740 550 300 

IT -6 569 -215 0 0 

Ekonomi -7 528 341 400 0 

Mark och fastigheter -798 226 150 0 

HR (Human resources) -7 741 391 150 0 

Samhällsunderstödda 
resor 

-15 644 -129 -400 -400 

Kommunikation och 
samverkan 

-24 788 -665 -500 -500 

Vuxenutbildning och 
arbetsmarknad 

-7 297 -320 0 0 

Tot skattekollektivet 80 826 1 688 1 350 400 

VA-enheten 0 182 0 0 

Renhållningsenheten 0 -1 385 0 0 

Tot taxekollektivet 0 -1 203 0 0 

Tot Kommunstyrelsen 80 826 485 1 350 400 

 

Kommunchef 
Verksamhetsområdet har kostnader för kommunchefen, Ledarforum, kris och säkerhetsarbete 
och kontorsdelen av Elektron. Hos kommunchefen finns en kommunövergripande del på 3 235 
tkr för lönerevision. Avvikelsen efter augusti är +1 319 tkr, vilket delvis beror på att årets 
lönerörelse genererade en lägre kostnad än budgeterat. Kostnader för Ledarforum, utbildningar 
och resor infaller under sista kvartalet. 
Prognos: 1 000 tkr 
 

Kansli 
Avvikelsen för augusti visar +740 tkr. Det beror på lägre personalkostnader pga  tidigare vakant 
tjänst och tidigare sjukskrivning samt föräldraledighet. Under hösten kommer satsningar att ske 
på fortbildning av bl a nämndsekreterare. 
Prognos: +550 tkr  
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IT 
Verksamhetsområdet visar en avvikelse på -215 tkr. Vakans och sjukskrivning gör att 
personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Den negativa avvikelsen beror på att vissa kostnader 
gäller för hela året och interndebiteringen av intäkter sker kvartalsvis.  
Prognos: Enligt budget 
 

Ekonomi 
Verksamhetsområdet visar en avvikelse på +341 tkr, pga att upphandlingen av det nya 
ekonomisystemet blivit försenad så har årets budget för utbildning, konsulter mm ej nyttjats 
ännu. Vakans på upphandlingssidan bidrar också till den positiva prognosen. 
Prognos: +400 tkr 
 

Mark och fastigheter 
Verksamhetsområdet består av bl a kommunaltekniska utredningar, översiktsplan (ÖP), Leader, 
miljöpris, miljövårdsprogram, mark och fastighetsskatt. Området visar en avvikelse på +226 tkr, 
Det beror på att materialet till ÖP (översiktsplan) Gnesta i stort sett är klar och genererade en 
lägre kostnad än budgeterat.  
Prognos: +150 tkr 
 

HR  
Området visar en avvikelse på +391 tkr, vilket beror på vakanser på enheten. Detta har medfört 
att verksamheten inte kunnat genomföra tidigare lagd verksamhetsplan. Fr o m oktober är tre 
tjänster tillsatta, ytterligare en tjänst ska tillsättas. 
Prognos: +300 tkr 
 

Samhällsunderstödda resor  
Verksamhetsområdet visar en avvikelse -129 tkr. I samhällsunderstödda resor ingår kostnader för 
busstrafik samt subventionen för pendeltåget. Efter en ändrad avtalskonstruktion tappar Gnesta 
kommun intäkter av biljettförsäljning.  
Prognos: -400 tkr 

 

Kommunikation och samverkan 
Verksamhetsområdet visar en avvikelse med -665 tkr. Den egna driften av 
Klämmingsbergsanläggningen medförde en extra kostnad på ca -250 tkr. Prognosen baserar sig 
dessutom på högre driftkostnader än budgeterat för Frejabadet och ishallen. 
Prognos: -500 tkr 

 

Vuxenutbildning och arbetsmarknad 

Avvikelsen efter augusti är -320 tkr, varav vuxenutbildning -291 tkr och arbetsmarknad och 
integration -29 tkr. Avvikelsen för vuxenutbildningen beror på en felaktig faktura som kommer 
att krediteras i september. I övrigt följer enheten den budget som är lagd. 
Prognos: Enligt budget  

 

VA 
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på +182 tkr. Intäkterna för serviser och 
vattenmätardebitering ligger över budget och kompenserar de höga kostnaderna för 
reningsverken i Gnesta och Stjärnhov. 
Prognos: Enligt budget 



  

 

26 

 

 

Renhållningsenheten 
Verksamhetsområdet visar en avvikelse på -1 385 tkr. Det beror på att merparten av debiteringen 
av hushållssopor kommer i oktober. Högre kostnader noteras för externslam och avskrivningar 
än budgeterat men på helår bedöms att budgeten håller.  
Prognos: Enligt budget 
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Investeringsredovisning  
 
Nämnden har under 2017 haft en investeringsbudget för skattekollektivet på cirka 18 mkr och 
taxekollektiven på cirka 91 mkr. Av denna budget har skattefinansierade delen upparbetat cirka 5 
mkr och den taxefinansierade verksamheten cirka 35 mkr.  
 
Den största investeringen för skattekollektivet har varit inventarier till det ombyggda badhuset 
och utbyggnad av kommunens förvaltningsnät. För taxekollektiven har avloppsledningen mellan 
Laxne och Gnesta, upprustning av Gnesta avloppsreningsverk och pumpstationer samt förnyelse 
av ledningsnätet varit de största projekten. 

 

 

 
 

Investeringar                                                   (Tkr)

Investerings-

budget 

Upparbetat per 

2017-08-31

Återstående 

investeringsmedel

Prognos per 

2017-12-31 Kommentarer

Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden 2 300 336 1 964 1 000

Bokningssytem FRI 100 50 50 50 Investering avslutas vid årsbokslut.

Digital utrustning 100 0 100 100 Ärende för ianspråktagande pågår.

Elektroniska infartsskyltar 200 0 200 200 Ej ianspråktagen, överförs till 

Framtidsplan 2018-2020 ifall den 

inte ianspråktas under 2017.

Framtagande av turist/webbplats (3år) 200 60 140 200

Fritt Wi-Fi 470 214 256 470

Förnyelse datorpark (1/3 av administrativa PC-arbetsplatser) 1 600 19 1 581 1 600

Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning) 500 0 500 500

Grön IT-plan 1 500 973 527 1 500

Gym (upprustning och komplettering) 1 000 585 415 1 000

Hemsidan e-tjänster 300 0 300 300

Hjälpmedel för funktionsnedsatta biblioteket 50 0 50 50

Infartsskyltar (Stjärnhov/Björnlunda/Laxne) 650 26 624 0

Inventarier badhus efter renovering 1 200 1 098 102 1 200

Inventarier kommunhus 500 0 500 500

Kartor (inklusive tillstånd) 120 0 120 120

Läsplattor 100 84 16 100

MSB-projekt kommunal ledningsplats 2 160 96 2 064 100

Nya sporthallen (inventarier och utrustning) 700 0 700 0 Ej ianspråktagen, överförs till 

Framtidsplan 2018-2020.

Servrar och kommunikationsutrustning 650 312 338 650

Teknisk utrustning: fast projektor i A-salen 200 130 70 200

Uppgradering/utveckling av ekonomi- och beslutssystem 1 100 68 1 032 1 100

Upprustning A- och B-salen 100 0 100 0 Ej ianspråktagen, överförs till 

Framtidsplan 2018-2020.

Upprustning av publika lokaler 475 59 416 475 416 tkr är ianspråktagen, resterande 

medel förfaller 2018-01-01.

Upprustning av publika lokaler, datorer 50 0 50 50

Upprustning Strömmen 100 0 100 100

Utbyggnad av förvaltningsnät 1 500 893 607 1 500

Verksamhetsanpassning i lokaler 100 0 100 0 Ej ianspråktagen, överförs till 

Framtidsplan 2018-2020.

Summa investeringar 18 025 5 001 13 024 13 065

KOMMUNSTYRELSEN - SKATTEKOLLEKTIVET
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Investeringar                                                   (Tkr)

Investerings-

budget 

Upparbetat 

per 2017-08-31

Återstående 

investeringsmedel

Prognos per 

2017-12-31 Kommentarer

Avloppsledning till Himmerfjärdsverket 1 300 6 1 294 500

Avloppsledning Gnesta -Laxne 35 000 5 691 29 309 15 000

Gnesta vattenverk (utredning, åtgärder mm), Vattentäkt 2 000 1 198 802 2 000

Div reinv vattenverk, pumpar mm, Kompressorer 0 25 -25 25 Kostnad omfördelas per 

årsbokslut.

Div reinv vattenverk, pumpar mm, övervakningssystem 5 4 1 5

Div reinv vattenverk, pumpar mm, pumpar 95205 KS2016.7 900 0 900 900

KS (Ledningsnät ventiler och brunnslock) , vattenmätare 0 3 -3 3 Kostnad omfördelas per 

årsbokslut.

KS (Ledningsnät ventiler och brunnslock) , VA-ledning 655 265 390 300

Vatten- och avloppsledning 1 072 828 245 1 072

Pumpar 0 62 -62 62 Kostnad omfördelas per 

årsbokslut.

Pumpstationer 3 200 4 857 -1 657 4 857 Överstigande belopp 

omfördelas per årsbokslut.

Övervakningssystem 781 488 293 781

Vatten o avloppsledning 500 2 498 500

Elektriska motorer 700 937 -237 937 Överstigande belopp 

omfördelas per årsbokslut.

KS Gnesta reningsverk upprustning, Kompressorer 0 0 0 0 Omfördelats.

Gnesta reningsverk upprustning, pumpar 12 12 0 12

Gnesta reningsverk upprustning, avloppsledningsverk 5 434 4 568 866 5 434

Björnlunda reningsverk sandfilter, pumpar 211 256 -45 256 Kostnad omfördelas per 

årsbokslut.

Björnlunda reningsverk sandfilter, Va-byggnader 18 18 0 18

Datautrustning 500 97 403 500

Reservkraft, pumpar 115 224 -109 224 Överstigande belopp 

omfördelas per årsbokslut.

Reservkraft, VA-byggnader 100 100 0 100

Ombyggnation Björnlunda avloppningsreningsverk -29 541 -570 541 Kostnad omfördelas per 

årsbokslut.

Investeringar i elektronik, el, styrsystem 900 449 451 900

Ledningsnät 10 000 6 178 3 822 8 000

Ventiler, brunnar, pumpstationer 1 500 1 251 249 1 500

Gnesta reningsverk upprustning 1 700 1 814 -114 1 700 Överstigande belopp 

omfördelas per årsbokslut.

Gnesta avloppsreningsverk ökat underhåll 1 000 630 370 1 000

Östra storgatan 0 73 -73 0 Kostnad omfördelas per 

årsbokslut.

Västra storgatan 4 500 56 4 444 100 Påbörjas under 2018.

Driftövervakning 1 000 945 55 700 Återkommande objekt 

under flera år.

VA-banken 100 0 100 100

Digital körjournal 120 105 15 120

VA servicebuss 800 0 800 800

Lastbil och grävmaskin 2 162 0 2 162 2 162

Stjärnhov vattenverk - reservkraft 0 0 0 0 Omfördelats.

Stjärnhov vattenverk - byte av elektrisk utrustning 0 0 0 0 Omfördelats.

Stjärnhov avloppsreningsverk 960 621 339 960

Björnlunda lågreservoar 0 0 0 0 Omfördelats.

Björnlunda avloppningsreningsverk 6 850 2 035 4 815 6 850

Gnesta vattenverk - sandåterinfiltration 1 500 146 1 354 1 500

Gnesta vattenverk - säkerhetsåtgärder 0 0 0 0 Omfördelats.

Gnesta avloppningsreningsverk - våtslampump 150 82 68 150

Upprustning Marieströms pumpstation 100 0 100 0 Påbörjas under 2018.

Husbilstömning och vattenkiosk 500 188 312 500

Renovering gamla vattentornet 600 0 600 0 Under utredning.

Inmätning ledningsnät tätorter 0 0 0 0 Omfördelats.

VA saneringsplan 1 000 0 1 000 0 Påbörjas under 2018.

Ekonomibyggnad (RH) 600 0 600 600

Digitalkörjournal och alkolås (RH) 40 0 40 40

Containerburkar (RH) 195 0 195 75

Björnlunda vattenverk -  nytt filter 2 000 0 2 000 2 000

Summa investeringar 90 751 34 755 55 996 63 785

KOMMUNSTYRELSEN - TAXEKOLLEKTIVET
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Exploateringsredovisning  
 
(Kommentar till tabell från samhällsbyggnadsförvaltningen) 
 

 
 

Exploateringsredovisning 2017-08-31

Pågågende exploateringar (tkr)

Ingående 

värde

Inkomster Utgifter  Vinst / 

förlust

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

Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken -1 313 0 0 0 -1 313

Exploatering Vässlevägen -296 0 0 0 -296

Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 4 995 -161 104 0 4 937

Exploatering Vackerby industriområde -72 0 0 0 -72

Exploatering Framnäs 557 -456 0 0 102

Exploatering Skenda (Aspliden) 374 0 0 0 374

Exploatering Stationsområdet -151 0 25 0 -126

Exploatering Vackerby Hage 2 -798 0 0 0 -798

Exploatering Norra Vackerby 2 616 -9 198 0 2 805

Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 bostad -943 -5 648 423 0 -6 168

Exploatering Gryt 1:1 mfl 24 0 0 0 24

Exploatering Frönäs Gärde 4 462 -4 866 442 0 38

Exploatering Gnestahöjden 937 0 0 0 937

Exploatering Gatukostnader Fasanvägen 303 0 0 0 303

Exploatering Gnesta Gnesta 38:17 1 557 -61 0 0 1 497

Exploatering Gnesta Centrum 1 344 -1 188 0 1 532

Exploatering Gatukostnad Frösjöstrand 30 374 -1 979 3 784 0 32 179

Exploatering Norra Frustuna bostäder 248 -9 309 0 548

Exploatering Framnäsvägen bostäder 151 -9 123 0 265

Exploatering Hagstumosse idrottshall 634 -91 94 0 637

Exploatering Sigtunavägen Industrivägen 99 -12 70 0 158

Exploatering Södra Frustuna 0 0 222 0 222

Summa 45 003 -13 302 5 982 0 37 683



Kommunledningskontoret UPPFÖLJNING

Upprättad:
Diarienummer:

2017-09-26
KS.2017.114

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning efter augusti 2017–
Kommungemensamma poster

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner ekonomisk uppföljning för kommungemensamma poster efter
augusti 2017.

Sammanfattning

Kommungemensamma poster uppvisar en positiv avvikelse med 5 246 tkr efter
augusti månad. För helår prognostiseras ett överskott med 4,9 mkr pga högre
skatteintäkter och lägre avskrivningar än budgeterat samtidigt som
pensionskostnaderna blivit högre än budgeterat.

Prognos: 4,9 mkr

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde Helårs- Avvikelse Prognos Prognos

  budget Utfall - budget Avvikelse Avvikelse

    Augusti Augusti April

Revision -682 0 0 0

Överförmyndare -1 127 -36 0 0

Övriga förtroendevalda -6 042 190 0 0

Pensioner -10 000 -4 350 -4 000 0

Skatter/Statsbidrag 610 538 3 289 4 000 4 500

Finansnetto 3 775 380 400 0

Övrigt
kommungemensamt -24 740 5 701 4 500 2 500

Totalt 571 723 5 246 4 900 7 000
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Revision

Verksamhetsområdet visar ingen avvikelse mot budget utan följer den plan
som är lagd.

Prognos: Enligt budget

Överförmyndare

Verksamhetsområdet visar en avvikelse med +36 tkr och prognosen är att
budgeten håller.

Prognos: Enligt budget

Övriga förtroendevalda

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 90 tkr. Den positiva
avvikelsen beror på lägre kostnader för de flesta nämnder.

Prognos: Enligt budget

Pensioner

Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse med -4 350 tkr. Prognoser för
pensioner baseras på prognoser från KPA som kommer i januari och
september. Pensionskostnader är svåra att prognostisera under löpande år
vilket påpekats i tidigare prognoser i år. Prognosen i september har tagit hänsyn
till lönerevisionen från första april och visar på en betydande kostnadsökning.
Det beror främst pga att fler medarbetare uppnått en lönenivå som ger rätt till
förmånsbestämd ålderspension. På helår prognostiseras därför ett underskott
med 4,0 mkr.

Prognos: - 4 000 tkr

Skatter och statsbidrag

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 3 289 tkr. Sveriges
kommuner och landsting (SKL) gör prognos för skatteintäkterna fyra gånger
per år och i augusti är den fortsatt positiv. SKL:s skatteunderlagsprognos
medför cirka 4,0 mkr extra för Gnesta kommun 2017.

Prognos: +4 000 tkr

Finansnetto och borgensavgift

Verksamhetsområdet visar en avvikelse med 380 tkr. För helår är prognosen
400 tkr pga större realisationsvinster än förväntat.

Prognos: Enligt budget



Kommunledningskontoret EKONOMISK UPPFÖLJNING 3(3)

Övrigt kommungemensamt

Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 5 701 tkr. Inom övrigt
kommungemensamt bedöms ett totalt budgetöverskott för året främst
beroende på lägre avskrivningar än budgeterat.

Prognos: +4 500 tkr

Checklista för jämställdhet

Checklistan för jämställdhet har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende då
ekonomiska uppföljningar inte är kopplade till skillnader mellan kvinnor och
män.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ekonomisk uppföljning görs efter februari, april, augusti och oktober månad i
enlighet med beslut i Framtidsplanen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-26

Christina Hedberg

Kommunchef

Bengt Klintbo

Tf ekonomichef



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-10-12
Diarienummer: KS.2017.294

Kommunstyrelsen

Framtidsplan 2018-2020 för Gnesta kommun

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställer Framtidsplan 2018-20 för Gnesta kommun.

2. Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor.

Sammanfattning
Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan för Gnesta kommun.
Framtidsplanen är kommunens samlade styrdokument på kommunövergripande
nivå. I planen återfinns den politiska plattformen med fokusområden,
kommunfullmäktiges verksamhetsmål, finansiella mål, tilldelade ramar samt
investerings- och exploateringsbudget. Här finns också viktiga
planeringsförutsättningar med skattesats, befolkningsprognos etc. Dessutom
innehåller Framtidsplanen en plan för uppföljning av mål och ekonomi.

Utifrån Gnesta kommuns Framtidsplan beslutar nämnderna om sin egen
Framtidsplan med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden med tillhörande
mått och indikatorer för uppföljning samt budget per verksamhetsområde.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
De förändringar som föreslås i ramarna för respektive nämnd mellan 2017 och
kommande år bedöms inte få konsekvenser som leder till fördelar eller nackdelar
för kvinnor/män och flickor/pojkar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-11-12

2. Förslag till Framtidsplan 2018-20 för Gnesta kommun

Beslutet ska skickas till:

~Kommunfullmäktige

Christina Hedberg Bengt Klintbo

Kommunchef Tf ekonomichef
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Med sikte mot framtiden 
 
Gnesta är en unik kommun med ett rikt förenings- och kulturliv, ett starkt näringsliv och många 
engagerade medborgare. Kommunens geografiska läge i Stockholm- Mälardalsregionen ger goda 
förutsättningar för utveckling, inflyttning och tillväxt. Dessa förutsättningar är strategiskt viktiga att 
fortsatt ta tillvara på. 
 
För att möta den ökande efterfrågan på bostäder har vi under senaste åren haft ett starkt fokus på att ta 
fram planer för nya bostäder och attraktiva boendemiljöer. Kopplat till den starka befolkningsökningen 
planerar och anpassar vi också den kommunala verksamheten. Under 2018 kommer vi därför, vid sidan 
av ytterligare bostadsbyggande, fortsätta med det nya äldreboendet Strandhagen, bygga en ny förskola, 
anlägga fler pendlarparkeringsplatser i anslutning till tågstationen samt göra stora investeringar i vatten 
och avloppsnätet med bland annat Laxnelänken. 
 
För kommunens attraktivitet, och för en stärkt folkhälsa, behövs förutsättningar för motion och 
rörelse. Under året byggs en ny modern sporthall som ger goda förutsättningar för en mängd av 
aktiviteter. Vidare så anläggs bl.a. en spontanidrottsplats i anslutning till Dansutskolan för såväl skolans 
som allmänhetens behov och önskemål, nya gång- och cykelvägar runtom i kommunen, bl.a. mellan 
Gnesta och Klämmingsbergsbadet samt en ny elljusslinga vid motionsspåret i Laxne. 
 
Skolan har under mandatperioden varit högt prioriterad. 2018 fortsätter arbetet med att höja kvaliteten 
och därmed resultaten för våra elever. Kompetenshöjande insatser för såväl förskole- som skolpersonal 
samt kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskaper leder oss mot en ännu bättre skola. Satsningen på 
digitalisering är ett av redskapen för en högre måluppfyllelse och för att ytterligare stimulera ungas 
teknikintresse kommer arbetet med KOMTEK att byggas ut ytterligare. 
 
Vi vill att Gnesta kommun fortsatt ska vara en plats kännetecknad av trygghet, därför prioriterar vi en 
nära samverkan mellan kommun och polis, inom ramen för ett gemensamt samarbetsavtal. För att 
ytterligare stärka och underlätta räddningstjänstens arbete kommer ett nytt räddningsfordon anskaffas 
och brandstationen i Avla att byggas om. 
 
Med ramförslaget för 2018 års budget håller vi fast vid en ekonomi som ska stå fortsatt stark för att 
möta morgondagens utmaningar, samtidigt som nämnderna ges utrymme att fortsätta utveckla 
verksamheter av hög kvalitet. Gnesta kommun har som organisation såväl som plats goda 
förutsättningar för en fortsatt god utveckling. Med fokus på ett kontinuerligt och långsiktigt planerings- 
och förbättringsarbete finns all anledning att med stor tillförsikt se fram emot en spännande framtid. 
 

 

 

 

 

 
 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)  Johan Rocklind (S)  
Kommunalråd Kommunalråd  
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Inledning 
 
Inför varje nytt år beslutas om Framtidsplan med flerårsplan för Gnesta kommun. Framtidsplanen är 
kommunens samlade styrdokument på kommunövergripande nivå. I planen återfinns den politiska 
plattformen med fokusområden, kommunfullmäktiges verksamhetsmål, finansiella mål, tilldelade ramar 
samt investeringsbudget. Här finns också viktiga planeringsförutsättningar med skattesats, 
befolkningsprognos, exploateringsbudget etc. Dessutom innehåller Framtidsplanen en plan för 
uppföljning av mål och ekonomi.  
 

Mål och budget 
 

Fokusområden, den politiska plattformen samt 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål  
 
Nedan redovisas fokusområden för Gnesta kommun, den politiska plattformen samt 
kommunfullmäktiges verksamhetsmål som gäller tills vidare. 
 
 

Gnesta kommuns fokusområden  
 

 
 
 

 

 1. Stark tillväxt 
2. Kunskap och 

utveckling 

3. Service och kvalitet 
4. Hållbarhet och 

framtidstro 

5.Ekonomi 
och ansvar 
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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 
förutsättningarna. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter så att alla elever ges möjlighet till maximal 
utveckling för att nå kunskapsmålen.  
 
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 
stimulerande 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 Gnestas 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 
kunskaper. 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 
kommunen 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 anläggningssektorn, 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. 
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Samhällets utveckling är beroende av företagens utveckling.  Företagsamhet och innovationsförmåga 
utgör en viktig motor i ekonomin och bidrar samtidigt till bättre samhällsservice och fler 
utvecklingsmöjligheter. Vi vill se nya företag som startas, och fler företag som växer.  Därför ska 
åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag fortsätta att utvecklas och 
kommunens kontakter med näringslivet ska präglas av intresse för näringslivets behov och 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Gnesta kommun har nyligen antagit ett näringslivsprogram som pekar ut inriktningen för de 
kommande åren. Vi vill vårda och värna programmets intentioner och tillsammans med näringslivet 
fortsätta utvecklingsarbetet. Kopplat till näringslivsprogrammet 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 
arbetslöshet och bättre utvecklingsmöjligheter. Deltagande i arbetslivet får människor att växa och 
känna gemenskap. 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 arbetsmarknaden och därmed bidra till samhällsutvecklingen och 
samtidigt växa till självständiga individer och samhällsmedborgare är betydelsefullt för såväl individen 
som för samhället. Gnestas unga ska inte starta sitt vuxenliv i arbetslöshet och därmed riskera ett 
långvarigt 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 arbetsförmedlingen 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 anställningsbarhet.  
 

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 samhällsplaneringen de kommande åren. 
 
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. 
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Äldre i Gnesta 

Aktiva seniorer 
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. Verksamheten ska 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.  
 

En god personalpolitik 

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.  
  

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. Kostnadsutveckligen 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 blir delaktiga i planeringen av verksamheterna inom kommunens enheter. Detta för att 
den kunskap som personal besitter är en förutsättning för att kunna arbeta med 
kostnadseffektiviseringar vid sidan av kvalitetshöjande arbete. 
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Ett hållbart Gnesta 

Miljö och klimat 

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 energiförbrukningen 
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.   
 
Öppenhet, mångfald och social hänsyn 
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 motarbeta alla former av diskriminering. 
Integrationsverksamheten ska stärkas genom ett tätare samarbete med bland annat vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsenheten och statliga myndigheter för att ge en snabbare etablering för nyanlända. Goda 
möjligheter till jobb, utbildning, bostad och fritidsaktiviteter är viktiga nycklarna till ett välmående 
samhälle. Genom att prioritera dessa frågor får vi också goda förutsättningar 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. 
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Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 
 
Utifrån den politiska plattformen prioriterar kommunfullmäktige särskilt följande verksamhetsmål. 
 

 Gnesta ska vara en attraktiv kommun 
att leva, verka och bo i 
 

 
 
 

 Alla elever skall ges förutsättningar för   
       att nå kunskapsmålen i samtliga ämnen 
 

 

 

 Fler i sysselsättning samt en 

arbetslöshet som ligger minst 2 % 

under länssnittet 

 

 
 

 Fler välmående och växande företag 

 

 

 
 
 

 En befolkningstillväxt om minst 2 % 

per år 

 

 

 

 En trygg vård och omsorg av hög 

kvalitet 

 

 

 

 Ett starkt, brett och inkluderande 

föreningsliv 

 

 

 
 

 Gnesta Kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare  
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 En god ekonomisk hushållning  
 

 
 
 

 Långsiktigt minskad natur- och 

klimatpåverkan 

   

 Främjande av mänskliga rättigheter och 
motverkande av all form av 
diskriminering 
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Finansiella mål 

Kommunen har följande tre finansiella mål: resultatmål, investeringsmål och mål enligt finanspolicyn.  

 
1. Resultatmål: Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 procent av skatter och statsbidrag under 
innevarande mandatperiod. 
 
2. Investeringsmål: Investeringarna ska i genomsnitt vara självfinansierade till 60 procent för den 
skattefinansierade verksamheten under innevarande mandatperiod. 
 
3. Mål enligt finanspolicy: Avkastning på pensionsportföljen ska användas till att kapa topparna på de 
utbetalningar som överstiger ca 2 mkr från och med 2010  
Anm. Det överordnade målet är att säkerställa att kommunen kan fullgöra sina långsiktiga pensionsåtaganden. De tillgångar 
som är placerade i pensionsportföljen får därför endast användas till pensionsutbetalningar (för de pensioner som är 
intjänade före 1997-12-31 och redovisas i ansvarsförbindelsen). I Finanspolicyn anges att ”avkastning på pensionsportföljen 
ska användas till att kapa topparna på de utbetalningsstaplar som överstiger ca 2 mkr fr.o.m. 2010”. 
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Driftbudgetramar  
Samtliga nämnder kompenseras för löneökningar och köpta tjänster (t ex köp av gymnasieplatser). 
Nedan redovisas större förändringar för respektive nämnd under 2018.  
 
Kommungemensamma poster 
Skatteintäkterna ökar med 23,5 mkr mellan 2017 och 2018. Kostnader för pensioner ökar med 4,4 mkr 
och avskrivningarna ökar med cirka 2 mkr.  
 
Kommunstyrelsen 
Ökningen 2018 avser hyra för ny sporthall som beräknas vara färdig i slutet av året. Under 2018 görs 
också en satsning på Yrkesvux samt en utredning om inrättande av ett servicecenter för att underlätta 
medborgarnas kontakter med kommunen. IT-supporten behöver förstärkas i och med digitaliseringen 
inom skolan. Ökade kostnader blir också det pga att Klämmingsbergsbadet kommer att drivas i egen 
regi 2018 och höjda kostnader för kollektivtrafiken. I budgeten sker också en minskning som beror på 
att den lönepott som under 2017 låg centralt utgår. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
För samhällsbyggnadsnämnden ökar kostnaderna för drift t ex avseende vinterväghållning och 
maskiner pga nya bostadsområden. Dessutom görs en ombyggnad av brandstationen i Gåsinge och 
inköp av brandbil i Gnesta.  
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens får ökade kostnader för hyra för den nya förskolan vid Dansutskolan 
från hösten 2018. Under 2018 görs flera insatser för att utveckla verksamheten och höja 
betygsresultaten men också för att möta volymökning inom förskola och grundskola med optimering 
av organisation och lokalanvändning.  
 
Vuxen- och omsorgsnämnden 
2018 ökar nettokostnaderna för nämnden pga ett nytt äldreboende som beräknas vara färdigt i slutet av 
året. Under året görs också en satsning på förebyggande arbete, bl a för äldre samt förstärkning av 
ledning och administrativt stöd inom individ- och familjeomsorgen.  
 

Driftbudgetram 
 
(tkr) 

Budget  

2017 

 Ramförslag  

2018 

Ramförslag  

2019 

Ramförslag  

2020 

Kommungemensamma 
poster 571 723 

 
590 700 613 046 631 744 

Kommunstyrelsen – 80 826 
 

-82 197 -86 657 -87 916 

Samhällsbyggnads-
nämnden – 26 291 

 
-27 983 -28 466 -28 757 

Barn- och 
utbildningsnämnden -272 110 

 
-282 300 -288 770 -294 285 

Vuxen- och 
omsorgsnämnden -183 098 

 
-192 120 -202 952 -206 685 

Totalt 9 398 
 

6 100 6 200 14 100 
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Investeringsbudget  
 
Investeringsvolymen de närmsta tre åren uppgår till cirka 164 mkr. Av dessa avser 88,7 mkr den 
skattefinansierade verksamheten med bland annat parkering vid gamla REKAL, upprustning av 
lekplatser och ny beläggning på gator. Taxekollektivets investeringar uppgår till cirka 75 mkr som 
främst avser en omfattande modernisering av vatten- och avloppsnätet.  
 

 
 
 

Exploateringsbudget  
 
Under perioden kommer flera projekt att påbörjas och fullföljas:  
• Aspliden i Björnlunda: Sex tomter i marknadsförs via mäklare och kan leda till försäljning av 2 tomter 
per år. Fastighetsbildning och ombyggnad gata 2018.  
• Slåttervägen/Åkervägen: Bostadsprojekt pågår med 30-50 lägenheter i anslutning till seniorvillorna på 
Slåttervägen. Projektet som helhet ger ett överskott. Kostnader för vissa gatuanpassningar. 
• Frösjöstrand: All mark är såld förutom en byggrätt för ett sexvåningshus samt industrimark längs 
järnvägen som reserveras för framtida brandstation. Studier av området kring Rekal och Sjövillan pågår. 
• Vackerby trädgårdsstad: Strukturplan med möjlighet till 600 bostäder. Anbudstävling under hösten 
2017 och detaljplanering 2018. Möjlig byggstart 2019. Initiala utgifter för detaljplan.  
• Frönäs gärde: Utbyggnad av äldreboende och cirka 70-80 bostäder ger ett överskott. Kostnader för 
anpassning av gator samt anläggande av dagvattendamm. 
• Vackerby industriområde: Det finns cirka 15.000 kvm detaljplanerad industrimark kvar. 
Försäljningstakten pekar på 1 industritomt per år. På sikt kommer projektet gå med ett visst överskott.  
• Norra Frustuna: 17 villatomter. Byggstart våren 2018. Kostnader för gatubyggnad. Försäljning av 5-6 
tomter per år.  
• Sigtunavägen industri: Detaljplan klar 2017. Utgifter för fastighetsbildning. Försäljning av två 
industritomter på sammanlagt 15.000 kvm ger överskott.  
• Södra Frustuna: Utredning av möjligheter till bostäder och skola/förskola pågår. 
 
Inom tätorterna fortsätter arbetet med att hitta förtätningsmöjligheter för mindre bostadsprojekt. I 
denna typ av projekt är investeringskostnaderna oftast mindre för kommunen då befintlig infrastruktur 
kan nyttjas, varför ett visst överskott kan förväntas. Sammantaget är bedömningen att intäkterna 
överstiger kostnaderna för exploateringsverksamheten under perioden 2018-2020. 
 
 

Investeringar                                              (tkr) 2018 2019 2020 Totalt

Kommunstyrelsen - skattekollektivet 8 530 4 125 3 700 16 355

Samhällsbyggnadsnämnden 20 455 15 620 13 440 49 515

Barn- och utbildningsnämnden 7 105 5 470 4 540 17 115

Vuxen- och omsorgsnämnden 4 425 800 825 6 050

Totala investeringar (exkl. taxekollektivet) 40 515 26 015 22 505 89 035

Kommunstyrelsen - taxekollektivet (VA) 27 450 23 850 23 650 74 950

Kommunstyrelsen - taxekollektivet (RH) 0 0 0 0

Summa investeringar taxekollektivet 27 450 23 850 23 650 74 950

Totala investeringar (inkl. taxekollektivet) 67 965 49 865 46 155 163 985
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 2018 2019 2020 

 (Belopp i tkr) Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader 

 

Aspliden, Björnlunda 1 000 -2 000 1 000 0 1 000 0 

Slåttervägen/Åkervä
gen 0 -500 0 0 0 0 

Frösjö Strand  5 400 -200 900 0 0 0 

Vackerby 

trädgårdsstad 0 -1000 20 000 -20 000 25 000 -20 000 

Frönäs gärde 4 300 -3 000 0 0 0 0 

Vackerby 
industriområde 600 0 600 0 600 0 

Norra Frustuna 4 800 -7 000 4 800 0 4 000 0 

Industri 

Sigtunavägen 0 -500 3 000 0 3 000 0 

Södra Frustuna 0 -800 0  0  0  0  

 
Summa 16 100 -15 000 30 300 -20 000  33 600 -20 000 

Netto          1 100 10 300 13 600 
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Verksamhetens förutsättningar 
 

Styrmodell för Gnesta kommun 
 
Kommunens 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 utbildning)  
 
Tillväxtstrategi  
För att nå målen ska kommunen arbeta för  
 
– ett förbättrat vägnät och god kollektivtrafik  
– att kommuninvånare och besökare ska få berikande upplevelser  
 
Som grund i styrningen finns också en gemensam värdegrund som hela den kommunala 
verksamheten ska genomsyras av. Värdegrunden heter ”DRAG” vilket står för Delaktighet, Respekt 
och Ansvar i Gnesta kommun 1. Uppfattningen om kommunen skapas av det sätt som politiker och 
medarbetare väljer att kommunicera med omvärlden på.  
 

Framtidsplanen  
Framtidsplanen antas varje år av kommunfullmäktige för den kommande treårsperioden. Planen anger 
inriktningen för kommunens verksamheter de närmaste åren genom den politiska plattformen vilken är 
inordnad i ett antal fokusområden. Framtidsplanen slår även fast kommunfullmäktiges prioriterade 
verksamhetsmål samt finansiella mål för Gnesta kommun.  
 
God ekonomisk hushållning innebär för Gnesta kommun att samtliga verksamhetsmål och finansiella 
mål är kopplade till god ekonomisk hushållning. Framtidsplanen innehåller också förutsättningar som 
påverkar kommunen (t ex skatteintäkter, ny lagstiftning, bostadsbyggande, exploateringsbudget och 
befolkningstillväxt) samt ramar och investeringsbudget för nämnderna.  
 
Nämnderna beslutar om sin egen Framtidsplan med verksamhetsbeskrivning och mål för nämnden 
med tillhörande mått och indikatorer för uppföljning av målen samt budget per verksamhetsområde. 
 

Verksamhetsstyrning 
Kommunen tillämpar målstyrning. Den politiska plattformen och kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål samt nämndernas mål anger politiska prioriteringar för vad den kommunala 
verksamheten ska åstadkomma.  
 
 

                                                 
1 

DRAG står för: 
- Delaktighet - Medverkan i verksamhetens utveckling genom idéer, påverkan och möjlighet till inflytande 
- Respekt - Alla människors lika värde. Att lyssna på och bemöta varandra som man själv vill bli bemött  
- Ansvar - Att med lojalitet och engagemang arbeta i riktning mot uppsatta mål och i enlighet med fattade beslut. 
Att se, höra och stödja varandra 
- Gnesta kommun - Vår kommun 
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Respektive nämnd beslutar om egna mål, mått och indikatorer utifrån vad de kan bidra med till den 
politiska plattformen och kommunfullmäktiges mål. Nämnden kan också utarbeta egna mål där det 
bedöms ingå i nämndens totala uppdrag. Indikatorer som utarbetas ska ha direkt koppling till respektive 
mål.  
 
Verksamheterna/enheterna utgår därefter från nämndmålen och utarbetar aktiviteter för att ange hur 
de kan bidra till att uppfylla nämndmålen. Dessa samlas i en verksamhetsplan/enhetsplan för respektive 
verksamhetsområde eller enhet. Den beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå 
målen samt hur dessa ska genomföras och följas upp. Planen innehåller dessutom de aktiviteter som 
verksamheten behöver utföra som inte direkt är kopplade till ett mål men som ändå är viktiga för att 
motsvara krav från lagstiftning och medborgare/brukare.  
 
Kommunikationen kring målen är av största betydelse för att de ska få förankring och genomslag i 
organisationen. Denna förankring behöver ägnas särskild uppmärksamhet och ske i flera led av 
respektive ansvarig chef.  
 
För att kunna analysera om kommunen är på rätt väg att uppnå målens avsikter eller om det fordras en 
ändrad kurs på den inslagna vägen görs bedömning av måluppfyllelsen i delårsrapporten och 
årsredovisningen. Bedömningen baseras på uppföljning av den politiska plattformen samt beslutade 
mål och indikatorer.  
 
Förutom Framtidsplanen finns ett antal styrdokument i kommunen utifrån olika syften. Vid beslut om 
nytt eller förändring i befintligt styrdokument måste anges om ett genomförande av planen fordrar 
ekonomiska medel och hur finansiering ska ske.  
 

Ekonomisk styrning 

Driftsbudget 
Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd/utskott en nettoram som dessa ansvarar för. 
Kommunfullmäktige fördelar driftsanslagen (ramar) enligt följande: 

Politisk nämnd  Förvaltning 

Kommunfullmäktige    Kommungemensamma poster/kommunledningskontoret 
Kommunstyrelsen  Kommunledningskontoret 
Samhällsbyggnadsnämnden  Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden  Barn- och utbildningsförvaltningen 
Vuxen-och omsorgsnämnden Vuxen-och omsorgsförvaltningen  
 
Nettoramen är fast och får inte överskridas utan kommunfullmäktiges godkännande. Nämnden fördelar 
i sin tur medel mellan olika verksamhetsområden.  
 
Den tilldelade budgeten behöver också kommuniceras och förankras i organisationen så att de 
ekonomiska förutsättningarna är tydliga för varje medarbetare.  
 
Omdisponering inom driftbudgeten 

 Omdisponeringar mellan olika nämnder med belopp upp till 500 tkr beslutas av 
kommunstyrelsen och belopp över 500 tkr beslutas av kommunfullmäktige. (Beloppsgränserna 
avser per gång) 

 Omdisponeringar mellan verksamhetsområden inom nämndens nettoram beslutas av respektive 
nämnd/utskott och redovisas med konsekvensbeskrivning och finansiering till nämnden. 
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Omdisponeringar av principiell beskaffenhet eller större vikt ska dock beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Stor restriktivitet ska råda avseende omdisponeringar pga att det försämrar möjligheter att följa upp 
budgetansvar och kostnadsutveckling.  
 

Finansieringsprincip 
Samtliga beslut om intäkts-/kostnadsförändringar i samtliga nämnder ska vara finansierade. Det ska 
alltså finnas budgetmedel anslagna. Om det undantagsvis uppstår behov av t ex kostnadsökningar ska 
ett beslut tas av kommunfullmäktige och kommunens egna kapital användas.  

 

Taxor och avgifter 
Uppräkning av taxor och avgifter ska ske på ett sådant sätt att avgiften/taxan följer 
kostnadsutvecklingen inom verksamheten. Nivån på avgifter/taxor ska ses över årligen. Eventuella 
förändringar av avgifter/taxor ska beslutas av ansvarig nämnd och kommunfullmäktige. För vissa taxor 
har fullmäktige beslutat om en årlig indexuppräkning och då sker inget politiskt beslut.  

 

Investeringar 
I Framtidsplanen ska en investeringsbudget per nämnd upprättas. Investeringsbudgeten ska omfatta tre 
år. Under innevarande budgetår ska samtliga investeringar som beslutats i Framtidsplanen för 
budgetåret skrivas fram till respektive nämnd inför ianspråktagande och investeringar överstigande 500 
tkr även vidare till kommunstyrelsen. Om beslut om ianspråktagande av investeringsmedel saknas vid 
årets slut förfaller dessa för användning vid årsskiftet.  
 

Självfinansiering av investeringar innebär att ingen upplåning behöver göras. Under olika perioder kan 
finnas behov av satsningar som kan föranleda att investeringsvolymen leder till upplåning. 
Omfattningen på investeringsbudgeten får heller inte ligga på en så låg nivå att det leder till 
kapitalförslitning på kommunens byggnader och anläggningar. Investeringar för den avgiftsfinansierade 
verksamheten ska kopplas till det ekonomiska utrymme som taxan medger.   

 

Omdisponeringar inom investeringsbudgeten  
 
Omdisponeringar inom en nämnd 

 Omdisponeringar av investeringsanslag upp till 500 tkr beslutas av respektive nämnd. 

 Omdisponeringar av investeringsanslag över 500 tkr och upp till 2,0 mkr beslutas av 
kommunstyrelsen. 

 Omdisponeringar av belopp över 2,0 mkr beslutas av kommunfullmäktige. 
 
(Beloppsgränserna avser per gång) 
 

Omdisponeringar mellan olika nämnder  

 Omdisponeringar med belopp upp till 500 tkr beslutas av kommunstyrelsen och belopp över 500 
tkr beslutas av kommunfullmäktige. 
 
(Beloppsgränserna avser per gång) 
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Omdisponeringar mellan investeringsbudget och exploateringsbudget  
 
Omdisponeringar mellan investeringsbudget och exploateringsbudget 

 Omdisponeringar med belopp upp till 500 tkr beslutas av kommunstyrelsen och belopp över 500 
tkr beslutas av kommunfullmäktige. 
 
(Beloppsgränserna avser per gång) 

 

Exploateringar 
I Framtidsplanen ska en exploateringsbudget för den närmaste treårsperioden upprättas. 
Exploateringsbudgeten ska visa samtliga pågående och planerade exploateringsområden samt redovisa 
kommande intäkter och kostnader.  
 
 

Uppföljning av verksamhet och ekonomi  
 
Verksamhetsuppföljning 
Uppföljning av den politiska plattformen, mål och mått/indikatorer sker i delårsrapporten och i 
årsredovisningen och bildar tillsammans med jämförelser av kvalitet/ekonomi och volymuppgifter ett 
viktigt underlag för eventuella revideringar inför nästa planeringsperiod.  
 
Bedömningen om övriga delar i det kommunala uppdraget utförs på ett tillfredsställande sätt görs bl a 
genom årsredovisning, muntliga/skriftliga redovisningar i nämnder och fullmäktige samt deltagande i 
ett jämförelsenätverk med andra kommuner (Kommunens kvalitet i korthet).  
 
Ekonomiuppföljning 
Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret efter mars, augusti 
(delårsbokslut) och oktober månad. Uppföljningarna efter mars och augusti månad (delårsbokslut) sker 
också till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Uppföljning av investeringar till nämnderna ska 
ske efter mars, augusti och december månad. 
 
Gnesta kommunkoncern AB ska redovisa sin verksamhet och ekonomi efter augusti (delårsrapport) 
och december månad (årsredovisning).   
 
Den slutgiltiga avstämningen av Framtidsplanen med mål och budget sker i årsredovisningen. 
Årsredovisningen är en beskrivning av processen från ord till handling, från inriktningen i 
framtidsplanen till hur det faktiskt blev. Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige i april.  
Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål samt utvärdering av de fyra 
aspekterna resultat, kapacitet, risk och kontroll i den finansiella analysen visar om Gnesta kommun har 
en god ekonomisk hushållning.  
 

Åtgärder vid avvikelser vid budgetuppföljning 
 
Driftbudget 
Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnden skyldig att vidta åtgärder inom ramen för 
sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarade 
underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla 
om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då 
kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det 
kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid. 
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Investeringsbudget 
Nämnderna ska löpande följa de investeringar som påverkar nämndens verksamhet och ekonomi 
påtagligt (både egna investeringar och investeringar som administreras av Gnesta Förvaltnings AB). 
Finner nämnden att anslag kommer att bli otillräckligt eller betydande förskjutningar i genomförandet 
kan befaras ska förhållandet anmälas till kommunstyrelsen. 
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Planeringsförutsättningar  
 

Bostadsbyggande  
 
För att tillgodose en årlig befolkningstillväxt på 2 % krävs minst 100 st nya bostäder årligen. För 
närvarande har kommunen färdiga detaljplaner för cirka 350 bostäder varav cirka 200 i Gnesta tätort. 
Planer finns för drygt 150 bostäder utanför Gnesta tätort i bland annat Spårbacken i Laxne, Vängsö, 
Nysätter i Stjärnhov och Aspliden i Björnlunda. Till detta byggs det ett tiotal bostäder i småhus utanför 
tätorterna på landsbygden. 
 
Den goda planberedskapen och det goda kommunikationsläget i Stockholmsregionen gör att 
förutsättningarna för ett ökat bostadsbyggande är mycket goda i kommunen. Under 2018 kommer 
Nokons 78 bostadsrättslägenheter att stå klara på Frösjö strandsområdet. 36 lägenheter på Frönäs gärde 
kommer att färdigställas av FB Bostad. Boklok kommer att påbörja produktionen av 80 bostadsrätter i 
Österkärv. 17 villatomter i Norra Frustuna kommer att påbörjas. Om detaljplanen för Åkervägen 
vinner laga kraft kommer byggandet av 30-50 hyreslägenheter kunna färdigställas under 2018. I 
Björnlunda avses de sex tomterna i Aspliden marknadsföras med möjlig byggstart 2019. I Stjärnhov har 
nyligen ett markområde i Nysätter sålts och bygglov sökts för ett projekt med 25 mindre lägenheter. I 
Davidstad, Vängsö pågår försäljning av 16 villatomer, flera tomter har sålts och byggnation pågår. 
 
I takt med att byggnationen ökar så behöver också planberedskapen öka. I norra delen av Gnesta tätort 
pågår arbetet med en helt ny stadsdel ”Vackerby trädgårdsstad” som på sikt förväntas medge utbyggnad 
av kring 600 bostäder. Hösten 2017 genomförs en markanvisningstävling och detaljplanering påbörjas. 
Byggstart kan ske tidigast 2019. Samtidigt pågår studier av förutsättningarna för ny bebyggelse i Södra 
Frustuna som skulle kunna ge plats för 200 nya bostäder samt en ny skola och förskola.  
 
 

Befolkningsutveckling  
 
Under 2016 ökade befolkningen med 212 personer. I år har den ökat med 56 personer och uppgick per 
den 31 augusti 2017 till 10 917 personer. Det är en ökning med 0,5 procent från årsskiftet. 
Nedläggningen av flyktingboendet på Solbacka påverkar befolkningsstatistiken genom att 
invandringsöverskottet minskar. 
 
Enligt den senaste befolkningsprognosen som Statisticon tagit fram på uppdrag av Gnesta kommun 
(mars 2017) kommer befolkningen att öka med 1 256 personer eller 11,5 procent mellan 2016 och 2020 
(se tabell nedan). Det innebär en ökning i genomsnitt med drygt 300 personer per år. Vid upprättande 
av denna prognos har planerat bostadsbyggande fått större genomslag än tidigare års prognoser.  
 
Åldersgrupperna som ökar mest enligt befolkningsprognosen är 16-18 år (+31%), 0-5 år (+20,9%), 80-
100 år (+18,0%) och 25-44 år (+17,7%). Fördelningen mellan könen kommer att vara fortsatt jämn 
enligt prognosen förutom de över pensionsåldern där andelen kvinnor är högre.  
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Befolkningsprognos för 2017-20 
 

Ålder / 
År 2016 2017 2018 2019 2020 

Förändring 
2016-2020 

 0-5 778 816 839 901 941 20,9% 

 6-9 559 554 583 607 611 9,2% 

 10-12 398 413 422 426 446 12,1% 

 13-15 399 414 421 416 433 8,6% 

 16-18 306 336 352 388 401 31,0% 

 19-24 635 604 602 631 634 -0,2% 

 25-44 2 516 2 590 2 703 2 853 2 962 17,7% 

 45-64 2 803 2 839 2 845 2 919 2 943 5,0% 

 65-79 1 950 2 003 2 048 2 076 2 137 9,6% 

 80-100 517 525 556 591 610 18,0% 

Totalt 10 861 11 094 11 370 11 809 12 117 11,6% 

 
Befolkningsprognosen är gjord för perioden till år 2030 och den pekar på att kommunens befolkning 
då skulle uppgå till 14 400 personer, Det motsvarar en ökning med drygt 30%.  
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Ekonomiska förutsättningar 2  
 
Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och arbetade 
timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på att det är svårare än normalt för 
arbetsgivare att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, men där är det till 
stor del också ett strukturellt problem. Bedömningen är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste 
året, så långt som prognosen sträcker sig. Därefter innebär framskrivningsmetoden att ekonomin 
återgår till ett konjunkturellt normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir 
betydligt lägre efter 2018. 
 
Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer ihållande 
högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på en något 
bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsättningen i gruppen 
utrikes födda. Erfarenheten visar dock att den internationella utvecklingen snabbt kan ta en annan och 
svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har 
bidragit stark till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga 
belåning innebär en stor risk om priserna på bostäder av något skäl faller. 
 
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 
Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen 
pressas tillbaka under nästa år.  
 
Under 2019 och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag 
utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt 
som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del 
blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i 
snabb takt. 
 
Med stöd av konjunkturuppgångens starka sysselsättningstillväxt har skatteunderlaget vuxit i snabb takt 
2015–2016 (diagram 1). Den goda konjunktur Sverige nu befinner sig i innebär stramare arbetsmarknad 
med tilltagande svårighet att öka arbetade timmar ytterligare. I år är utvecklingen fortfarande relativt 
stark, men därefter försvagas utvecklingstalen successivt till nära noll 2019. Effekten på 
skatteunderlaget motverkas delvis av att löneökningstakten stiger något. Efter 2019 förutsätts såväl 
arbetade timmar som löner utvecklas i enlighet med en ekonomi i konjunkturell balans. 
 

Skattesats 
Skattesatsen är oförändrad 22,18 %. 
 

Prognos skatteintäkter 3  
Vid beräkning av skatteintäkter för 2018-20  används den befolkningsprognos som Statisticon utarbetat 
på kommunens uppdrag och SKL:s senaste skatteprognos. Avstämning mellan dessa källor visar en 
skillnad på endast cirka 2 mkr i prognos för perioden trots att Statisticons prognos bygger på 
kommunens byggnadsplaner och SKL:s prognos bygger på en riksprognos över 
befolkningsutvecklingen. För att underlätta uppföljning mot SKL:s  skatteprognoser under löpande 
budgetår används prognosen över skatteintäkter från SKL för 2018-20.  
 

                                                 
2 Cirkulär från SKL 2017-09-28  
3
 Befolkningsprognos (Statisticon) mars 2017 och skatteprognos (SKL) september 2017 
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2017: 10 609 inv. 1/11-2016 611 mkr  
2018. 11 051 inv. 1/11-2017 639 mkr  
2019: 11 324 inv. 1/11-2018  658 mkr  
2020: 11 736 inv. 1/11-2019 684 mkr  
 

Gnestas ekonomi 

De senaste årens starka resultat förklaras i hög grad av god budgetdisciplin men även av återbetalning 
från AFA Försäkring, tillfälligt statsbidrag för integration och byggbonus. De goda resultaten är viktiga 
för att möta det expansiva skede som är på gång i kommunen med upprustning av anläggningar och 
nybyggande av förskola, sporthall och äldreboende. Samtidigt planeras för ett omfattande 
bostadsbyggande i kommunen som i sin tur medför volymökningar inom förskola, grundskola etc. För 
en budget i balans och en långsiktigt god ekonomisk utveckling förutsätts att verksamheterna planerar 
för effektiviseringar i storleksordningen en procent.  
 
Investeringar utförs för att göra Gnesta till en attraktiv kommun. Investeringar i infrastruktur och 
annan kommunal service har ökat de senaste åren. Under tidigare år har kommunen kunnat finansiera 
investeringar genom de intäkter kommunen har i form av skatter och bidrag. I takt med att 
investeringar ökar har ett ökat behov av likviditet uppstått och Gnesta kommun har därför från 2016 
lånat för att kunna expandera.  
 

 
 
Budget 2017 har korrigerats jämfört med Framtidsplan 2017-19 avseende intäkter från 
Välfärdsmiljarden då det vid tidpunkten för beslut om Framtidsplan inte framgick av SKL:s prognoser 
över skatteintäkter och statsbidrag hur dessa medel skulle budgeteras. Det innebär att cirka 8 mkr 
flyttats från verksamhetens intäkter till generella statsbidrag för 2017 jämfört med Framtidsplan 2017-
19. För 2018 och framåt budgeteras dessa välfärdsmedel som generella statsbidrag.  

Resultaträkning
(Belopp i tkr) Budget Budget Budget Budget

2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 88 300 100 388 110 994 120 444

Verksamhetens kostnader -677 681 -720 659 -749 573 -775 657

Avskrivningar -15 630 -16 923 -16 923 -18 923

Verksamhetens nettokostnader -605 011 -637 194 -655 502 -674 136

Skatteintäkter 494 339 507 979 523 751 543 654

Generella statsbidrag och utjämning 116 198 131 445 134 081 140 712

Finansiella intäkter 4 772 5 030 5 130 5 130

Finansiella kostnader -900 -1 160 -1 260 -1 260

Resultat före extraordinära poster 9 398 6 100 6 200 14 100

Extraordinära intäkter 0 0 0 0

Extraordinära kostnader 0 0 0 0

Årets resultat 9 398 6 100 6 200 14 100



 

24 

Bilaga – Investeringar per nämnd 
 

 
 

Kommunstyrelsen - skattekollektivet

Investeringar                                                                     (tkr) 2018 2019 2020

Ekonomienheten

Uppgradering/utveckling av ekonomi- och beslutssystem 500

HR, vuxenutbildning och arbetsmarknad

IT-baserat chefsstöd 100 200 100

IT-enheten

Utbyggnad av förvaltningsnät 500 500 500

Fritt Wi-Fi 125

Servrar och kommunikationsutrustning 650 650 650

Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning) 500 500 500

Förnyelse datorpark (1/3 av administrativa PC-arbetsplatser) 1 500 1 500 1 500

Utbyte av Brandvägg 500

MSB-projekt kommunal ledningsplats

Grön IT-plan

Kansli och nämndservice

Läsplattor 300

Kommunchefen

Verksamhetsanpassning i lokaler 500

Kommunikation och samverkan

Infartsskyltar (Stjärnhov/Björnlunda/Laxne) 650

Upprustning av publika lokaler 285 275

Framtagande av turist/webbplats (3år) 200

Upprustning Strömmen 150 200 150

Upprustning av publika lokaler, datorer 150 100

Digital utrustning

Upprustning A- och B-salen 100

Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och friluftsområden 100 100 100

Nya sporthallen (inventarier och utrustning) 700

Elektroniska infartsskyltar 100

Införande av e-förslag 40

Freja bad & gym 100 100 100

Externwebb/Gnesta.se 200

Internwebb/Intranätet 200

Revidering av grafisk profil 200

Foto och film 150

Teknisk utrustning 30

RFID märkning av böcker 100

Summa investeringar 8 530 4 125 3 700
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Kommunstyrelsen - taxekollektivet

Investeringar                                                                     (tkr) 2018 2019 2020

Vatten- och avloppsenheten

Avloppsledning till Himmerfjärdsverket 1 000

Avloppsledning Gnesta -Laxne 9 500

Gnesta vattenverk (utredning, åtgärder mm), vattentäkt 4 000 7 500 7 500

Ledningsnät 5 000 6 000 7 000

Gnesta reningsverk upprustning 250

Driftövervakning 500 750 750

VA-banken 100 100

Reservkraft 700 700

Stjärnhov vattenverk 1 000  

Pumpstation Kyrkgärdet 2 500

Sjöledning och mottagningsbrunn Frösjön Lundqvist 600 2 000

Inmätningar tätorter 1 000 1 000

Gnesta vattenverk - styrsystem 400

Gnesta vattenverk och infiltration - staketbyte 700

Utbyte av vattenledningar 3 000 3 000

Renovering pumpstationer 1 500 1 500

Fordonspark 400

Björnlunda vattenverk lågreservoar, grunden 300

Lastbil och grävmaskin - tillbehör 400

Stjärnhovs reningsverk ny mekanisk rensning 400

Björnlunda avloppningsreningsverk 400

Upprustning Marieströms pumpstation 500

VA saneringsplan 1 000 1 000 1 000

Renhållningen - - -

Summa investeringar 27 450 23 850 23 650
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Samhällsbyggnadsnämnden

Investeringar                                                                     (tkr) 2018 2019 2020

Uppsnyggning yttertätorter 300 300 300

Centrumutveckling: Stora torget och lågfartsgata 6 000

Tillgänglighetsanpassning 200 200 200

Byte av belysningsarmatur o stolpar 600 400 400

Barmarksunderhåll 2 000 2 500 2 500

Fordonspark 2 580 620 2 780

Beläggningsprogram 3 900 3 000 3 000

Trottoar Laxne mot återvinningsstationen (utredning) 300

GC-väg: Vackerby industriväg (350 m) 1 050

GC-väg Österkärv 1 000

GC-väg Häggvägen (Stjärnhov) (275 m) 825

Renovering av lekplatser 2 000 2 000 2 000

Parkmöbler 200

Belysning mellan Hagvägen och väg 57 1 030

Belysning mellan Vesslevägen och Ingalundavägen 180

Dansutvägen, angöring skolan 1 500

Parkering lokalgata gamla REKAL 4 500

Räcke/ledstång till GC-väg Menuettvägen- Skillingagatan 200

Åtgärdsvalsstudie GC Gnesta-Björnlunda 600

Sorteringsverk 350

Summa investeringar 20 455 15 620 13 440
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Barn- och utbildningsnämnden

Investeringar                                     (tkr) 2018 2019 2020

Förskola

Datorer/läsplattor och digital utrustning 100 100 100

Inredning och pedagogiskt material ny förskola 400

Investeringar för miljöförbättringar 100 100 100

Nytt material för giftfri förskola 100 100 100

Pedagogisk utemiljö 400 200 200

Utemiljö ny förskola 600

Verksamhetsmöbler 300 300 300

Grundskola

1 till 1 dator 1 000 1 000 1 000

Datorer/Läsplattor 200 200 200

Digital klassrumsutrustning F-9 (ej datorer/läsplattor) 275 275 300

Ersättning uthyrningsinstrument 30 30 30

Komtek 450 450 450

Maskiner/möbler slöjdsal 50 100 100

Möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum 725 475 500

Pedagogisk utemiljö F-9 400 400 400

Pedagogiska datorer/läsplattor F-9 (byte vart tredje år) 800 800

Kostenheten

IT 100

Köksutrustning 150 150 150

Köksutrustning i ny förskola och nytt äldreboende 250

serveringslinje/serveringsdiskar matsal 500 500 500

Transportboxar och tillbehör 50 50

Fritidsgård

Inredning och inventarier 115 180

Kulturskola

Instrument och inventarier 60 60 60

Summa investeringar 7 105 5 470 4 540
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Vuxen- och omsorgsnämnden

Investeringar                                                                     (tkr) 2018 2019 2020

Administration och bistånd

Uppgradering av IT-system, Införsel Timecare Pool 1 000 300 300

Billyft - Förvaltningsservice - administration och bistånd 50

Ledning

Digitalisering i verksamheterna 200 200 200

Kontorsutrustning 150 100 150

Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård

Kontorsutrustning - äldreboende 100 100 100

Nytt serviceboende, investering gemensamma lägenheter och kontor 150

Larm - äldreboende och hemtjänst 75 100 75

Nytt äldreboende 2 450

Porslin - äldreboende 250

Summa investeringar 4 425 800 825



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-09-25
Diarienummer: KS.2017.297

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel för teknisk utrustning
till videokonferensrum

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens investeringsmedel avseende digital utrustning får tas i
anspråk för teknisk utrustning i videokonferensrum.

Ärendebeskrivning

Investeringen omfattar iordningsställande av rum med ljudabsorberande material
och videoteknik. Syftet med rummet är att i första hand vara tillgängligt för
kontakter mellan arbetsmarknadsfunktionen och arbetsförmedlingen, men kan
även användas för andra möten.

Tidsplan
Avrop från ramavtal i oktober 2017 och därefter installation som slutförs i
december 2017.

Komponenter i investeringen
Komponent Belopp Nummer
Div. inventarier 100 tkr 9005

Bruttoinvestering

Iordningställande av videokonferensrum med inköp och montering av
utrustning.

Konsekvenser/Nyttoeffekter av investeringen

Möjligheter till kontakt med arbetsförmedlingen och andra myndigheter på plats
i Gnesta.



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet anses ej tillämplig i ärendet då användningen av
videokonferensrummet inte kan kopplas till jämställdhetsaspekter.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-25

Beslutet ska skickas till:

 Verksamhetschef VIA

 IT-chef

 Förvaltningschef vuxen- och omsorgsförvaltningen

 Sheila Gholipour, ekonomienheten

Christina Hedberg Maria Eneqvist

Kommunchef Verksamhetschef



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:

2017-09-27

Diarienummer: KS.2016.318

Kommunstyrelsen

Vackerby trädgårdsstad – markanvisningstävling

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Markanvisningstävling genomförs för fyra delområden i Vackerby
trädgårdsstad

Sammanfattning

Ett gestaltningsprogram och en strukturplan har tagits fram för Vackerby
trädgårdsstad. Som utgångspunkt har varit trädgårdsstadens ideal med blandning
av olika boendeformer. I planen redovisas sammanlagt 5-600 bostäder. För
kommunens del av området föreslås nu en markanvisningstävling för fyra
delområden med möjlighet till sammanlagt cirka 200 bostäder.

Ärendebeskrivning

Ett gestaltningsprogram och en strukturplan har utarbetats för området väster
om Jagbacken. Projektet går under arbetsnamnet Vackerby trädgårdsstad. Som
utgångspunkt för gestaltningsprogrammet har varit att skapa en tät trädgårdsstad
med inslag av både flerbostadshus, radhus och villor. I gestaltningsprogrammet
behandlas utformning av både bebyggelsen och det offentliga rummet såsom
gator, torg och parkmark.

I planen redovisas en utbyggnad av totalt 500-600 bostäder varav cirka 200
bostäder i villor, 200 i rad-/parhus samt 200 i flerbostadshus. Cirka 250 av
bostädernaförl till mark som kommunen äger och resterande del är privatägd.

Nu föreslås en markanvisningstävling för fyra delområden på kommunens mark
med möjlighet till sammanlagt cirka 200 bostäder. Ett delområde med enbart
flerbostadshus i fyra våningar med möjlighet till cirka 90 lägenheter. Tre
delområden med möjlighet till villor/parhus/radhus samt mindre flerbostadshus.
Mot huvudgatan får bebyggelsen vara max tre våningar.

Tävlingen genomförs med ett fast markpris. Anbudsgivarna kan lämna förslag på
ett eller flera delområden.I markpriset ingår kostnader för allmänna anläggningar
såsom gator, parker och VA. Anbuden utvärderas utifrån ett antal kriterier såsom
gestaltning och arkitektur, miljö och teknik samt social hållbarhet.

Anbuden utvärderas av en grupp bestående av tjänstemän från
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samhällsbyggnadsförvaltningen och en arkitektkonsult. Resultatet bereds därefter
i en styrgrupp bestående av kommunens planeringsutskott.

Efter genomförd tävling kommer de vinnande förslagen att bearbetas i en
detaljplaneprocess. Ett särskilt kvalitetsprogram tas fram under detaljplanearbetet
i syfte att säkerställa de kvaliteter som ska uppnås.

Ekonomiska konsekvenser

En exploateringskalkyl kommer att tas fram för utbyggnaden av den nya
stadsdelen. Intäkterna från exploateringen ska bekosta utbyggnaden av allmänna
anläggningar i området såsom gator, parker och VA.

Juridiska konsekvenser

Markanvisning är en option för till exempel ett byggföretag att under en viss tid
och på vissa villkor ensam få förhandla med en kommun om förutsättningarna
för att uppföra ny bostadsbebyggelse eller att genomföra annan exploatering
inom ett visst markområde. I senare skede tecknas köpeavtal för marken.

Checklista för jämställdhet

En särskild jämställdhetsanalys har utarbetats för strukturplanen som behandlats
tidigare i kommunstyrelsen.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Markanvisningstävlingen genomförs i enlighet med riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och optioner

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-27

2. Tävlingsprogram

Christina Hedberg

Kommunchef

Tomas Enqvist

Planeringschef
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1. Vackerby trädgårdsstad 

 

Vackerby trädgårdsstad ska utgöra en fortsättning på Gnesta tätort 

 
1.1 Bakgrund och tidigare ställningstaganden 
2014 antogs ett planprogram för Norra Gnesta tätort. I programmet utreds förutsättningarna för en 
bostadsutbyggnad i norra delen av Gnesta tätort.  Därefter har ett gestaltningsprogram tagits fram 
för Vackerby trädgårdsstad. Som utgångspunkt har varit trädgårdsstadens ideal med blandning av 
olika boendeformer. I planen redovisas sammanlagt 500-600 bostäder. Gestaltningsprogrammet 
godkändes i kommunstyrelsen hösten 2016. Efter programmets godkännande har politiken öppnat 
upp för att det är möjligt att förlägga ett antal mindre flerbostadshus även inom de 
tilldelningsområden som tidigare varit avsedda enbart för radhus/parhus/friliggande hus. En 
förutsättning är att rådande parkeringsnorm uppfylls och att byggnader, parkeringar och den 
offentliga miljön gestaltas enligt gestaltningsprogrammets principer. 
 
För kommunens del av området genomförs nu en markanvisningstävling för fyra delområden. 
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1.2 Fakta om området 
Vackerby ligger norr om järnvägen i Gnesta tätort. Området avgränsas i väster av åkermark och i norr 
av en skogsklädd höjd. I söder avgränsas området av ett verksamhetsområde med småindustri, 
halkbana och diverse andra verksamheter. I öster gränsar området till del av Mariefredsvägen, den 
skogsklädda Jagbacken samt friliggande bostadsbebyggelse. All mark inom tävlingsområdet är i 
kommunal ägo.  
 

 
Programområdet i sin helhet 

 
1.3 Vision 
 
Vackerby trädgårdsstad ska vara en nutida tolkning av den traditionella trädgårdsstaden. Det är en 
plats där människor vill mer än bara bo, de vill leva. Med trädgårdsstaden som förebild anpassas 
bebyggelsen till den naturliga topografin där grönytor och växtlighet är en naturlig och framträdande 
del av stadsbebyggelsen. Blandad bebyggelse med flerbostadshus, villor och radhus ger människor i 
olika skeden i livet möjlighet att leva i området.  
 
Det övergripande syftet med att bebygga området är att bidra till en ökad inflyttning till Gnesta 
kommun samt att öka Gnestas attraktion på bostadsmarknaden. Det är viktigt att området får en 
egen identitet med stark attraktionskraft. 
 
Vackerby trädgårdsstad är en förlängning av den charmiga småstaden Gnesta. Det arkitektoniska 
arvet är påtagligt men det ges även utrymme för nya influenser utifrån. Områdets ursprungliga 
funktion som odlingsmark gör sig påmind genom stadsdelens prunkande grönska där de boende i 
området bjuds in till att odla för det egna hushållsbehovet. 
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Målgruppen är människor som söker småstadens charm och en tät och varierad struktur. För 
målgruppen är hemmet och närområdet en viktig del av livet där arkitektur och gestaltning 
tillsammans med en påtaglig grönska och natur skapar rum för att leva och att andas ut.  
 
För att ge förutsättningar för människor av olika hushållstyper och samhällsgrupper att flytta till 
området ska Vackerby trädgårdstad erbjuda en bred blandning av småhus och flerbostadshus.  
Olika upplåtelseformer eftersträvas. 
 
 
1.4 Mål 
Som övergripande mål gäller att skapa en nutida tolkning av den traditionella trädgårdsstaden. 
Området ska vara attraktivt och ha en stark identitet. För utbyggnaden av området gäller följande tre 
huvudmål med underliggande delmål. Målen kommer att ligga till grund för utvärdering av förslagen 
och de förslag som bäst motsvarar målen kommer att väljas ut som vinnare av tävlingen.   
 

1. En stadsmässig, tät, varierad och grön stadsdel i mänsklig skala. 
o Stilren, klassisk, tidlös arkitektur  
o Varierat uttryck med fasadmaterial i puts, trä och tegel 
o Omsorg om detaljer såsom t.ex. fönster, dörrar, tak, takfötter, foder, lister etc. 
o Bebyggelsen anpassas i skala till omgivande landskap och bebyggelse 
o Grönska används som ett gestaltningselement i såväl det privata som det offentliga 

rummet 
o Varierad färgskala med starka naturliga färger som återfinns i det omgivande 

landskapet (se gestaltningsprogram för färgval) 
o Området präglas av stadsmässighet som uppnås genom att entréer placeras mot 

gata och tydliga avgränsningar mellan privat och offentligt. Hus placeras nära gatan 
och i linje med varandra. Förgårdsmark kan med fördel användas för att få en 
halvprivat zon i anslutning till entrén.  

 
2. En miljövänlig och resurseffektiv stadsdel där smarta lösningar prövas 

o Dagvatten omhändertas lokalt så långt det är möjligt genom t ex gröna tak och 
fördröjning av dagvatten på kvartersmark  

o Smarta lösningar eftersträvas för t ex återanvändande av dagvatten för bevattning 
eller spolvatten i toaletter 

o Husen är energisnåla och möjliggör egenproducerad energi/el – solpanel etc. 
o En väl utbyggd laddinfrastruktur finns för elfordon 
o Utrymme finns ör framtida fastighetsnära avfallssortering 
o Lättillgänglig cykelparkering 

 
3. En trygg, trivsam och tillgänglig stadsdel som är till för alla  

o Blandade boende- och upplåtelseformer  
o Trygga, trivsamma miljöer med god belysning och god tillgänglighet 
o En närbutik etableras vid torget 
o Lokaler för handel eller annan verksamhet byggs på andra sidan huvudgatan vid 

torget 
o Odlingsmöjligheter  
o Små gemensamma parker, s.k. ”gröningar” bidrar stadsdelens grönska och skapar 

mötesplatser för både gammal och ung 
o Smitvägar mellan kvarteren som gör området lättillgängligt 
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2. TÄVLINGSUPPLÄGG  

 

De fyra tilldelningsområdena. 

2.1 Allmänt 

Tävlingen omfattar fyra tilldelningsområden i Vackerby trädgårdsstad. Ett område med enbart 

flerfamiljshus och tre områden med möjlighet till blandad bebyggelse med villor, parhus, radhus och 

mindre flerfamiljshus. Anbudsgivare kan välja mellan att lämna anbud på endast ett eller flera 

områden. 

De förslag som utses till vinnare ges sedan en markanvisning och får möjlighet att köpa marken av 

kommunen efter beviljat bygglov. De företag som står bakom de vinnande förslagen förutsätts 

medverka i den planprocess som därefter inleds. 

Tävlingen genomförs som en öppen tävling där vem som helst kan lämna anbud. Övergripande 
målsättning är att skapa en nutida tolkning av den traditionella trädgårdsstaden. Ett fast markpris 
gäller. Anbuden kommer att utvärderas utifrån ett antal mål som är uppsatta för området, se punkt. 
 
Ett gestaltningsprogram och en strukturplan har utarbetats för området. Gestaltningsprogrammet 
anger principer för gestaltning av allmänna platser och bebyggelse. Strukturplanen ger ett exempel 
på hur området skulle kunna bebyggas. Gatustrukturen i strukturplanen utgör en förutsättning för 
förslagen. Principerna i strukturplanen och gestaltningsprogrammet utgör grundläggande 
förutsättning för utbyggnad av området. 
 
Programmet i sin helhet finns att läsa här: 
www.gnesta.se/byggabomiljo/planerochplanering/vackerbytradgardsstad 
 
 
 
 

http://www.gnesta.se/byggabomiljo/planerochplanering/vackerbytradgardsstad
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2.2 Grundläggande förutsättningar  
För utbyggnaden av området gäller följande grundläggande förutsättningar som bl.a. är hämtade från 
gestaltningsprogrammet för området. 
 
Mötesplatser 
Området ska erbjuda ett flertal gemensamma mötesplatser med olika karaktär och innehåll. I 
bostadskvarteren finns mindre mötesplatser, så kallade gröningar, för de mindre barnens lek. Från 
den så kallade Kärleksbacken ges utblickar över området och möjligheter till pulkaåkning under 
vintern. Lilla torget är en plats som kopplar ihop Vackerby allé, Odlingsstråket och Vackerbyparken. 
Här finns plats för uteserveringar i sydvästläge. Vackerbyparken blir områdets stora mötesplats med 
fokus på olika slags aktiviteter och spontanidrott för alla åldrar. I parken finns även en 
dagvattendamm som beroende på utformning skulle kunna användas för skridskoåkning vintertid. 
Odlingsstråket blir ett rekreationsstråk för hela Gnesta befolkning. Informationsskyltar berättar om 
fornlämningar funna i området och kommunens tidiga historia. Här får också odlingslandskapet leva 
kvar och ge möjlighet till en egen odlingslott för de boende i flerbostadshusen. 
 
Bebyggelse och trädgårdar 
Bostäderna i området ska uppföras klimatsmart och med ett varierat formspråk. Som fasadmaterial 
ska puts, trä och tegel användas. Färgsättningen ska vara varierad med starka, naturliga färger som 
återfinns i det omgivande landskapet (se gestaltningsprogrammet). Södervända tak förses med 
solpaneler där möjlighet ges. 
 
Bebyggelsen är tätare och stadsmässig kring Vackerby allé med byggnader upp till tre våningar längs 
merparten av gatan för att i de centrala delarna gå upp till fyra våningar. Bakom bebyggelsen längs 
med Vackerby allé trappas skalan ner ut mot omgärdande natur. Här utformas bebyggelsen som 
mindre flerbostadshus, villor och radhus. 
 
Gårdsmiljöer och privata tomter skall vara av trädgårdskaraktär där alla boende ska ges möjlighet till 
en trivsam uteviselse. 
 
Husen placeras nära gatuliv med grunda förgårdsmarker med tydlig avgränsning mot gaturummet. 
Entréer placeras mot gata. Förgårdsmarken blir en viktig del i stadsmiljön och ska bidra till dess 
karaktär. Marken kan få en kombination av hårdgjorda ytor och gräs. Tilläggsvolymer som exempelvis 
utskjutande förråd, terrasser eller uteplatser ska placeras på gårdssidan. En mindre förstukvist kan 
däremot rymmas på förgårdsmarken. 
  
Parkering 
För radhus, parhus och flerfamiljshus gäller en parkeringsnorm på 1,2 bilplatser per lägenhet 
inklusive besöksparkering. För friliggande hus gäller en parkeringsnorm på 2,0 inklusive 
besöksparkering.  Cykelnorm är 1 plats per rum för flerbostadshusen. 
 
 För radhus- och parhus ska boendeparkering framför allt samlas i gemensamma parkeringsgårdar. 
För att bevara småskaligheten bör parkeringsgårdarna inte rymma mer än 12 bilplatser. Det är viktigt 
att parkeringen inte syns från gatan utan avgränsas mot gatan med häckar och/eller staket.  
Parkeringsytorna utformas med omsorg för att undvika stora asfaltsytor.  
 
När det gäller friliggande hus sker angöring och parkering direkt intill den egna bostaden. 
Biluppställningsplatserna till friliggande hus bör ligga efter varandra så att bredden på luckan mot 
gatan kan minimeras. Anledningen till detta är att undvika parkerade bilar på framsidan av husen 
som lätt skapar en tråkig fasad mot gatan. Garage kan också placeras bakom huvudbyggnadens linje 
mot så att det finns plats för en extra bil. 
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Gästparkeringar längs de större gatorna anläggs i sektioner med tre bilar i varje sektion där det 
mellan sektionerna planteras träd. Parkering i exponerade lägen såsom gatufonder och öppna 
kvartershörn ska undvikas.  
 
Gator, gång- och cykelstråk 
Gatustrukturen i området bygger på ett system av sammanhängande gator. Återvändsgränder 
undviks i möjligaste mån för att få ett flöde och skapa trygga gatumiljöer i området. Strukturplanens 
gatustruktur är grundläggande för tävlingen. Endast mindre justeringar kan tillåtas. Genom området 
löper Vackerby allé, en trädkantad gata med plats för gående, cyklister och busstrafik. Bebyggelsen 
ska ha entréer mot gatan för att möjliggöra ett befolkat gaturum. Här ska det vara tryggt att gå under 
dygnets alla timmar. Smitvägar inom kvarteren gör det möjligt för barn, ungdomar och äldre att ta sig 
fram säkert inom området på bilfria gator. Infarten till området från Vackerby industriväg ska 
gestaltas väl, vara välkomnande och bidra till områdets identitet. 
 
2.3 Markpris 

Tävlingen genomförs med fast markpris. 

- För område 1 är markpriset 3000 kr/kvm BTA 

- För område 2,3 och 4 är markpriset 1300 kr/kvm tomtyta 

I markpriset ingår kostnad för gator, allmänna platser, VA samt detaljplan. Byggherren står för 

kostnader på kvartersmark. 

 

2.4 Tilldelningsområden  

Tilldelningsområde 1 

 
Tilldelningsområde 1. Illustrationen visar ett exempel på hur området skulle kunna bebyggas. 
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Område 1 utgörs av flerbostadshus i fyra våningar med indragen fjärde våning mot Vackerby allé. Här 
ligger också Lilla torget som är en plats som kopplar samman Vackerby allé, odlingsstråket och 
Vackerbyparken.  
 
Flerbostadshusen som ligger i anslutning till Lilla torget ska utformas med lokaler i bottenvåning för 
att ge plats åt närservice så som ett café och eller en mindre närlivsbutik. Flerbostadshusen på andra 
sidan Vackerby allé ska möjliggöra etablering av lokaler för verksamheter och handel genom att 
förses med förhöjda bottenvåningar och möjligheter till butiksfönster. I anslutning till torget måste 
studeras hur angöring löses till verksamheter i bottenvåningen. 
 
Flerfamiljshusen avgränsas mot gatan med grön förgårdsmark. Förgårdsmarken blir en viktig plats för 
möten mellan de boende och här bör det finnas plats för entrébänk, cykelställ och frodiga 
planteringar. Flerbostadshus med gemensamt trapphus kan ha genomgående entréer från både gata 
och gård. Huvudentrén ska vara placerad mot gata. 
 
Närheten till park- och grönområde gör att exploateringsgraden i respektive kvarter kan vara hög, 
utgångspunkt är att cirka 40% av tomtmarken kan bebyggas. Resterande del av tomtmarken används 
till parkering och grönskande trädgårdar. Varje byggnad inom tilldelningsområdet ska ges ett eget 
uttryck.  
 
Tilldelningsområde 2-4 

Tilldelningsområde 2-4. Illustrationen visar ett exempel på hur området skulle kunna bebyggas.  
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För tilldelningsområde 2-4 kan olika boendeformer prövas.  Villor, radhus, parhus samt mindre 
flerfamiljshus eller varför inte flerfamiljsvillor. Gatustrukturen i strukturplanen ska i huvudsak följas. 
Mot huvudgatan uppförs bebyggelse i 2-3 våningar. Längre in i området uppförs bebyggelsen i 1-2 
våningar. Huvudentréer placeras mot gatan. 
 
Exploateringsgraden ska vara relativt hög, uppemot 30% av tomtytan kan bebyggas. 
 
För delområde 3 är gestaltningen av entrén till området samt hur bebyggelsen förhåller sig till 
Vackerby industriväg mycket viktig. 
 
2.5 Utvärdering av tävlingsförslagen 

Anbuden kommer att utvärderas utifrån de mål som anges i punkt 1.4 samt utifrån de grundläggande 
förutsättningar som beskrivs i 2.2. Bedömningen av bidragen görs av en bedömningsgrupp 
sammansatt av tjänstemän från Gnesta kommun och eventuell extern expertkompetens. 
Bedömningsgruppen kommer föreslå en vinnare per tilldelningsområde. Vinnaren utses sedan av 
kommunstyrelsen. Gnesta kommun förbehåller sig rätten att i samband med bedömningen även 
utvärdera exploatörens genomförandeförmåga samt projektets genomförbarhet. Inlämnade förslag 
som har hög kvalitet, men som inte utses till segrare i huvudtävlingen, kan komma att erbjudas 
markanvisningar i kommande etapper i Vackerby trädgårdsstad. 
 
Det är mycket viktigt att tävlingsförslagen är tydligt redovisade och lättförståeliga. Försäljning av 
marken sker efter beviljat bygglov för att säkerställa att tävlingsförslagets åtaganden följer projektet 
från idé till färdigställande.  
 
Utvärderingen av tävlingsförslagen sker i två till tre steg:  
  
1. Först görs en bedömning om samtliga förutsättningar som presenteras i denna inbjudan i avsnitt 

2.2 Grundläggande förutsättningar är uppfyllda. Förslag som inte uppfyller förutsättningarna kan 
komma att förkastas.  

 

2. De tävlande vars bidrag har gått vidare ges eventuellt möjlighet till en muntlig presentation av 
sitt förslag inför den utsedda bedömningsgruppen. Efter presentationen kommer det i så fall 
finnas tid för mindre förtydliganden och kompletteringar av det inlämnade bidraget. 

 

3. Till sist bedöms förslagen utifrån uppsatta mål i 1.4. Förslag som svarar mot målen på bästa sätt 
och som dessutom integrerar dessa till en övertygande helhet som svarar mot Vackerbys vision 
värderas högst.  

 
2.6 Inlämningskrav  

Form och innehåll  
Tävlingsförslaget ska presenteras i form av ett utformnings- och programförslag för det 
tilldelningsområde som valts. Tävlingsförslaget ska redovisas på svenska och presenteras i A3-format. 
Tävlingsförslaget ska även lämnas in digitalt i PDF-format.  
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Inlämningen ska innehålla:  

- En beskrivning av tävlingsförslagets bärande idéer och lösningar som ska följa projektet från 
förslag till färdigställande 

- Illustrationer där materialval, färgsättning m.m. tydligt framgår. 
- En situationsplan över tilldelningsområdet.  
- Bilaga med referensprojekt  
- För tilldelningsområde 1 ska även en illustrationsplan över respektive gård samt idéskiss för 

Lilla torg bifogas som visar hur de är tänkta att gestaltas med funktioner och vistelseytor. 

 
2.7 Tävlingsunderlag 
 

1. Grundkarta i dwg 
2. Ortofoto  
3. Strukturplan med gränser för tilldelningsområden i pdf och dwg 
4. Gestaltningsprogram antaget i kommunstyrelsen 2016-12-05 
5. Planprogram för norra Gnesta tätort antaget i kommunstyrelsen 2014-03-31 
6. Flygfoton över området 
7. Förlaga till markanvisningsavtal 
8. Förlaga till köpekontrakt  
 

 
3. TILLDELNING OCH FORTSATT PROCESS  

3.1 Beslut och markanvisning  
När tävlingsförslagen har utvärderats och vinnande förslag har utsetts för respektive 

tilldelningsområde erbjuds de företag som står bakom de vinnande förslagen möjlighet att teckna 

markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen bekräftas genom beslut i kommunstyrelsen. 

3.2 Fortsatt process  

De företag som står bakom de vinnande förslagen förutsätts medverka i den planprocess som 

därefter inleds.  

 

4. ÖVRIGA VILLKOR  

 Inlämnade situationsplaner, skisser och sektioner innebär inte någon garanti för den 
fortsatta exploateringen. 
 

  Den slutliga omfattningen av byggrätten beror på detaljplaneprocessen. 
 

 Byggherren förbinder sig till de åtaganden som är redovisade i inlämnat tävlingsförslag. 
 

 Avgränsningen av respektive kvarter är preliminär och kan komma justeras i samband med 
detaljplaneläggning. 

 

 Gnesta kommun har fri prövningsrätt av inkomna markprisanbud och tävlingsförslag. Om 
inget anbud eller tävlingsförslag för ett specifikt tilldelningsområde bedöms hålla tillräcklig 
kvalitet förbehåller sig kommunen rätten att förkasta samtliga inkomna tävlingsförslag för 
tilldelningsområdet och genomföra markanvisningen på annat sätt. 
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 Byggherren är medveten om att markanvisning sker genom ett politiskt beslut och att 
projektets genomförande förutsätter att dessa beslut fattas. 

 

 Byggherren erlägger markanvisningsavgift i samband med tecknande av markanvisningsavtal. 
 

 Markanvisningsavgiften är en engångsavgift och beräknas utifrån bedömd byggrätt med 10 
kr/m2 BTA ovan mark för tilldelningsområde 1 samt 10 kr per kvm/m2 tomtyta för 
tilldelningsområde 2-4. 

 

 Markanvisningsavgiften återbetalas inte vid avbruten markanvisning och avgiften dras inte 
heller av från den slutgiltiga köpeskillingen. 

 

 Markpriserna kommer att indexeras från tidpunkten för sista inlämningsdag av 
markprisanbud  

 

 Byggherren står för bygglovavgift, lantmäterikostnader, lagfartskostnader samt tekniska 
anslutningsavgifter exkl. VA samt övriga kostnader för utredningar som krävs inom 
kvartersmark. Kommunen ansvarar för merkostnader för eventuella markföroreningar och 
arkeologi inom det överlåtna markområdet. 

 

 Kommunen svarar för och bekostar projektering samt byggande av gator, torg och parker 
inom allmän platsmark samt utbyggnad av VA-nätet i området. 

 

 Markanvisningen är tidsbegränsad. Kommunen kommer inte att förnya markanvisningar för 
byggherrar som inte följer sina åtaganden enligt tävlingsförslagen eller som på annat sätt 
inte följer vad som ges av denna tävlingsinbjudan.  

 
 
5. Tidplan  
Markanvisningstävlingen genomförs under perioden 30 oktober 2017 till 15 januari 2018.  Beslut om 
tilldelning beräknas ske på kommunstyrelsens sammanträde den 5 mars 2018.   
 
 
6. FRÅGOR  
Eventuella frågor rörande markanvisningstävlingen ska vara skriftliga och sändas till Gnesta kommun 
via e-post: vackerbytradgardstad@gnesta.se senast 2017-12-18. 
 
Frågor och svar kommer att publiceras löpande på kommunens hemsida 

gnesta.se/vackerbytradgardsstad 

 

 

mailto:vackerbytradgardstad@gnesta.se


Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-09-22
Diarienummer: KS.2016.240

Kommunstyrelsen

Remissvar - Utställning av Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget

Sammanfattning

Gnesta kommun kan och vill aktivt bidra till den storregionala utvecklingen i
Stockholmsregionen. Gnesta kommun har stor utvecklingspotential i regionen.
Restiden från Gnesta till Stockholm är endast cirka 35 minuter med regionaltåg
och cirka 60 minuter med pendeltåg. En så kort restid är mycket attraktivt i
Stockholmsregionen.

Gnesta kommun har möjlighet att bidra till att minska bostadsbristen i
Stockholmsregionen. Kommunen har ett mål om befolkningstillväxt på 2% per
år.

Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting ansvarar för arbetet med att ta fram nästa regionala
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Nuvarande regionala
utvecklingsplan (RUFS 2010) antogs den 30 augusti 2010.

Stockholms läns landsting har sänt utställningsförslaget på remiss. Svar ska lämnas
senast den 3 november 2017.

Förvaltningens synpunkter

RUFS 2050 är ett omfattande dokument som spänner över många olika områden.
Målen och utmaningarna som beskrivs är relevanta även för Gnesta kommun.
Den gemensamma utvecklingsinriktningen är positiv och något att förhålla sig till
i Gnesta kommun, exempelvis i arbetet med kommunens översiktsplan.

Gnesta kommun håller med om resonemanget som förs om att länen i östra
Mellansverige i flera avseenden utgör en storregional sammanlänkad enhet.
Gnesta kommun har stor utvecklingspotential i regionen. Restiden från Gnesta
till Stockholm är endast cirka 35 minuter med regionaltåg och cirka 60 minuter
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med pendeltåg. En så kort restid är mycket attraktivt i Stockholmsregionen.

Gnesta kommun har möjlighet att bidra till att minska bostadsbristen i
Stockholmsregionen. Kommunen har en god planberedskap och vill aktivt bidra
till bostadsbyggandet i regionen. Kommunen har ett mål om en
befolkningstillväxt på 2% per år. Inrikes inflyttning förväntas till stor del ske från
angränsande län.

Utställninghandlingens bild av Gnesta är mer samstämd jämfört med
samrådshandlingen. Gnesta benämns som en huvudort/övrig större ort i ett
regionalt stråk, vilket uppfattas som en bättre beskrivning av kommunen i
förhållande till kommunens geografiska läge och målsättning än benämningen
landsbygdsnod.

På plankartan finns ingen markering gällande bebyggelsestrukturen utanför
Stockholms läns gränser bortsett från Uppsala. Gnesta tätort ligger precis på
gränsen till Stockholms län och Södertälje kommun. RUFS:en bör därför peka ut
Gnesta på liknande sätt som Nykvarn. Den roll som Gnesta kommun har
stämmer bra överens med det som plankartan definierar som "strategiskt
stadsutvecklingsläge" och "primärt bebyggelseläge". Kommunen och framförallt
Gnesta tätort har god regional tillgänglighet samt potential att utveckla
sammanhängande miljöer med urbana kvalitéer där det finns utrymme för
verksamheter, bostäder och service med mera.

För att kunna nå de mål som finns i utställningshandlingen RUFS 2050 krävs ett
tvärsektoriellt arbete. För Gnesta kommun som funktionellt tillhör
Stockholmsregionen i ett flertal avseenden är det av största vikt med ett fortsatt
samarbete i de regionala frågorna.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

I rapporten hänvisar man till det övergripande målet för Sveriges jämställdhet. I
utställningsförslaget förs också resonemang om mäns och kvinnors roll i
samhället och de tre hållbarhetsperspektiven ekologisk-, ekonomisk- och social
hållbarhet genomsyrar rapporten. Vidare analys återfinns i utställningshandlingen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-22

2. Remiss utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen,
RUFS 2050
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Beslutet ska skickas till:

 Stockholms läns landsting: registrator.trf@sll.se, ange diarienummer:
TRN2017-0052 i ämnesraden

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda

Samhällsplanerare

mailto:registrator.trf@sll.se


















Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-09-22
Diarienummer: KS.2017.284

Kommunstyrelsen

Remissvar - Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning

Trafikverket ansvarar för att ta fram ett nytt förslag på nationell plan för
transportsystemet för perioden 2018 - 2029. Planen har tagits fram i enlighet med
regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017.

I planen har man arbetat trafikslagsövergripande och åtgärderna som föreslås i
planförslaget syftar till att bidra till de transportpolitiska målen.

Ärendebeskrivning

Trafikverket ansvarar för att ta fram ett nytt förslag på nationell plan för
transportsystemet för perioden 2018 - 2029. Planen har tagits fram i enlighet med
regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017.

Förslaget har sänts på remiss och svar ska senast inkomma till regeringen den 30
november 2017

Förvaltningens synpunkter

I förslaget till nationell plan ges ökade finansiella ramar. I den nationella planen
planeras därmed förbättrade funktioner på delar av järnvägsnätet för att skapa ett
järnvägssystem som är mer tillförlitligt med färre störningar. Det är bra med en
tydlig prioritering av järnvägen. En stor del av Gnestas attraktivitet beror på att
kommunen ligger nära Stockholmsregionen och att järnvägen förbinder Gnesta
med Stockholm med en restid på endast ca 35 min.

Gnesta kommun vill lyfta fram vikten av att medel avsätts för Västra
stambanan.Västra stambanan är hårt trafikerad och i Gnesta stannar både
regionaltåg och pendeltåg. Det är svårt att få avgångstider både för pendeltågen
och regionaltågen vilket leder till en osystematisk tidtabell som är svår att hantera
för resenärerna. Ett sätt att förbättra för resenärer som färdas längs med Västra
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stambanan skulle kunna vara att bygga en mittplattform i Gnesta. På så sätt skulle
man kunna få ökad spårkapacitet, ökad regelbundenhet samt ökad robusthet i
tågtrafiken. Denna typ av åtgärd skulle kunna generera fler tåglägen som i sin tur
kan generera ett ökat bostadsbyggande. Kommunens prognos pekar på cirka 30-
procent ökning av befolkningen till år 2030. Regionförstoringen är en drivkraft
för ökat bostadsbyggande i stationsnära lägen. En kommun som Gnesta bidrar
med kompetens till den gemensamma arbetsmarknadsregionen i takt med att
tillgängligheten och regionen expanderar

På sida 19 i förslaget till nationell plan anges att vägstandarden på det med
lågtrafikerade vägnätet kommer bibehållas och att vägnätet generellt kommer få
en negativ tillståndsutveckling som kommer bli mer påtaglig under andra halvan
av planperioden. I Gnesta kommun bor mer än 30% av befolkningen på
landsbygden och det är viktigt för deras komfort och säkerhet att vägnätet är
säkert och tillgängligt

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-22

2. Remiss, Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029

Beslutet ska skickas till:

 N.registrator@regeringskansliet.se ange: "N2017/05430/TIF Gnesta
kommun" i ämnesraden

 N.nationellplan@regeringskansliet.se ange: "N2017/05430/TIF Gnesta
kommun" i ämnesraden

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda

Samhällsplanerare

mailto:N.registrator@regeringskansliet
mailto:N.registrator@regeringskansliet
mailto:N.nationellplan@regeringskansliet.se
mailto:N.nationellplan@regeringskansliet.se
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Enligt sändlista 

Remissinstanser 

 

 

 

 

Remiss 
 

 

  

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet för perioden 

2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet med regeringens direktiv till 

Trafikverket den 23 mars 2017. 

Planförslaget, liksom olika fördjupningar i form av underlagsrapporter och promemorior 

publiceras på www.trafikverket.se/nationellplan. Där redovisas även länkar till andra 

regeringsuppdrag som relaterar till planförslaget.  

Planförslaget 

Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen för nationell plan har 

prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt bidra till de transportpolitiska målen. 

Fyrstegsprincipen, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har 

tillämpats för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar 

samhällsutveckling. 

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska målen, riksdagens beslut 

om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt 

konkurrenskraft och hållbar utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex 

samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet med planförslaget.  

Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella planen för 

transportsystemet 2014-2025, de fördjupande underlagsrapporterna och promemoriorna samt de 

åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta 

förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.  

Öppen process 

Trafikverket har strävat efter att skapa dialog och öppenhet om planens utveckling och innehåll och 

förslaget till ny nationell plan har tagits fram i dialog med berörda aktörer. Hearingar och seminarier 

har genomförts på flera platser i landet och i olika skeden av arbetsprocessen. De löpande 

kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via Trafikverkets regioner och i olika 

samverkansgrupper. 

Remissvar 

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 30 november 2017. Svaren kan 

gärna lämnas i elektronisk form via e-post till n.registrator@regeringskansliet.se och 

n.nationellplan@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange diarienummer  

N2017/05430/TIF och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. Filnamnet bör 

vara Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N2017/05430/TIF, följt av 

remissinstansens namn. I remissvaret anges också Regeringskansliets diarienummer 

N2017/05430/TIF. 

 

http://www.trafikverket.se/nationellplan
mailto:n.registrator@regeringskansliet.se
mailto:n.nationellplan@regeringskansliet.se
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Med vänlig hälsning 

 

 

Lena Erixon 

Generaldirektör 



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-09-22
Diarienummer: KS.2017.296

Kommunstyrelsen

Remissvar - Förslag till länsplan för regional
transportinfrastruktur för Södermanlands län 2018-2029

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget

Sammanfattning

Regionförbundet Sörmland tar fram en ny länsplan för regional
transportinfrastruktur för perioden 2018-2029.

I förslaget finns det omfattande projektet ombyggnad av väg 57 på sträckan
Gnesta - E4 med. Kostnaden bedöms uppgå till 208,6 milj kr. Vidare återfinns en
åtgärdsvalsstudie med i förslaget för gång- och cykelbana längs väg 57 på sträckan
Björnlunda - Gnesta.

Dock återfinns inte önskemålet om en bro i västra delen av Gnesta tätort med i
förslaget och inte heller tillskapandet av mittplattform vid järnvägsstationen i
Gnesta. Att det bara finns en undergång för fordon under järnvägen gör
trafiksituationen mycket sårbar. Att göra en åtgärdsvalsstudie inom planperioden
är ett starkt behov. Vad gäller mittplattform är detta oerhört viktigt för Gnesta
kommuns tillgänglighet och attraktivitet. En mittplattform skulle kunna öka
kapaciteten och robustheten samt generera fler avgångar för regionaltåg samt
pendeltåg till gagn för såväl bostadsförsörjning som kompetensförsörjning i
Sörmlands och Stockholms arbetsmarknadsregioner .

Ärendebeskrivning

Regionförbundet har sänt Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur
för Södermanlands län 2018-2029 på remiss. Remissvar ska lämnas senast den 30
november 2017.

Kommunstyrelsen tog den 18 november 2016 ställning till önskemål om
åtgärderatt föra in i länsplanen (dnr. KS.2016.326).

Förvaltningens synpunkter

Länsplan för regional transportinfrastruktur är ett omfattande dokument som
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spänner över många olika områden och en styrka är att det läggs stor vikt vid
åtgärder som stöttar hela resan perspektivet och att storregionala pendlingsstråk
prioriteras. En styrka är att man definierar både ett hänsynsmål och ett
funktionsmål. På så sätt täcker man in både ett jämställdhetsperspektiv samt ett
säkerhetsperspektiv i planen.

Den systemanalys som gjorts i samband med åtgärdsplaneringen för åren 2018-
2029 är intressant och där har ett antal mål formulerats och ett antal funktioner
priorterats. På sida 10 beskrivs att tillgängligheten mellan nodstäderna i de
storregionala stråken in mot Stockholm måste förbättras. Gnesta är redan idag
integrerat i Stockholms arbetsmarknad. Att restiden från Gnesta till Stockholm
endast är cirka 35 minuter med regionaltåg och 60 minuter med pendeltåg är till
stor del grunden till detta. Idag pendlar över hälften av Gnestas
förvärvsarbetande befolkning till Stockholms län. Gnesta kommun har dessutom
god planberedskap och ett mål om en befolkningsökning på 2 % per år vilket gör
att antalet pendlingsresor högst troligt kommer att öka i kommunen. För att
upprätthålla Gnesta kommun som en attraktiv kommun att bo i är kapacitets-
och tillgänglighetsförbättringar på Västra stambanan mycket viktiga.

På sida 23 dras en slutsats ur ett länsplaneperspektiv att den största belastningen
på transportsystemet kommer att vara i kommunhuvudorterna även i framtiden. I
Gnesta kommun skiljer sig inte utvecklingen från denna bedömning. Dock bor en
stor andel av Gnesta kommuns invånare på landsbygden (över 30%) och för att
stötta hela resan perspektivet är det viktigt att tillgängligheten och säkerheten på
stråk till och från kommunens huvudort också prioriteras. I Gnesta tätort finns
goda möjligheter att göra färdmedelsbyten till spårtrafik från buss/personbil och
därmed möjliggöra ett hållbart resande.

Det mest omfattande projektet som berör kommunen är ombyggnaden av väg 57
på den för Gnesta så viktiga sträckan Gnesta - E4. Kostnaden är bedömd till
208,6 milj kr, varav Sörmlands länstransportplan svarar för 49,9 milj kr. I stort
sett hela sträckan ligger i Stockholms län och Stockholms länsplan står för
huvudparten av medlen.

Det är bra att en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för gång- och cykelväg längs väg 57
mellan Gnesta och Björnlunda finns med i förslaget. En cykelbana på denna
sträcka kan dels tillgodose behovet av säker cykling mellan de två tätorterna, dels
bli en led för den ökande besöksnäringen på cykel. Det finns en potential för att
åka pendeltåg med cykel till Gnesta och sedan cykla till olika attraktiva målpunkter
i Sörmland. På lång sikt bör cykelvägen kunna förlängas till
Stjärnhov/Båven/Sparreholm.

Kommunen noterar att förslagen om en bro över järnvägen i västra Gnesta samt
mittplattform för järnvägen vid Gnesta station som framfördes i åtgärdsförfrågan
inte finns med i samrådsförslaget. Vad gäller järnvägsbron i västra Gnesta är det
viktigt att understryka det långsiktiga planeringsperspektivet. Just nu planeras att
ytterligare 500-600 nya bostäder ska byggas på norra sidan av järnvägen. I
dagsläget finns endast en planskild förbindelse för fordon under järnvägen vilket
gör situationen mycket sårbar. Kommunen ser ett behov av att göra en ÅVS
inom planperioden.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

I förslaget till länsplan har ett funktionsmål tagits fram. Funktionsmålet syftar till
att skapa en grundläggande tillgänglighet för resor och transporter med god
kvalitet utifrån män och kvinnors transportbehov. Planen berör många olika
transporter och olika åtgärder gynnar olika individer och gruppers behov.

En jämställdhetsanalys finns gjord i förslaget till länsplan.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-22

2. Remissmissiv Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för
Södermanlands län 2018-2029

Beslutet ska skickas till:

 Info@region.sormland.se Ange "Remiss ny LTP Sörmland 2018-2029, DNR:
16-087" i ämnesraden

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda

Samhällsplanerare

mailto:Info@region.sormland.se
mailto:Info@region.sormland.se
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Regionförbundet Sörmland 

Box 325, 611 27 Nyköping 

Remissmissiv  

 

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Södermanlands län 2018–2029 

 

Regionförbundet Sörmland har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för 

regional transportinfrastruktur för perioden 2018–2029. Regeringens direktiv har 

angett en planeringsram på 1001 miljoner kronor för Sörmland. Regionförbundet har 

tagit fram ett förslag till länsplan och inbjuder härmed länets kommuner, landstinget, 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten samt berörda myndigheter och 

organisationer att svara på remissen.  

 

Planen visar hur länets prioriteringar ser ut de kommande 12 åren. Förslaget 

innehåller beskrivningar av behov och brister, prioriterade funktioner, strategier och 

åtgärdsförslag. Till förslaget finns också en hållbarhetsbedömning som anger planens 

konsekvenser och måluppfyllelse.  

 

Slutligt förslag till länsplan kommer att överlämnas till regeringen 31 januari 2018. 

De väntas sedan besluta om definitiva ekonomiska ramar för länsplanen. Länsplanen 

fastställs 2018 efter att regeringen beslutat om ramarna.  

 

Vi vill ha era synpunkter digitalt senast 30 november 2017.  

 

Remissvaret ska vara Regionförbundet tillhanda via e-postadressen 

info@region.sormland.se. Ange ”Remiss ny LTP Sörmland 2018-2029, DNR: 16–

087” i ämnesraden. 

 

Förslaget till en ny länstransportplan finns via länken: 

http://www.region.sormland.se/media/7361/ltp-soermland-2018-2029-

remissversion.pdf 

 

 

http://www.region.sormland.se/
mailto:info@region.sormland.se
http://www.region.sormland.se/media/7361/ltp-soermland-2018-2029-remissversion.pdf
http://www.region.sormland.se/media/7361/ltp-soermland-2018-2029-remissversion.pdf
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Hållbarhetsbedömningen finns via länken: 

http://www.region.sormland.se/media/7362/haallbarhetsbedoemning_ltp_170918_ho

eg.pdf 

 

Samlade effektbedömningar för föreslagna namngivna objekt finns via länken: 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-

ochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-

ost/  Klicka på mappen ”3_investering” 

 

 

Frågor besvaras av: Fredrik Högberg via mejl fredrik.hogberg@region.sormland.se 

eller telefon, 073-596 72 57 

 

 

 

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND 

Förbundskontoret 

 

 

 

Fredrik Högberg   

  

http://www.region.sormland.se/media/7362/haallbarhetsbedoemning_ltp_170918_hoeg.pdf
http://www.region.sormland.se/media/7362/haallbarhetsbedoemning_ltp_170918_hoeg.pdf
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-ochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-ost/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-ochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-ost/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-ochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/beslutsunderlag---region-ost/
mailto:fredrik.hogberg@region.sormland.se
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Sändlista 

Boverket 

Cycling Sweden 
Cykelfrämjandet, 
Sörmlandskretsen 

Eskilstuna kommun 

Flens kommun 

Gnesta kommun 

Handikappföreningen Sörmland 

Katrineholm kommun 

Landstinget Sörmland 

LRF länsförbundet Sörmland 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen i Södermanlands 
län 
Motormännens riksförbund 
Eskilstuna-Strängnäs 
Motormännens riksförbund 
Katrineholm, Flen och Vingåker 

Mälardalens Högskola 

Mälardalsrådet 
Naturskyddsföreningen i 
Sörmland 

Naturvårdsverket 

Norrköpings kommun 

NTF Sörmland 

Nyköping kommun 

Näringsdepartementet 

Oxelösunds hamn AB 

Oxelösunds kommun  

Polisregion Öst 

Region Uppsala 

Region Västmanland 

Region Örebro 

Region Östergötland 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
i Stockholms län 

Riksförbundet Enskilda vägar 

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 

Stockholm-Skavsta flygplats AB 

Strängnäs kommun 
Svenskt näringsliv - Region 
Södermanland 

Sveriges åkeriföretag Öst 

Södertälje kommun 

Sörmlands turismutveckling  

Trafikanalys 

Trafikverket Region Öst 

Trosa kommun 

Vingåkers kommun 

Västerås stad 

Örebro kommun 

Östsvenska Handelskammaren 
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Upprättad: 2017-10-12
Diarienummer: KS.2017.306

Kommunstyrelsen

Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera samhällsbyggnadsnämndens
reglemente så att även den omedelbara tillsynen över e-cigaretter och
påfyllningsbehållare faller under nämndens ansvar.
Detta sker genom att samhällsbyggnadsnämndens reglemente (paragraf tre,
punkt fyra) uppdateras så att nämnden har det samlade ansvaret för
kommunens myndighetsutövning gällande...."tillsyn enligt alkohollagen,
tobakslagen, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och
lagen om vissa receptfria läkemedel (ny text med fetstil).

Ärendebeskrivning

Från och med den 1 juli 2017 gäller lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Av lagen framgår att kommunen ansvarar för delar av den
omedelbara tillsynen. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar idag för tillsyn enligt
alkohollagen, tobakslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel, varför en
naturlig följd är att nämnden även ska svara för tillsynen enligt lag om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Reglementet bör därför
uppdateras med ett tillägg om denna lagstiftning.

Ekonomiska konsekvenser

För tillfället är andelen ärenden avseende elektroniska cigaretter så få att den nya
tillsynsgruppen inte lär få någon ekonomisk påverkan.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Uppdatering av reglemente med hänsyn till ny lagstiftning torde inte påverka
jämställdheten.

Beslutet ska skickas till:

 Kommunfullmäktige

 Samhällsbyggnadsnämnden
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Christina Hedberg Staffan Källström

Kommunchef Kanslichef



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-10-03
Diarienummer: KS.2017.210

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Ärendebeskrivning

Efter återremitteringen av ärendet på kommunfullmäktige den 2 oktober 2017 är
kartan för Gnestas verksamhetsområde uppdaterad för beslut.

Förvaltningens synpunkter

Ett verksamhetsområde för kommunalt VA sträcker sig över ett beslutat område.
Detta innebär att inom beslutat område är kommunen skyldig att tillhandahålla
omhändertagande av spill och dagvatten samt leverera dricksvatten. Detta område
gäller över alla fastigheter och är inte bundet av vem fastighetsägaren är.

Ekonomiska konsekvenser

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

Juridiska konsekvenser

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

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

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

Beslutsunderlag

1. Karta för verksamhetsområde Gnesta tätort ny version

2. Karta för verksamhetsområde Björnlunda tätort

3. Karta för verksamhetsområde Stjärnhov tätort

4. Karta för verksamhetsområde Laxne tätort

Christina Hedberg

Kommunchef

Patrik Nissen

Samhällsbyggnadschef

Björn Gudmundsson

VA-chef



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-10-02
Ärendenummer: KS.2017.210

§ 69

Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp

Beslut

1. Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens med motiveringen att
ärendet ska kompletteras med rätt kartmaterial över Gnesta tätort.

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

1. Karta för verksamhetsområde Gnesta tätort

2. Karta för verksamhetsområde Björnlunda tätort

3. Karta för verksamhetsområde Stjärnhov tätort

4. Karta för verksamhetsområde Laxne tätort

5. Tjänsteskrivelse 2017-08-03

6. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2017-09-11, § 86

Kommunstyrelsens förslag till beslut

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Sofie Lifvenhage (M) föreslår att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen med motiveringen att ärendet ska kompletteras med rätt
kartmaterial över verksamhetsområdet Gnesta tätort.
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Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras senare, ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.

Sändlista:

~ VA-chef

~ Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-09-11
Ärendenummer: KS.2017.210

§ 86

Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet

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

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

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

Beslutsunderlag

1. Karta för verksamhetsområde Gnesta tätort

2. Karta för verksamhetsområde Björnlunda tätort

3. Karta för verksamhetsområde Stjärnhov tätort

4. Karta för verksamhetsområde Laxne tätort

5. Tjänsteskrivelse 2017-08-03

Tjänsteförslag

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

~ Kommunfullmäktige



Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

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

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Ärendebeskrivning

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

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

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

Förvaltningens synpunkter

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

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

Juridiska konsekvenser

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

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

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

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

Beslutsunderlag

1. Karta för verksamhetsområde Gnesta tätort

2. Karta för verksamhetsområde Björnlunda tätort

3. Karta för verksamhetsområde Stjärnhov tätort

4. Karta för verksamhetsområde Laxne tätort

Christina Hedberg

Kommunchef

Patrik Nissen

Samhällsbyggnadschef

Björn Gudmundsson

VA-chef
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Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-09-28
Diarienummer: KS.2017.272

Kommunstyrelsen

Program för externa utförare

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige antar det redovisade förslaget till Program för
uppföljning av privata utförare för Gnesta kommun

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vid behov ta fram en riktlinje och mallar
som komplement till programmet

Ärendebeskrivning

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer
för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt
kommunallagen från 1 januari 2015.

Syftet med förändringarna i kommunallagen är att förbättra uppföljning
och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i och möjlighet till
information om privata utförares verksamhet.

Kommunallagen definierar ett generellt krav på att kommuner, landsting och
regioner ska kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats
över till privata utförare samt att genom avtalet tillförsäkra sig information
som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas
över. Detta grundkrav vilar på förhållandet att kommuner, landsting och
regioner är ansvariga även för verksamheter som genom avtal överlämnas
till privata utförare.

Syftet med programmet är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en
politisk strategisk nivå för att där lägga fast grundkrav och omfattning, struktur
och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet.

Programmet ska gälla all den verksamhet som kommunen upphandlar, det vill
säga inom alla verksamhetsområden – vård och omsorg, kultur och fritid, hälso-
och sjukvård, gator och parker, fastighetsförvaltning, kommunikationer och
annan infrastruktur etc. Fristående skolor omfattas inte av programmet.

Kommunledningskontoret har haft kontakt med Katrineholms kommun som har
beslutat om ett program för uppföljning av privata utförare. Då Katrineholms
kommun inte haft programmet under ett helt kalenderår ännu finns inte någon
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utvärdering av programmet, men med hänsyn till närheten mellan kommunerna
finns dock förutsättning för samverkan. Av denna anledning bygger Gnesta
kommuns program på Katrineholms kommuns handlingar.

Efter det första kalenderåret bör en utvärdering göras och synpunkter bör
tillvaratas i en eventuell riktlinje som beslutas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-28

2. Program för externa utförare

Christina Hedberg Staffan Källström

Kommunchef Kanslichef



Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Program för externa
utförare

Program Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Ekonomichef KS.2017.272 Tills vidare

Dokumentinformation Dokumentet gäller för

Program för externa utförare Samtliga nämnder

Program för externa utförare
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Program för externa utförare

Bakgrund

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att förbättra
uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i
privata utförares verksamhet.

Kommunen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till en
privat utförare. Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig information som
gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.

Allmänheten har rätt till information om olika utförare när kommunal
verksamhet är konkurrensutsatt och valbar för den enskilde.

Regelverk

Enligt kommunallagen ska kommunen:

· kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat
utförare,

· genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för
allmänheten att få insyn,

· se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de
lämnar till privata utförare,

· tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan
välja mellan olika utförare.

Privat utförare

Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild
individ som har hand om ansvaret av en kommunal angelägenhet. Det kan
handla om olika företagsformer som aktiebolag, stiftelser, enskilda firmor etc.

Programmets omfattning

Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats och omfattar framför
allt verksamheter som tydligt riktar sig till kommunens medlemmar.

Det kan handla om såväl hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för
äldre), som delar av en verksamhet med stor betydelse för medlemmen (till
exempel måltidsverksamhet och städning i skolan).

Uppföljnings- och informationsskyldigheten omfattar inte friskolor.

Om den kommunala verksamheten agerar i konkurrens med privata utförare
och verksamheten tydligt riktar sig till och rör medborgarna så bör likvärdiga
villkor gälla för uppdraget.
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Program för externa utförare

Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar

Nämnderna ska i samband med upphandlingar reglera på vilket sätt avtal med
privata utförare och uppdrag för kommunal regi ska följas upp. I detta ingår att
beakta jämställdhetsperspektivet.

Uppföljning ska ske i samband med redovisning av den interna kontrollen.

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa hur nämndernas uppföljningar utfaller.
I kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att följa kommunens verksamheter,
vilket kan leda till att vissa områden granskas särskilt på kommunstyrelsens
initiativ. Dessa granskningar av verksamheter innebär inte någon inskränkning
av nämndernas ansvar för uppföljning enligt detta program. Kommunstyrelsen
får utfärda riktlinjer för uppföljningarna.

Avtalsuppföljning

Uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats över till privata utförare
genom avtal ska särskilt inriktas på:

· medborgarfokus,

· säkerhet och

· risk för ekonomiska oegentligheter.

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna
kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara
tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå:

· hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och

· hur brister i verksamheten ska hanteras.

Den kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner eller
häva ett avtal ska vara tydligt reglerat i avtal.

I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och
utvärdering av verksamheten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter och
rapporterar in andra uppgifter som är nödvändiga för uppföljningen.

Information

Varje nämnd ska i avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare.
Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta sådant
som kan lämnas utan omfattande merarbete, inte strider mot lag eller annan
författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag.

När enskilda kan välja mellan olika utförare av kommunala tjänster ansvarar
nämnden för att information lämnas om samtliga utförare. Informationen ska
finnas tillgänglig på kommunens webbplats och på andra sätt som bedöms
lämpliga utifrån målgruppen.
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Program för externa utförare
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Upprättad: 2017-09-28

Diarienummer: KS.2017.13

Kommunstyrelsen

Instifta nytt pris: Årets eldsjäl

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Instifta nytt pris med namnet Årets eldsjäl. Priset ersätter det tidigare
kulturpriset och priset för idrottsliga prestationer, till en summa av totalt
10 000 kr.

2. Pristagaren/pristagarna alternativt föreningen utses av kommunstyrelsens
presidium och delas ut vid årets sista kommunfullmäktige i december.

Ärendebeskrivning

I de nya bidragsregler som antogs av kommunfullmäktige i november 2015 togs
utdelning av kulturpris, ungdomsledarpris och stipendier/pris för idrottsliga
prestationer bort i syfte att utreda och revidera dessa priser till något mer
ändamålsenligt.

Efter utvärderingen av föreningsbidragsreglerna under 2016 har kulturföreningar
och övriga föreningar inkommit med synpunkter på att åter införa ett kulturpris
eller liknande. Förvaltningens förslag är att instifta ett pris kallat Årets eldsjäl.
Utmärkelsen riktar sig till någon lokal kreatör, ideellt engagerande och
inspirerande medborgare som på något sätt utmärker sig under året. Priset delas
ut till kulturaktörer, idrottsutövare, andra ideella organisationer eller
privatpersoner som utmärkt sig i Gnesta kommun på ett föredömligt sätt.
Pristagaren/pristagarna alternativt föreningen utses av kommunstyrelsens
presidium och delas ut vid årets sista kommunfullmäktige i december. Priset kan
delas mellan flera aktörer.

Under 2015 och 2016 har pris för särskilda insatser delats ut för att premiera
aktörer eller personer som har haft stor betydelse för kommunen. 2015 tog
Stjärnhovs IK emot priset bland annat för sitt för samarbetet med asylboendet på
Solbacka. 2016 fick ArtLab Gnesta ta emot priset bland annat för sitt fokus på
konst, kultur och inkludering.

Ekonomiska konsekvenser
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Finansieras inom befintlig budgetram.

Checklista för jämställdhet

Priset, Årets eldsjäl, ska vara könsneutralt och kunna delas ut till person,
personer, förening eller organisation oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet,
funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande
identitet eller uttryck eller sexuell läggning.

Beslutet ska skickas till:

 Kultursamordnaren

Christina Hedberg

Kommunchef

Carina Nilsson Anna Sandklef

Kultursamordnare Enhetschef
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Upprättad: 2017-10-05
Diarienummer: SN.2017.38

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS - kvartal 2 2017

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.

Vuxen- och omsorgsnämnden har för andra kvartalet, april - juni 2017, lämnat in
följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen
samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionstödsområdet finns ett icke verkställt beslut från första kvartalet 2017
om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS) som har ersatts med andra insatser. Ansökan har återtagits.

Det finns också två icke verkställda beslut från fjärde kvartalet 2016 om bostad
med särskild service enligt LSS. Även dessa har ersatts med andra insatser och
ansökan har återtagits.

Tre ej verkställda beslut har den 2017-08-09 återrapporterats till IVO som
avslutade då ansökan återtagits.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys är inte aktuellt i ärendet.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse KS 2017-10-05

2. Utdrag från vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2017-09-28, § 55

3. Tjänsteskrivelse VON 2017-09-08

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg Ann Malmström

Kommunchef Förvaltningschef



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2017-09-28
Ärendenummer: SN.2017.38

§ 55

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.

Vuxen- och omsorgsnämnden har för andra kvartalet, april - juni 2017,
lämnat in följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för
äldreomsorgen samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionstödsområdet finns ett icke verkställt beslut från första
kvartalet 2017 om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS) som har ersatts med andra insatser. Ansökan har
återtagits.

Två icke verkställda beslut från fjärde kvartalet 2016 om bostad med
särskild service enligt LSS har också ersatts med andra insatser och ansökan
har återtagits.

Alla dessa tre ej verkställda beslut har återrapporterats till IVO som
avslutade då ansökan har återtagits.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-08

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige
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Upprättad: 2017-09-08
Diarienummer: SN.2017.38

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS - kvartal 2 2017

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.

Vuxen- och omsorgsnämnden har för andra kvartalet, april - juni 2017, lämnat in
följande redovisning till IVO.

Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för äldreomsorgen
samt för individ- och familjeomsorgen är verkställda.

För funktionstödsområdet finns ett icke verkställt beslut från första kvartalet 2017
om kontaktperson enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
(LSS) som har ersatts med andra insatser. Ansökan har återtagits.

Två icke verkställda beslut från fjärde kvartalet 2016 om bostad med särskild
service enligt LSS har också ersatts med andra insatser och ansökan har återtagits.

Alla dessa tre ej verkställda beslut har återrapporterats till IVO som avslutade då
ansökan har återtagits.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys är inte aktuellt i ärendet.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från 2017-09-08

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

Ann Malmström Anita Johansson

Förvaltningschef Kvalitetscontroller



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2017-09-29
Diarienummer: KS.2016.172

Kommunstyrelsen

Motion - Boulebana i den nya sporthallen

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen angående Boulebana i den nya sporthallen avslås.

Sammanfattning

Centerpartiet har den 16 maj 2016 lämnat in en motion angående att man redan i
det första skedet av projektering av en ny sporthall ser över möjligheterna till att
anlägga en inomhusbana för boule.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016 att motionen skickas
vidare till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen rekommenderas att avslås då det finns utrustning för att spela boule
inomhus i befintliga och nya sporthallar.

Ärendebeskrivning

Centerpartiet har den 16 maj 2016 lämnat in en motion angående att man redan i
det första skedet av projektering av en ny sporthall ser över möjligheterna till att
anlägga en inomhusbana för boule.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016 att motionen skickas
vidare till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet har behandlats av Fritidssamordnare samt Lokalplanerare.

Förvaltningens synpunkter

Motionen föreslår att vi redan i ett tidigt skede av projekteringen av den nya
sporthallen ser över möjligheterna till att anlägga en inomhusbana för boule.

Fritidssamordnare har undersökt andra möjligheter till spel inomhus och
konstaterat att det finns tekniker för att spela inomhus i alla typer av sporthallar.
Man använder sig då av speciella inomhusklot.

Gruppen föreslår därför att motionen avslås och att boulespel inomhus sker med
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speciella inomhusklot i befintliga och nya sporthallar.

Bokning av lokaler kan då ske via Gnesta kommuns hemsida eller via kontakt
med bokningsansvarig.

Fördelar med förslaget är att vi inte ökar kostnaderna för den nya sporthallen
samt att vi kan få en högre nyttjandegrad av de sporthallar som finns.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomisk konsekvens av förslaget att nyttja befintliga hallar blir att vi ökar
nyttjandegarden av befintliga och nya lokaler.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-29

2. Motionen

Beslutet ska skickas till:

 Kommunfullmäktige

Christina Hedberg Göran Johansson

Kommunchef Lokalplanerare



Gnesta kommun 

Ink: 	2016 -05- 16 

MOTION Dnr 	  

	

För handläggning' 	 

Boulebana i den nya sporthallen 

Ge även äldre rätt till friskvård under tak 

I samband med projekteringen av den nya sporthallen bör så tidigt som möjligt 
planeras även för en boulebana inomhus. 

Det är ett känt faktum att boule tillhör de mest populära och lättillgängliga 
motionssporterna för äldre personer. 

Det är också ett känt faktum att bouleintresset kryper ner alltmer i åldrarna. I 
Stockholm erbjuds till exempel såväl boulebarer som -caféer med inomhusbanor. 

Våra boulespelare måste om de vill spela även under vinterhalvåret och/eller 
regniga dagar åka till någon av grannkommunerna för att idka sin friskvårdande 
motionssport inomhus. 

En inomhusbana, tillsammans med de banor som finns i Gnestaorten och 
Björnlunda, skulle kunna bidra till två faktorer: 

• att kommunen lever upp till de åtaganden som undertecknandet av CEMR-
deklarationen innebär, det vill säga jämställdhet i ordets rätta bemärkelse, 

• att kommunen bidrar till verksamheter och möten över åldersgränserna. 

Därför föreslår vi att även en boulebana finns med i det allra första 
skedet av projekteringen av den nya sporthallen. 

För Centerpartiet i Gnesta kommun 
2016-05-12 

Håkan Ekstrand 
Lill Björk 
Ingalill Fredriksson 
Erik Grankvist 

NÄRODLAD 
i POUTIK.' 

Centerpartit 
GNESTA 
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Upprättad: 2017-08-18
Diarienummer: KS.2016.340

Kommunstyrelsen

Motion - Utvärdera verksamheten i Pensionärs- och
omsorgsrådet (POR)

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Bifalla och genomföra en utvärdering av Pensionärs- och omsorgsrådets
(POR) verksamhet.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om att utvärdera
verksamheten i Pensionärs- och omsorgsrådet (i motionen anges benämningen
Kommunala pensionärs- och omsorgsrådet men den rätta benämningen är
Pensionärs- och omsorgsrådet). Skälen som anges är att arbetssättet inte fungerar
tillfredsställande, att det politiska deltagandet i flera fall varit dåligt, att alltför stor
del av tiden ägnas åt pensionärsfrågor samt att färre personer representerar
handikapporganisationer än pensionärsorganisationer.

I motionen föreslås
- att KPOR:s verksamhet utvärderas för att få underlag för hur frågor som berör
personer med funktionsnedsättningar ska få mer utrymme i rådet eller om en
återgång till tidigare Pensionärsråd och Handikappråd är en bättre lösning.
- att undersöka hur arbetssättet i rådet kan förändras, så att samtliga politiska
representanter får en större delaktighet och mer aktiv roll i rådet.
- att KPOR:s "syfte och uppgift" blir förverkligat, så att organisationernas
representanter i rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter. Deras
synpunkter ska om möjligt ha inhämtats och beaktats, när beslut fattas i olika
nämnder

Förvaltningens synpunkter

Pensionärs- och omsorgsrådet har funnits i nästan tre år och varit viktigt för
kommunen i kommunikationen med berörda organisationer och att fånga in
synpunkter i olika ärenden. Före nästa mandatperiod kan det vara lämpligt att
utvärdera för att se möjligheter till eventuell utveckling av arbetssätt etc.
Utvärderingen görs med en enkätundersökning och ett förslag till enkät kommer
att presenteras i POR.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende då det avser förslag
om en utvärdering..

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-08-18

2. Motion från Miljöpartiet de gröna

Beslutet ska skickas till:

 Miljöpartiet de gröna

 Pensionärs- och omsorgsrådet

Christina Hedberg Bengt Klintbo

Kommunchef Kommunstrateg



Gnesta kommun 

Ink: 2016 -11-23 

nnfilljöpertiet de grön 
Motion: Utvärdera verksamheten i KPOR 
Efter valet 2014 bestämdes att dåvarande pensionärs- och handikappråden skulle slås 
samman till ett kommunalt pensionärs- och omsorgsråd. En anledning vax att de två 
råden ansågs ha många gemensamma intresseområden och arbetet då skulle bli mer 
effektivt. Det nya rådet fick 16 medlemmar, varav fyra från Handikapporganisa-
tionerna i Gnesta, HSO. Så skulle det nya rådet förstärkas med fem politiker. 
Citat från KPOR:s "syfte och uppgift": 
Kommunen ges genom rådet möjlighet att få handikapp- och pensionärs-
organisationernas synpunkter i ett tidigt skede av olika beredningsprocesser i 
ärenden som har särskild betydelse för kommunens äldre och personer med 
funktionsnedsättningar. Rådet är en viktig kanal till dessa grupper i samhället. Det är 
därför viktigt att organisationernas representanter i rådet ges reella möjligheter att 
fullgöra sina uppgifter och deras synpunkter ska om möjligt ha inhämtats och 
beaktats, när beslut fattas i olika nämnder. 
Kritiska synpunkter: 
* Det nya rådets arbetssätt fungerar inte tillfredsställande. 
* Fem politiker skulle förstärka rådet. Men deltagandet har i flera fall varit dåligt. 
*Alltför stor del av tiden ägnas åt pensionärsfrågor. Handikappfrågorna får för lite 
utrymme. Ett exempel är "pröva på att inte kunna gå", där politiker och tjänste-
personer får pröva att till exempel färdas med rullstol i samhället. Förslaget om att 
genomföra "Pröva på att inte kunna gå" lämnas till rådet hösten 2015. Där skjuts det 
upp, bollas hit och dit vid ett antal tillfällen och nu är sista budet våren 2017. 
* Endast fyra personer får representera handikapporganisationerna, medan sju 
representerar pensionärsorganisationerna. Kan det påverka varför frågor som berör 
funktionsnedsatta blir lidande? 
Miljöpartiet föreslår 
* att KPOR:s verksamhet utvärderas för att få underlag för hur frågor som berör 
personer med funktionsnedsättningar ska få mer utrymme i rådet eller om en 
återgång till tidigare Pensionärsråd och Handikappråd är en bättre lösning. 
* att undersöka hur arbetssättet i rådet kan förändras, så att samtliga politiska 
representanter får en större delaktighet och mer aktiv roll i rådet. 
*att KPOR:s "syfte och uppgift" blir förverkligat, så att organisationernas 
representanter i rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och deras 
synpunkter ska om möjligt ha inhämtats och beaktats, när beslut fattas i olika 
nämnder. 
Gnesta 2016-11-22 

42-t4,3 1, L1„,•i-ejt-t, 

Kerstin Landin 
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Upprättad: 2017-09-25
Diarienummer: KS.2017.27

Kommunstyrelsen

Obesvarade motioner och medborgarförslag

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.

Sammanfattning

Två motioner kommer att besvaras på kommunstyrelsesammanträdet den 23
oktober 2017.

Åtta motioner ligger för beredning med kortare handläggningstid än 1 år.

För närvarande ligger sju 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

Inrättande av kultur-och fritidsutskott

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Lena Staaf mfl,
Vänsterpartiet: Inkom: 2016-12-15

Huskurage

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Inga-Lill Fredriksson,
Centerpartiet: Inkom: 17-04-11
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Regler kring enkla frågor i kommunfullmäktige

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Lena Staaf mfl,
Vänsterpartiet: Inkom: 17-05-02

Inrätta kultur- och miljönämnd

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Håkan Ekstrand mfl,
Centerpartiet: Inkom: 2017-05-15

Solceller på nya sporthallen

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Lena Staaf mfl,
Vänsterpartiet: Inkom: 2017-06-07

Minskad användning av palmolja

Handläggs på barn och utbildningsförvaltningen. Motionär: Lena Staaf mfl,
Vänsterpartiet: Inkom: 2017-06-07

Smör som alternativ till margarin

Handläggs på barn- och utbildningsförvaltningen. Motionär: Lena Staaf mfl,
Vänsterpartiet: Inkom: 2017-06-07

Inrättande av handlingsplan för landsbygden

Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Håkan Ekstrand mfl,
Centerpartiet: Inkom: 2017-06-08

Obesvarade medborgarförslag

Bättre belysning vid returkärlen vid Stopp

Medborgarförslaget inkom den 9 december 2016 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.

Anlägg en grustennisplan utomhus

Medborgarförslaget inkom den 2 februari 2017 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslag- Korsningen Sigtunavägen/Östra Storgatan

Medborgarförslaget inkom den 13 februari 2017 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslag- Bättre stöd till friskvård för äldre

Medborgarförslaget inkom den 24 april 2017 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.

Medborgarförslag - Valfritt språk inom kommunens fritidsverksamheter

Medborgarförslaget inkom den 25 april 2017 och har skickats till barn och
utbildningsnämnden för beslut.
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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.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys bedöms ej vara tillämplig på ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2017-09-25

Beslutet ska skickas till:

 Kommunfullmäktige

Christina Hedberg Jenny Johansson

Kommunchef Kommunsekreterare
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-10-03
KS.2017.1

Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2014-12-01). Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats med
stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att kommunstyrelsens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller
dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden
fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2017-08-25 – 2017-10-13

~ Anställningar 2017-08-01 - 2017-09-01
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Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2017.76

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-09-27

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.80

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-09-27

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.69

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-08-29

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.73

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-09-08

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.79

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-09-27

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd
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Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2017.75

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-09-08

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.77

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-09-27

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.74

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2017-09-07

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2017.78

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-09-18

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.81

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2017-09-28

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall
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Beslutsperiod:

Ärende: KS.2017.265

Natur- och miljövård

Remiss angående ansökan  från Western Mining Network Ltd om
undersökningstillstånd enligt minerallagen

Beslutsdatum: 2017-10-06

Beslut: Överklagan på beslut

Ärende: KS.2017.293

Kultur och fritid

Ansökan om ledarutbildningsbidrag, Stjärnhovs IK

Beslutsdatum: 2017-09-21

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2017.286

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Gnesta filmstudio

Beslutsdatum: 2017-09-20

Beslut: Beslut om kulturbidrag, beviljat

Ärende: KS.2017.269

Kultur och fritid

Aktivitetsbidrag vt 2017

Beslutsdatum: 2017-08-29

Beslut: Beslut aktivitetsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2017.287

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Gnesta/Trosa God Man och förvaltare

Beslutsdatum: 2017-09-20

Beslut: Beslut om kulturbidrag, beviljat
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Beslutsperiod:

Ärende: KS.2017.285

Kultur och fritid

Ansökan om stöd för kulturarangemang

Beslutsdatum: 2017-09-20

Beslut: Beslut om kulturbidrag, beviljat

Ärende: KS.2017.273

Kultur och fritid

Ansökan om stöd för kulturarrangemang

Beslutsdatum: 2017-09-20

Beslut: Beslut kulturbidrag, beviljat

Ärende: KS.2017.211

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Frustuna Hembygdsförening

Beslutsdatum: 2017-09-20

Beslut: Beslut om kulturbidrag, beviljat

Ärende: KS.2017.258

Ej typade ärenden

Remiss - Betänkandet Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt
meddelarskydd (SOU 2017:41)

Beslutsdatum: 2017-10-13

Beslut: Beslut KS utan adressfält Kanslichef, §1: Beviljad
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Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan

2017-08-01 och 2017-09-01

Lärare obehörig senare år
Organisation: Vuxenutbildningen
Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-08-17 - 2017-12-22
Deltid (25,00%),
Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen

Lärare obehörig senare år
Organisation: Vuxenutbildningen
Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-09-05 - 2017-12-31
Deltid (37,50%),
Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef
Utbildningscen
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Upprättad:
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Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden

Sammanfattning

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

~ Protokoll Styrelsemöte 2017-06-21 Gnestahem

~ Protokoll Styrelsemöte 2017-09-21 Gnestahem

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - augusti 2017

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - september 2017

~ Protokoll från RAR:s sammanträde 2017-06-09

~ Protokoll från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2017-
09-08

~ Protkoll från Gemensamma patientnämnden 2017-09-18

~ Protokoll från regionstyrelsen 2017-09-14

~ Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar - Närvård i Sörmland

~ Samverkansriktlinjer - Närvård i Sörmland
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