
Kommunstyrelsen Kallelse - Kungörelse

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

Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 30 maj 2022, kl. 13.00 B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare
Ordinarie: Andreas Andersson (C) Ersättare: Krister Ekberg (SD)

Tid och plats för justering

Torsdagen den 2 juni 2022, kl.13.00 Kommunledningskontoret Västra Storgatan 15,

Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

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

digitalt på servicecenter.

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

Dagordning
Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordningen

Offentliga 5 - 28, Ej offentliga 1-4, 29

Nr Diarienummer Ärende

Information från föredragande

1 KS.2022.201
Arbetsmiljö: återrapportering av nämndernas

uppföljning (Anna Ekhagen)

2 KS.2022.200
Återrapportering medborgarundersökning (Erika

Isaksson)

3 KS.2022.212 VA-taxekonstruktion (Niklas Söderholm)

4 KS.2022.8 Återrapportering Vatten/avlopp (Anders Axelsson)
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Beslutsärenden kommunfullmäktige

5 KS.2022.155
Ombudsinstruktion för Gnesta kommunkoncerns

bolagsstämma

6 KS.2022.103
Revidering av bevarande- och gallringsplan för

kommunstyrelsen

7 KS.2021.211
Gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller

ringa betydelse

8 KS.2021.331 Utökning av kommunens låneram för 2022

9 KS.2021.236
Motion- Bemanna alla skolbibliotek med

skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor

Beslutsärenden kommunstyrelsen

10 KS.2022.135 Tillköpsbeställning av kollektivtrafik

11 KS.2022.148
Remiss - Förslag till nya prioriterande inriktningar för

Sörmlandsstrategin

12 KS.2022.146 Regionens näringslivsstrategi

13 KS.2022.195
Ekonomisk uppföljning efter april avseende

kommunstyrelsen

14 KS.2022.115 Uppdrag om översyn av finansiella tillgångar

15 KS.2021.179 Policy för informationssäkerhet

16 SN.2022.28 Länsgemensam bild för Nära vård i Sörmland

17 KS.2022.143 Årsrapport avfallsplan 2021

18 KS.2021.220 Åtgärder Björnlunda vattenverk

19 MOB.2022.28
Ianspråktagande av investeringsmedel

barmarksunderhåll 2022

20 MOB.2022.29
Ianspråktagande av investeringsmedel

beläggningsprogrammet 2022

21 MOB.2022.30
Ianspråktagande av investeringsmedel fordonspark

2022

22 MOB.2022.33
Ianspråktagande av investeringsmedel gällande

renovering av rallarkajen
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23 KS.2021.233
E-förslag- Tillåt besök till serveringen vid

Klämmingsbergsbadet, med hund

24 KS.2022.206 Extrainsatt sammanträde

25 KS.2022.203
Val av ordförande till kommunstyrelsens kultur- och

fritidsutskottet

26 KS.2022.207
Nominering ledamot till Region Sörmlands regionala

utvecklingsnämnd

27 KS.2022.6 Redovisning delegationsbeslut

28 KS.2022.5 Anmälningsärenden

Kommunchefen informerar

29 KS.2022.7 Kommunchefen informerar

Linda Lundin Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare
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Upprättad: 2022-05-04

Diarienummer: KS.2022.155

Kommunstyrelsen

Ombudsinstruktion för Gnesta

kommunkoncerns bolagsstämma

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges ägarrepresentant på bolagsstämman för Gnesta

kommunkoncern AB beviljar styrelsens ansvarsfrihet samt godkänner styrelsens

förslag till disponering av vinstmedel, fastställer resultat- och balansmedel och

meddelar att arvodena ska vara i enlighet med de beslut kommunfullmäktige fattar

den 20 juni 2022.

2. Ägarrepresentanten uppmanar Gnesta kommunkoncern AB att bevilja styrelse och

VD i dess dotterbolag ansvarsfrihet och förslag till disponering av vinstmedel,

fastställa resultat- och balansräkning och meddela att arvodena ska vara i enlighet

med gällande arvodesreglemente.

3. Kommunfullmäktige föreslås uppmana bolagsstämman i Gnesta kommunkoncern

AB att utse Johan Rocklind (S) till röstombud i Gnestahem AB, Gnesta Förvaltning

AB och Gnesta Centrumfastigheter AB.

Ärendebeskrivning

Sven Anderson (M) är kommunens representant och uppdras agera efter

ombudsinstruktionen vid Gnesta kommunkoncern AB: s bolagsstämma den xx juni

2022. Kommunfullmäktige föreslås uppmana bolagsstämman i Gnesta

kommunkoncern AB att utse Johan Rocklind (S) till röstombud i Gnestahem AB,

Gnesta Förvaltning AB och Gnesta Centrumfastigheter AB.

Ärendet kommer att behöva justeras omedelbart vid kommunfullmäktiges

sammanträde 20 juni 2022.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-04

Sändlista

~ Kommunfullmäktige
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~ Sven Anderson

~ Johan Rocklind

~ Gnesta kommunkoncern

~ VD Gnestahem

Anders Axelsson Jesper Berndt Dahl

Kommunchef Kanslichef

Jenny Johansson

Kommunsekretetare
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Upprättad:

Diarienummer: KS.2022.103

Kommunstyrelsen

Revidering av bevarande- och gallringsplan för

kommunstyrelsen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens bevarande- och gallringsplan, antagen 2017-02-06, KS § 17,

(KS.2016.301) revideras i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden

uppdras att komplettera sina bevarande- och gallringsplaner med följande tillägg:

"Handlingar som inkommit, upprättats eller expedierats till/ från e-

tjänsteplattformen", och "Handlingar inom området skydd av personlig integritet

(GDPR)", i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) är ”myndigheternas arkiv en del av det nationella

kulturarvet”. Arkiven ska ”bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

"rätten att ta del av allmänna handlingar, "behovet av information för rättskipningen

och förvaltningen" och "forskningens behov".

Huvudregeln är således att arkiven ska bevaras. I 10 § arkivlagen medges dock att

sådana allmänna handlingar som inte behövs för att arkiven ska tillgodose ovanstående

ändamål får gallras. Vilka allmänna handlingar som får gallras ska framgå av

bevarande och gallringsplanen som beslutas av kommunstyrelsen eller av respektive

nämnd.

Revideringen omfattar dels komplettering av handlingstyper, dels borttag av vissa

handlingstyper som ej är relevanta längre har flera av handlingstypernas

gallringsfrister setts över och reviderats. Därutöver föreslås att Barn- och

utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden uppdras att

komplettera sina befintliga bevarande- och gallringsplaner med två tillägg, som

specificeras under rubriken "förvaltningens synpunkter" i

kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Av arkivreglementet framgår att respektive myndighet ansvarar för att fastställa sin

egen bevarande- och gallringsplan. Förslag till beslut avser att kommunstyrelsen, för

egen del, fastställer reviderad bevarande- och gallringsplan för styrelsen. Därutöver

föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige uppdrar åt ovan nämnda nämnder

revidera nämndens egna bevarande- och gallringsplan med föreslaget tillägg. Då

kommunstyrelsen i denna fråga är likställd övriga nämnder behöver ett sådant

uppdrag lämnas av kommunfullmäktige till berörda nämnder.

Ärendebeskrivning

Den nu gällande bevarande- och gallringsplanen antogs av kommunstyrelsen 2017-02-

06, KS § 17, (KS.2016.301). På grund av den digitala utvecklingen samt att nya

handlingstyper har tillkommit sedan antagande föreslås en revidering av

kommunstyrelsens bevarande- och gallringsplan.

Revideringen i bevarande- och gallringsplanen avser följande ändringar:

Det har skett en komplettering av handlingstyper och i vissa fall har handlingstyper

tagits bort, då relevansen för att ha med dessa inte längre finns. I samband med

revideringen har flera av handlingstypernas gallringsfrister setts över och reviderats vid

behov. Det rör sig om handlingar inom följande verksamhetsområden:

Ekonomi, IT, personal/ HR, servicecenter, bibliotek, kultur, fritid, näringsliv och

turism.

Av större förändringar kan följande nämnas:

Ekonomi

Gallringsfristen för gallringsbara ekonomihandlingar har ändrats från 10 till 7 år.

Bevarandehandlingar i ekonomisystemet sparas i systemet tills att ett e-arkiv finns i

drift, handlingarna ska sedan bevaras i e-arkivet. För att säkerställa att verifikationer

som inkommit på papper inte gallras för tidigt (förtida gallring av de inkomna

pappersfakturorna förutsätter Skatteverkets tillstånd) är gallringsfristen på

pappersfakturor 7 år. När det gäller digitala verifikationer sparas dessa i

ekonomistemet till ett e-arkiv är i drift och bevaras sedan i e-arkivet.

IT

Handlingstyperna som avser loggor och deras gallringsfrister finnas samlade under

verksamhetsområdet.

Cookiefiler och historikfiler så har lyfts ut och återfnns i förslag till gallringsbeslut,

KS.2022.103, Gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse.
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Beslutsunderlag förvaltningens synpunkter

Barn- och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden

föreslås revidera sina gällande bevarande- och gallringsplaner med följande tillägg:

Handlingar som inkommit, upprättats eller expedierats till/ från e-

tjänsteplattformen. Avser följande:

Anmälan, ansökan, begäran, beställning, bokning, förslag, klagomål, samtycke och svar

på begäran

Gallras 3 månader efter sista statusuppdateringen. Om handlingen ska diarieföras

måste den först ha överfört till ärendehanteringssystemet Castor innan sista

statusuppdateringen i e-tjänsteplattformen. Om handlingen ska förvaras ordnad ska

den först ha överförts till annan lagringsplats innan sista statusuppdateringen i e-

tjänsteplattformen.

Handlingar inom området skydd av personlig integritet (GDPR).

Typ av handling Bevaras/

Gallras

Anmärkning - hänvisning

Begäran från registrerad 1 år Avser registerutdrag, ändring, radering eller begränsning.
Begäran förvaras systematiskt hos ansvarig, exempelvis mapp
på H:. Gallras 1 år efter ärendet avslutats.

Svar på begäran från registrerad 1 år Avser registerutdrag, ändring, radering eller begränsning. Svar

förvaras systematiskt hos ansvarig, exempelvis mapp på H:.

Gallras 1 år efter ärendet avslutats.

Avslag på begäran Bevaras Diarieförs. Avser registerutdrag, ändring, radering eller

begränsning.

Anmälan om

personuppgiftsincident till

tillsynsmyndigheten

Bevaras

Intern anmälan om

personuppgiftsincident

Bevaras

Konsekvensbedömning Bevaras Anser även handlingsplan och beslut om åtgärder, uppföljning.

Dataskyddsombudets

kontrollrapport över efterlevnad

av dataskyddsförordningen

Bevaras

Samtycke till behandling av

personuppgifter

Vid

inaktualitet

Gallras efter samtycket har återkallats. Samtycke där

vårdnadshavare har givit samtycke gallras när barnet har fyllt

18 år

Återtagande av samtycke Vid

inaktualitet

Bör förvaras så länge personen är aktuell, exempelvis elev i

skolan. Förvaras i den verksamhet som återkallandet av

samtycket gäller.

Begäran om förhandssamråd med

tillsynsmyndighet

Bevaras
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Tillsynsmyndighetens bedömning

i ärenden om förhandssamråd

Bevaras

Beslut från tillsynsmyndighetens i

ärenden som rör

personuppgiftsincident

Bevaras

Beslut från tillsynsmyndigheten

som rör tillsynsärenden

Bevaras

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

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

Överensstämmelse med kommunens styrdokument.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-29

2. Förslag till revidering av kommunstyrelsens bevarande- och gallringsplan

3. Bevarande- och gallringsplan för Gnesta kommun som fastställts 2017-02-06

Sändlista

~ Kommunchef

~ Kanslichef

~ Kommunarkivarie

~ Samtliga nämnder

~ Kommunfullmäktige

Anders Axelsson Ellen Stamm

Kommunchef Arkivarie
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Dokumentnamn Bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen 
Ämne       
Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

 

Inledning 
3 § arkivlagen (1990:782)  

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och arkiven skall bevaras, 
hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen), 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov  

Enligt 10 § arkivlagen får dock allmänna handlingar gallras, vilket är nödvändigt 
eftersom arkiven annars skulle svämma över av handlingar som inte är intressanta att 
bevara. Det är därför tillåtet för kommunstyrelsen att fatta beslut om att gallra 
allmänna handlingar som bedöms sakna betydelse för rättssäkerhet och förvaltningens 
egen verksamhet, liksom för framtida forskning.   

Vad är en allmän handling? 
Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt 
organ, som exempelvis en kommun. Eftersom begreppet syftar på informationen och 
inte själva mediet så kan innehållet vara både analogt och digitalt. Tre kriterier ska vara 
uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling:  

1. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3)  

2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten  

3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 
och TF 2:7)  

Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i 
innehållet. 

Gallring  
Att gallra innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna 
handlingar, eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför  

• förlust av betydelsebärande data,  

• förlust av möjliga sammanställningar,  

• förlust av sökmöjligheter, eller  

• förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet. 
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Dokumentnamn Bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen 
Ämne       
Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Bevarande- och gallringsplan 
Gallringen av allmänna handlingar i Gnesta kommun regleras i en bevarande- och 
gallringsplan. I denna beskrivs de vanligaste typerna av handlingar och ärenden, och 
huruvida de ska bevaras eller gallras (inklusive tidsfrist). Planen fastställs i 
kommunstyrelsen. Bevarande- och gallringsplanen kompletteras i den dagliga 
verksamheten med en hanteringsanvisning (en dokumenthanteringsplan eller 
informationshanteringsplan) som innehåller rutiner med mera på detaljnivå. 
Gallringstiderna i bevarande- och gallringsplanen får dock aldrig frångås. 

Diarieförda ärenden 
Vilken typ av handlingar blir ärenden i diariet?  

Handlingar som kommer in till kommunen och kräver någon form av åtgärd blir som 
regel alltid ett ärende. Det kan vara handlingar som kräver ett beslut, antingen ett 
delegationsbeslut eller beslut i nämnden, men även handlingar som kräver ett svar, 
exempelvis en remiss. En del handlingar diarieförs trots att det inte krävs någon åtgärd, 
eftersom vi enkelt behöver kunna hitta dem. Exempel på detta är protokoll från olika 
organ som kommunen är delaktiga i, som Regionförbundet Sörmland.  

Stor del av ärendena består av handlingar vi själva upprättat och som ska bevaras, 
exempelvis protokoll från olika beslutande organ inom kommunen. 

Handläggarnas ansvar 
Reglerna för allmänna handlingar är, som nämnts tidigare, oberoende av vilket format 
de hanteras i. Det ska alltså inte göras någon åtskillnad i hanteringen mellan brev i 
pappersform, mejl, sms, telefonsvararmeddelanden eller inlägg via sociala medier. 
Pappersposten passerar alltid registraturen innan den når handläggaren, vilket är inte 
fallet med handlingar som inkommer på annat sätt, därför är det handläggarens ansvar 
att se till att de av dessa handlingar som ska registreras i diariet också blir registrerade.    

Gallringsbara handlingar i diariet 
Vissa handlingar som registrerats i diariet kan gallras när de inte längre bedöms ha 
någon betydelse för det avslutade ärendet. Vanligtvis är det handlingar som visar på 
den administrativa processen, d.v.s. hur ärendet handlagts. Exempel på detta är 
inbjudan till ett möte eller vem som fått information för yttranden.  

De handlingar som bevaras är de som ”tillför ärendet information”. Självklara är de 
som ligger till underlag för ett beslut, men även andra slags handlingar kan vara 
intressanta om någon vill ta del av ärendet i framtiden. Grundregeln är att om 
handläggaren är osäker på en enskild handlings relevans så ska den sparas.  

I överklagandeärenden sparas som regel allt, då även administrativa handlingar. 

Dock finns det även diarieförda ärendetyper som gallras i sin helhet efter förfluten 
gallringsfrist, vilket i de fallen specificeras i en egen kolumn.        
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Dokumentnamn Bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen 
Ämne       
Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Handlingar som hålls ordnade på annat sätt 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras 
alternativt hållas ordnade på annat sätt. De handlingar som inte registreras i diariet ska 
alltså vara enkla att hitta. Exempel på detta är personalakter som sorteras efter 
personnummer, och inlägg på sociala medier som sorteras kronologiskt på respektive 
plattform. För de handlingar som inte registreras ska det därtill utan svårighet gå att 
fastställa om handlingen inkommit eller upprättats. 

I regel är handlingar som hålls ordnade på annat sätt gallringsbara, men detta anges för 
varje handlingstyp i bevarande- och gallringsplanen. Med andra ord är det inte tillåtet 
att gallra handlingar bara för de inte har registrerats.  

Gallringsfrister 
Gallringsfristerna följer i stor utsträckning de gallringsråd som ges ut av 
Samrådsgruppen/SKR. Detta beror på att gallringsråden är vägledande, till skillnad 
från Riksarkivets föreskrifter för statliga myndigheter. När det sker avsteg från 
gallringsråden så sker detta alltid i samråd med kommunarkivarien. I bedömningen 
beaktas alltid informationens betydelse för rättssäkerhet och förvaltningens egen 
verksamhet, liksom för framtida forskning. 

Gallring av handlingar i ett ärende görs alltid efter att ärendet är avslutat, och 
gallringsfristen börjar alltid löpa kalenderårsvis från den tidpunkt då ärendet avslutats. 
Gallringsfrist 10 år avser t.ex. tio hela kalenderår. 

När gallringsfristen ”vid inaktualitet” anges betyder det att informationen i handlingen 
är av tillfällig betydelse och att den kan gallras när verksamheten inte längre har behov 
av den. I anmärkningskolumnen specificeras i vissa fall förutsättningar för när 
handlingen anses vara inaktuell. 

Handlingar som inkommit, upprättats eller expedierats till/ från 
e-tjänsteplattformen 
Handlingar som inkommit, upprättats eller expedierats till/ från e-tjänsteplattformen 
så som  

• Anmälan  

• Ansökan  

• Begäran 

• Beställning 

• Bokning  

• Förslag 

• Klagomål 
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• Samtycke 

• Svar på begäran  

 

Gallras 3 månader efter sista statusuppdateringen. Om handlingen ska diarieföras 
måste den först ha överfört till ärendehanteringssystemet Castor innan sista 
statusuppdateringen i e-tjänsteplattformen. Om handlingen ska förvaras ordnad ska 
den först ha överförts till annan lagringsplats innan sista statusuppdateringen i e-
tjänsteplattformen. 

Övriga förvaltningar 
Kommunstyrelsen fattar beslut om bevarande och gallring för den typ av handlingar 
som är likartade i hela organisationen. Exempelvis personalhandingar, sociala medier, 
klagomål och ekonomi. 

Projekt 
Ett projekt skall i det här fallet vara en tidsbegränsad aktivitet utanför den ordinarie 
verksamheten. Den projektdokumentation som bevaras ska finnas som en eller flera 
ärenden i diariet, beroende på projektets storlek och tidsomfattning.  

Handlingar som rör beslut, planering och uppföljning ska bevaras i ett projekt. 
Exempelvis projektplan, aktivitetsplaner, rapporter, upphandlingar, protokoll och 
redovisningar. Vid sidan av dessa handlingar bör man i projektet bevara handlingar 
som kan visa helheten av projektet, exempelvis inbjudningar och rapporter från 
utbildningar och arrangemang.  

I projektplanen, som upprättas inför varje projekt, ska det finnas uppgifter om vilken 
typ av handlingar projektet kommer att generera och huruvida de ska bevaras eller 
gallras.  

Egna projekt 
Med egna projekt menas projekt inom kommunen och som finansieras med egna 
medel. Projektplanen styr verksamheten, vad som ska dokumenteras och bevaras.  

Externt finansierade projekt 

Medlen till externt finansierade projekt kommer vanligtvis från andra myndigheter 
som har sina specifika krav på planering och redovisning. I övrigt hanteras externt 
finansierade projekt på samma sätt som egna projekt.  

Samarbetsprojekt 
I samarbetsprojekt med flera myndigheter eller andra organ ska alltid en av 
organisationerna utses till arkivbildare för projektet. Om det är någon utanför 
kommunens organisation har vi inget ansvar att bevara handlingarna i projektet – 
handlingarna ska återsökas i den organisation som är arkivbildare. Däremot kan det 
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vara intressant att bevara handlingar som visar att Gnesta kommun varit delaktiga. De 
egna besluthandlingar som rör projektet bevaras alltid, exempelvis beslut om 
deltagande.  

EU-projekt 
Finansiering från EU ställer speciella krav på dokumentation och gallringsfrister. De 
regler som finns ska följas och skrivas in i projektplanen. 

Bilaga 1 
Tabell med handlingar och gällande gallringsfrister finns i bilaga 1. 



   
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 
Bevarande- och 
gallringsplan 

Plan 2022-?-? Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig Diarienummer  Giltig till 
Kommunarkivarie KS.2022.103  Tills vidare 

Dokumentinformation  Dokumentet gäller för 

Bevarande- och gallringsplan Kommunstyrelsens förvaltning 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1. Bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen 
 

 

 

 



         
         
  Kommunstyrelseförvaltningen   Sid 2(18) 
 
 

 
Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 
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Kommunstyrelsen 

 

Nämndhandlingar 
 

 

Typ av handling Bevaras/ Gallras Anmärkning - hänvisning 

Protokoll Bevaras   

Kallelser 2 år  

Förteckning över förtroendevalda Bevaras En lista över de som varit förtroendevalda 
under året skrivs ut på papper nästföljande 
år. 

Anmälningsärenden till KS och KF 2 år  

 

Diariet 

  

Typ av handling Bevaras/ Gallras Anmärkning - hänvisning 

Diarieförda handlingar som tillför 
ärendet information 

Bevaras Handlingar av rutinmässig karaktär och 
tillfällig betydelse gallras när de inte längre 
har någon betydelse för ärendets 
handläggning. 

Diarieförda ärendetyper som ska gallras i 
sin helhet specificeras vid förekomst i egen 
kolumn. 

Diarieförda handlingar som visar på 
den administrativa processen 

1 år Efter att ärendet är avslutat och eventuella 
beslut inte är möjliga att överklaga.  

Postförda handlingar Vid inaktualitet Handlingar postförs endast för att de ska 
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komma med på postlistan, och därigenom 
till handläggare och allmänhetens 
kännedom. 

Register Bevaras Kopior av diariets register skrivs ut och 
arkiveras tillsammans med akterna. 

 

Arkiv 

  

Typ av handling Bevaras/ Gallras Anmärkning - hänvisning 

Arkivbeskrivningar Bevaras Revideras löpande. 

Arkivförteckningar Bevaras Revideras löpande. 

Leveransreversaler Bevaras  

Bevarande- och gallringsplaner Bevaras Diarieförs. Revideras vid behov. 

Dokumenthanteringsplaner Bevaras Revideras vid behov. 

Gallringsprotokoll Bevaras  
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Övriga beslutande organ   

Typ av handling Bevaras/Gallras Anmärkning - hänvisning 

Kallelser Vid inaktualitet Efter att protokollet justerats. 

Protokoll från politiskt tillsatta 
organ och med fackligt 
förtroendevalda. 

Bevaras  Diarieförs. 

Protokoll och minnesanteckningar 
från möten med enbart anställda - 
APT, ledningsgrupper etc 

Vid inaktualitet När informationen inte längre behövs för 
verksamheten. 

 

Hemsidor, sociala medier 
och annan information 

  

Typ av handling Bevaras/ Gallras Anmärkning - hänvisning 

Inlägg/kommentarer på sociala 
medier som strider mot gällande 
lagstiftning 

Bevaras Skrivs ut på papper för att fungera som 
underlag för polisanmälan, raderas 
därefter från det sociala mediet. 

Inlägg/kommentarer av 
rutinartad karaktär på sociala 
medier (både från kommunen och 
allmänheten) 

Vid inaktualitet Löpande gallring. 
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Utdrag från sociala medier Bevaras Skärmdump (övergripande 
ögonblicksbild), med syfte att 
dokumentera mediet, sparas en gång i 
halvåret samt inför stora förändringar. 

Information på kommunens 
hemsidor 

Vid inaktualitet Information som inte längre är aktuell 
skrivs över med ny information. Material 
som omfattas av e-plikten levereras 
digitalt till Kungliga biblioteket (KB). 

Trycksaker Bevaras Alla trycksaker diarieförs. 

 

Upphandlingar och avtal  

  

Typ av handling Bevaras/ Gallras Anmärkning - hänvisning 

Inköpsanmodan/internbeställning 2 år  

Bevis för avsändningsdatum för 
annonsunderlag 

2 år  

Ansökningar om att få inkomma 
med anbud 

2 år  

Meddelande till utvalda/ej utvalda 
anbudsgivare 

2 år  

Utvärderingsprotokoll/ 
sammanställning över inkomna 
anbudsansökningar 

2 år  
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Anbud/offerter, ej antagna 2 år Efter att ärendet avslutats, d v s när 
kontrakt är skrivet och det inte längre är 
möjligt att överklaga ärendet. 

Avböjanden att delta i 
upphandlingen 

2 år  

Broschyrer som ingår i ej antagna 
anbud, innehållande sakuppgifter 

2 år  

Broschyrer som ingår i anbud, ej 
innehållande sakuppgifter 

Vid inaktualitet  

Kuvert/emballage som innehållit 
inkomna anbud 

Vid inaktualitet  

Sändlista 2 år  

Minnesanteckningar från 
kontakter med referenser 

2 år  

Skatte- och registerkontroll av 
anbudsgivare 

2 år  

Soliditetsupplysningar, kontroll av 
anbudsgivare 

2 år  

Svar på begärda förtydliganden, 
kompletteringar – ej antagna 
anbud 

2 år   

Tjänsteanteckningar, kontakter 2 år  
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med leverantörer och konsulter 

Annons efter avslutad 
upphandling 

2 år  

Beställningar 2 år  

Beställningsbekräftelse 2 år  

Avrop/beställning mot ramavtal 2 år  

Leveransgodkännande 2 år  

Reklamationer 2 år  

Handlingar från upphandlingar 
som sköts av annan part 

Vid inaktualitet När informationen inte längre behövs för 
verksamheten. 

Avtal av tillfällig betydelse Vid inaktualitet När de upphört att gälla. Förvaras 
systematiskt hos ansvarig. Diarieförs ej. 

Enstaka och udda avtal Bevaras  Diarieförs (för att förenkla återsökning) 

 

Ekonomihandlingar 

  

Typ av handling Bevaras/ Gallras Anmärkning - hänvisning 

Verifikationer Se anmärkning Bevaras digitalt. Pappersverifikation 
gallras efter 7 år.   

Sparas i UBW tills att e-arkiv finns i drift, 
ska sedan bevaras i e-arkiv. 
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Verifikationsunderlag Se anmärkning Exempelvis bokföringsorder, 
internräkningar, kvitton. 

Bevaras digitalt. Pappersfaktura gallras 
efter 7 år.   

Sparas i UBW tills att e-arkiv finns i drift, 
ska sedan bevaras i e-arkiv. 

Leverantörsfaktura Se anmärkning Bevaras digitalt. Pappersfaktura gallras 
efter 7 år.   

Faktura som inkommit elektroniskt kan 
gallras omgående efter att den förts över 
till UBW. 

Sparas i UBW tills att e-arkiv finns i drift, 
ska sedan bevaras i e-arkiv. 

Leverantörsreskontra Bevaras Sparas i sin helhet i UBW tills att e-arkiv 
finns i drift, ska sedan bevaras i e-arkiv. 

Kundfaktura Bevaras Sparas i sin helhet i UBW tills att e-arkiv 
finns i drift, ska sedan bevaras i e-arkiv 

Kundreskontra Bevaras Sparas i sin helhet i UBW tills att e-arkiv 
finns i drift, ska sedan bevaras i e-arkiv 

Faktura-/debiteringsunderlag Se hänvisning Bevaras digitalt. Om specifikation finns på 
fakturan kan pappersunderlaget gallras 
efter 2 år. 

Faktura som inkommit elektroniskt kan 
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gallras omgående efter att den förts över 
till UBW. 

Sparas i UBW tills att e-arkiv finns i drift, 
ska sedan bevaras i e-arkiv. 

Bokslutsspecifikationer 7 år Förvaras i mapp på O: 

Årsredovisningar Bevaras Diarieförs i Castor 

Budgethandlingar/framtidsplan Bevaras Diarieförs i Castor 

Uppbördsdeklarationer/löpande 
skattehandlingar 

7 år Förvaras i mapp på O: 

Momsredovisning  7 år Förvaras i mapp på O: 

Lånehandlingar Vid inaktualitet Kommunens egna lån, både skulder och 
fordringar, gallras vid lånets upphörande.  

Fonder Bevaras Exempelvis stiftelser. Årsredovisningarna 
diarieförs i Castor.  

Borgensåtaganden 2 år Efter upphörande. 

Attestantförteckningar Bevaras Diarieförs i Castor. 

Systemdokumentation Bevaras Förvaras i mapp på O: 

Behandlingshistorik Bevaras Bevaras i sin helhet i UBW tills att e-arkiv 
finns i drift, ska sedan bevaras i e-arkiv. 

Ekonomisystem Bevaras Bevaras i sin helhet tills att e-arkiv finns i 
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drift, ska sedan bevaras i e-arkiv. 

SCB-statistik 2 år Förvaras i mapp på O: 

Inventarieförteckningar Bevaras Bevaras i sin helhet i UBW tills att e-arkiv 
finns i drift, ska sedan bevaras i e-arkiv. 

Manuella bokföringsordrar 7 år Förvaras i mapp på O: och i pärm på 
ekonomikontoret. 

Medgivande autogiroblankett Vid inaktualitet När avanmälan görs av kunden eller 
kunden avlider. Förvaras i en pärm på 
ekonomikontoret. 

Inkassoärenden och 
avbetalningsplaner 

2 år  Gallras efter 2 år.  Förvaras i en pärm på 
ekonomikontoret och i UBW. 

 

Personalhandlingar  

  

Typ av handling Bevaras/ Gallras Anmärkning - hänvisning 

Anställningsuppgifter, timavlönad 10 år För intermittent timavlönade. Efter att 
dokumentet signerats. 

Avtal gällande feriepraktik 10 år Efter upphörd praktik. 

Ansökningshandlingar, ej 
anställda 

2 år  

Arbetsgivarintyg Vid inaktualitet Den anställde får originalet, kopias sparas 
i personalakten endast vid behov. 
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Utdrag ur belastningsregistret Vid inaktualitet Den anställde behåller originalet. Efter 
notering har gjorts i Winlas gallras 
utdraget. 

Läkarintyg Vid inaktualitet När personen återgått i anställning och 
rehabiliteringsutredning inte är aktuell. 

Anteckningar från 
utvecklingssamtal och lönesamtal 

Vid inaktualitet När ett nytt upprättats eller personen 
slutat sin anställning. 

Enskilda avtal och 
överenskommelser 

Bevaras/ vid inaktualitet Gallras när avtalet eller 
överenskommelsen inte längre gäller. 
Bevaras om det har betydelse för den 
anställde i framtiden. 

Anmälningar om tillbud 5 år Förvaras i KIA.  

Skyddsrondsprotokoll 5 år  

Intresseanmälan för arbete 
utanför ordinarie arbetsplats 

Vid inaktualitet  

Anmälan av personalbehov Vid inaktualitet  

Anmälan till utbildning Vid inaktualitet  

Medgivande för postöppning Vid inaktualitet När anställningen upphör. 



   
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 
Bevarande- och 
gallringsplan 

Plan 2022-?-? Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig Diarienummer  Giltig till 
Kommunarkivarie KS.2022.103  Tills vidare 

Dokumentinformation  Dokumentet gäller för 

Bevarande- och gallringsplan Kommunstyrelsens förvaltning 
 

 

IT-verksamheten 

  

Typ av handling Bevaras/ Gallras Anmärkning - hänvisning 

Abonnemangsuppgifter för telefon 
och bredband 

Vid inaktualitet När abonnemanget sagts upp eller inte är i 
bruk längre. 

Uppgifter om datakonton Vid inaktualitet När personen inte längre arbetar i 
kommunen. 

Förslag till ny e-tjänst Vid inaktualitet  

Beställning och avbeställning av 
konto samt utrustning 

Vid inaktualitet  

Loggar i kommunens officiella e-
postlådor 

Efter 30 dagar Efter att de upprättats. Finns endast 
digitalt. 

Loggar i verksamhetsstöd Efter 90 dagar Avser Microsoft Teams. Efter att de 
upprättats. Finns endast digitalt. 

Granskningsloggar: dvs loggar i 
nätverk och/eller databaser som 
dokumenterar tillgång till 
information (till exempel 
databasfrågor, anropens 
ursprung/ plats, ansvarig 
användare för operationer, datum, 

Varierar beroende på 
systemets innehåll och 
informationens 
säkerhetsklassning, se 
anmärkning 

Preskriptionstid för dataintrång är 5 år och 
för skadestånd 10 år 
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tidpunkt, berörda tabeller och fält, 
historiska samt uppdaterade 
värden) som kan behövas i 
revisioner, ansvars-/ 
disciplinärenden, brottmål t.ex. 
dataintrång mm  

 

Klagomål, synpunkter och 
felanmälningar 

  

Typ av handling Bevaras/ Gallras Anmärkning - hänvisning 

Klagomål, synpunkter och 
felanmälningar 

Vid inaktualitet Gallras när det är åtgärdat. Klagomål eller 
synpunkter som kräver större utredningar 
diarieförs och bevaras.  

   

Mark och exploatering   

Köpehandlingar Bevaras  

Exploateringsavtal Bevaras Upprättas i samband med detaljplan, även 
om kommunen inte är markägare 

Servitutavtal Bevaras Avtalen registreras hos lantmäteriet som 
ajourhåller ett register. 

Arrendeavtal Bevaras   

Nyttjanderättsavtal Bevaras   
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Lantmäterihandlingar, 
kommunens egna fastigheter 

Bevaras   

Lantmäterihandlingar, från övriga 
fastigheter 

Vid inaktualitet När informationen inte längre behövs av 
verksamheten. 

 

Servicecenter 

Bibliotek  

Kultur, fritid, turism och 
näringsliv 

  

Typ av handling Bevaras/ Gallras Anmärkning - hänvisning 

Ansökan och kontrakt/avtal om 
förhyrning av lokal 

2 år  

Kvittenser för nycklar/taggar Vid inaktualitet  

Ansökan om registrering och 
tillstånd samt redovisning av 
lotterier 

5 år Diarieförs. 

Beslut om lotterier Bevaras Diarieförs. 

Anmälan om borgerlig vigsel 3 månader Efter vigseln har genomförts. 

Intyg om hindersprövning  Bevaras  Levereras till kommunarkivet 1 år efter 
vigseln har genomförts. 
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Vigselintyg Bevaras Levereras till kommunarkivet 1 år efter 
vigseln har genomförts. 

Vigselprotokoll Bevaras Endast kopior. Bevaras hos kommunen av 
tillgänglighets och forskningsskäl. 
Originalen skickas till länsstyrelsen. 
Levereras till kommunarkivet 1 år efter 
vigseln har genomförts. 

Arvodesunderlag för 
vigselförrättare 

Vid inaktualitet  

Ansökan och beslut om statligt 
hemsändningsbidrag 

Vid inaktualitet Diarieförs. 

Ärenden rörande budget- och 
skuldrådgivning/sanering, inkl 
register 

5 år  

Anmälan till tomt- och 
småhuskön (register) 

Vid inaktualitet  

Bokning av plats på 
informationstavla 

Vid inaktualitet  

Bokning av fritidsaktivitet Vid inaktualitet Till exempel vattengympan på Freja bad- 
och gym.  

Register över bibliotekets 
låntagare 

Vid inaktualitet  
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Kravrutiner för biblioteket Vid inaktualitet  

Statistik för biblioteket Vid inaktualitet Årsstatistik finns i årsredovisningen. 

Ansökan om föreningsbidrag 5 år Diarieförs.   

Beslut/sammanställning om 
föreningsbidrag, inkl 
överenskommelser med RF SISU 
Sörmland 

Bevaras Diarieförs.  Ingår i ansökan om 
föreningsbidrag från studieförbund och 
föreningar. 

Års- och verksamhetsberättelser Bevaras Diarieförs. Ingår i ansökan om 
föreningsbidrag från studieförbund och 
föreningar.  

Skötsel-/ hyresavtal Bevaras  

Enkätsammanställningar Bevaras   

Näringslivsprogram Bevaras   

 

Skydd av personlig integritet 
(GDPR) 

 

 
 

Typ av handling Bevaras/ Gallras Anmärkning - hänvisning 

Begäran från registrerad 1 år Avser registerutdrag, ändring, radering 
eller begränsning.  

Begäran förvaras systematiskt hos 
ansvarig, exempelvis mapp på H:. Gallras 1 
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år efter ärendet avslutats.  

Svar på begäran från registrerad 1 år Avser registerutdrag, ändring, radering 
eller begränsning.  

Svar förvaras systematiskt hos ansvarig, 
exempelvis mapp på H:. Gallras 1 år efter 
ärendet avslutats.  

Avslag på begäran Bevaras Diarieförs. Avser registerutdrag, ändring, 
radering eller begränsning. 

Anmälan om 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten 

Bevaras  

Intern anmälan om 
personuppgiftsincident 

Bevaras  

Konsekvensbedömning Bevaras Anser även handlingsplan och beslut om 
åtgärder, uppföljning. 

Dataskyddsombudets 
kontrollrapport över efterlevnad 
av dataskyddsförordningen 

Bevaras  

Samtycke till behandling av 
personuppgifter 

Vid inaktualitet Gallras efter samtycket har återkallats.  

Samtycke där vårdnadshavare har givit 
samtycke gallras när barnet har fyllt 18 år 

Återtagande av samtycke Vid inaktualitet Bör förvaras så länge personen är aktuell, 
exempelvis elev i skolan. Förvaras i den 
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 verksamhet som återkallandet av 
samtycket gäller. 

Begäran om förhandssamråd med 
tillsynsmyndighet 

Bevaras  

Tillsynsmyndighetens bedömning 
i ärenden om förhandssamråd 

Bevaras  

Beslut från tillsynsmyndighetens i 
ärenden som rör 
personuppgiftsincident 

Bevaras  

Beslut från tillsynsmyndigheten 
som rör tillsynsärenden 

Bevaras  

   

Val   

Typ av handling Bevaras/ Gallras Anmärkning - hänvisning 

Valhandlingar  Enligt föreskrifter från valmyndigheten. 
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Bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen 

Inledning 

3 § arkivlagen (1990:782)  
Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och arkiven skall 
bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser 

1. rätten att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen), 

2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och 

3. forskningens behov  

Enligt 10 § arkivlagen får dock allmänna handlingar gallras, vilket är nödvändigt 
eftersom arkiven annars skulle svämma över av handlingar som inte är intressanta 
att bevara. Det är därför tillåtet för kommunstyrelsen att fatta beslut om att gallra 
allmänna handlingar som bedöms sakna betydelse för rättssäkerhet och 
förvaltningens egen verksamhet, liksom för framtida forskning.   

Vad är en allmän handling? 

Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett 
allmänt organ, som exempelvis en kommun. Eftersom begreppet syftar på 
informationen och inte själva mediet så kan innehållet vara både analogt och 
digitalt. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän 
handling:  

1. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3)  

2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten  

3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 
2:6 och TF 2:7)  

Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i 
innehållet. 

Gallring  

Att gallra innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna 
handlingar, eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför  

• förlust av betydelsebärande data,  

• förlust av möjliga sammanställningar,  

• förlust av sökmöjligheter, eller  

• förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet. 

Bevarande- och gallringsplan 

Gallringen av allmänna handlingar i Gnesta kommun regleras i en bevarande- och 
gallringsplan. I denna beskrivs de vanligaste typerna av handlingar och ärenden, 
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och huruvida de ska bevaras eller gallras (inkl tidsfrist). Planen fastställs i 
kommunstyrelsen. Bevarande- och gallringsplanen kompletteras i den dagliga 
verksamheten med en dokumenthanteringsplan som innehåller rutiner på 
detaljnivå, exempelvis information om databärare (digitalt och/eller papper). 
Gallringstiderna i bevarande- och gallringsplanen får dock aldrig frångås.  

Diarieförda ärenden 

Vilken typ av handlingar blir ärenden i diariet?  

Handlingar som kommer in till kommunen och kräver någon form av åtgärd blir 
som regel alltid ett ärende. Det kan vara handlingar som kräver ett beslut, antingen 
ett delegationsbeslut eller beslut i nämnden, men även handlingar som kräver ett 
svar, exempelvis en remiss. En del handlingar diarieförs trots att det inte krävs 
någon åtgärd, eftersom vi enkelt behöver kunna hitta dem. Exempel på detta är 
protokoll från olika organ som kommunen är delaktiga i, som Regionförbundet 
Sörmland.  

Stor del av ärendena består av handlingar vi själva upprättat och som ska bevaras, 
exempelvis protokoll från olika beslutande organ inom kommunen. 

Handläggarnas ansvar 

Reglerna för allmänna handlingar är, som nämnts tidigare, oberoende av vilket 
format de hanteras i. Det ska alltså inte göras någon åtskillnad i hanteringen mellan 
brev i pappersform, mail, sms, telefonsvararmeddelanden eller inlägg via sociala 
medier. Pappersposten passerar alltid registraturen innan den når handläggaren, 
vilket är inte fallet med handlingar som inkommer på annat sätt, därför är det 
handläggarens ansvar att se till att de av dessa handlingar som ska registreras i 
diariet också blir registrerade.    

Gallringsbara handlingar i diariet 

Vissa handlingar som registrerats i diariet kan gallras när de inte längre bedöms ha 
någon betydelse för det avslutade ärendet. Vanligtvis är det handlingar som visar på 
den administrativa processen, d.v.s. hur ärendet handlagts. Exempel på detta är 
inbjudan till ett möte eller vem som fått information för yttranden.  

De handlingar som bevaras är de som ”tillför ärendet information”. Självklara är de 
som ligger till underlag för ett beslut, men även andra slags handlingar kan vara 
intressanta om någon vill ta del av ärendet i framtiden. Grundregeln är att om 
handläggaren är osäker på en enskild handlings relevans så ska den sparas.  

I överklagadeärenden sparas som regel allt, då även administrativa handlingar. 

Dock finns det även diarieförda ärendetyper som gallras i sin helhet efter förfluten 
gallringsfrist, vilket i de fallen specificeras i en egen kolumn.        

Handlingar som hålls ordnade på annat sätt 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras 
alternativt hållas ordnade på annat sätt. De handlingar som inte registreras i diariet ska 
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alltså vara enkla att hitta. Exempel på detta är personalakter som sorteras efter 
personnummer, och inlägg på sociala medier som sorteras kronologiskt på 
respektive plattform. För de handlingar som inte registreras ska det därtill utan 
svårighet gå att fastställa om handlingen inkommit eller upprättats. 

I regel är handlingar som hålls ordnade på annat sätt gallringsbara, men detta anges 
för varje handlingstyp i bevarande- och gallringsplanen. Med andra ord är det inte 
tillåtet att gallra handlingar bara för de inte har registrerats.  

Gallringsfrister 

Gallringsfristerna följer i stor utsträckning de gallringsråd som ges ut av 
Samrådsgruppen/SKL.  

Gallring av handlingar i ett ärende görs alltid efter att ärendet är avslutat, och 
gallringsfristen börjar alltid löpa kalenderårsvis från den tidpunkt då ärendet 
avslutats. Gallringsfrist 10 år avser t.ex. tio hela kalenderår. 

När gallringsfristen ”vid inaktualitet” anges betyder det att informationen i 
handlingen är av tillfällig betydelse och att den kan gallras när verksamheten inte 
längre har behov av den. I anmärkningskolumnen specificeras i vissa fall 
förutsättningar för när handlingen anses vara inaktuell. 

Övriga förvaltningar 

Kommunstyrelsen fattar beslut om bevarande och gallring för den typ av 
handlingar som är likartade i hela organisationen. Exempelvis personalhandingar, 
sociala medier, klagomål och ekonomi. 

Nämndshandlingar 

Typ av handling Gallras Anmärkningar - hänvisning 

Protokoll Bevaras  

Kallelser 2 år  

Förteckning över förtroendevalda Bevaras En lista över de som varit 

förtroendevalda under året skrivs ut på 

papper nästföljande år.  

Anmälningsärenden till KS och KF 2 år  

Diariet 

Typ av handling Gallras Anmärkningar - hänvisning 

Diarieförda handlingar som tillför 

ärendet information 

Bevaras Handlingar av rutinmässig karaktär och 

tillfällig betydelse gallras när de inte 

längre har någon betydelse för ärendets 

handläggning.  

Diarieförda ärendetyper som ska gallras 

i sin helhet specificeras vid förekomst i 

egen kolumn.  
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Diarieförda handlingar som visar på 

den administrativa processen  

1 år Efter att ärendet är avslutat och 

eventuella beslut inte är möjliga att 

överklaga.  

Postförda handlingar Vid in-

aktualitet 

Handlingar postförs endast för att de ska 

komma med på postlistan, och 

därigenom till handläggare och 

allmänhetens kännedom.  

Loggar från kommunens officiella e-

postlåda 

1 år Efter att de upprättats. Finns endast 

digitalt.  

Register Bevaras Kopior av diariets register skrivs ut och 

arkiveras tillsammans med akterna.  

Arkiv 

Typ av handling Gallras Anmärkningar - hänvisning 

Arkivbeskrivningar Bevaras Revideras löpande. 

Arkivförteckningar Bevaras Revideras löpande. 

Leveransreversaler Bevaras  

Bevarande- och gallringsplaner Bevaras Revideras vid behov. Diarieförs. 

Dokumenthanteringsplaner Bevaras Revideras vid behov. 

Gallringsprotokoll Bevaras  

Övriga beslutande organ 

Protokoll från politiskt tillsatta organ bevaras alltid. Även protokoll från organ med 
fackligt förtroendevalda där kommunen är part bevaras.  

Protokoll och minnesanteckningar från möten med enbart anställda bevaras inte. 

Typ av handling Gallras Anmärkningar - hänvisning 

Kallelser Vid in-

aktualitet 

Efter att protokollet justerats.  

Protokoll från politiskt tillsatta organ 

och med fackligt förtroendevalda. 

Bevaras Diarieförs. 

Protokoll och minnesanteckningar från 

möten med enbart anställda - APT, 

ledningsgrupper etc. 

Vid in-

aktualitet 

När informationen inte längre behövs för 

verksamheten.  

Hemsidor, sociala medier och annan information 

Kommunen ansvarar för fyra hemsidor: Insidan (som enbart är tillgänglig för 
anställda inom kommunen), den officiella hemsidan, bibliotekets egen sida samt 
Sagolika Sörmland. 

Sociala medier innefattar för Gnesta kommuns del Facebook, Instagram, Twitter 
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och LinkedIn. Samtliga omfattas av reglerna för allmänna handlingar.  

Informationen i sociala medier är gallringsbar, men alla plattformar gör det inte 
möjligt att gallra i praktiken. Även om informationen tas bort finns den ofta cachad 
någonstans och lever vidare trots att den raderats, vilket gör att den inte blir gallrad 
i arkivlagens mening.  

Typ av handling Gallras Anmärkningar – hänvisning 

Inlägg/kommentarer på sociala medier 

som strider mot gällande lagstiftning   

Bevaras Skrivs ut på papper för att fungera som 

underlag för polisanmälan, raderas 

därefter från det sociala mediet. 

Inlägg/kommentarer av rutinartad 

karaktär på sociala medier (både från 

kommunen och allmänheten)   

Vid in- 

aktualitet 

Löpande gallring. 

Utdrag från sociala medier  Bevaras Skärmdump (övergripande 

ögonblicksbild), med syfte att 

dokumentera mediet, sparas en gång i 

halvåret samt inför stora förändringar. 

Information på kommunens hemsidor Vid in-

aktualitet 

Information som inte längre är aktuell 

skrivs över med ny information. Material 

som omfattas av e-plikten levereras 

digitalt till Kungliga biblioteket (KB). 

Trycksaker Bevaras Alla trycksaker diarieförs.  

Upphandlingar och avtal 

Handlingar från upphandling som avser kärnverksamhet bevaras. I de fall 
upphandling avser stödjande verksamhet, eller andra varor och tjänster som inte är 
verksamhetskritiska, gallras handlingarna 10 år efter att avtalet löpt ut.  

Upphandlingsprocessen inleds med ifyllnad av ett strategidokument 
(överenskommelse mellan uppdragsgivaren/kravställaren/beställaren och 
upphandlaren).  

Direktupphandling används vid inköp av varor eller tjänster vars totala värde under 
ett år understiger den för tillfället gällande upphandlingsgränsen. För detta finns en 
blankett som ifylld diarieförs tillsammans med övriga handlingar i ärendet. För 
direktupphandling gäller att antagna anbud/offerter liksom dokumentations-
blanketten gallras efter 2 år, ej antagna anbud gallras vid inaktualitet. Avtal samt 
dokumentation av avtalsuppföljning gallras 2 år efter avtalstidens utgång.   

För samordnade upphandlingar som vi deltar i exempelvis via SKI/Kommentus 
eller övriga sörmlandskommuner, bevaras endast beslutet att delta i upphandlingen 
samt de formella handlingar som undertecknas såsom fullmakt, tilldelningsbeslut 
och avtal. Övriga handlingar gallras när informationen inte längre behövs för 
verksamheten. Detta under förutsättning att kommunen inte är arkivbildare för 
upphandlingen.  

Handlingar ifrån upphandlingsprocessen som är av tillfällig betydelse och har en 
annan gallringsfrist anges nedan. 
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Typ av handling Gallras Anmärkningar - hänvisning 

Inköpsanmodan/internbeställning 2 år  

Bevis för avsändningsdatum för 

annonsunderlag 

2 år 

 

 

 

Ansökningar om att få inkomma med 

anbud 

2 år  

Meddelande till utvalda/ej utvalda 

anbudsgivare 

2 år  

Utvärderingsprotokoll/ 

sammanställning över inkomna 

anbudsansökningar 

2 år   

Anbud/offerter, ej antagna 2 år Efter att ärendet avslutats, d v s när 

kontrakt är skrivet och det inte 

längre är möjligt att överklaga 

ärendet. 

Avböjanden att delta i upphandlingen 2 år   

Broschyrer som ingår i ej antagna 

anbud, innehållande sakuppgifter 

2 år   

Broschyrer som ingår i anbud, ej 

innehållande sakuppgifter 

Vid in-

aktualitet 

 

Kuvert/emballage som innehållit 

inkomna anbud 

Vid in-

aktualitet 

 

Sändlista 2 år  

Minnesanteckningar från kontakter 

med referenser 

2 år  

Skatte- och registerkontroll av 

anbudsgivare 

2 år  

Soliditetsupplysningar, kontroll av 

anbudsgivare 

2 år  

Svar på begärda förtydliganden, 

kompletteringar – ej antagna anbud 

2 år  

Tjänsteanteckningar, kontakter med 

leverantörer och konsulter 

2 år  

Annons efter avslutad upphandling 2 år   

Beställningar 2 år  

Beställningsbekräftelse 2 år   

Avrop/beställning mot ramavtal 2 år  



         

         

  Kommunledningskontoret   Sid 9(13) 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen 2013-09-09 Kommunstyrelsen 

 

Leveransgodkännande  2 år  

Reklamationer 2 år  

Handlingar från upphandlingar som 

sköts av annan part  

Vid in-

aktualitet 

När informationen inte längre behövs 

för verksamheten.  

Avtal av tillfällig betydelse Vid in-

aktualitet 

När de upphört att gälla.  

Förvaras systematiskt hos ansvarig.  

Diarieförs ej. 

Enstaka och udda avtal Bevaras Diarieförs (för att förenkla åter-

sökning). 

Ekonomihandlingar  

Stor del av bevarande och gallring av kommunal räkenskapsinformation regleras i 
lagen om kommunal redovisning. Tio år är den minimitid som som räkenskaper 
skall bevaras. 

Typ av handling Gallras Anmärkningar - hänvisning 

Verifikationer 10 år Pappersfakturor som skannats och 

överförts till ekonomisystemet kan 

gallras efter 3 år. En elektroniskt 

inkommen faktura (ex. via e-post) kan 

gallras omgående efter att den förts 

över till ekonomisystemet. 

Dagböcker (grundböcker) 10 år  

Bokslutsspecifikationer 

 

Bevaras Sorteras efter kontonummer och år i 

pärmar. 

Årsredovisningar Bevaras Diarieförs.  

Budgethandlingar/framtidsplan Bevaras Diarieförs.  

Uppbördsdeklarationer/löpande 

skattehandlingar 

10 år  

Momsredovisning 10 år  

Lånehandlingar Vid in-

aktualitet 

Kommunens egna lån, gallras vid lånets 

upphörande. Dagalån gallras 2 år efter 

inlösen. 

Fonder Bevaras Årsredovisningarna diarieförs.  

Borgensåtaganden 2 år Efter upphörande. 

Attestantförteckningar Bevaras Diarieförs. 

Systemdokumentation Bevaras  

Behandlingshistorik Bevaras  
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Leverantörsfakturor 10 år  

SCB-statistik 2 år  

Inventarieförteckningar  2 år  

Manuella bokföringsordrar  10 år  

Faktura-/debiteringsunderlag 10 år Om specifikation finns på fakturan kan 

underlaget gallras efter 2 år. 

Personalhandlingar 

De original som förvaras i personalakten hos HR och arbetsmarknad bevaras, 
förutom nedanstående undantag. Personalakten i verksamheten betraktas som 
kopior och rensas när personen slutar sin anställning i kommunen.  

Typ av handling Gallras Anmärkningar - hänvisning 

Anställningsuppgifter, timavlönad 10 år Efter att personen slutat.  

Avtal gällande feriepraktik 10 år Efter upphörd praktik. 

Ansökningshandlingar, ej anställda 2 år  

Arbetsgivarintyg Vid in-

aktualitet 

Den anställde får originalet, kopias 

sparas i personalakten endast vid behov.  

Utdrag ur belastningsregistret Vid in-

aktualitet 

Den anställde behåller originalet, kopia 

sparas i personalakten så länge 

informationen behövs. 

Läkarintyg Vid in-

aktualitet 

När personen återgått i anställning och 

rehabiliteringsutredning inte är aktuell.  

Anteckningar från medarbetarsamtal, 

lönesamtal, individuella styrkort 

Vid in-

aktualitet 

När ett nytt upprättats eller personen 

slutat sin anställning. 

Enskilda avtal och överenskommelser Bevaras 

/vid in-

aktualitet 

Gallras när avtalet eller 

överenskommelsen inte längre gäller.  

Bevaras om det har betydelse för den 

anställde i framtiden.  

Anmälningar om tillbud 2 år Efter att åtgärder är vidtagna. Anmälan 

skannas och sänds med e-post till HR-

enheten.  

Centrala kollektivavtal Vid in-

aktualitet 

 

Skyddsrondsprotokoll 2 år  Får gallras under förutsättning att ett 

nytt protokoll upprättats, eller när en 

verksamhet lagts ner. 

 



         

         

  Kommunledningskontoret   Sid 11(13) 

 

 

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen 2013-09-09 Kommunstyrelsen 

 

IT-verksamheten 

Typ av handling Gallras Anmärkningar - hänvisning 

Abonnemangsuppgifter för telefon och 

bredband 

Vid in-

aktualitet 

När abonnemanget sagts upp eller inte 

är i bruk längre. 

Uppgifter om datakonton Vid in-

aktualitet 

När personen inte längre arbetar i 

kommunen. 

Loggar, cookiefiler och historikfiler Vid in-

aktualitet 

Gallring bör ske regelbundet.  

Klagomål, synpunkter och felanmälningar 

Klagomål, synpunkter och felanmälningar kommer som regel till kommunen med 
mail via hemsidan. De som hanterar de inkomna mailen vidarebefordrar dessa till 
handläggare som kan svara. Tekniska frågor skickas direkt till teknisk kundtjänst 
som själva fördelar frågorna vidare.  

Typ av handling Gallras Anmärkningar - hänvisning 

Klagomål, synpunkter och 

felanmälningar 

Vid in-

aktualitet 

När det är åtgärdat. Klagomål eller 

synpunkter som kräver större 

utredningar diarieförs och bevaras.  

Mark och exploatering 

De handlingar som bevaras är de där kommunen är part, antingen som markägare 
eller arrenderar och nyttjar annans mark. Handlingar som kommer till kommunen 
endast för kännedom från exempelvis lantmäteriet och som rör markärenden kan 
gallras när informationen inte längre behövs för verksamheten. Alla handlingar som 
ska bevaras diarieförs.  

Typ av handling Gallras Anmärkningar - hänvisning 

Köpehandlingar Bevaras  

Exploateringsavtal Bevaras Upprättas i samband med detaljplan, 

även om kommunen inte är markägare 

Servitutavtal Bevaras Avtalen registreras hos lantmäteriet som 

ajourhåller ett register.  

Arrendeavtal Bevaras  

Nyttjanderättsavtal Bevaras  

Lantmäterihandlingar, kommunens 

egna fastigheter 

Bevaras  

Lantmäterihandlingar, från övriga 

fastigheter 

Vid in-

aktualitet 

När informationen inte längre behövs av 

verksamheten.  
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen 2013-09-09 Kommunstyrelsen 

 

Medborgarkontor 
Bibliotek  
Kultur, fritid, turism och näringsliv 

Verksamhetsspecifika handlingstyper. Vissa återfinns hos flera, bl.a nyckelkvittens 
och lokaluthyrning.   

Typ av handling Gallras Anmärkningar - hänvisning 

Ansökan och kontrakt/avtal om 

förhyrning av lokal 

2 år  

Kvittenser för nycklar/taggar  Vid in-

aktualitet 

 

Ansökan om registrering och tillstånd 

samt redovisning av lotterier 

5 år Diarieförs. 

Beslut om lotterier Bevaras Diarieförs. 

Intyg om hindersprövning och vigsel 

samt vigselprotokoll 

Bevaras  

Arvodesunderlag för vigselförrättare   Vid in-

aktualitet 

 

Ansökan och beslut om statligt 

hemsändningsbidrag 

Vid in-

aktualitet 

Diarieförs. 

Ärenden rörande budget- och 

skuldrådgivning/sanering, inkl register 

5 år  

Anmälan till tomt- och småhuskön 

(register) 

Vid in-

aktualitet 

 

Register över bibliotekets låntagare Vid in-

aktualitet 

 

Kravrutiner för biblioteket Vid in-

aktualitet 

 

Statistik för biblioteket Vid in-

aktualitet 

Årsstatistik finns i årsredovisningen. 

Ansökan om föreningsbidrag 5 år Diarieförs. 

Beslut/sammanställning om 

föreningsbidrag, inkl 

överenskommelser med SISU 

Idrottsutbildarna 

Bevaras 

 

Diarieförs.  

Års- och verksamhetsberättelser Bevaras Från studieförbund och föreningar. 

Diarieförs. 

Skötselavtal Bevaras  

Enkätsammanställningar Bevaras  

Näringslivsprogram Bevaras  
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen 2013-09-09 Kommunstyrelsen 

 

Val 

Vid varje val fastställer valmyndigheten rekommendationer för vilka typer av 
handlingar som ska bevaras och vilka som kan gallras, med tillhörande 
gallringsfrister. Kommunen skall följa de föreskrifter som finns inför varje val.  

Typ av handling Gallras Anmärkningar - hänvisning 

Valhandlingar  Enligt föreskrifter från valmyndigheten.  

Projekt 

Ett projekt skall i det här fallet vara en tidsbegränsad aktivitet utanför den ordinarie 
verksamheten. Den projektdokumentation som bevaras ska finnas som en eller 
flera ärenden i diariet, beroende på projektets storlek och tidsomfattning.  

Handlingar som rör beslut, planering och uppföljning ska bevaras i ett projekt. 
Exempelvis projektplan, aktivitetsplaner, rapporter, upphandlingar, protokoll och 
redovisningar. Vid sidan av dessa handlingar bör man i projektet bevara handlingar 
som kan visa helheten av projektet, exempelvis inbjudningar och rapporter från 
utbildningar och arrangemang.  

I projektplanen, som upprättas inför varje projekt, ska det finnas uppgifter om 
vilken typ av handlingar projektet kommer att generera och huruvida de ska 
bevaras eller gallras.  

Egna projekt 

Med egna projekt menas projekt inom kommunen och som finansieras med egna 
medel. Projektplanen styr verksamheten, vad som ska dokumenteras och bevaras.  

Externt finansierade projekt 

Medlen till externt finansierade projekt kommer vanligtvis från andra myndigheter 
som har sina specifika krav på planering och redovisning. I övrigt hanteras externt 
finansierade projekt på samma sätt som egna projekt.  

Samarbetsprojekt 

I samarbetsprojekt med flera myndigheter eller andra organ ska alltid en av 
organisationerna utses till arkivbildare för projektet. Om det är någon utanför 
kommunens organisation har vi inget ansvar att bevara handlingarna i projektet – 
handlingarna ska återsökas i den organisation som är arkivbildare. Däremot kan det 
vara intressant att bevara handlingar som visar att Gnesta kommun varit delaktiga. 
De egna besluthandlingar som rör projektet bevaras alltid, exempelvis beslut om 
deltagande.  

EU-projekt 

Finansiering från EU ställer speciella krav på dokumentation och gallringsfrister. 
De regler som finns ska följas och skrivas in i projektplanen.  

 



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-05-05

Diarienummer: KS.2021.211

Kommunstyrelsen

Gallring av allmänna handlingar som är av

tillfällig eller ringa betydelse

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Förslag till gallring av allmänna handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse,

daterad 2022-xx-xx, antas.

Sammanfattning

Detta gallringsbeslut innehåller allmänna gallringsregler, dvs. beslutet kan användas av

alla myndigheter inom Gnesta kommun och rör handlingar som kan finnas inom

kommunens olika verksamhetsområden. Gallringen kan användas på allmänna

handlingar som endast är av tillfällig eller ringa betydelse. Beslutet är inte tillämpbart

för pappershandlingar som har skannats in. Ett separat gallringsbeslut måste fattas av

respektive myndighet innan det kan ske gallring av pappershandlingar efter skanning.

Dessa interna föreskrifter gäller gallring av allmänna handlingar hos samtliga

myndigheter (nämnder, bolag och stiftelser) om det inte finns avvikande regler om

bevarande eller gallring i lag eller förordning, eller i beslut som grundar sig på lag.

Kommunens övriga gallringsbeslut finns i myndighetsspecifika bevarande- och

gallringsplaner. De myndighetsspecifika besluten används framför detta beslut.

Ärendebeskrivning

I alla kommunens verksamheter finns det handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.

Det rör sig om information som är av rutinmässig karaktär och där informationen

endast är relevant under en kort period. Dessa handlingar kan gallras under

förutsättning av att gallringen inte medför att allmänhetens insyn åsidosätts och att

handlingarna bedöms sakna värde för rättsskipning, förvaltning och forskning

(Arkivlag 3 §). Det kan också röra sig om handlingar som inte längre har betydelse

eftersom informationen överförts till ett nytt filformat eller skrivits ut på papper.

Gallringsbeslutet skapar en enhetlig hantering av handlingar som förekommer i stor

mängd inom samtliga verksamheter.

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-05

2. Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse hos samtliga

myndigheter i Gnesta kommun daterad 2022-xx-xx

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunchef

~ Kanslichef

~ Kommunarkivarie

Anders Axelsson Ellen Stamm

Kommunchef Arkivarie

www.gnesta.se
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Giltig till Tills vidare 
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Dokumentnamn Gallringsbeslut 
Ämne För handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

Beslutets omfattning 
Beslutet gäller gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse hos samtliga 
myndigheter (nämnder, bolag och stiftelser) i Gnesta kommun.  

Respektive myndighets bevarande- och gallringsplan tillämpas framför detta beslut. 

Tillämpning av beslutet 
Gallringsbeslutet gäller gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för 
samtliga myndigheter (nämnder, bolag och stiftelser) inom Gnesta kommun. I 
gallringsbeslutet tas exempel upp på handlingar av tillfällig eller ringa betydelse och 
gallringen kan endast tillämpas på denna typ av handlingar och som bedöms sakna 
värde för rättskipningen, den egna förvaltningens och forskningens behov.  

Bedömningen av om handlingen är av tillfällig eller ringa betydelse ska alltid ske 
utifrån myndighetens eget behov och handlingens värde ska bedömas i dess specifika 
sammanhang och utifrån eventuella beroenden till andra handlingar inom 
myndigheten. 

Vid osäkerhet om en handling eller information kan gallras utifrån detta beslut ska 
samråd ske med kommunarkivet. 

Begreppsförklaringar  

Bevarande  
Huvudregeln är bevarande. Handlingar som ska bevaras ska arkiveras på papper om 
inte annat är angivet. 

Gallring  
Gallring betyder att allmänna handlingar, eller uppgifter i sådana, avlägsnas och 
förstörs, vilket innebär en informationsförlust. Gallring får bara ske om det finns ett 
gallringsbeslut, se gällande bevarande- och gallringsplaner. Handlingar utan 
gallringsbeslut ska bevaras. 

Gallring i IT-system och som leder till förlust av betydelsefull information, förlust av 
sök- och sammanställningsmöjligheter eller förlust av möjlighet att fastställa 
informationens autenticitet räknas också som gallring och får bara ske om 
gallringsbeslut finns.  

Handlingar som ska gallras ska förstöras utan dröjsmål. 

Gallringsfrist 
Om gallringsfristen är 10 år, så betyder det att gallring utförs på det 11:e året, det vill 
säga 10 kalenderår utöver det år handlingen tillkom. Om gallringsfristen är Vid 
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Dokumentnamn Gallringsbeslut 
Ämne För handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 
Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

inaktualitet så innebär det att gallringsfristen är kort och kan bestämmas av 
förvaltningen själv utifrån dess behov av informationen. 

Rensning  
Ej allmänna handlingar kan rensas, tas bort, utan att det finns ett gallringsbeslut.  

Det gäller till exempel: 

• Dubbletter och kopior 
• Utkast, underlag till dokument, som inte har skickats utanför arbetsgruppen, 

expedierats, eller arkiverats och som inte tillför sakuppgift eller information 
som behövs till ett ärende. 

 

Rensning ska senast genomföras i samband med arkivläggningen, varvid respektive 
handläggare är skyldig att delta i arbetet.  

Rensning gäller inte register, förteckningar eller andra listor där information tillförs 
fortlöpande. Det vill säga när registret har färdigställts för att börja registrera uppgifter 
fortlöpande, så är det en allmän handling som enbart kan gallras om det finns ett 
gallringsbeslut. 

Ringa och tillfällig betydelse 
I kommunens verksamhet hanteras stora mängder information som är allmän handling 
men som har liten eller kortvarig betydelse för verksamheten. Gallring av dessa 
handlingar får bara ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte 
åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna betydelse för rättskipningen, 
förvaltningen och forskningen. Observera att detta gallringsbeslut endast tar upp 
handlingar av liten och kortvarig betydelse. 

 

Bilaga 1 
Tabell med handlingar av tillfällig eller ringa betydelse och gällande gallringsfrister 
finns i bilaga 1. 



   
 
 
 

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans 
Bevarande och 
gallringsplan 

Plan 2022-?-? Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig Diarienummer  Giltig till 
Kommunarkivarie KS.2021.211  Tills vidare 

Dokumentinformation  Dokumentet gäller för 
 Samtliga myndigheter i Gnesta kommun 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1. Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa 

betydelse 
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande och gallringsplan  2022-?-? 

 

Kommunfullmäktige 

 

 

Typ av handling Gallras Anmärkning och exempel Vem utför gallringen? 

Bifogade filer i e-postmeddelanden som inte kan 
öppnas 

Gallring efter 30 dagar 
eller när läsbar fil 
mottagits 

 Ansvarig för 
brevlådan/inkorgen 

Cookiefiler, historikfiler och elektroniska spår som 
lagras då olika program (appar) används på dator, 
telefon eller surfplatta 

Vid inaktualitet Gallring bör ske regelbundet Användaren ansvarar själv för 
gallring vid inaktualitet 

Felaktiga uppgifter i digitala register som tillkommit 
genom skrivfel, räknefel eller motsvarande 
förbiseendefel 

 Gallring när rättning 
skett 

Kan gallras under förutsättning 
att rättning har skett och genom 
att ny korrekt uppgift finns. 

Ansvarig handläggare 

Förfrågan/begäran om allmänna handlingar av 
rutinmässig karaktär och som ej leder till ett 
avslagsbeslut 

 

Gallras vid inaktualitet  Ansvarig handläggare 

Handling som kommit in till myndigheten i icke 
autentiserad (äkthetsgaranterad) form, t.ex. fax eller 
e-post, om en autentiserad (äkthetsgaranterad) 
handling med samma innehåll har kommit in senare 

Gallring kan ske när 
den autentiserade 
(äkthetsgaranterade 
genom elektroniska 
signaturer eller 
motsvarande 
handlingen) kommit in 
till myndigheten, se 

En förutsättning är att den först 
inkomna handlingen inte har 
tillförts några anteckningar av 
betydelse för myndighetens 
beslut eller för handläggningens 
gång. 

Om den först inkomna 
handlingen påförts 

Ansvarig handläggare 
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande och gallringsplan  2022-?-? 

 

Kommunfullmäktige 

 

undantag i kolumnen 
Anmärkning och 
exempel 

ankomststämpel bör den bevaras 
tills ärendet har avslutats, om inte 
ankomsttiden dokumenterats på 
annat sätt, t ex i diarium eller lätt 
tillgänglig logglista. I de fall 
ärendet rör myndighetsutövning 
mot enskild bör handlingen 
bevaras till dess att 
överklagandetiden har löpt ut. 

Handlingar som endast tillkommit för kontroll av 
att post har skickats eller mottagits hos myndigheten 

Gallring när 
försändelsen anlänt 

Under förutsättning att de inte 
längre behövs som bevis för att 
en försändelse har inkommit till 
eller utgått från myndigheten.  

Här avses t. ex. 
inlämningskvitton, och kvittens 
för avgående post. 

 

Den som mottagit eller förvarar 
kvitto eller kvittensbok 

Handlingar som har kommit in för kännedom och 
som inte har gett anledning till någon åtgärd, och 
om de även i övrigt är av ringa betydelse. Inkomna 
till funktionsbrevlådor, gemensamma och enskilda 
brevlådor eller inkorgar. 

Gallring efter 
genomläsning eller när 
informationen inte 
längre behövs 

Vissa cirkulär, inbjudningar, 
nyhetsbrev, PM, 
minnesanteckningar från möten 
och liknande. 

Minnesanteckningar innehåller 
inte något beslut och kan på så 
sätt inte vara bindande (till 
skillnad från protokoll som 

Ansvarig för 
brevlådan/inkorgen 
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande och gallringsplan  2022-?-? 

 

Kommunfullmäktige 

 

innehåller ett beslut som 
myndigheten har fattat och ett 
sådant ska följas). 

Handlingar som har kommit in till myndigheten 
eller expedierats från myndigheten i elektronisk 
form, till exempel e-post, sms, foto, och som tillför 
ett ärende sakuppgift, information som behövs i ett 
ärende. 

Gallras vid inaktualitet 

Gallring kan ske om 
handlingarna har 
överförts till 
ärendehanteringssystem 
genom diarieföring 
eller till annat format 
eller annan databärare, 
t. ex. utskrift på papper. 

En förutsättning är att 
överföringen endast har medfört 
ringa förlust. För att förlusten 
skall anses ringa, krävs att 
handlingarna inte är 
autentiserade 
(äkthetsgaranterade) genom 
elektroniska signaturer eller 
motsvarande. De får inte heller 
vara strukturerade på ett sådant 
sätt att betydande 
bearbetningsmöjligheter går 
förlorade. 

Ansvarig som mottagit eller 
expedierat handlingarna i 
elektronisk form, t. ex. skickat e-
post 

Handlingar som har överförts till annan databärare 
inom samma medium. 

Observera att detta inte är samma sak som att 
förstöra originalet efter inskanning. 

Gallras vid inaktualitet Under förutsättning att de inte 
längre behövs för sitt ändamål, 
exempelvis: 

Arkivexemplar av digitala 
upptagningar och mikrofilm 
(säkerhets‑, mellan‑ och 
bruksexemplar) som har ersatts 
av nya arkivexemplar.  

Digitala upptagningar, så som 

Ansvarig som gjort 
överföringen 
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande och gallringsplan  2022-?-? 

 

Kommunfullmäktige 

 

cd/dvd, som endast framställts 
för överföring, utlämnande, utlån 
eller spridning av handlingar. 

Handlingar som upprättas och sprids elektroniskt i 
informationssyfte, till exempel webbsidor, och som 
är felaktiga eller inaktuella. 

Gallras vid 
rättelse/uppdatering 

Under förutsättning att de ersätts 
av rättade/uppdaterade 
handlingar. En förutsättning är 
att de uppgifter som 
rättats/uppdaterats endast är av 
tillfälligt intresse, t. ex. adress, 
telefonnummer, öppettider. 

Ansvarig handläggare eller 
redaktör 

Handlingar som upprättas och sprids elektroniskt i 
informationssyfte, till exempel webbsidor. 

Gallras vid uppdatering Under förutsättning att 
handlingarna, informationen, 
överförts till annat 
lagringsformat eller annan 
databärare för bevarande. Om 
överföringen innebär förlust av 
samband med andra handlingar 
inom eller utom myndigheten, till 
exempel genom elektroniska 
länkar, får en bedömning göras i 
varje enskilt fall av länkarnas 
värde. 

 

Ansvarig handläggare eller 
redaktör 

Handlingar som utgjort underlag för myndighetens 
interna planering och verksamhetsredovisning 

Gallras när 
sammanställning eller 

 Ansvarig som framställt 
underlaget 
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande och gallringsplan  2022-?-? 

 

Kommunfullmäktige 

 

annan bearbetning har 
gjorts 

Information som inkommit via e-post och 
omhändertagits via diarieföring eller hantering i 
annat verksamhetssystem 

Gallras vid inaktualitet  Ansvarig för 
brevlådan/inkorgen 

Inkomna eller expedierade framställningar, 
förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse 
eller rutinmässig karaktär 

Gallras vid inaktualitet Förfrågningar om:  

-Blanketter 

-Kalenderinbjudningar 

-Kontaktuppgifter 

-Kurs- och 
konferensinbjudningar 

-Mötestider 

-Allmän information och 
liknande inkomna till 
funktionsbrevlådor, 
gemensamma och enskilda 
brevlådor eller inkorgar. 

Ansvarig för 
brevlådan/inkorgen 

Inkomna handlingar som inte berör myndighetens 
verksamhetsområde eller som är meningslösa eller 
obegripliga, om handlingarna inte kräver 
vidarebefordran till annan myndighet eller enskild 
för åtgärd 

Gallras vid inaktualitet Reklam, felsänd post etc.  

Gallras omedelbart, eller när 
handlingen är vidarebefordrad. 

Ansvarig för 
brevlådan/inkorgen 
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande och gallringsplan  2022-?-? 

 

Kommunfullmäktige 

 

Kontaktlistor på elektroniska enheter Gallras vid inaktualitet Uppgifter om kontakter hanteras 
när funktioner för 
snabbmeddelanden, webbmöten 
med mera används. 

Varje anställd är ansvarig för 
sina listor. För gemensamma 
listor bör en ansvarig utses. 

Kopior och dubbletter som inte har någon funktion 
då det finns arkivexemplar hos myndigheten med 
samma innehåll 

Gallras vid inaktualitet Kopior på nämndprotokoll 

Elektroniska kopior som delas på 
intranät, projektarbetsplatser och 
liknande eller handlingar som 
endast framställts för överföring, 
utlämnande eller spridning. 

Den som har skapat, 
distribuerat, publicerat eller 
förvarat kopian 

Loggar för fax 30 dagar   

Meddelande i röstbrevlåda, sms, mms, sociala 
medier eller liknande som inkommit till 
myndigheten och som tillfört ett ärende sakuppgift, 
information, eller behövs för att dokumentera 
verksamheten 

Gallras efter vidtagna 
åtgärder, se 
Anmärkningar och 
exempel 

Kan gallras under förutsättning 
att innehållet dokumenterats t. 
ex. i en tjänsteanteckning och 
tillförts övriga handlingar i 
ärendet. 

Ansvarig handläggare 

Meddelande i röstbrevlåda, sms, mms, sociala 
medier eller liknande som inkommit till 
myndigheten och som inte tillfört ett ärende 
sakuppgift, information, eller inte behövs för att 
dokumentera verksamheten. 

 

Gallras vid inaktualitet  Ansvarig handläggare/den som 
har tagit emot meddelandet och 
har åtkomst till 
telefonen/tjänsten 

Minnesanteckningar av ringa eller tillfällig betydelse Gallras vid inaktualitet  Ansvarig handläggare/den som 
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande och gallringsplan  2022-?-? 

 

Kommunfullmäktige 

 

som inte tillför ett diarieärende viktig information har tagit emot meddelandet och 
har åtkomst till 
telefonen/tjänsten 

Mottagnings- och delgivningsbevis/kvitto Gallras vid inaktualitet Under förutsättning att de inte 
har påförts anteckning som 
tillfört ärende sakuppgift, 
information. 

Handläggaren av ärendet 

Register eller kontaktuppgifter/profilinformation 
för anställda, enheter eller motsvarande på 
webbplats, projektarbetsplats, nätverk, forum eller 
liknande inom kommunen som uppdateras 
fortlöpande 

Gallras vid inaktualitet Profiluppgifter på projektplats, 
nätverk, forum, samarbetsyta, 
sociala medier eller liknande. 

Adress- eller telefonregister. 

Gäller ej tryckta handlingar eller 
publicerade samlade dokument 
med t.ex. adressuppgifter. 

Den som administrerar ett 
konto/profil eller sida på en 
webbplats, projektarbetsplats. 
Samarbetsyta eller sociala 
medier. 

Register, liggare, listor och andra tillfälliga 
förteckningar som har tillkommit för att underlätta 
myndighetens arbete och som saknar betydelse när 
det gäller att 

•dokumentera myndighetens verksamhet 

•att återsöka handlingar eller 

•att upprätthålla samband inom arkivet 

Gallras vid inaktualitet Gallras när handlingarna inte 
längre behövs.  

Till exempel:  

- tillfälliga kontrollistor 

- kvittenslistor 

- den enskildes e-postlistor i 
Outlook 

- frankeringsloggar 

Ansvarig för handlingen 
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande och gallringsplan  2022-?-? 

 

Kommunfullmäktige 

 

Samarbetsplattform Gallras vid inaktualitet Exempelvis team (grupp) i 
Teams, när dokumentationen 
som är av vikt för ärendet har 
registrerats i verksamhetssystem 

Ansvarig för gruppen 

Samtalslistor Gallras vid inaktualitet Samtalslistor i mobiltelefon, IP-
telefoni och motsvarande över 
inkomna/utgående samtal 

Varje anställd ansvarar för att 
hantera sina listor 

Skräppost/spam och meddelanden med virus samt 
nätfiskeförsök 

Omedelbart utan att 
öppnas/klicka på 
länkar 

Handlingstyperna kan hanteras 
av skräppostfilter, som misstänkt 
skräppost eller manuellt av 
mottagare. 

Skräppostfilter eller mottagare 

Sparade konversationer som inte tillför sakuppgift, 
information, till ett ärende eller behövs för att 
dokumentera verksamheten 

Gallras vid inaktualitet Snabbmeddelanden via till 
exempel Teams 

Användaren 

Sparade konversationer som tillför ett ärende 
sakuppgift, information som behövs i ärendet eller 
information som behövs för att dokumentera 
verksamheten 

Gallras när 
informationen har 
överförts till ärendet 

Snabbmeddelanden via till 
exempel Teams. 

Gallring efter att informationen 
har överförts till ärendet eller 
tagits om hand för arkivering. 

Användaren som sparar 
konversationen 

Om konversationen inte sparas 
så blir det ingen 
upptagning/handling 

Sparade webbmöten eller telefonmöten Gallras vid inaktualitet Har mötet sparats endast för att 
kunna skriva anteckningar, 
minnesstöd, minnesanteckningar, 
kan upptagningen rensas efter att 

Mötesarrangören eller den som 
renskriver anteckningarna 
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Bevarande och gallringsplan  2022-?-? 

 

Kommunfullmäktige 

 

 anteckningar är upprättade. Om 
upptagning sparas istället för 
anteckningar, ska denna hanteras 
i enlighet med myndighetens 
bevarande och gallringsplan. 



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-04-27

Diarienummer: KS.2021.331

Kommunstyrelsen

Utökning av kommunens låneram 2022

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Utöka ramen för kommunens totala externa upplåning för 2022 från nu gällande 50

mkr till 100 mkr.

2. Medge kommunstyrelsen rätten att under 2022 omsätta lån och låna upp

motsvarande belopp, 90 mkr, för de lån som förfaller till betalning.

3. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen rätten under 2022 att nyupplåna

och därmed öka kommunens skulder under innevarande år med totalt 10 mkr.

Sammanfattning

Kommunens finanspolicy anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa en ram

för kommunens totala externa upplåning för nästkommande år. Kommunfullmäktige

fastställde 2021-12-20, § 95, kommunens låneram till 50 mkr för 2022. Under 2022 ska

två av kommunens lån, om totalt 90 mkr, som ska omsättas. Eftersom redan beslutad

låneram inte är tillräcklig föreslås att kommunfullmäktige beslutar att utöka

kommunens låneram till 100 mkr för 2022. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning

är att ingen nyupplåning är aktuell under 2022, men förslag till utökad låneram för

2022 innefattar en reserv, om 10 mkr, för oförutsedda händelser.

Ärendebeskrivning

Finanspolicyn anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa en ram för

kommunens totala externa upplåning för följande år.

Låneramen för 2022 har beräknats utifrån den sammanlagda investeringsvolymen för

2022 i Framtidsplanen 2022-2024. Hänsyn har även tagits till tidigare beslutade

investeringar som fortlöper från 2021.

Kommunens låneskuld per 2022-04-27 uppgår till 250 mkr. Lånen omsätts löpande

över tid och för 2022 är det två lån om sammanlagt 90 mkr som ska omsättas. Ingen

nyupplåning bedöms bli aktuell under 2022 men ovan nämnda låneram innefattar en

reserv för oförutsedda händelser om 10 mkr.

Låneram för 2022 som beslutades 2021-12-21, § 95, uppgår till 50 mkr. Eftersom

befintlig ram inte är tillräcklig för att refinansiera de lån som förfaller under 2022, 90
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mkr, behöver kommunens låneram utökas om kommunen inte ska behöva amortera 40

mkr i oktober.

Förvaltningens synpunkter
Låneramen utgör endast en preliminär bedömning av de lån som behövs under året

eftersom faktiska investeringsvolymer varierar på grund av tillgängliga resurser med

mera. Finanspolicyns syfte med låneramen är att låneärenden ska kunna behandlas på

kortare tid under 2022.

Gnesta kommun har en god soliditet. Per helårsbokslutet för 2021 var soliditeten

exklusive ansvarsförbindelsen 51 % vilket är väl över målet om 30 %. En gemensam

bedömning av hela kommunkoncernens (inklusive kommunens ägda dotterbolag)

lånebehov och prioriteringar görs fortlöpande.

Ekonomiska konsekvenser

Ökade kostnader till följd av att lån sätts om i ett högre ränteläge än tidigare lån då

marknadsräntorna har stigit. Totalt har kommunen 90 mkr som omsätts under 2022.

Kostnadsökningens storlek beror på lånets uppläggning och rådande villkor vid

tidpunkten för lånet.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Beslut i ärendet får inga konsekvenser som leder till fördelar eller nackdelar för

kvinnor/män och flickor/pojkar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-27

2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-20, § 95

3. Kommunens finanspolicy

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Ekonomienheten

Anders Axelsson Mats Öberg

Kommunchef Tf. Ekonomichef
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Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2021-12-20
Diarienummer: KS.2021.331

§ 95

Låneram 2022

Beslut
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2022 till 50

mkr.

Sammanfattning av ärendet
Finanspolicyn anger att kommunfullmäktige varje år ska fastställa en ram för

kommunens totala externa upplåning för följande år.

Låneramen har för 2022 beräknats utifrån den sammanlagda investeringsvolymen för

2022 i Framtidsplanen 2022-24. Hänsyn har även tagits till tidigare beslutade

investeringar som fortlöper 2021.

Kommunens låneskuld per 2021-10-31 uppgår till 250 mkr. Ingen nyupplåning bedöms

bli aktuell under 2021.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06, § 125

2. Tjänsteskrivelse 2021-11-15

Tjänsteförslag
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2022 till 50

mkr.

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

beslut.

Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.



Kommunfullmäktige Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Ekonomienheten
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Upprättad: 2022-04-13

Diarienummer: KS.2021.236

Kommunstyrelsen

Motion- Bemanna alla skolbibliotek med

skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Ärendebeskrivning

Feministiskt initiativ i Gnesta har lämnat in en motion med förslaget att alla Gnesta

skolors skolbibliotek ska vara bemannade. Motionärerna menar att detta skulle öka

elevernas måluppfyllelse, förståelse för medier samt stärka det källkritiska

perspektivet.

Förvaltningens synpunkter

Att arbeta för att främja elevers läslust, läs- och skrivförmåga och källkritik är viktiga

delar av skolans arbete. Bemannade skolbibliotek spelar en viktig roll i sammanhanget.

I fördelningen av statsbidrag för en likvärdig skola 2022 (BOUN.2021.121) har barn-

och utbildningsnämnden beslutat att 400 000 kronor av bidraget ska gå till arbetet

med alla elevers tillgång till litteratur och bibliotek.

Inom ramen för detta arbete anställdes en kommunövergripande skolbibliotekarie i

februari 2022. Skolbibliotekarien kommer att utgå från Frejaskolan och vara ute i

övriga skolor enligt ett schema. Detta för att underlätta för såväl skolbibliotekarie som

personal kring planering och inbokning av aktiviteter för eleverna. Utöver den

schemalagda planeringen kommer skolbibliotekarien att lämna plats för flexibilitet, så

att även spontana besök i skolorna kan äga rum. Skolbibliotekarien kommer arbeta

både med och i anslutning till skolbiblioteken, men även arbeta läsfrämjande i form av

exempelvis bokprat eller läsprojekt tillsammans med pedagoger. Vidare kommer

skolbibliotekarien att samarbeta med personal på Gnestas folkbibliotek, i enlighet med

Gnestas biblioteksplan.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-13

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 2022-04-05, § 22

3. Tjänsteskrivelse 2022-03-31

4. Motion Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Anders Axelsson Eva Lönnelid

Kommunchef Förvaltningschef

Frida Arndt

Utredare
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Barn- och utbildningsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-04-05
Diarienummer: KS.2021.236

§ 22

Motion- Bemanna alla skolbibliotek med
skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet
Feministiskt initiativ i Gnesta har lämnat in en motion med förslaget att alla Gnesta

skolors skolbibliotek ska vara bemannade. Motionärerna menar att detta skulle öka

elevernas måluppfyllelse, förståelse för medier samt stärka det källkritiska

perspektivet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-03-18

2. Motion Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor

Tjänsteförslag
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att barn- och utbildningsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Upprättad: 2022-03-18
Diarienummer: KS.2021.236

Barn- och utbildningsnämnden

Motion - Bemanna alla skolbibliotek med
skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Ärendebeskrivning
Feministiskt initiativ i Gnesta har lämnat in en motion med förslaget att alla Gnesta

skolors skolbibliotek ska vara bemannade. Motionärerna menar att detta skulle öka

elevernas måluppfyllelse, förståelse för medier samt stärka det källkritiska

perspektivet.

Förvaltningens synpunkter
Att arbeta för att främja elevers läslust, läs- och skrivförmåga och källkritik är viktiga

delar av skolans arbete. Bemannade skolbibliotek spelar en viktig roll i sammanhanget.

I fördelningen av statsbidrag för en likvärdig skola 2022 (BOUN.2021.121) har barn-

och utbildningsnämnden beslutat att 400 000 kronor av bidraget ska gå till arbetet

med alla elevers tillgång till litteratur och bibliotek.

Inom ramen för detta arbete anställdes en kommunövergripande skolbibliotekarie i

februari 2022. Skolbibliotekarien kommer att utgå från Frejaskolan och vara ute i

övriga skolor enligt ett schema. Detta för att underlätta för såväl skolbibliotekarie som

personal kring planering och inbokning av aktiviteter för eleverna. Utöver den

schemalagda planeringen kommer skolbibliotekarien att lämna plats för flexibilitet, så

att även spontana besök i skolorna kan äga rum. Skolbibliotekarien kommer arbeta

både med och i anslutning till skolbiblioteken, men även arbeta läsfrämjande i form av

exempelvis bokprat eller läsprojekt tillsammans med pedagoger. Vidare kommer

skolbibliotekarien att samarbeta med personal på Gnestas folkbibliotek, i enlighet med

Gnestas biblioteksplan.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys bedöms inte vara tillämplig i ärendet.



Barn- och utbildningsförvaltningen 2(2)

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

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-03-18

2. Motion Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas grundskolor

Eva Lönnelid Frida Arndt

Förvaltningschef Utredare

Sändlista
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



 
Motion: Bemanna alla skolbibliotek med skolbibliotekarie i Gnestas 
grundskolor. 
 
SKR avstår från riktlinjer att det skall finnas skolbibliotek eller att de skall bemannas 
med skolbibliotekarie. Med det sagt så menar de att det finns en viktig funktion att ha 
detta för att ge barnen en utbildning av hög kvalitet. Skolverket januari 2021 vill 
skriva in i skollagen att skolbibliotek och skolbibliotekarie skall vara en del av alla 
skolors verksamheter.  
 
I Gnesta kommuns biblioteksplan 2020- 2023 står det att skolbibliotek finns på 
alla skolor, och ansvaret för dem ligger på BOU. Läsfrämjande och språkutvecklande 
insatser är prioriterade områden.  
 
Skolbibliotekariens specifika kompetens är biblioteks- och informationsvetenskap. 
Tidigare så fanns en lärare med uttalad funktion som skolbibliotekarie på 
Dansutskolan, Kvarnbackaskolan och Welandersborgsskolan på 80 %, men tjänsten 
avslutades 2018 och ersattes ej.  
 
Längre tid tillbaka fanns barnbibliotekarier som var ute på ytterområdenas skolor 
några timmar varannan vecka, vilket bekostades av dåvarande kultur och teknik 
nämnd. Men i dag bistår biblioteket i Gnesta skolbiblioteken enbart med 
bibliotekspecifika system och inköp.  
 
Grundskolorna i Gnesta har löst bemanningen på skolbiblioteken genom att lärarna 
ansvarar för det i sina tjänster informellt. I Björnlunda finns en lärare som har det 
uppdraget i sin anställning. Men det saknas alltså anställda skolbibliotekarier på 
merparten av skolorna. Vi menar att om en lärare ska jobba som skolbibliotekarie ska 
det vara uttalat i tjänsten. En skolbibliotekarie kan också underlätta för lärarna. 
 
Vi föreslår att alla skolbiblioteken skall vara uttalat bemannade igen och att 
skolbibliotekarie skall vara en självklar del av elevernas vardag. Detta för att öka 
elevernas måluppfyllelse, förståelse för medier och att stärka det källkritiska 
perspektivet i undervisningen.  
 
 
 
Anja Probst 
Johan Wahlström  
Fi Gnesta  
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Upprättad: 2022-04-22

Diarienummer: KS.2022.135

Kommunstyrelsen

Tillköpsbeställning av kollektivtrafik T23

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Gnesta kommun förlänger busslinje 512 till och från Welandersborgsskolan inför

tidtabellsperiod T23.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att förlänga

linjesträckningen för linje 512 så att den går till och från Welandersborgsskolan. I

nuläget stannar linje 512 i Björnlunda. Syftet är förbättra för befintliga resenärer på

linje 512 och göra det möjligt för fler att välja bussen. Den nya sträckningen börjar gälla

trafikår 2023. Gnesta kommun ska skicka beslutet om tillköpsbeställning till Region

Sörmland senast den 30 maj 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunerna i Södermanlands län ska varje år skicka en tillköpsbeställning av

kollektivtrafik till Region Sörmland för kommande trafikår. Beslutet om

tillköpsbeställning för trafikår 2023 ska vara Region Sörmland tillhanda senast den 30

maj 2022.

Förvaltningens synpunkter

Linje 512 går i dag i en slinga mellan Kleva, Örnbo och Björnlunda. Inför trafikår 2023

föreslår kommunstyrelseförvaltningen att linjen förlängs till och från

Welandersborgsskolan.

Bakgrunden till förslaget är att både elever och skolverksamheten har lämnat önskemål

till kommunen om att förlänga linje 512 så att eleverna slipper byta buss i Björnlunda.

Den nya sträckningen gör bussresan enklare och tryggare för befintliga resenärer.

Förändringen har också potential att locka fler skolbarn att åka med linje 512. I dag har

linjen ett relativt lågt resande.

Ekonomiska konsekvenser
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Kommunens årliga kostnad för att förlänga linje 512 till Welandersborgsskolan från och

med trafikår 2023 är 18 047 kronor.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Kollektivtrafiken är ett medel för att skapa grundläggande möjligheter för alla

människor att mötas, handla och arbeta på jämlika villkor oavsett var man bor. Det

saknas lokal statistik uppdelad på kön. Enligt Kollektivtrafikbarometerns årsrapport

2019 (före pandemin) är marknadsandelen för kollektivtrafik högre bland kvinnor än

bland män - 34 procent jämfört med 28 procent. Åtgärder som stärker kollektivtrafiken

förbättrar alltså tillgängligheten något mer för kvinnor än för män och bidrar på så vis

till ett mer jämställt samhälle.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget ligger i linje med kommunens styrande dokument.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-22

Sändlista

~ Region Sörmland, registratur@regionsormland.se

Anders Axelsson Tomas Enqvist

Kommunchef Planeringschef

Maja Berggren

Samhällsplanerare

www.gnesta.se
mailto:registratur@regionsormland.se
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Kommunstyrelsen

Remiss - Förslag till nya prioriterande

inriktningar för Sörmlandsstrategin

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning

Region Sörmland har sänt förslag till nya prioriterade inriktningar för

Sörmlandsstrategin, Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS), på remiss. Region

Sörmland önskar svar senast den 31 maj 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att de nya prioriteringarna bidrar till att den

regionala utvecklingsstrategin får tydligare ställningstaganden. Prioriteringarna

Hållbar fysisk och digital tillgänglighet och Kompetensförsörjning för livslångt

lärande är särskilt relevanta.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att Region Sörmland skulle kunna förtydliga hur

arbetet med de regionala prioriteringarna ska bedrivas. Kommunstyrelseförvaltningen

anser också att det digitala formatet gör att det är svårt att se hur de olika delarna av

Sörmlandsstrategin hänger ihop.

Ärendebeskrivning

Region Sörmland har sänt förslag till nya prioriterade inriktningar för

Sörmlandsstrategin, Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS), på remiss. Region

Sörmland önskar svar senast den 31 maj 2022.

Remissen gäller följande frågor:

1. Ger prioriteringarna RUS tydligare ställningstaganden?

2. Vilket innehåll bedömer ni är särskilt viktigt och varför?

3. Är det något som saknas eller kan fördjupas?

Syftet med översynen av prioriteringarna är att ge RUS tydligare ställningstaganden för

att förverkliga målet Ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv

med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Översynen sker mot bakgrund av att

www.gnesta.se
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världen befinner sig i en kritisk tid med krig, pandemi, klimatförändringar och sköra

ekosystem. Utgångspunkten för Sörmlandsstrategin är Agenda 2030.

Nedan presenteras de nya prioriteringarna. De är formulerade för att bidra till en

hållbar framtid.

1. Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla med särskilt fokus på barn och unga.

2. Goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter till arbete,

välbefinnande och välfärd.

3. En hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet för

kompetensförsörjning och livslångt lärande.

4. Kompetensförsörjning för ett livslångt lärande.

5. Ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till en hållbar omställning.

De nuvarande prioriteringarna är:

1. Växande arbetsmarknad

2. Fungerande bostadsmarknad

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen anser att Region Sörmland har tagit fram ett väl

genomarbetat förslag till nya prioriteringar för Sörmlandsstrategin. De nya förslagen

beskriver på ett uppriktigt sätt vad som behöver göras i en tid av globala och lokala

utmaningar.

Fråga 1. Ger prioriteringarna RUS tydligare ställningstaganden?

Kommunstyrelseförvaltningen anser prioriteringarna på ett tydligare sätt än tidigare

uttrycker vad som behöver göras för att nå ett hållbart samhälle. Region Sörmland

beskriver på ett föredömligt sätt hur allt hänger ihop – från människa till samhälle till

planet.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att Agenda 2030 utgör en lämplig ram för

Sörmlandsstrategin. Presentationen med fem bärande delmål som ska utgöra en

värdegrund är dock något otydlig. Region Sörmland kan med fördel utveckla vad som

är själva värdegrunden och hur den ska genomsyra det fortsatta arbetet med

prioriteringarna.

Fråga 2. Vilket innehåll bedömer ni är särskilt viktigt och varför?

Kommunstyrelseförvaltningen anser att samtliga prioriteringar är relevanta. Särskilt

viktiga för Gnesta kommun är nummer 3,Hållbar fysisk och digital tillgänglighet, och

nummer 4, Kompetensförsörjning för livslångt lärande.

Gnesta är en liten kommun med stor utpendling och viss inpendling. Avgörande för

Gnestas utveckling är därför en god tillgänglighet till arbetsmarknaderna i

kringliggande län. Särskilt viktig är den spårbundna trafiken. Den är dessutom central

utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

www.gnesta.se
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I fråga om kompetensförsörjning arbetar Gnesta, precis som många andra

Sörmlandskommuner, med att öka andelen med universitets- eller högskoleexamen.

Grunden för högre studier är att alla barn har möjlighet att gå i grundskola med hög

utbildningskvalitet. Viktigt är därför också att höja kvaliteten i grundskolan.

Fråga 3. Är det något som saknas eller kan fördjupas?

I förslaget till nya prioriteringar står att tillgången till bredband om minst 100 mBit

ligger i nivå med riket. Kommunstyrelseförvaltningen vill poängtera att det råder

inomregionala skillnader. I Gnesta kommun finns områden med låg tillgång till

bredband. Totalt i Gnesta är tillgången 85,48 procent medan motsvarande siffra för

Sörmland är 95,94 procent och för riket 96,49 procent.

En anledning till att utbyggnaden av fiber har halkat efter i Gnesta är att kommunen

har många fritidshus vilka är inte berättigade till bidrag. En annan är att bebyggelsen

på landsbygden i Gnesta är utspridd. Precis som Region Sörmland skriver anser

Kommunstyrelseförvaltningen att en god digital tillgänglighet är centralt för

näringslivets utveckling och för att nå en hållbar omställning av samhället.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det finns många fördelar med att Region

Sörmland presenterar RUS digitalt i stället för i en rapport. Bland annat att det precis

som nu är möjligt att uppdatera valda delar av Sörmlandsstrategin. Samtidigt är det

svårare att se hur de olika delarna hänger ihop.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att prioriteringarna på ett tydligt sätt beskriver

vad som behöver göras. Det saknas dock ett resonemang om hur arbetet med

prioriteringarna ska bedrivas – och vilka aktörer som har rådighet över vilka

aktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram bedöms inte få några ekonomiska

konsekvenser för Gnesta kommun.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslaget bedöms inte få några konsekvenser avseende jämställdhet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget ligger i linje med Gnesta kommuns styrande dokument.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-10

2. Remiss: Förslag till nya prioriteringar för Sörmlandsstrategin, Sörmlands regionala

utvecklingsstrategi Förslag till nya prioriteringar för Sörmlandsstrategin, Sörmlands

regionala utvecklingsstrategi - Region Sörmland (regionsormland.se)

www.gnesta.se
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Region Sörmland
Hållbar regional utveckling

611 88 Nyköping

Fastställd: 2022-05-17
Diarienummer: KS.2022.148

Yttrande över Förslag till nya prioriterande
inriktningar för Sörmlandsstrategin
Region Sörmland har sänt förslag till nya prioriterade inriktningar för

Sörmlandsstrategin, Sörmlands regionala utvecklingsstrategi (RUS), på remiss. Region

Sörmland önskar svar senast den 31 maj 2022.

Gnesta kommun anser att Region Sörmland har tagit fram ett väl genomarbetat förslag

till nya prioriteringar för Sörmlandsstrategin. De nya förslagen beskriver på ett

uppriktigt sätt vad som behöver göras i en tid av globala och lokala utmaningar.

Fråga 1. Ger prioriteringarna RUS tydligare ställningstaganden?

Gnesta kommun anser prioriteringarna på ett tydligare sätt än tidigare uttrycker vad

som behöver göras för att nå ett hållbart samhälle. Region Sörmland beskriver på ett

föredömligt sätt hur allt hänger ihop – från människa till samhälle till planet.

Gnesta kommun anser att Agenda 2030 utgör en lämplig ram för Sörmlandsstrategin.

Presentationen med fem bärande delmål som ska utgöra en värdegrund är dock något

otydlig. Region Sörmland kan med fördel utveckla vad som är själva värdegrunden och

hur den ska genomsyra det fortsatta arbetet med prioriteringarna.

Fråga 2. Vilket innehåll bedömer ni är särskilt viktigt och varför?

Gnesta kommun anser att samtliga prioriteringar är relevanta. Särskilt viktiga för

Gnesta kommun är nummer 3,Hållbar fysisk och digital tillgänglighet, och nummer

4, Kompetensförsörjning för livslångt lärande.

Gnesta är en liten kommun med stor utpendling och viss inpendling. Avgörande för

Gnestas utveckling är därför en god tillgänglighet till arbetsmarknaderna i

kringliggande län. Särskilt viktig är den spårbundna trafiken. Den är dessutom central

utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

I fråga om kompetensförsörjning arbetar Gnesta, precis som många andra

Sörmlandskommuner, med att öka andelen med universitets- eller högskoleexamen.

Grunden för högre studier är att alla barn har möjlighet att gå i grundskola med hög

utbildningskvalitet. Viktigt är därför också att höja kvaliteten i grundskolan.
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Fråga 3. Är det något som saknas eller kan fördjupas?

I förslaget till nya prioriteringar står att tillgången till bredband om minst 100 mBit

ligger i nivå med riket. Gnesta kommun vill poängtera att det råder inomregionala

skillnader. I Gnesta kommun finns områden med låg tillgång till bredband. Totalt i

Gnesta är tillgången 85,48 procent medan motsvarande siffra för Sörmland är 95,94

procent och för riket 96,49 procent.

En anledning till att utbyggnaden av fiber har halkat efter i Gnesta är att kommunen

har många fritidshus vilka inte är berättigade till bidrag. En annan är att bebyggelsen

på landsbygden i Gnesta är utspridd. Precis som Region Sörmland skriver i förslaget

anser Gnesta kommun att en god digital tillgänglighet är centralt för näringslivets

utveckling och för att nå en hållbar omställning av samhället.

Gnesta kommun anser att det finns många fördelar med att Region Sörmland

presenterar RUS digitalt i stället för i en rapport. Bland annat att det precis som nu är

möjligt att uppdatera valda delar av Sörmlandsstrategin. Samtidigt är det svårare att se

hur de olika delarna hänger ihop.

Gnesta kommun anser att prioriteringarna på ett tydligt sätt beskriver vad som behöver

göras. Det saknas dock ett resonemang om hur arbetet med prioriteringarna ska

bedrivas – och vilka aktörer som har rådighet över vilka aktiviteter.

Sändlista
~ hallbarregionalutveckling@regionsormland.se, ange RUN-HRU21-0070 som ämne.
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FRAMFÖR DIG HAR DU EN TEXT SOM KAN FÖRÄNDRA 
SÖRMLAND. Det handlar om fem prioriterade inriktningar för hur 
Sörmland kan bli ett hållbart samhälle i en omvärld som hela tiden förändras. 
Genom att arbeta utifrån Sörmlandsstrategin, vår regionala utvecklingsstrategi 
(RUS), visar vi att vi står för goda och jämlika livsvillkor, demokrati och 
delaktighet, ett varsamt nyttjande av vår miljö samt att vi använder den del av 
det ekonomiska systemet vi råder över för att driva hållbar omställning.  
 
Den här inledande texten ger dig en överblick, läs den först. Varje prioritering 
ger sedan en fördjupning inom just det området utifrån hur det ser ut i 
Sörmland, varför det ser ut så och hur vi kan ta oss an de utmaningar vi ser. 
Prioriteringarna ska tillsammans med den inledandet texten kunna läsas var och 
en för sig. När förslaget är remissbehandlat och antaget kommer materialet att 
layoutas och integreras med Sörmlandsstrategin på webben. 
 
PRIORITERINGARNA ÄR NYCKELOMRÅDEN för en hållbar framtid 
och för att nå målet i Sörmlandsstrategin - ett socialt hållbart samhälle med 
goda och jämlika livsvillkor. Ekologin sätter gränserna för hur vi tar oss dit och 
ekonomin medverkar till den positiva utvecklingen för människor och miljö. 
Region Sörmland ska tillsammans med flera aktörer i Sörmland driva 
utvecklingen: 
1. för jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt 

fokus på barn och unga 
2. för goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter 

till arbete, välbefinnande och välfärd 
3. för en hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet  
4. för kompetensförsörjning och livslångt lärande  
5. för ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till 

hållbar omställning  
 
Dessa fem prioriteringar är grunden för att genomföra 
den regionala utvecklingspolitiken i Sörmland. Inom 
prioriteringarna kommer Region Sörmland, som 
regionalt utvecklingsansvarig aktör, fokusera våra 
resurser, delta i och stödja utvecklingsarbeten. 
Prioriteringarna är bryggan mellan RUS mål och 
strategier, planer, program och insatser.  
   

Bilden visar prioriteringarnas strukturella kontext.  

RUS bidrar till genomförandet 
av Agenda 2030. 
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DEN REGIONALA UTVECKLINGSPOLTIKEN ÄR 
UTMANINGSDRIVEN. Det betyder att samhällsutmaningarna är 
utgångspunkten när såväl regeringsuppdrag, villkorsbeslut och 
strategiska dokument inom politikområdet utformas. Det ger 
politiken och dess genomförande både riktning och tydligt fokus. Vi 
ringar in utmaningar som vi behöver kraftsamla kring med 
utgångspunkt från människan och förutsättningarna i Sörmland.  
  
SÖRMLAND BESTÅR AV EN MÅNGFALD AV PLATSER  
med olika förutsättningar och egenskaper. Att länet har en 
dragningskraft syns bland annat genom en växande befolkning. 
Sörmland har en stor utpendling till omgivande län och 
sörmlänningarna har tillgång till flera stora arbetsmarknader. 
Avgörande för detta är tillgängligheten inom länet och till 
omgivande orter.  
 

 
  
 
Den nationella strategin för hållbar regional utveckling genomsyras av 
stora och komplexa samhällsutmaningar, som demografiska förändringar 
och ökade klyftor. För Sörmland är dessa utmaningar högst reella, men vi 
ser också skillnader mellan platser. Vissa delar utvecklas mer gynnsamt 
än andra. Strukturbild Sörmland hjälper oss att se det rumsliga perspektivet.  
 
Samtidigt som medianinkomsten har ökat över tid har också andelen som lever 
med låg ekonomisk standard ökat. Detta i kombination med en hög arbetslöshet 
och relativt låg utbildningsnivå gör att vi måste ta tillvara alla resurser och 
arbeta innovativt och se olikheterna som en styrka. Även människors hälsa, 
utbildningsnivå och känsla av trygghet behöver förbättras i Sörmland för att 

Ett utmaningsdrivet arbetssätt 
kräver att vi utforskar behov som 
ligger till grund för utmaningen 
och agerar efter konstaterande 
och inte utifrån förutfattade 
meningar eller inaktuella fakta. 
Det är utmaningen som driver 
utvecklingen, vi utgår ifrån det 
som behöver förändras. Med ett 
utmaningsdrivet arbetssätt ser vi 
utmaningar och lösningar i sitt 
sammanhang, sitt system. 
Utifrån det kan vi se varje aktörs 
möjlighet att bidra med sina 
resurser och sina verktyg. 

Bilden visar Strukturbild Sörmland 

Här finns  
Nationell strategi för hållbar 
regional utveckling i hela 
landet 2021–2030 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2021/03/skr.-202021133/
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skapa förutsättningar för människor att realisera sin fulla potential och kunna
bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Vi befinner oss i en kritisk tid för att säkra en livskraftig, rättvis och hållbar
framtid. Den nationella strategin pekar ut miljöproblem och klimatförändringar
som stora samhällsutmaning ar , något som i hög grad gäller även Sörmland.
Framför allt behöver vi ställa om industri - och transportsektorerna till att bli
förnybara och cirkulär a. Flera företag i Sörmland har börjat den resan. Vi
behöver också förändra det sätt på vilket vi använder land och vatt en för att
möjliggöra långsiktig existens för en mångfald av arter och säkra våra egna
livsvillkor. En nyckel till en livskraftig framtid är att stärka och värna mångfald
och ekosystem.

Utifrån den här beskrivningen av Sörmland tar vi avstamp och arbetar för en
hållbar regional utveckling.

AGENDA 2030 ÄR UTGÅNGSPUNKT för den regionala
utvecklingspolitiken och Sörmlandsstrategin. Den regionala
utvecklingspolitiken ska främja en ekonomisk, social och miljömässig
utveckling där de tre dimensionerna är integrerade delar av samma system. I
linje med detta utgår Sörmlandsstrategin från en systemsyn och ett
tvärsektoriellt synsätt med hjälp av Sörmlands modell för hållbar utveckling.
De fem prioriteringarn a finns i samma system och är integrerade med varandra.
Inom och mellan prioriteringarna behöver vi få syn på och hantera möjliga
synergier och målkonflikter.

FÖR ATT HÅLLBARHET SKA BLI NORM , det vi alltid utgår från,
behöver vi sätta ord på hållbarheten. Demokratiska och kulturella värden har
starka kopplingar till Agenda 2030, inte minst vad det gäller folkbildning,
inkludering, samarbete, minskad ojämlikhet och samhällsutveckling p å bred
front. Fem av målen i Agenda 2030s har valts ut som styrande principer för

Bilden visar Sörmlands
modell för hållbar
utveckling
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Sörmlandsstrategin är en del 
av genomförandet av 
Agenda 2030. 

samtliga prioriteringar. Målen fångar olika aspekter av hållbarhet och bidrar till 
utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt i samtliga prioriteringar.    
 

 
 
För varje prioriterad inriktning har dessutom de fem mest bärande delmålen 
från Agenda 2030 valts ut. Dessa fem delmål bildar en värdegrund för 
respektive prioritering. Värdegrunden ska genomsyra alla former av 
konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och verka över 
tid. Styrande för var och en av prioriteringarna blir de fem övergripande 
målen, samt de fem specifika delmålen för prioriteringen. Det ger en bild av 
hur Sörmlandsstrategin ska verka för Agenda 2030.  
 
Hållbarhetssäkring är idag grundläggande för att få gehör och resurser för olika 
satsningar. Efter respektive prioritering förekommer en redovisning av de 
Agenda 2030-delmål som mer konkreta insatser inom prioriteringen har 
potential att bidra till. De identifierade kopplingarna mellan prioriteringarna 
och delmålen visar både hur vi bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och 
bredden av respektive prioritering, något som kan vara en viktig tillgång till 
exempel vid finansieringsansökningar och samverkansprocesser.  
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1. Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus
på barn och unga

Hur vi mår och känner är tätt förknippat med den egna kroppen. Men vår
hälsa sitter också ihop med samhällskroppen. Så länge hälsa och goda
livsvillkor inte är jämnt fördelade mellan olika grupper i Sörmland kan vi inte
kalla oss en hållbar region .

För varje prioritering har fem bärande delmål från A genda 2030 valts ut som
tillsammans bildar en värdegrund för prioriteringen. Värdegrunden ska
genomsyra konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och
verka över tid.

Hälsan och dess förutsättningar är ojämlikt fördelad i Sörmland

Goda och jämlika livsvillkor bland invånarna i Sörmland är centralt för
en hållbar utveckling, idag och
i framtiden. Det är både en
förutsättning och ett resultat av
samhällets välmående och
utveckling. Dessa villkor och
förutsättningar kallas för
hälsans bestämningsfaktorer.

Goda livsvillkor har ett starkt samband med hälsa . Förhållandena under
barn - och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och
fysiska hälsan genom hela livet . Att alla barn får en bra start i livet med
goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning
och hälsa är därför avgörande. B arn som växer upp i ekonomisk
utsatth et har ofta sämre hälsa som vuxna. I Sörmland lever en högre
andel i barn i fattigdom än i riket i stort .

Under barndomen formas levnadsvanor som påverkas av de vanor som finns i
familjen, bland vänner och i skolan. I Sörmland är förekomsten av fetma bland
fyraåringar hög , både matvanor och rörelse har inverkan på detta . Livsvillkor
och hälsa gynnas ju högre utbildningsnivå individen har. Slutförd
gymnasieutbildning underlättar etablering på arbetsmarknaden och förbättrar

Hälsans bestämningsfaktorer är
en modell som visar på vilka
faktorer som p åverkar vår hälsa.
Ojämlikheten i hälsa skapas
bland annat av att olika grupper i
samhället, exempelvis utifrån
socioekonomi, har systematiska
skillnader i livsvillkor,
levnadsförhållanden och i
levnadsvanor. Sambanden
mellan bestämningsfaktorerna
ses för många hälsoutfall. Att
utgå från hälsans
bestämningsfaktorer medför att
huvuddelen av folkhälsoarbetet
läggs på samhällets alla delar .



 

REMISSUNDERLAG 

Handläggare 

Anna Svedlund 
Datum 

2022-03-22 
Dokumentnummer 

RUN-HRU21-0070 

 
 

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032 
  SID 6(20) 

förutsättningarna för en god hälsa. I Sörmland är skolresultaten låga i 
jämförelse med andra regioner i Sverige.  
 
Det finns stora skillnader i hälsa mellan kommunerna i länet. Skillnaden i hälsa 
ökar dessutom mellan olika grupper, exempelvis ser vi att medellivslängden 
ökar för de högst utbildade i länet, men inte för de med lägst utbildning. 
Utifrån forskningen vet vi att även levnadsvanorna skiljer sig åt, mer 
hälsofrämjande vanor är vanligare hos de med bättre ekonomiska 
förutsättningar och livsvillkor i övrigt. Det bidrar till att hälsan ofta är sämst   
hos dem som har sämst ekonomi och livsvillkor. Även konsekvenserna av 
ohälsa skiljer sig åt mellan människor med olika livsvillkor och kräver 
olikformade insatser.   
 
Vi ser också att psykisk ohälsa och ökad dödlighet har samband med 
ogynnsamma livsvillkor som arbetsmarknadsutfall, arbetslöshet och låg 
inkomst. Förekomsten av psykiska besvär är högre i vissa grupper, till exempel 
bland icke-heterosexuella, mottagare av ekonomiskt bistånd, arbetslösa unga 
vuxna och ensamstående föräldrar. Personer med funktionsnedsättning är 
särskilt utsatta. Bland unga har den psykiska hälsan försämrats över tid.  

God hälsa för alla genom både generella och riktade insatser  

Jämlika livsvillkor ger förutsättningar för en jämlik hälsa och hållbar 
utveckling genom att fler kan utbilda sig, arbeta och försörja sig och på andra 
sätt delta i samhället. Detta i sin tur skapar bättre förutsättningar för välfärd 
genom bland annat minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre 
produktivitet och minskade behov av vård och omsorg. Tidiga samhällsinsatser 
kan kompensera för skillnader i livsvillkor vilket bidrar till ett samhälle där 
människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. För att 
bidra till en ökad jämlikhet i hälsa är det viktigt att både fokusera på generella 
insatser som riktar sig till hela befolkningen och särskilt beakta de grupper i 
befolkningen som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Ett Sörmland som 
genomsyras av en god och jämlik folkhälsa skapar förutsättningar för ökad 
social sammanhållning, trygghet, framtidstro och delaktighet bland invånarna. 
Genom att verka för att alla som lever i Sörmland ska känna sig inkluderade 
och delaktiga, få möjlighet att utvecklas och vara aktiva i arbets- och 
samhällslivet kan vi påverka viktiga områden:  
• goda uppväxtvillkor  
• goda levnadsvanor med särskilt fokus på rörelse och matvanor 
• faktorer som främjar psykisk hälsa  
 
Utgångspunkten ska vara att barn och unga ska få de allra bästa 
förutsättningarna för en bra start i livet med god hälsa, utbildning och 
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framtidstro. Vi behöver arbeta strukturellt med fokus på sårbara grupper samt 
utgå från ett livscykel- och helhetsperspektiv där barns och ungas 
uppväxtvillkor är en viktig utgångspunkt. Här är både kulturen och våra 
livsmiljöer viktiga för att tillgängliggöra aktiviteter, erbjuda upplevelser, skapa 
delaktighet och inflytande samt tillgång till trygga och säkra närmiljöer och 
grönområden.   

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till 

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara 
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en 
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella 
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och 
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering 
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s 
delmål enligt följande:  
 
1.B SKAPA POLICYRAMVERK MED FATTIGDOMS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 
2.1 TILLGÅNG TILL SÄKER OCH NÄRINGSRIKTIG MAT FÖR ALLA 
2.2 UTROTA ALLA FORMER AV FELNÄRING 
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA 
MENTAL HÄLSA 
4.1 AVGIFTSFRI OCH LIKVÄRDIG GRUNDSKOLE- OCH GYMNASIEUTBILDNING AV GOD KVALITET 
4.2 LIKA TILLGÅNG TILL FÖRSKOLA AV GOD KVALITET 
4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER 
4.4 ÖKA ANTALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK TRYGGHET 
4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING 
4.6 ALLA MÄNNISKOR SKA KUNNA LÄSA, SKRIVA OCH RÄKNA 
4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER 
5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE  
5.C SKAPA LAGAR OCH HANDLINGSPLANER FÖR JÄMSTÄLLDHET 
8.5 FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA 
8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK 
8.8 SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR 
ALLA 
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING 
10.3 SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING 
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING 
11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 
11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING  
11.7 SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR ALLA 
16.7 SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH REPRESENTATIVT BESLUTSFATTANDE  
16.B FRÄMJA OCH VERKSTÄLL ICKE-DISKRIMINERANDE POLITIK OCH LAGSTIFTNING 
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2. Boende - och livsmiljöer för jämlika möjligheter till arbete,
välbefinnande och välfärd

Region Sörmland rymmer en mångfald av platser, människor och livsöden. För
att alla ska kunna känna trygghet och en känsla av sammanhang krävs en
region som många vill kalla sitt hem. Samtidigt som vi utvecklas behöver
samhället skapa förutsättningar för hållbara boendemiljöer livsstilar och
framtidstro.

För varje prioritering har fem bärande delmål från Agenda 2030 valts ut som
tillsammans bildar en värdegrund för prioriteringen. Värdegrunden ska
genomsyra av konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och
verka över tid.

Platsen gör skillnad

Sörmlands varierade utbud av platser är en tillgång. Stora och små orter,
landsbygder och vattennära miljöer, stadsdelar och pendlingssamhällen nära
storstaden – alla platser behövs och kompletterar varandra i ett nätverk.
Variationen ska tas tillvara och utvecklas och kräver samverkan både över
territoriella gränser och politikområden. Samtidigt vet vi att när
förutsättningarna blir för o jämlika kan det leda till både lägre tillit och
bristande social sammanhållning . Kulturen är ett viktigt perspektiv som kan
förena och bidra till att brygga över gränser genom delaktighet och stärka
demokratiska förutsättningar.

Platsens betydelse ska vara en utgångspunkt för det regionala
utvecklingsarbetet. Platsers förutsättningar varierar, något som påverkar
människor s förutsättningar att leva, verka och delta i samhället. Inom Sörmland
finns stora geografiska skillnader i inkomst, hälsa, socioekonomi, utbildning
och tillgänglighet. Dessa skillnader i förutsättningar för områden och platser är
segregation. Det är aldr ig bara den ena delen av en stad eller en ort som är
segregerad, utan det gäller staden och orten som sådan.

Sörmland har som helhet haft en betydande befolkningstillväxt de senaste åren ,
men v ariationen inom regionen när det gäller både den demografiska
utvecklingen och sammansättningen är stor. Delar av Sörmland står inför
utmaningar med exempelvis minskande skatteunderlag och allt färre
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förvärvsarbetande, förutsättningar som i sin tur påverkar möjligheterna att 
upprätthålla välfärd och service.  
 
Att människor känner sig otrygga i samhället är en växande utmaning, såväl i 
Sörmland som i riket i stort. Skillnaden mellan könen är också stor. Kvinnor 
avstår i större utsträckning än män från att gå ut själva på grund av en känsla av 
otrygghet. Platserna där vi bor, lever och verkar är faktorer som påverkar 
känslan av trygghet. Oavsett orsak till otryggheten kan den begränsa 
människors frihet och ha en negativ påverkan på tilliten till samhället och andra 
människor. Sällan är den upplevda otryggheten i nivå men den faktiska 
utsattheten. En grundutmaning är att identifiera och reducera de faktorer som 
bidrar till upplevelsen av otrygghet. 
 
En viktig förutsättning för utveckling är att det finns bostäder för alla grupper i 
samhället samt en variation av bostadstyper, -storlekar och -upplåtelseformer. 
Det är brist på bostäder i samtliga kommuner i Sörmland. Om det även 
inkluderar alla som skulle vilja ändra sin boendesituation är utmaningen 
förmodligen än större. Utmaningen är störst bland unga, de som är nya på 
bostadsmarknaden, de med lägre inkomst och bland äldre. Genom 
samhällsplaneringen kan vi skapa mer jämlika livsmiljöer och förutsättningar 
för att det byggs fler bostäder för att möta dagens akuta behov men även för att 
möta framtidens utmaningar.  

Samhällsplanering med utgångspunkt i delaktighet och platsens förutsättningar  

Samhällsplanering kan ses som ett horisontellt perspektiv. Sättet vi planerar 
våra samhällen på påverkar alla delar av människors liv. Rörelse, hälsa, tillit, 
trygghet och delaktighet är några perspektiv som blir påverkade av boende- 
och livsmiljöer. Samhällsplaneringen och dess processer behöver därför vara 
inkluderande och utgå från våra olika behov.  
 
Samhällsplaneringen kan skapa förutsättningar för att stärka människors 
fysiska och psykiska hälsa. Det kan ge stora samhällsvinster i form av 
minskade ekonomiska kostnader och större välmående. Likaså har 
samhällsplaneringen en viktig roll för att framsynt verka för ett resurseffektivt 
och hållbart samhälle med minskad klimatpåverkan, bevarande av biologisk 
mångfald och hållbart nyttjade av ekosystemtjänster. Här spelar 
kollektivtrafiken en viktig roll inom arbetet med regionala utvecklingsfrågor 
genom att skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Tillgänglighet till 
arbete, offentlig- och kommersiell service, kultur och fritid, rekreation och 
natur, påverkar alla delar av samhället och hur människor mår och utvecklas. 
Genom att arbeta utifrån en omsorgsfull gestaltning av Sörmlands boende- och 
livsmiljöer kan vi verka för trygga och inkluderande platser. Platsens kulturliv 
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tillsammans med förståelse för och utveckling av dess historia bidrar till att 
stärka gemenskap, trygghet och tillit och i förlängningen demokratin. Detta kan 
bidra till att upprätthålla välfärd och service, attrahera och behålla kompetens 
och att utveckla näringslivet. 
 
Att samverka med grannregionerna kommer att vara fortsatt viktig i vår 
funktionella geografi. Regionförstoringen kan öka människors frihet och 
möjligheter att välja bostad, arbete och utbildning. Effekter av digitaliseringen 
med bland annat ökat distansarbete kan bidra ytterligare till valfriheten.  
 
Omställningen till ett hållbart samhälle ställer krav på våra framtida boende- 
och livsmiljöer men även de nödvändiga tekniska systemen som ska försörja 
dessa. Med allt fler anspråk på mark- och vatten, med intressen som 
bebyggelseutveckling, energi- och livsmedelsförsörjning, rekreation, biologisk 
mångfald och klimatanpassning är samhällsplaneringen ett viktigt redskap för 
resurseffektivitet och hållbarhet i hela Sörmland. Genom att utgå från platsens 
förutsättningar och egenskaper kan vi tydliggöra synergier och konflikter 
mellan olika intressen och aktörer. Strukturbild Sörmland, som utgör det 
fysiska perspektivet av Sörmlandsstrategin, är vårt verktyg för att utveckla 
platsperspektiven i det regionala utvecklingsarbetet exempelvis genom att 
koppla ihop bebyggelse- och transportsystemets utveckling, med beaktande av 
natur- och kulturvärden. 

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till  

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara 
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en 
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella 
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och 
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering 
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s 
delmål enligt följande:  
 
1.B SKAPA POLICYRAMVERK MED FATTIGDOMS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 
2.A INVESTERA I INFRASTRUKTUR PÅ LANDSBYGDEN, JORDBRUKSFORSKNING, 
TEKNIKUTVECKLING OCH GENBANKER 
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA 
MENTAL HÄLSA 
3.6 MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN 
4.3 LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET  
5.2 UTROTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR 
9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER 
10.1 MINSKA INKOMSTKLYFTORNA 
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING 
11.1 SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD 
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING 
11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 
11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING 
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11.4 SKYDDA VÄRLDENS KULTUR- OCH NATURARV 
11.B IMPLEMENTERA STRATEGIER FÖR INKLUDERING, RESURSEFFEKTIVITET OCH 
KATASTROFRISKREDUCERING 
11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN  
11.7 SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR  
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING 
14.2 SKYDDA OCH ÅTERSTÄLL EKOSYSTEM 
14.5 BEVARA KUST - OCH HAVSOMRÅDEN 
16.1 MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN 16.2 SKYDDA BARN MOT ÖVERGREPP, UTNYTTJANDE, 
MÄNNISKOHANDEL OCH VÅLD 
15.5 SKYDDA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH NATURLIGA LIVSMILJÖER 
15.9 INTEGRERA EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD I NATIONELL OCH LOKAL FÖRVALTNING 
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3. Hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet
Ett samhälle som bidrar till öppenhet och inkludering i digitala och fysiska
rum stärker invånarnas möjligheter. Oavsett om hindre n för tillgänglighet
beror på individ eller samhällsstrukturer, behöver vi arbeta tillsammans för att
korta vägen till förskolan, jobbet och träningen. Det gör vi genom att länka
plats till plats, det digitala till det fysiska och människa till människa.

För varje prioritering har fem bärande delmål från Agenda 2030 valts ut som
tillsammans bildar en värdegrund för prioriteringen. Värdegrunden ska
genomsyra av konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och
verka över tid.

Närhet och tillgänglighet viktiga nycklar

Olika socioekonomiska mönst er påverkar förutsättningar för tillgänglighet och
mobilitet. Digital tillgänglighet och väl fungerade kollektivtrafik är viktigt för
delaktighet och integrering i samhället. Sörmland har förhålland evis god
tillgänglighet inom länet och till andra regioner. Trots det har Sörmland en
relativt hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå jämförelsevis med riket. De
socioekonomiska förutsättningarna varierar mellan olika delar av Sörmland och
skillnaderna m ellan grupper av människor ökar.

Tillgänglighet skapar möjligheter för invånare att nå en större arbets - och
utbildningsmarknad och för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft från ett större
geografiskt område. Tillsammans med planering av boende - och liv smiljöer
bidrar god tillgång till kollektivtrafik även till att skapa balans på den regionala
och storregionala bostadsmarknaden. En öka nde befolkning leder till ökad
pendling och godstransporter som i sin tur påverkar miljön. Belastningen på
miljön avgörs bland annat av vilka transportslag som används. Utsläppen från
transporter i Sörmland har minskat över tid, precis som i riket, men nivån är
fortfarande hög vilket hänger ihop med stora trafikökningar i
transportsystemet. Tillgången till kollektivtrafik ä r god i Sörmland, men bilen
är fortfarande det vanligaste färdmedlet.

Tillgång till digital infrastruktur är en förutsättning för delaktighet. I Sörmland
har andelen med tillgång till bredband om minst 100 mBit ökat över tid och
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andelen är 2020 i nivå med riket. Tillgången till digital infrastruktur som 
bredband och digitala tjänster är beroende av en mängd faktorer. Det kan 
handla om ekonomiska och praktiska förutsättningar men även om skiftande 
förmåga att nyttja digitala tjänster. Lösningarna eller insatserna ska designas 
för att möta gruppernas behov för att ge alla möjlighet att delta i samhället på 
lika villkor.  

Hållbar tillgänglighet genom kollektivtrafiken och aktiv mobilitet 

Ett hållbart resande är av största vikt för att möta samhällsutmaningarna. 
Mobilitet handlar dels om olika möjligheter för människor att förflytta sig, dels 
om möjligheter att förflytta varor och tjänster. För Sörmland handlar en ökad 
mobilitet om att den i högre grad ska ske genom hållbara transporter och aktiv 
mobilitet, genom att till exempel gå eller cykla. Transportsystemets utformning 
och möjligheterna till aktiv mobilitet är betydelsefullt för vår hälsa och hur 
mycket vi belastar miljön. Likvärdiga möjligheter till mobilitet ökar både 
jämlikheten och minskar den negativa påverkan på miljön.  
 
Tillgänglighet, pendlingsmönster, hur mycket människor rör sig och var 
påverkas av både kön, utbildningsnivå och inkomst. För barns självständiga 
mobilitet är förutsättningarna att gå, cykla och åka kollektivtrafik på ett säkert 
och tryggt sätt avgörande. Den upplevda tryggheten på en plats beror på en 
mängd faktorer och en och samma plats kan uppfattas som trygg av en person 
och som otrygg av en annan. En god och trygg tillgänglighet för hela 
befolkningen i Sörmland är därmed både en grundläggande förutsättning för 
och ett resultat av delaktighet och integrering i samhället. Var bostäder och 
verksamheter finns har stor betydelse för tillgänglighet och effektivitet i 
transportsystemet och därför är den fysiska planeringen tätt sammanlänkad 
med tillgänglighet, kollektivtrafiken och hållbar mobilitet.  
 
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att förbättra tillgängligheten på ett 
hållbart sätt. Den är viktig för dagliga transporterna till arbete, studier, service 
och fritid samt innehar en nyckelroll ur ett jämställd-, jämlikhets- och 
funktionshinderperspektiv då den bidrar till att tillgängliggöra platser för 
människor som av olika anledningar inte kan ta sig till dem på andra sätt.  
 
Förutom digital kompetens är trygghet och tillgänglighet viktiga faktorer för 
digital delaktighet. Det är angeläget att det digitala samhället genomsyras av ett 
demokratiskt synsätt och att alla ska känna en grundtrygghet i den digitala 
samhällsutvecklingen. För att ingen ska lämnas utanför och för att alla ska 
kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen krävs en robust och säker digital 
och fysisk infrastruktur. Detta möjliggör att människor kan använda 
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samhällstjänster, driva företag, ta del av kultur och arbeta eller studera på 
distans oberoende av var i Sörmland de bor.  

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till  

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara 
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en 
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella 
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och 
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering 
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s 
delmål enligt följande:  
 
1.4 LIKA RÄTT TILL EGENDOM, GRUNDLÄGGANDE TJÄNSTER, TEKNOLOGI OCH EKONOMISKA 
RESURSER 
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA 
MENTAL HÄLSA 
3.6 MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN 
4.3 LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET  
4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING  
5.B STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK 
9.C TILLGÅNG TILL INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK FÖR ALLA 
9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER 
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING 
11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 
11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING 
11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN 
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING 
12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NATURRESURSER 
13.2 INTEGRERA ÅTGÄRDER MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR I POLITIK OCH PLANERING  



REMISS UNDERLAG

Handläggare

Anna Svedlund
Datum

2022 - 03 - 22
D okument nummer

RUN - HR U 21 - 0070

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155 - 24 50 00 E - post: post@ region sormland.se Org.nr: 232100 - 0032

SID 15 ( 2 0 )

4. Kompetensförsörjning för livslångt lärande
Människors vilja och tillgång till utveckling är grunden till det samhälle vi har
i dag. Som region kan vi påverka viljan till utveckling att ta hållbara vägar.
Därför behöver vi arbeta för att sänka tröskl ar och öppna dörrar så att alla
som vill kan få möjlighet att skaffa sig de kunskaper som behövs för att bidra
till ett hållbart samhälle.

För varje prioritering har fem bärande delmål från Agenda 2030 valts ut som
tillsammans bildar en värdegrund för pr ioriteringen. Värdegrunden ska
genomsyra av konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och
verka över tid.

Kompetensförsörjning är komplext och kräver bred samverkan

Sörmland, Sverige och världen befinner sig i en brytningstid, en o mställning
till ett hållbart samhälle. På en arbetsmarknad som ställer om behöver kunskap
och kompetens utvecklas för att möta utmaningar kopplade till exempelvis
demografi, ökade klyftor, teknisk utveckling och digitalisering, globalisering
och klimatomst ällningen. När människor erövrar nya kunskaper skapas nya
möjligheter, inte bara för dem själva utan även för arbetsgivare i det privata
och den offentliga sektorn – i slutänden för hela Sörmland.

Sörmland har en rad utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet som
kräver bred samverkan mellan många aktörer och över politikområden. Länet
har högre ohälsotal än riket i stort , något som både kan vara en konsekvens och
en orsak till en bristande kompet ensförsörjning. I Sörmland är arbetslösheten
högre än i våra grannregioner samt i riket i stort. Detta trots att det finns lediga
jobb och arbetsgivare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver för att
kunna utvecklas. Detta sammantaget gör att matc hningen är låg .

Sörmland har en allmänt låg utbildningsnivå och många barn och unga lever i
familjer utan utbildningstradition (med lågutbildade föräldrar), vilket statistiskt
sett är ett stort hinder för utbildning och lärande. Ytterligare en utmaning ä r att
många inte har tillräckliga språkkunskaper i svenska för att klara skolan eller
för att delta på arbetsmarknaden. Samtidigt är mångfald och öppenhet en
förutsättning för innovation och den bredd av språkliga kunskaper och
erfarenheter som arbetskraft en besitter kan vara en styrka på en föränderlig
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arbetsmarknad. I Sörmland behöver vi bli bättre på att ta vara på människors 
kunskaper och kompetenser genom validering. Sörmland har även geografiska 
utmaningar, där tillgängligheten till utbildning behöver förbättras genom att 
exempelvis öka möjligheterna till digital utbildning och göra utbildning 
tillgänglig på fler platser. 
 
De utmaningar som finns inom kompetensområdet påverkas av och påverkar 
alla prioriterade inriktningar, därför behöver vi anlägga ett systemperspektiv 
både på utmaningarna och deras lösning. För att kunna kraftsamla kring 
utmaningarna inom kompetensförsörjning är exempelvis tillgänglighet, 
mobilitet och goda livsmiljöer nyckelfaktorer. Även näringslivet är beroende 
av en väl fungerande kompetensförsörjning. När den inte fungerar tillräckligt 
bra blir bristande kompetensförsörjningen näringslivets största tillväxthinder. 
På samma sätt är utmaningarna kring kompetensförsörjning och bemanning 
stora inom den offentliga sektorn.  

Hållbar kompetensförsörjning genom inkludering, utbildning och matchning  

Livsvillkor och hälsa är både en förutsättning för och en konsekvens av en 
fungerande utbildning, matchning och en arbetsmarknad i balans. 
Kompetensförsörjning har en viktig roll inom folkhälsopolitiken. Detta blir 
tydligt i folkhälsomålen som lyfter vikten av kompetens, lärande och 
utbildning såväl som sysselsättning och ekonomisk trygghet. Med högre 
utbildningsnivå stärks hälsa och livsvillkor. Hälsan är även bättre när 
människor har ett jobb att gå till och kan försörja sig själva och sin familj. 
Ekonomisk trygghet ger goda förutsättningar för en god hälsa, men en god 
hälsa är också en förutsättning för att kunna delta på arbetsmarknaden. 
Sambandet mellan dessa två områden spelar stor roll men också 
förutsättningarna för olika grupper. Insatser som görs måste ta hänsyn till och 
relatera till flera aspekter för att kunna ha effekt. 
 
Genom att förbättra kompetensförsörjningen i Sörmland kan utveckling ske i 
alla hållbarhetsdimensioner. Kompetens bidrar till social hållbarhet genom att 
förbättra förutsättningar för ekonomisk trygghet för individer och skapa 
inkludering. Kompetens behövs också för att möta omställningen till ett 
samhälle som klarar klimat- och miljöutmaningarna.  
 
Region Sörmlands insatser ska bidra till att individer och arbetsgivares behov 
av utbildning och kompetensutveckling möts. Detta görs i och med att  
1. skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning 
2. främja en mer hållbar utbildning och fortbildning 
3. arbeta för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan av 

kompetens 
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Prioriteringen lägger en grund för att främja regionens utvecklings- och 
innovationsförmåga. Lyckas vi får vi inte bara arbetsmarknaden, näringslivet 
och det offentliga att må bra; människor som upplever att tillvaron är 
meningsfull, att de har ett jobb att gå till eller studerar något de är intresserade 
av, är friskare och mår bättre. 

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till  

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara 
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en 
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella 
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och 
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering 
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s 
delmål enligt följande:  
 
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA 
MENTAL HÄLSA  
3.9 MINSKA ANTALET SJUKDOMS- OCH DÖDSFALL TILL FÖLJD AV SKADLIGA KEMIKALIER OCH 
FÖRORENINGAR 
4.1 AVGIFTSFRI OCH LIKVÄRDIG GRUNDSKOLE- OCH GYMNASIEUTBILDNING AV GOD KVALITET  
4.3 LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET  
4.4 ÖKA ANTALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK TRYGGHET  
4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING  
4.7 UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALT MEDBORGARSKAP  
4A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER  
5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR 
5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE  
5.B STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK 
8.1 HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT  
8.2 FRÄMJA EKONOMISK PRODUKTIVITET GENOM DIVERSIFIERING, TEKNISK INNOVATION OCH 
UPPGRADERING  
8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETSTILLFÄLLEN OCH ÖKAD FÖRETAGSAMHET 
8.5 FULL SYSSELSÄTTNING  
8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK  
9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER 
9.2 FRÄMJA INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR INDUSTRIALISERING 
9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR FÖR ÖKAD HÅLLBARHET 
9.5 ÖKA FORSKNINGSINSATSER OCH TEKNISK KAPACITET INOM INDUSTRISEKTORN 
9.C TILLGÅNG TILL INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK FÖR ALLA 
10.1 MINSKA INKOMSTKLYFTORNA 
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING 
10.3 SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING 
11.1 SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD 
11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 
13.3 ÖKA KUNSKAP OCH KAPACITET FÖR ATT HANTERA 
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5. Ett dynamiskt och växande näringsliv som bidrar till hållbar
omställning

Näringslivet är ett resultat av människors idéer. Ett dynamiskt näringsliv som
bidrar till förnyelse och skapar värde för företag, miljö och människor hjälper
till att lösa sa mhällsutmaningarna. I Sörmland ska det finnas strukturer och
stöd som når alla företagare, oavsett bakgrund och oavsett om de agerar på
den internationella arenan eller knappt har fått sin första kund.

För varje prioritering har fem bärande delmål från A genda 2030 valts ut som
tillsammans bildar en värdegrund för prioriteringen. Värdegrunden ska
genomsyra av konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och
verka över tid.

En hållbar omställning som möter framtidens utmaningar

Ett diversifierat näringsliv är mer motståndskraftigt och bättre på att möta
framtida utmaningar och möjligheter. Näringslivet i Sörmland står inför
betydande förändringar på resan mot en hållbar omställning. C irkulära
affärsmodeller och digitalisering behövs för att öka konkurrens kraft en och
möta komptensutmaningen.

Näringslivets struktur i Sörmland påminner om rikets . S trukturen och
beroendet av olika branscher ser olika ut för olika platser. De branscher som
växer i Sörmland finns på andra platser än de branscher som krymp er .
Sörmlands största branscher är tillverkning, handel, företagstjänster,
byggverksamhet, kulturella och personliga tjänster, transport samt hotell och
restaurang. Den samlade bilden är att tillverkningsindustrin domineras av några
få s törre globala företag och ett stort antal små - och medelstora
underleverantörer. I Sörmland ökar antalet nystartade företag . P roduktägandet,
innovationsnivån och andelen av produktionen som går på export är dock
fortfarande relativt låg hos många små - och medelstora företag.

För att näringslivet ska kunna ta en nyckelroll i en hållbar omställning behövs
goda förutsättningar för kompetensförsörjning, entreprenörskap, företagande,
innovation och förnyelse. Givet sin branschstruktur har Sörmland en lägre
syss elsättningstillväxt än riksgenomsnittet. Både offentliga och privata
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arbetsgivare har svårt att rekrytera, eftersom utbudet på arbetsmarknaden inte 
matchar arbetsgivarnas behov av kompetens.  

Goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv  

Ett näringsliv som växer och utvecklas på ett hållbart sätt skapar 
arbetstillfällen, goda arbetsvillkor och ekonomisk utveckling. Företag är 
beroende av goda och tillgängliga livsmiljöer, som attraherar människor. För 
att hela Sörmland ska vara en välmående region är det viktigt att näringslivet 
har bra möjligheter att utvecklas både på små och stora orter och på våra 
landsbygder. Även tillgänglighet mellan platser, företag och människor är en 
viktig grundförutsättning. Utbyten mellan små och stora företag, branscher, 
akademi och offentlig sektor leder till samverkan och nya idéer. Insatser för 
internationalisering, främja investeringar och export skapar möjligheter för 
näringslivet att växa på en större marknad.  
 
Hållbara produktionskedjor och affärsmodeller i näringslivet är en förutsättning 
för en hållbar konsumtion och bidrar till såväl ekologisk, social som ekonomisk 
hållbarhet. Efterfrågan på hållbara och cirkulära varor och tjänster ökar, vilket 
innebär att företagens konkurrenskraft alltmer avgörs av deras förmåga att 
möta detta. Det är därför viktigt att stärka företagens förnyelseförmåga och att 
ställa om till mer hållbara lösningar och affärsmodeller. Samverkan mellan 
företag, offentliga aktörer och akademi, samt tillgång till innovativa miljöer 
behövs för näringslivets utveckling.  
 
För att ta vara på digitaliseringens möjligheter att bidra till en hållbar 
omställning med nya affärsmöjligheter ställs krav på teknik, kompetens och 
mognad. En fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur och tillgänglighet är 
viktig för näringslivets utveckling i hela Sörmland. Digitala lösningar bidrar 
även till att ge människor tillgång till kompetensutveckling och möjligheter till 
ett mer flexibelt arbetsliv. 

Ett starkt innovationssystem för näringslivets omställning 

Det regionala innovationssystemet ska utveckla och stärka näringslivets 
förmåga till en hållbar omställning genom förnyelse och utveckling av 
befintliga och nya sätt att möta samhällsutmaningar. Samverkan och utbyte 
mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor skapar möjligheter till nya 
lösningar för att möta utmaningarna. Platser och nätverk där olika erfarenhet, 
kunskap och perspektiv kan mötas ökar Sörmlands innovationskraft.   
 
Det främjande och stödjande systemet ska verka för en bredd av branscher, 
företagsformer och företagsstorlekar. Insatser som affärsrådgivning och 
finansiering ska möta Sörmlands behov och tillgängliggöras för alla, oavsett 
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plats, kön, ålder och bakgrund. Det är också viktigt att näringslivet har spets. 
Genom Smart specialisering utvecklas starka områden för innovation, 
omställning och attraktivitet, som bidrar till både spets och bredd i det 

sörmländska näringslivet och stärker företagens konkurrenskraft.  Samverkan 
med andra regioner stärker Sörmlands kapacitet och ökar möjligheterna att 
växla upp de regionala insatserna i ett större sammanhang.   

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till  

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara 
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en 
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella 
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och 
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering 
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s 
delmål enligt följande:  
 
5.B STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK  
8.1 HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT 
8.2 FRÄMJA EKONOMISK PRODUKTIVITET GENOM DIVERSIFIERING, TEKNISK INNOVATION OCH 
UPPGRADERING 
8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETSTILLFÄLLEN OCH ÖKAD FÖRETAGSAMHET  
8.4 FÖRBÄTTRA RESURSEFFEKTIVITETEN I KONSUMTION OCH PRODUKTION 
9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER 
9.3 UNDERLÄTTA TILLGÅNGEN TILL FINANSIELLA TJÄNSTER OCH MARKNADER 
9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR FÖR ÖKAD HÅLLBARHET 
9.5 ÖKA FORSKNINGSINSATSER OCH TEKNISK KAPACITET INOM INDUSTRISEKTORN  
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING 
10.3 SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING 
11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING 
12.6 UPPMUNTRA FÖRETAG ATT TILLÄMPA HÅLLBARA METODER OCH 
HÅLLBARHETSREDOVISNING 
13.2 INTEGRERA ÅTGÄRDER MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR I POLITIK OCH PLANERING 
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Remissinstanserna enligt sändlista

Remittering av förslag till prioriterade inriktningar för
Sörmlandsstrategin, Sörmlands regionala utvecklingsstrategi
Region Sörmland har gjort en avgränsad översyn av Sörmlandsstrategin, vår regionala

utvecklingsstrategi (RUS), och tagit fram ett förslag till nya prioriterade inriktningar.
Regionala utvecklingsnämnden godkände den l april 2022 förslaget för remittering för
att inhämta synpunkter från Sörmlands kommuner och Länsstyrelsen i Södermanlands

län.

Vi önskar era synpunkter pä följande frågor
l. Ger prioriteringarna RUS tydligare ställningstaganden?
2. Vilket innehåll bedömer ni är särskilt viktigt och varför?
3. Ar det något som saknas eller kan fördjupas?

Därför ser vi över RUS prioriterade inriktningar
Syftet med översynen är att vår RUS behöver tydligare ställningstaganden för att

skapa bättre gmnd för handlingskraft och förverkligande av RUSens mål: ett jämställt
och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga

skillnader. Beslutet att se över Sörmlandsstrategin togs av Regionala

utvecklingsnämnden (RUN) den 30 april 2021.

Vi befinner oss i en kritisk tid för att säkra en livskraftig, rättvis och hållbar framtid.
Genom Sörmlandsstrategin, dess mål och prioriteringar kan vi visa vad vi står för, vad vi

vill och vad vi tror på. Vi står för jämlika och goda livsvillkor, demokrati och delaktighet,
ett varsamt nyttjande av vår miljö och att vi använder den del av det ekonomiska systemet

vi råder över för att driva hållbar omställning.

Tre högaktuella kriser visar på angelägenheten av att göra allt vi kan för att stärka

Sörmland. Just nu pågår ett krig i Europa som påverkar oss i allra högsta grad och gör oss

påminda om att demokrati, ett öppet och fritt samhälle inte kan tas för givet. Samtidigt
håller fyra av världens viktigaste ekosystem på att förändras så mycket att de riskerar att

kollapsa något som kommer att leda till enorma konsekvenser för människans livsvillkor.

Till detta adderar vi det faktum att vi fortfarande är inne i en pandemi och att vi inte vet

vilka de långsiktiga effekterna blir. Vi måste se dessa kriser var för sig men också förstå att

de sitter ihop, både när det gäller problemens urspmng och deras konsekvenser. Nyckeln

till lösning är hållbarhet.

Framtagandet och remissversionen
Förslaget har utarbetats av fem tvärsektoriella arbetsgmpper på verksamhetsområdet

Hållbar regional utveckling, utifrån en samskapande ansats där externa och interna dialoger

förts inom ordinarie nätverk och forum. RUN presidium har utgjort projektets politiska

referensgmpp.
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Under arbetets gång har återkommande avstämningar gjorts på regionfullmäktige,

regionstyrelsen och RUN, där Sörmlands samtliga kommuner är representerade.

Avstämningar och dialog har även skett regelbundet i kommundirektörsnätverket och med

Länsstyrelsen.

Efter remitteringen kommer förslaget att bearbetas utifrån inkomna synpunkter och

beräknas kunna fastställas vid Regionala utvecklingsnämnden 2 september 2022, därefter i

Regionstyrelsen och Regionfullmäktige. De nya prioriteringarna blir då införlivade i
Sörmlandsstrategin. För ökad förståelse för helheten och prioriteringarnas sammanhang är

det bra att ta del av hela strategin på Region Sörmlands webb.

När förslaget är remissbehandlat och antaget kommer materialet att layoutas och läggas

upp på webben.

De prioriterade inriktningarna kommer, när de är fastställda, tillsammans med RUS

mål vara utgångspunkten för Sörmlands arbete inom regional utveckling. Det är inom

dessa områden vi fokuserar våra resurser, deltar i och stödjer utvecklingsarbeten. På detta

sätt blir prioriteringarna bryggan mellan RUS mål och verksamheten, planer, program,

strategier och insatser som aktörer genomför.

Förslaget till prioriterade inriktningar finns tillgängligt på
https://regionsonnland.se/tillvaxt-utveckling/sormlandsstrategin/ fram till 31 maj 2022.

Region Sörmland besöker gärna remissinstanserna, för information och diskussion om

förslaget. Fönniddagen 19 maj planerar vi för ett digitalt dialogtillfälle.

För att boka in besök eller för mer information kring remissen, kontakta Anna Svedlund

anna.svedlund@regionsormland.se eller 076-340 49 19

Synpunkter på remissen skickas senast 31 maj 2022 till
hallbarregionalutvecklmg(ä)regionsormland.se,
ange RUN-HRU21-0070 som ämne

REGION SÖRMLAND

f^U^. ~/L:/W^}">
Monica Johansson

Ordförande regionala utvecklingsnämnden
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Eskilstuna kommun

Flens kommun

Gnesta kommun

Katrineholms kommun

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun
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Vingåkers kommun

Länsstyrelsen i Södermanlands län
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Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-05-19

Diarienummer: KS.2022.146

Kommunstyrelsen

Regionens näringslivsstrategi

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Anta förvaltningens förslag till remissvar gällande Regional näringslivsstrategi

Ärendebeskrivning

Hållbar Regional Utveckling (HRU) Region Sörmland remitterar för yttrande Regionala

utvecklingsnämndens förslag till Regional näringslivsstrategi Sörmland. Remissen är

ett led i beredningen av Regional näringslivsstrategi Sörmland vilken planeras att

beslutas vid Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 september 2022.

Strategin kommer med start under hösten 2022 att operationaliseras och konkretiseras

genom framtagandet av en handlingsplan, som tydligare pekar ut aktiviteter och

ansvarsområden.

Förvaltningen genomförde en presentation för kommunstyrelsen i april 2022.

Förvaltningens synpunkter

Näringslivschefen har deltagit i ett antal workshops under framtagandet av den

regionala näringslivsstrategin, liksom ingått i styrgruppen som en representant för en

mindre kommun. Vice ordförande i kommunstyrelsen har deltagit i en politisk

referensgrupp. Gnestas perspektiv med olika inspel har tagits väl emot i regionens

arbete.

Den 19 maj 2022 hölls en digital remissdialog. Vid mötet presenterades

näringslivsstrategin övergripande. Här gavs en möjlighet för remissinstanser och andra

aktörer att få svar på frågor inför inskickande av yttranden. Remissdialogen genomförs

tillsammans med presentation av Sörmlands regionala utvecklingsstrategi -

Sörmlandsstrategin i syfte att visa hur dessa två dokument är sammankopplade.

Planeringsenhetens synpunkter på strategin har bakats in i förslaget till remissvar.

Ekonomiska konsekvenser

Då den regionala näringslivsstrategin är region Sörmlands strategidokument, så får

antagandet av remissvaret inga ekonomiska konsekvenser för Gnesta kommun.

www.gnesta.se
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Varken remissvaret eller regionala näringslivsstrategin får några konsekvenser som

leder till fördelar eller nackdelar för kvinnor/män och flickor/pojkar.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Gnesta kommuns näringslivsprogram antagen mars 2021 har en målbild som stämmer

väl överens med Regionens. Likväl som de fem olika målområdena i Gnestas program

ligger väl i linje med Regionens mål, om än lite annorlunda formulerade. Vårt eget

program med handlingsplan blir en viktig pusselbit i näringslivsfrämjande aktiviteter

både i kommunen och i länet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-19

2. Remissvar

3. Missiv

4. Regional näringslivsstrategi

Sändlista

~ Region Sörmland

Anders Axelsson Anna Sandklef

Kommunchef Enhetschef

www.gnesta.se
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Fastställd: 2022-05-09

Diarienummer: KS.2022.146

Yttrande över Regional näringslivsstrategi
Sörmland
Hållbar Regional Utveckling (HRU) Region Sörmland remitterar för yttrande Regionala

utvecklingsnämndens förslag till Regional näringslivsstrategi Sörmland. Remissen är

ett led i beredningen av Regional näringslivsstrategi Sörmland vilken planeras att

beslutas vid Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 september 2022.

Gnesta kommuns remissvar
Gnesta kommun har genom näringslivschefen deltagit i ett antal workshops under

framtagandet av den regionala näringslivsstrategin, liksom ingått i styrgruppen som en

representant för en mindre kommun. Vice ordförande i kommunstyrelsen har deltagit i

en politisk referensgrupp. Gnestas perspektiv med olika inspel har tagits väl emot i

regionens arbete.

Det är positivt när samhällsaktörer på alla nivåer arbetar för fler företag och ett gott

företagsklimat, så även när Region Sörmland ser vikten av ett växande näringsliv som

skapar jobb och tillväxt. Den näringslivsstrategi som nu arbetats fram och nu gått ut på

remiss till länets kommuner har lyft fram tre viktiga områden: 1. Sörmlands

förutsättningar och framtid. 2. Innovation och konkurrenskraft. 3. Utbildning och

kompetens. Ur Gnesta kommuns perspektiv är alla tre områden relevanta och

kommunen ställer sig överlag positiv till dokumentet. Det finns dock några områden

som särskilt bör lyftas fram, där ett par områden bör betonas ytterligare och ett område

anses vara särskilt positivt.

Först och främst är det viktigt att påpeka att det är kommunernas ansvar att se till att

myndighetsutövande och tillståndsgivning sker enligt lagar och regler men att

serviceskyldigheten ur ett förvaltningsrättsligt perspektiv också hanteras på ett

företagarvänligt sätt, det vill säga att det är mycket viktigt att kommuner överlag

tillhandahåller överskådlig och tydlig information så att det blir lätt att göra rätt som

företag. Företag som på ett enkelt sätt kan skaffa sig de tillstånd som behövs för att

driva sin verksamhet kommer ha bättre chanser att lyckas. Denna myndighetsroll är

något som regionen oftast inte är inblandad i, varför regionens roll är en annan.



Kommunstyrelseförvaltningen 2 (3)

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

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

Regionen bör istället spela en mycket viktig roll i att underlätta för ett livskraftigt och

växande näringsliv genom att använda sin roll gentemot staten och/eller EU.

Ett område där regionen kan spela en särskilt viktig roll är inom

energiförsörjningsområdet. I näringslivsstrategin berörs detta inom området

Sörmlands förutsättningar och framtid och då med ett särskilt fokus på stöd till företag

att ställa om. Detta är bra men näringslivsstrategin bör också kunna användas som ett

underlag till att påverka staten att förenkla processer för att både ta fram mer el/energi

och underlätta kring tillståndsgivning för kraftförsörjning. Gnesta kommun anser

därför att detta område skulle behövas utvecklas ytterligare, speciellt då Gnesta

kommun återfinns på den globala kartan avseende el från solceller med tillhörande

lagring.

Under samma strategiska område, Sörmlands förutsättningar och framtid, handlar ett

stycke om att underlätta för företagsexpansioner och strategiska etableringar. Här

nämns både digital- och transportinfrastruktur och denna del är mycket viktig för att

skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa. Detta stycke kan gärna

utvecklas då regionen, som part i nationella förhandlingar eller remissinstans för

nationella planer, kan utnyttja strategin som en del i påverkansarbetet. Det är tydligt

att det behövs stora investeringar inom området, både vad gäller fiber, VA och vägar

och järnvägar. En samlad röst från regionens sida som del av Mälardalsrådet torde

därför vara mycket viktig för regionens företagare. Detta är en av Gnesta kommuns

mest viktiga framtidsfrågor, inte minst med tanke på att kommunen är beroende av en

välfungerande järnväg likväl som farbara landsvägar.

Ett annat område som är särskilt viktigt för Gnesta kommun återfinns under strategiskt

område 3, Utbildning och kompetens. Gnesta kommun har många småföretagare som

utgör en stor del av vår lokala arbetsmarknad och av den anledningen är det särskilt

positivt att se man avser att stimulera entreprenörskap och ungt företagande. Då

många av kommunens ungdomar en dag kommer att återfinnas som företagare är det

viktigt att de ges chansen att i tidig ålder skaffa sig en gedigen kunskap om företagande.

Kommunen önskar också att en tydlig strategi ger fler möjligheter att t ex söka medel

från EU´s olika fonder för att främja näringslivsutveckling och de små företagens

kompetensutveckling som då specifikt ger Gnestas många små företag chans till

utveckling och överlevnad.

Angeläget är även att marknadsföra Sörmland som en attraktiv plats att etablera och

driva sitt företag på, likväl som att kunna växa.

Den regionala näringslivsstrategin visar en viljeriktning för arbetet med att utveckla

näringslivet i Sörmland. Strategin är styrande för Region Sörmlands eget arbete och

medfinansiering av insatser och projekt. Samtidigt är den vägledande för de aktörer

som verkar i eller i anknytning till vårt län som t ex en kommun men också

företagsfrämjare, ideell organisation, företagare eller intresseorganisation.
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Strategin kommer med start under hösten 2022 att operationaliseras och konkretiseras

genom framtagandet av en handlingsplan, som tydligare pekar ut aktiviteter och

ansvarsområden.

Gnesta kommun ser fram emot framtagandet av handlingsplaner som kommer att

konkretisera tydliga aktiviteter och ansvarsområden för både region och kommuner.

Processen för framtagningen av själva strategin har varit en framgångsfaktor i att få en

samsyn kring våra utmaningar och möjligheter som län. Det är i de konkreta

aktiviteterna som Sörmland kan kliva fram och bli en region där företag trivs, är

konkurrenskraftiga, hållbara men också nya företag vill etablera sig. Här kommer

Gnesta att fortsätta bidra utifrån våra specifika perspektiv in i Sörmland som helhet.

Gnesta kommuns näringslivsprogram antagen mars 2021 har en målbild som stämmer

väl överens med Regionens. Likväl som de fem olika målområdena i Gnestas program

ligger väl i linje med Regionens mål, om än lite annorlunda formulerade. Vårt eget

program med handlingsplan blir en viktig pusselbit i näringslivsfrämjande aktiviteter

både i kommunen och i länet.

Sändlista
~ Region Sörmland
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Förfrågan om synpunkter avseende remissversion av Regional näringslivsstrategi Sörmland 
 
Hållbar Regional Utveckling (HRU) Region Sörmland remitterar för yttrande Regionala 
utvecklingsnämndens förslag till Regional näringslivsstrategi Sörmland. Det är ett led i beredningen av 
Regional näringslivsstrategi Sörmland, vilken planeras att beslutas vid Regionala utvecklingsnämndens 
sammanträde den 2 september, 2022.
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Remissinstanserna rekommenderas att fokusera sina synpunkter på den strategiska inriktningen i 
strategin och HRU ser gärna att nedanstående frågeställning beaktas särskilt:  
 Inom de strategiska områdena samt dess insatsområden: 

o Saknar ni något för att ytterligare öka tydlighet och effektivitet i vårt gemensamma arbete 
mot hållbar regional utveckling för omställning och utveckling för ett växande och 
konkurrenskraftigt näringsliv? 

o Hur skulle er organisation vilja och kunna medverka med framtida insatser under 
genomförandet av näringslivsstrategin? 

 
Den 19 maj erbjuds en digital remissdialog kl. 09.00-11.00 där strategin övergripande presenteras och 
det är en möjlighet att få svar på frågor inför inskickande av yttranden.
 
Missiv samt remissversion av Näringslivsstrategin bifogas. Dessa dokument finns även tillgängliga på: 
Sörmlands näringslivsstrategi 2022 - 2030 - Region Sörmland (regionsormland.se)
 
Yttranden över remissen skickas senast den 17 juni till: hallbarregionalutveckling@regionsormland.se 
Ange “Näringslivsstrategi RUN-HRU22-0087" i ämnesraden. 
 
Frågor om remiss och dialogmöte besvaras av: 
 Magnus Lindahl, strateg, Näringsliv, magnus.lindahl@regionsormland.se  telefon: 0709-81 77 23
 Linda Kroon, strateg, Näringsliv, linda.kroon@regionsormland.se telefon: 0703-32 76 34

 
 
Tack för er medverkan och inspel. 
 
Kenneth Hagström 
Regional utvecklingsdirektör 
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 SID 1(2) 

Förfrågan om synpunkter avseende remissversion av 

Regional näringslivsstrategi Sörmland 

 

Hållbar Regional Utveckling (HRU) Region Sörmland remitterar för 

yttrande Regionala utvecklingsnämndens förslag till Regional 

näringslivsstrategi Sörmland (se bilaga). 

  

Remissinstanserna rekommenderas att fokusera sina synpunkter på den 

strategiska inriktningen i strategin. HRU ser gärna att nedanstående 

frågeställning beaktas särskilt:  

Inom de strategiska områdena samt dess insatsområden: 

• Saknar ni något för att ytterligare öka tydlighet och effektivitet i vårt 

gemensamma arbete mot hållbar regional utveckling för omställning 

och utveckling för ett växande och konkurrenskraftigt näringsliv? 

• Hur skulle er organisation vilja och kunna medverka med framtida 

insatser under genomförandet av näringslivsstrategin? 

 

Remissen är ett led i beredningen av Regional näringslivsstrategi Sörmland 

vilken planeras att beslutas vid Regionala utvecklingsnämndens 

sammanträde den 2 september 2022. 

 

Den 19 maj 2022 kl. 9.00-11.00 hålls en digital remissdialog. Vid mötet 

presenteras näringslivsstrategin övergripande. Det är en möjlighet för 

remissinstanser och andra aktörer att få svar på frågor inför inskickande av 

yttranden. Remissdialogen genomförs tillsammans med presentation av 

Sörmlands regionala utvecklingsstrategi - Sörmlandsstrategin i syfte att visa 

hur dessa två dokument är sammankopplade. En inbjudan med länk och 

exakt tidsangivelse för presentation och diskussion om näringslivsstrategin 

skickas separat till samtliga remissinstanser. 

 

Frågor om remiss och dialogmöte besvaras av:  

• Magnus Lindahl, strateg, Näringsliv, 

magnus.lindahl@regionsormland.se telefon: 0709-81 77 23 

• Linda Kroon, strateg, Näringsliv,  

linda.kroon@regionsormland.se telefon: 0703-32 76 34 
 

Yttranden över remissen skickas, på grund av en komprimerad tidplan, 

senast den 17 juni till: hallbarregionalutveckling@regionsormland.se. 

Ange “Näringslivsstrategi RUN-HRU22-0087-1" i ämnesraden. 

 

Tack för er medverkan och inspel. 
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Kenneth Hagström 

Regional utvecklingsdirektör 
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Monica Johansson 
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I Sörmland finns goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Här finns allt från  
världsledande företag till ett spirande nyföretagande. Tillsammans bidrar det till ett levande 
och attraktivt Sörmland.

Regionen har förutom Mälardalens Universitet även närhet till flera akademier och högskolor, 
en växande befolkning, god tillgänglighet och en stark industritradition. Sörmland har 
nära och viktiga utbyten och samarbeten med omkringliggande regioner. Tillsammans 
med Östra Mellansverige har de fyra gemensamma styrkeområdena smart industri, hållbar 
livsmedelsförsörjning, morgondagens energilösningar och life science med välfärd och 
hälsa identifierats som områden med stor potential för framtida utveckling och global 
konkurrenskraft. Regionen är därför en lockande plats, både ur ett geografiskt och 
strategiskt perspektiv, för såväl expansion och utveckling av befintligt näringsliv som för 
etablering av nya företag. 

Ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv bidrar till en bred arbetsmarknad, hållbar 
utveckling och omställning, i hela regionen. Goda förutsättningar för näringslivet skapar 
möjligheter till utveckling, både för människor och företag. Tillsammans skapar vi ett växande 
och dynamiskt näringsliv.  

Nyttan med en näringslivsstrategi
Sörmlands näringslivsstrategi är en del i att genomföra och konkretisera den regionala 

utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin (RUS). Den 
regionala näringslivsstrategin: 

•  Identifierar och tydliggör områden som 
är viktiga för näringslivets omställning och 
utveckling idag och i framtiden. 

•  Ökar effektiviteten i arbetet med omställning, 
utveckling och förbättring av förutsättningar 
för ett konkurrenskraftigt, diversifierat och 
välmående näringsliv.

 
•  Anger riktningar för arbete inom 

näringslivsområdet och skapar tydlighet 
avseende Region Sörmlands ställningstaganden 

Inledning

och prioriteringar.

Näringslivsstrategin visar en viljeriktning för arbetet med att utveckla näringslivet i 
Sörmland. Strategin är styrande för Region Sörmlands eget arbete och medfinansiering 
av insatser och projekt. Samtidigt är den vägledande för de aktörer som verkar i eller 
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i anknytning till vårt län. En kommun, högskola, företagsfrämjare, ideell organisation, 
företagare eller intresseorganisation som har till uppgift att initiera, driva, fatta beslut om 
eller på annat sätt arbeta med näringslivsutveckling i Sörmland kan använda strategin både 
för att värdera om det arbete man har framför sig bidrar till strategins målsättning och för 
att få vägledning. Strategin är tillsammans med Sörmlandsstrategin en utgångspunkt när 
man söker regional, nationell eller internationell finansiering. 
Strategin kommer med start under hösten 2022 att operationaliseras och konkretiseras genom 
framtagandet av en handlingsplan, som tydligare pekar ut aktiviteter och ansvarsområden.  

Koppling till andra strategiska dokument
Det finns flera strategiska dokument som påverkar näringslivsstrategins inriktningar och 
prioriteringar. Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 gör 
den långsiktiga inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken tydlig. Den är styrande 
för vad de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete får användas till och är ledande 
för regionernas regionala utvecklingsstrategier. 

Den regionala utvecklingsstrategin RUS (Sörmlandsstrategin) har tagits fram av Region 
Sörmland tillsammans med länets kommuner, länsstyrelsen och andra intressenter. 
Utvecklingsstrategin anger de långsiktiga prioriteringarna för hållbar utveckling i 
Sörmland. Den är därmed styrande för näringslivsstrategin. De fem prioriteringarna nedan 
är förslag som kommer att föreslås till beslut i september.

Dessa fem prioriteringar är beroende av varandra. En 
god näringslivsutveckling ställer till exempel krav 
på rätt kompetens, en väl fungerande arbetsmarknad, 
tillgänglighet och bra boende- och livsmiljöer.  

1.  Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, 
med särskilt fokus på barn och unga 

 
2.  Boende- och livsmiljöer för jämlika 

möjligheter till arbete, välbefinnande och 
välfärd 

3.  Hållbar fysisk och digital tillgänglighet och 
mobilitet 

4. Kompetensförsörjning och livslångt lärande 

5.  Ett dynamiskt och växande näringsliv som 
bidrar till hållbar omställning
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Näringslivsstrategin har nära kopplingar till bland annat Sörmlands strategi för smart 
specialisering, Besöksnäringsstrategin, Regionalt serviceprogram, Strukturbild och 
Målsättningar för kompetensförsörjning. 

Näringslivsstrategin tar även hänsyn till de Globala målen i Agenda 2030. Framförallt påverkar 
strategin mål nummer 8, 9 och 12. Ett nära samarbete mellan olika strategier och handlingsplaner 
skapar tydlighet för arbetet med hållbar regional utveckling av näringslivet i Sörmland.  

Sörmlands modell för hållbar regional 
utveckling beskriver hur boende, hälsa, arbete, 
utbildning och näringsliv påverkar varandra. 
Sörmlandsstrategin utgår från en systemsyn och 
ett tvärsektoriellt synsätt med hjälp av modellen.

SÖRMLANDS MODELL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING1

1. Modell för hållbar regional utveckling - Region Sörmland (regionsormland.se)

Figur: Globala målen för hållbar utveckling.
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Hållbarhet
Sörmlandsstrategin pekar ut riktningen för en hållbar omställning. Hållbarhet är en förutsättning 
för utvecklingen av ett livskraftigt Sörmland – idag och i framtiden. Målet är ett hållbart socialt 
samhälle, där ekonomin är medlet och ekologin sätter ramarna. Sörmlandsstrategin ger en samlad 
bild av regionens tillgångar, möjligheter och utmaningar, samt våra gemensamma prioriteringar. 

Näringslivsstrategin utgår från att ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling alla 
är förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Ett näringsliv som växer och utvecklas, 
skapar arbetstillfällen med goda arbetsvillkor och tar hand om jordens resurser på ett ansvarsfullt 
sätt. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar därför hela strategin och dess framtida genomförande. 
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De sysselsatta i Sörmland är fördelade över olika branscher på ett likartat sätt som i riket. 
I det privata näringslivet är de största branscherna i regionen tillverkning, handel, 
företagstjänster, byggverksamhet, kulturella och personliga tjänster, transport samt hotell och 
restaurang.2  Andelen sysselsatta inom tillverkningsindustrin är stor jämfört med resten av landet. 
Tillverkningsindustrin kännetecknas av ett fåtal globala och innovativa storföretag, ett mindre 
antal produktägande bolag och en stor mängd underleverantörer som levererar på uppdrag, 
utan att ha egna produkter. Sysselsättningen inom vissa kunskapsintensiva branscher, så som 
företagstjänster, information och kommunikation samt finans och försäkring, ligger lägre än i 
övriga Sverige. 

Med tanke på Sörmlands branschstruktur har 
regionen en låg sysselsättningstillväxt. Flera 
branscher växer inte lika snabbt som på nationell 
nivå, medan andra växer snabbare. Det är naturligt 
att branscher förändras i olika takt, beroende 
på konjunktur och internationell konkurrens. 
För att göra näringslivets mindre sårbart är det 
viktigt med diversifiering. Det kan också bidra 
till en bredare arbetsmarknad, som kan inkludera 
arbetskraft med olika kompetenser. 
 

2-3.  Näringslivets geografi Sörmland, https://regionsormland.se/siteassets/tillvaxt-och-utveckling/regional-analys/
naringslivets-geografi-sormland-211118.pdf

Näringslivet i Sörmland

Figur: Sörmlands arbetsmarknadsstruktur jämfört med riket 20193
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Ofta lyfts kompetensförsörjningen som ett av de största hindren för näringslivet att växa. 
Samtidigt har Sörmland en hög arbetslöshet i jämförelse med resten av landet. En stor 
andel av de arbetslösa i regionen har varit det under en längre tid än 12 månader. Att 
arbetslösheten är hög, samtidigt som behovet av kompetens är stort, handlar framför allt 
om att de arbetslösa inte har de kompetenser som efterfrågas av företagen. I Sörmland är 
också andelen med enbart förgymnasial utbildning hög, även om utbildningsnivån har ökat 
över tid. För unga, lågutbildade eller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden kan 
tjänstesektorn erbjuda vägar in på arbetsmarknaden.

Sörmland är en exportregion. En stor andel av de varor och tjänster som skapas exporteras 
inom EU, men också till andra internationella marknader. En klar majoritet av exporten 
sker via de stora globala företagen. Många små och medelstora företag är indirekta 
exportörer, till exempel som underleverantörer till storbolagen.

Enligt Innovationsindex4 har Sörmland 
sedan 2004 gått framåt inom områdena 
förnyelseförmåga och marknadsförmåga. 
Det inkluderar bland annat nyskapande, 
nyföretagande, fysiskt kapital, 
internationella nätverk och faktisk 
förmåga till kommersialisering. 
Däremot backar regionen inom det som 
kallas grundförutsättningar, vilket bland 
annat handlar om kompetent arbetskraft 
för innovation, förnyelse och dynamik5. 

Näringslivets utveckling är i huvudsak densamma som trenden för Sverige i 
stort, med ökat nyföretagande och minskat antal konkurser bland aktiebolag 
under de senaste tre åren6. 

Både samhället och näringslivet står inför utmaningar, bland annat 
kopplade till demografi, internationell konkurrens, digitalisering och ökade 
skillnader i samhället. För att näringslivet ska kunna utvecklas och bidra till 
omställningen krävs goda förutsättningar för entreprenörskap, företagande, 
innovation och förnyelse. Strategin är ett viktigt dokument för att peka ut 
riktningen för regionens arbete med detta. 

4. Reglabs innovationsindex  
5. Avser här individer som bytt arbetsgivare de tre senaste åren. 
6. DNB-databasen



10
Näringslivsstrategi  
April 2022

REMISSVERSION

REMISSVERSION

Förutsättningar  
för näringslivets utveckling

Ett välmående och konkurrenskraftigt näringsliv och 
företagsklimat är nödvändigt för att Sörmland även i 
framtiden ska vara en attraktiv och långsiktigt hållbar region. 
Ett näringsliv som växer skapar också arbetstillfällen, som 
tillsammans med goda arbetsvillkor bidrar till ett socialt och 
ekonomiskt hållbart samhälle. 

För att Sörmland ska vara attraktivt för det befintliga 
näringslivet måste ett flertal grundläggande förutsättningar 
finnas på plats. Det ökar även möjligheten att locka nya 
investeringar och etableringar, vilket också kan bidra till 
en kontinuerlig och hållbar omställning för internationell 
konkurrenskraft. 

Nedanstående områden har sina egna processer vid sidan av 
arbetet med näringslivsstrategin – men de har alla en stor 
inverkan på näringslivet som helhet. Samtliga områden 
omfattas inte av näringslivsstrategin, men är viktiga 
att tänka på för att stärka förutsättningarna för hållbar 
näringslivsutveckling. 

Boende och livsmiljöer, mark och lokaler  
Sörmland har en mångfald av platser. Platser med olika förutsättningar och egenskaper, 
som på olika sätt är beroende av och kompletterar varandra. Goda boende- och livsmiljöer 
samt tillgång till bostäder är avgörande för näringslivets utveckling. Det har stor betydelse 
för att attrahera och behålla kompetens, men också för att bidra till utvecklingen av befintligt 
näringsliv och att nya företag etablerar sig i regionen.  
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Trygghet och brottslighet
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k och digital tillgänglighet

Finansiering till företag

Energiförsörjning

Kompetensförsörjning

Livsvilkor och hälsa

Figur: Förutsättningar för 
näringslivets utveckling
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För att ge näringslivet bra möjligheter till utveckling och konkurrenskraft behövs tillgång 
till bland annat lokaler, mark och vatten. Den översiktliga planeringen är därför relevant 
även för näringslivet. God samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet kan bidra 
till att tidigt identifiera intressekonflikter. Det kan även bidra till effektivt och långsiktigt 
hållbart brukande av ekosystem, befintlig mark och vatten, exempelvis genom att 
anspråkstagen mark eller existerande lokaler används på nya innovativa sätt. 

Fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet
En god tillgänglighet ger invånarna möjligheten att nå en större marknad för arbete 
och utbildning. En funktionell transportinfrastruktur och god mobilitet bidrar till de tre 
hållbarhetsdimensionerna för regional utveckling7.

Näringslivet behöver såväl effektiva gods- och nyttotransporter, som digital tillgänglighet 
och en väl utvecklad kollektivtrafik. Det underlättar kompetensförsörjningen, möjligheterna 
till rekrytering samt tillgången till kunder, leveranser och personliga möten. Det är viktigt 
att fortsätta utvecklingen för att binda ihop regionens olika delar och länka Sörmland 
till omvärlden. De rumsliga förutsättningarna för tillgänglighet, mobilitet, boende och 
livsmiljöer presenteras i Strukturbild Sörmland. 

Digitaliseringen kan bidra till hållbar omställning med nya affärsmöjligheter och ett mer 
flexibelt arbetsliv. Detta ställer krav på teknik, kompetens och digital mognad, särskilt i 
små och medelstora företag.

STRUKTURBILD SÖRMLAND: 

Strukturbild Sörmland, som är 
en del av Sörmlandsstrategin, 
är utgångspunkt för det fysiska 
perspektivet i det regionala 
utvecklingsarbetet. Strukturbilden 
visar en ortsstruktur och 
funktionella samband inom länet 
och med omvärlden.

Figur: Strukturbild Sörmland8

7. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Agenda 2030.
8. Strukturbild Sörmland - Region Sörmland (regionsormland.se)
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Energiförsörjning 
Energiförsörjning är en grundläggande fråga och en förutsättning för ett konkurrenskraftigt 
näringsliv. Samhällets produktion och användning av energi är under förändring, vilket 
krävs för att minska näringslivets klimatpåverkan och underlätta omställningen till en 
mer cirkulär ekonomi. Det handlar även om transportsektorns omställning. Samtidigt som 
elanvändningen ökar finns ett växande behov av breddad energimix. På kort sikt innebär 
det utmaningar på elsystemet och för leveransen av tillräcklig effekt under perioder då 
mycket el används. Detta ökar behovet av nya innovativa lösningar ytterligare. 

Livsvillkor och hälsa
Öppenhet, jämlikhet, jämställdhet och inkludering bidrar 
till en attraktiv region, där människor vill bo, leva och 
verka och företag kan utvecklas. Tillgång till kommersiell 
och offentlig service, kultur, natur, trygga och inspirerande 
miljöer samt balans mellan arbets- och privatliv är 
viktigt för en hållbar utveckling. Det påverkar också 
företagsklimatet positivt. 

Att ta tillvara på alla invånares potential, kompetens 
och mångfald under hela arbetslivet och underlätta 
matchningen till arbetsmarknaden främjar ett jämlikt och 
jämställt arbetsliv. Sysselsättning och möjligheterna att 
försörja sig själv är i sin tur viktigt för jämlik hälsa och 
goda livsvillkor.

Trygghet och brottslighet
För att det ska vara attraktivt att driva, starta, utveckla och etablera företag i Sörmland är 
säkerhet och trygghet fundamentalt. 54 procent av Svenskt näringslivs medlemsföretag har 
utsatts för brott under 2021, samtidigt uppger många att de inte polisanmält brott de utsatts 
för9. Alla branscher och typer av företag är utsatta, både fysiskt och digitalt. Mellan 2017 
och 2020 har företagares utsatthet ökat, främst på landsbygden och i mindre städer10.  
I Sörmland upplevs brottslighet och otrygghet framför allt i de största kommunerna11. 
Många företag möter även osund konkurrens från företag som inte följer lagar och regler12. 

Följderna och kostnaderna är stora och bidrar till otrygghet hos både kunder och 
medarbetare. Ökad trygghet och minskad brottslighet är viktigt för en socialt och 
ekonomiskt hållbar utveckling. För Sörmland handlar det dels om näringslivsutveckling 
och attraktivitet, dels om påverkan på samhället i stort, till exempel framtidstro, minskad 
segregation, tilltro till samhället eller möjligheter till jobb och försörjning.

9. Undersökning genomförd av Stiftelsen Tryggare Sverige 2021. 

10. Företagarna - foretagarna-brottmotforetagare-2021.pdf

11.  I Svenskt näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet 2021 rankar Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm och 
Strängnäs lågt på faktorn Brottslighet/otrygghet. Faktorn beskriver i vilken utsträckning som företag påverkas negativt 
av brottslighet/otrygghet i kommunen. Foretagsklimat.se

12. Delegationen mot arbetslivskriminalitet Delegation mot arbetslivskriminalitet - Regeringen.se
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Finansiering till företag
För att öka möjligheterna till omställning, ekonomisk utveckling och sysselsättning i Sörmland, 
är det betydelsefullt med tillgång till en väl fungerande kapitalmarknad. Det gäller både privat 
och offentlig finansiering för företag i tidigt skede, likväl som för etablerade företag – oavsett 
företagarens kön, bakgrund eller bransch. Möjligheter till finansiering från regionala, nationella och 
europeiska initiativ är viktigt för att främja framtida innovationskraft och utveckling. 
 
Kompetensförsörjning 
Bristande kompetensförsörjning har länge 
varit ett av företagens största hinder för 
tillväxt och utveckling. Sörmland, Sverige 
och världen befinner sig i en brytningstid, där 
omställning till ett hållbart samhälle måste 
ske. När arbetsmarknaden ställer om behövs 
kunskap och kompetens utvecklas för att 
möta utmaningar kopplade till exempelvis 
demografi, ökade klyftor, teknisk utveckling 
och digitalisering, globalisering och klimat. 

För att näringslivet ska ha tillgång till 
rätt kompetens behövs en väl fungerande 
kompetensförsörjning. Bland annat är livslång 
lärande och matchning, som säkerställer 
att arbetskraftens kompetenser motsvarar 
företagens behov, två viktiga områden. 
Med tillgång till rätt kompetenser har 
näringslivet också rätt verktyg för att bygga 
konkurrenskraftiga företag,  genom att möta 
utmaningarna och möjligheterna som kommer 
med omställningen på bästa sätt.

 

Med tillgång till rätt kompetenser ökar 
företagens förutsättningar att bygga 
konkurrenskraft.
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Strategiska områden  
ur ett näringslivsperspektiv 
I det här avsnittet presenteras tre områden som är strategiskt viktiga för att nå ett dynamiskt 
och växande näringsliv, som bidrar till hållbar omställning. Områdena tar avstamp 
i de nationella målsättningarna, men utgår från Sörmlands specifika förutsättningar. 
Områdena har tagits fram i dialog med flera aktörer i Sörmland. Det första området har 
fokus på platsens betydelse, det andra på insatser för företagsutveckling och det tredje på 
kompetensförsörjning. 

FÖRUTSÄTTNINGAR & FRAMTID
Sörmland är platsen för framtidens näringsliv

Samverka för ett attraktivt företagsklimat

Säkra trygg energiförsörjning och effektiv  
energianvändning

Underlätta företagsexpansion och 
strategiska etableringar 

INNOVATION &  
KONKURRENSKRAFT
Sörmland har ett internationellt  
konkurrenskraftigt och växande näringsliv

Verka för ett mer diversifierat näringsliv 

Stimulera ökad innovation, digitalisering  
och omställning

Underlätta för internationalisering och 
ökad export 

Tillgängliggöra och synliggöra  
innovations- och utvecklingsfinansering 

Stimulera samverkan och samarbets- 
plattformar

Stärka nyföretagande

UTBILDNING & KOMPETENS
Sörmland möter näringslivets kompetensbehov

Underlätta en inkluderande kompetensförsörjning 

Bidra till utbildning och fortbildning

Förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan 

Attrahera talang och kompetens

Stimulera entreprenörskap och ungt företagande

Detta når vi genom att

Detta når vi genom att

Detta når vi genom att
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Strategiskt område 1: Sörmlands förutsättningar och framtid
Sörmland är platsen för framtidens näringsliv

Sörmlands näringsliv har olika geografiska förutsättningar med varierande potential. 
Näringslivet är geografiskt diffrentierat, något som till exempel blir tydligt genom att  
krympande och växande branscher inte alltid finns på samma plats. Olika typer av insatser 
kan därför variera på grund av att olika delar av regionen har olika behov. 

Många frågor kopplade till geografi hanteras redan av enskilda kommuner eller i regionala 
processer, som Strukturbild Sörmland. Men inom vissa områden behövs kompletterande 
insatser för att Sörmland verkligen ska bli platsen för framtidens näringsliv. 

Detta når vi genom att:
•  samverka för ett attraktivt företagsklimat,
•  underlätta företagsexpansion och strategiska etableringar,
•  främja energiomställning och stabil energiförsörjning

Samverkan för ett attraktivt företagsklimat
Sörmland har goda geografiska förutsättningar, men är samtidigt en liten region. Det 
innebär att samverkan mellan aktörer med kompletterande kompetens och resurser blir 
extra betydelsefullt för att skapa ett attraktivt företagsklimat. Samverkan kan till exempel 
kretsa kring ett mer enhetligt bemötande av företag eller gemensamma rutiner i vissa 
frågor, liksom möjligheter till gemensam omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Det 
finns även behov av funktionella samarbeten inom regionen och med aktörer utanför 
regionen, både nationellt och internationellt. 

Underlätta företagsexpansion och 
strategiska etableringar 
Grundläggande för utveckling och attraktivitet 
är att skapa förutsättningar för befintliga företag 
att stanna kvar och växa i hela regionen, inte 
minst i takt med en ökande internationell 
konkurrens. För att attrahera nya företag, 
kompetens, talanger, besökare och investeringar 
till Sörmland behövs goda förutsättningar. 
Tillgänglighet genom både digital- och 
transportinfrastruktur är exempel på det. 

Näringslivsstrategin ska komplettera 
kommunernas och andra aktörers arbete. När 
det gäller företags expansion och strategiska 
etableringar kan det exempelvis ske i samband 
med beslut om större etableringar som har 
strategisk betydelse. Det kan även handla om 
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investeringar som bidrar till att lösa utmaningar inom prioriterade områden och som säkrar 
en hänsynsfull användning av klimat och miljö. 

För att underlätta detta är det centralt med ökad samsyn och gemensamma prioriteringar 
mellan Region Sörmland, kommunerna och övriga aktörer. Genom samverkan kring 
paketering, marknadsföring och stöd vid etablering eller expansion ökar förutsättningarna 
för att en expansion eller etablering sker inom regionen eller i funktionella stråk där Sörmland 
ingår. 

Främja energiomställning och stabil energiförsörjning  
Stabil energiförsörjning är av stor betydelse för utvecklingen av det befintliga näringslivet 
och för nyetableringar. Samtidigt finns stora utmaningar kring att främja energiomställning, 
hantera kapacitetsbrist och säkerställa behovet av energi i hela 
Sörmland. Det behövs ett effektivt energiutnyttjande och en 
breddad energimix, med väl fungerande distributionssystem. 

Energiförsörjning och omställning innebär komplexa 
frågeställningar. Det behövs därför en ökad kunskap om vilken 
roll olika aktörer kan ta för att främja energiomställningen, 
och genom detta bidra till ett mer hållbart samhälle på kort och 
lång sikt. Samverkan mellan näringsliv och andra aktörer kan 
bidra till innovation och utveckling, i form av nya och effektiva 
energilösningar i framtiden.
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Strategiskt område 2: Innovation och konkurrenskraft  
Sörmland har ett växande och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv 

Ökad innovation och internationell konkurrenskraft är viktigt för att stärka nyföretagande och 
utveckling av befintliga företag. Det kan bidra till ökad diversifiering i näringslivet genom 
utveckling av såväl spetsföretag inom utpekade styrkeområden enligt Sörmlands strategi för 
smart specialisering, som bredare satsningar på näringslivets utveckling. 

Innovation och utveckling av nya eller förbättrade produkter, tjänster eller processer kan skapa 
möjligheter för näringslivet att bidra till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling 
på en global marknad. Men då behövs plattformar som uppmuntrar till tvärsektoriella möten 
mellan aktörer, branscher och kompetenser regionalt, nationellt och internationellt. 

Export är viktigt för företagens omsättning, konkurrenskraft, lönsamhet och attraktivitet13. 
Dessutom stärker internationalisering företagens motståndskraft och förmåga att möta 
globala trender inom områden som exempelvis digitalisering, teknikskiften, tjänstefiering och 
hållbarhet. 

Detta når vi genom att:
•  verka för ett mer diversifierat näringsliv,
•   stimulera ökad innovation, digitalisering och omställning,
•   underlätta för internationalisering och ökad export, 
•   tillgängliggöra och synliggöra innovations- och utvecklingsfinansiering, 
•   stimulera samverkan och samarbetsplattformar,
•  stärka nyföretagandet.

Verka för ett mer diversifierat näringsliv
Ett diversifierat näringsliv kan möta framtida utmaningar och 
möjligheter på ett bra sätt. Det är även mer motståndskraftigt 
mot förändringar som sker i omvärlden. Systemet som främjar 
företagande och stöttar innovation ska  därför finnas till för en 
bredd av branscher, företagsformer och företagsstorlekar. Det ska 
nå ut till entreprenörer och företagare i alla delar av regionen, 
oavsett kön, ålder och bakgrund. 

Stimulera ökad innovation, digitalisering och omställning
Innovation och digitalisering skapar förutsättningar för 
omställning mot ett mer hållbart näringsliv. Ett välfungerande 
innovationssystem samt satsningar på forskning och innovativa 
miljöer leder till förnyelse. Det i sin tur en grund för hållbar 
utveckling av befintligt näringsliv och etablering av nya företag. 
Genom samverkan och riktade investeringar skapas förutsättningar 
för utveckling av både spets och bredd i det sörmländska 
näringslivet.

13. Copenhagen School of Business
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Innovationssystemet utgörs av olika aktörer, inklusive företag, akademi, forskningsinstitut, 
innovationsfrämjare, privata och offentliga finansiärer samt forsknings- och innovationsstödjande 
infrastrukturer exempelvis testbäddar och demonstrationsanläggningar. Mälardalens 
universitet tillsammans med andra universitet och högskolor utgör nav för ny kunskap, 
forskning och utveckling, Samtidigt bidrar närmare/ökad samverkan mellan akademi och 
företag till att stärka näringslivets potential och utvecklingsmöjligheter. Genom smart 
specialisering utvecklas styrkeområden för innovation, omställning och attraktivitet, som även 
kan bidra till att lösa stora samhällsutmaningar14. Samverkan med andra regioner, som har 
kompletterande kunskaps- och innovationsmiljöer, stärker Sörmlands kapacitet och kan bidra 
till att växla upp de regionala insatserna.

Digitaliseringen innebär nya affärsmöjligheter. Genom ökad kompetens och ett ledarskap 
som förstår digitaliseringens möjligheter ökar den digitala mognaden och konkurrenskraften. 
En väl utbyggd digital infrastruktur och digitala lösningar ger människor tillgång till 
kompetensutveckling och möjligheter till ett flexibelt arbetsliv.  

Underlätta för internationalisering och ökad export  
Sverige är en öppen ekonomi med stort beroende av fri 
handel med omvärlden. På nationell nivå är området 
prioriterat i Sveriges export-och investeringsstrategi14. 
Ökad export och samarbeten över gränserna stärker 
konkurrenskraft, utveckling, attraktivitet och 
motståndskraft samtidigt som det bidrar till välfärd 
och sysselsättning. För att bli mindre sårbara behöver 
fler företag sträva efter utveckling av egna produkter 
och tjänster för export. Även lokala företag som idag 
inte bedriver export eller import kan genom en ökad 
internationell medvetenhet utveckla sin förmåga att stå 
emot internationell konkurrens. 

Trösklarna genom hela internationaliseringsprocessen behöver sänkas för näringslivet. 
Det kan handla om att erbjuda inspiration eller hjälp och stöd utifrån lokala och regionala 
förutsättningar, i samverkan mellan olika aktörer. Ett mer internationellt näringsliv kan även 
svara upp mot regionala och globala hållbarhetsutmaningar på ett bättre sätt och därigenom 
bidra till både omställning och målsättningar i Sörmlandsstrategin. 

14.  Sveriges-export--och-investeringsstrategi.pdf (regeringen.se)
15. https://regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/naringsliv/smart-specialisering/

STRATEGIN FÖR SMART SPECIALISERING

Smart specialisering innebär att regionen har en strategi för vilka områden 

man ska satsa på för att bli globalt konkurrenskraftig. Det handlar om att 

bygga på de styrkor man redan har och utveckla dem ytterligare, men det 

gäller också att se andra möjligheter och hitta nya områden och branscher, 

som uppstår då världen, näringslivet och samhället förändras15.
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Tillgängliggöra och synliggöra innovations- och utvecklingsfinansiering  
Många företag behöver kompletterande finansiering i samband med större innovations- 
och utvecklingsinsatser. För enskilda företag är det en utmaning att skapa sig en 
överblick över vilka möjligheter till finansiering som finns. I många fall gäller det även 
finansieringsmöjligheter som lån, riskkapital och exportkrediter. Detsamma gäller att som 
företagare ha insyn i specifika erbjudanden, exempelvis tidsbegränsade checkerbjudanden, 
bidrag och utlysningar från regionala, nationella eller europeiska program. 

Även bland offentliga aktörer och 
innovationsfrämjare är kännedomen om olika 
finansieringsalternativ ofta begränsad. För 
att kunna göra olika typer av finansiering 
mer synlig och tillgänglig för företagare i 
olika branscher och skilda delar av regionen 
behövs en ökad kunskap och löpande 
bevakning av olika finansieringsmöjligheter. 
Med bättre överblick ökar möjligheterna att 
proaktivt påverka finansiärer – regionalt, 
nationellt eller internationellt – redan i ett 
tidigt skede, så kommande utlysningar 
sker inom områden som bidrar till hållbar 
utveckling i Sörmland. 

Stimulera samverkan och 
samarbetsplattformar 
Det finns många offentliga aktörer som på olika 
sätt påverkar och påverkas av förutsättningarna 
för hållbar näringslivsutveckling. De flesta 
kommuner har egna näringslivsstrategier 
med målsättningar om utveckling för det 
lokala näringslivet. Region Sörmland och 

Länsstyrelsen har ett parallellt uppdrag av mer regionsövergripande karaktär, som förutsätter 
samarbete med kommuner och andra aktörer för att nå framgång. 

På samma sätt finns ett stort antal innovations- och näringslivsfrämjande aktörer med olika 
– och ibland överlappande – uppdrag att stötta näringslivets utveckling. Det kan bland annat 
handla om rådgivning, kontaktskapande eller finansiering. I vissa fall handlar det om privata 
aktörer, som företags-, kluster- eller branschorganisationer, i andra fall handlar det om 
offentligt finansierade aktörer, inkubatorer, science parks, forskningsinstitut eller liknande. 
Även akademin har en viktig roll när det gäller såväl forskning och utbildning som samverkan 
och nyttiggörande av resultat. 



20
Näringslivsstrategi  
April 2022

REMISSVERSION

REMISSVERSION

Innovation främjas genom tvärsektoriella utbyten, mellan olika kompetenser, branscher 
och aktörer. Utvecklingen av olika samverkansytor inom och utanför regionen skapar 
förutsättningar att stärka näringslivets utveckling och gemensamt identifiera utmaningar och 
utforma lösningar. Genom större förståelse för varandras roller, etablerade relationer och 
löpande erfarenhetsutbyte blir det enklare för främjare att lotsa företagen rätt och risken för 
onödig överlappning minskar. Samtidigt underlättas företagens tillgång till olika insatser och 
samarbeten. Även om det redan idag finns vissa samverkansplattformar för innovation och 
näringslivsutveckling så behöver dessa fortsatt utvecklas, tydliggöras och kompletteras genom 
ytterligare samverkan över regiongränserna. 

Stärka nyföretagandet  
Nyföretagandet har 
stor betydelse för att 
skapa dynamik på 
arbetsmarknaden och bidra 
till ett mer diversifierat 
näringsliv. Det viktiga är 
att skapa förutsättningar för 
ett långsiktigt och hållbart 
företagande längs hela 
utvecklingskedjan, från 
idé till företagsetablering, 
tillväxt och mognadsfas. 
Behovet och 
förutsättningarna för start 
och överlevnad ser olika ut 

inom olika branscher. Vissa branscher kräver stora investeringar, medan trösklar att etablera 
sig inom andra branscher är lägre. Kraven på formell kompetens och utbildning skiljer sig 
mycket åt mellan branscher. Likaså påverkar regelverk, transportbehov, attityder med mera 
möjligheten till nyföretagande. 

Goda förutsättningar till ett diversifierat näringsliv skapas genom ett inkluderande perspektiv, 
med lika tillgång till rådgivning, finansiering med mera. Det behöver även finnas en fysisk 
och digital infrastruktur som möjliggör företagande i hela regionen. 
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Strategiskt område 3: Utbildning och kompetens 
Sörmland attraherar och utvecklar kompetens för att möta näringslivets behov 

Det tredje strategiska området handlar om näringslivets tillgång till kompetens. Bristande 
kompetensförsörjning är ett stort tillväxthinder för många företag. För att nyttja hela 
regionens kompetens och möta näringslivets behov krävs en stark samverkan kring 
kompetensförsörjning. Näringslivets roll i detta är viktig, eftersom de är behovsägare och 
partner, till exempel under utveckling och genomförande av utbildningar och andra 
kompetenshöjande insatser. 

Näringslivsstrategin utgår från näringslivets behov av 
arbetskraft, snarare än individers behov av sysselsättning 
och försörjning, även om frågorna är nära integrerade. 
Kompetensförsörjningen påverkas av en mängd faktorer, 
bland annat möjligheter till utbildning, livslångt lärande och 
rekrytering av talanger, både nationellt och internationellt. 
Men även arbetsgivarnas attraktivitet, fysisk och digital 
tillgänglighet, individens förutsättningar att delta på 
arbetsmarknaden och attityder till företagande och 
entreprenörskap i befolkningen påverkar näringslivets 
utveckling på lång sikt. Entreprenörskap är därför en viktig 
del i grundutbildningen som ger barn och ungdomar möjlighet 
att träna och utveckla sin kreativitet och företagsamhet. Detta 
stärker dem i deras framtida karriärer och livslånga lärande.
 
Insatsområdena strävar framför allt mot Sörmlandsstrategins 
prioritering för kompetensförsörjning och livslångt lärande, där efterfrågan på kompetens 
och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas. 

Detta når vi genom att:
• underlätta en inkluderande kompetensförsörjning,
• bidra till utbildning och fortbildning,
• förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan,
• attrahera talang och kompetens,
• stimulera entreprenörskap och ungt företagande.

FAKTARUTA: MÅLSÄTTNINGAR FÖR KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Aktörer i Sörmland har gemensamt prioriterat mål som är av speciell vikt för vår region att arbeta med, 
utifrån förutsättningar och behov.

Målsättningarna är klustrade inom tre övergripande områden: skapa en mer inkluderande  
kompetens försörjning, främja en mer hållbar utbildning och fortbildning samt arbeta för en bättre 
matchning mellan utbud och efterfrågan av kompetens. De tre områdena är tätt länkade till varandra,  
då kompetensförsörjning är ett område som behöver ett helhetligt perspektiv16.

16. Politiska sammanträden och möteshandlingar - Möten - Regionala utvecklingsnämnden (2020-11-27) (opengov.cloudapp.net)
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Underlätta en inkluderande kompetensförsörjning 
Att i högre grad inkludera individer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden skapar 
möjligheter till en växande arbetsmarknad. En segregerad arbetsmarknad leder till en 
begränsning av arbetsgivares rekryteringsbas och tillgången till kompetens. Om en större 
andel av arbetskraften inom utsatta och marginaliserade grupper kan bidra minskar såväl 
kompetensbristen och de kostnader och lidande som utanförskap innebär. Integration är ett 
viktigt steg för att kunna nyttja och förverkliga allas kompetenser – och integration börjar ofta 
med ett jobb. 

Det är viktigt att påverka normer vid rekrytering för att skapa plats för alla människor och stärka 
näringslivets förutsättningar. Att även arbeta aktivt med mångfald ger fler perspektiv som leder 
till nya produkter, tjänster samt kundgrupper. Möjliga insatser kan till exempel vara att öka 
företagens förståelse för detta, stärka tillgången till vissa typer av kompetens exempelvis språk 
eller kultur och att underlätta kompetensförflyttning inom organisationer och företag. Även en 
könssegregerad arbetsmarknad leder till en begränsning av arbetsgivares rekryteringsbas och 
tillgång till kompetens. 

Bidra till utbildning och fortbildning
Sörmland har och har under lång tid haft en låg utbildningsnivå. Samtidigt är utbildning en 
nyckel för en växande arbetsmarknad och för att förbättra kompetensförsörjningen i regionen. 
Idag behöver Sörmlands andel elever med avslutad utbildning på gymnasienivå öka i alla delar 
av regionen, oavsett om studierna leder till vidare studier på högskolenivå eller ett yrkesbevis/
yrkesexamen. Yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och vuxenutbildning behöver lyftas 
fram och attraktiviteten ökas så att fler tar vara på de möjligheter som utbildningsformerna 
erbjuder. För de som läser högskoleförberedande program på gymnasiet behöver andelen som 
går vidare till en högskoleutbildning öka. 

En högre utbildningsnivå gör individer mer 
anställningsbara och stabila på arbetsmarknaden, 
vilket är positivt för näringslivet. Samtidigt är 
näringslivets roll avgörande för utvecklingen av 
utbildning på alla nivåer, exempelvis genom att 
tydliggöra kompetensbehov, påverka utformning 
av nya utbildningar, erbjuda möjligheter till 
kompetensförflyttning, praktik och arbetsplatsförlagt 
lärande. Att kunna erbjuda attraktiva utbildningar är 
viktigt och påverkar även attraktionen inom olika 
branscher. 

För en fungerande kompetensförsörjning måste det även finnas möjligheter för individen att 
utvecklas och lära sig nya saker hela livet. Kompetensväxling kommer bli vanligare framöver, i 
takt med att arbetslivet förlängs och arbetsmarknaden förändras snabbare. Kompetensutveckling 
i arbetslivet, kontinuerligt lärande i vardagen liksom möjligheter att delta i formell utbildning 
parallellt med jobb är vägar som behövs. Det kan göra det möjligt för individer att utveckla eller 
införskaffa nya färdigheter.
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Förbättrad matchning mellan utbud och efterfrågan 
För att kunna matcha individer till jobb behöver de ha kompetenser som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. För att lyckas med detta behövs både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. 
På längre sikt behöver näringslivet tillsammans med utbildningsaktörer hjälpas åt att identifiera 
kompetensbehov. Dessa kan sedan ligga till grund för planering och dimensionering av olika 
typer av utbildningar, liksom till insatser för att öka kunskapen om vilka behov som finns på 
arbetsmarknaden. Mötet mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och andra relevanta aktörer 
skapar transparens och förståelse kring utbildningsområdet, vilket utgör grunden för ett fungerande 
kompetensförsörjningssystem. Näringslivet behöver ta en aktiv roll i dessa processer för att påverka 
sina möjligheter till kompetensförsörjning.

Attrahera talang och kompetens
Arbetsgivarna har behov av strategisk kompetens även inom områden där det idag saknas befintlig 
kompetens i regionen och där utbildningssystemet inte kan erbjuda snabba insatser. För att 
säkerställa tillgången till spetskompetens är det viktigt att göra det lätt att rekrytera talanger. Det 
kan handla om att utnyttja digitaliseringens ökade möjligheter till distansarbete eller om att attrahera 
talangerna att flytta till regionen. Eftersom effekterna av kompetensrekrytering historiskt varit 
begränsade, så bör insatser främst ske inom kompetensområden som är av strategisk betydelse för 
näringslivets utveckling. Det är då viktigt att regionen är en välkomnande, attraktiv och öppen region 
med ett bra mottagande för både talanger och medföljande.

Stimulera entreprenörskap och ungt  
företagande
Näringslivet kan utvecklas även genom ökad 
företagsamhet och stärkt entreprenörskap. Vissa 
typer av insatser kan handla om utbildning, till 
exempel i entreprenörskap och företagande, annat 
handlar snarare om att påverka attityder. Med 
insatser i tidiga åldrar och goda förebilder kan fler 
individer se möjligheterna med nyföretagande och 
utveckla en högre grad av kreativitet, nyskapande 
eller intraprenörskap i såväl privat som offentlig 
sektor. Vissa typer av insatser kan handla om 
utbildning, till exempel i entreprenörskap och 
företagande, annat handlar snarare om att påverka 
attityder. 
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Genomförande
Genom en tydlig och gemensam viljeinriktning och ökad tillit mellan aktörer skapas en 
bättre grund för handlingskraft. En del i strategins genomförande handlar om modigt 
ledarskap och flexibilitet att hantera oväntade behov och snabba förändringar i samhället 
och omvärlden. För att ligga i framkant måste det finnas handlingsberedskap, vilja och 
resurser för att hantera nya situationer. 

Roller, ansvar och samverkan
Näringslivsutveckling är ett komplext område som 
spänner över många politik- och kompetensområden. 
Det påverkas av en mångfald av aktörer med olika 
roller, ansvar, kompetens och drivkrafter. Ett mer 
samordnat och sammanhållet arbetssätt stärker det 
regionala näringslivets förutsättningar för utveckling, 
konkurrenskraft och attraktivitet. 

Region Sörmland samordnar utvecklingsfrågorna i 
regionen och leder arbetet med att analysera, förankra 
och följa upp insatser för hållbar regional utveckling, 
som en del av det regionala utvecklingsuppdraget. 
Regionen har för detta uppdrag tillgång till vissa 
statliga och regionala medel. Dessa kan riktas 
till prioriterade insatsområden, men även växlas 
upp genom medfinansiering från nationella och 
europeiska program, exempelvis EU:s strukturfonder. 
För att skapa maximal effekt krävs samverkan med 
andra aktörer, i linje med regionala och nationella 
strategier.

Ett effektivt genomförande av Sörmlands näringslivsstrategi förutsätter också insatser 
från aktörer från olika sektorer och på flera olika nivåer, exempelvis kommuner, akademi, 
myndigheter, idéburen sektor, företagsfrämjare, näringsliv och branschorganisationer. 
Ingen enskild aktör har dock mandat att styra över de andra vilket gör det viktigt att 
utveckla stabila och väl fungerande samverkansformer för att skapa en gemensam 
helhetssyn. När fler aktörer samverkar kan synergier uppstå och skaleffekter skapas. 
Dessutom kan alla aktörer på så vis påverka sådant de på egen hand inte har möjlighet att 
styra över. 

Det tar tid att etablera de relationer och det förtroende som krävs för att gå från inledande 
samtal till etablerad samsyn, samarbeten och konkreta insatser. Men med väl fungerande 
samverkansstrukturer och tydliga roller skapas goda förutsättningar för flexibilitet, 
långsiktighet, motståndskraft och snabba beslut som även bidrar till näringslivsstrategins 
genomförande. 
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Exempel på funktioner under genomförandet av näringslivsstrategin är att facilitera 
samarbeten, ta fram kunskapsunderlag och omvärldsanalyser, tillhandahålla eller 
mäkla finansiering, erbjuda rådgivning eller utbildning, koordinera kommunikation och 
utvärdering med mera. Behoven kommer att variera över tid, vilket kräver flexibilitet från 
alla inblandade aktörer för att identifiera och justera roller och ansvarsområden. 

Handlingsplan 
Näringslivsstrategin kommer att konkretiseras i en handlingsplan med utvecklingsprojekt. 
Inledningsvis kommer pågående aktiviteter och projekt att identifieras inom respektive 
strategiskt område. Utifrån detta kan behov av andra insatser utvecklas. 

I handlingsplanen kommer olika insatser att beskrivas, liksom när och hur de ska 
genomföras och vilka aktörer som ska ansvara eller medverka i genomförandet. 
Handlingsplanen kommer, i likhet med strategin, att tas fram i samverkan mellan Region 
Sörmland och andra offentliga aktörer, företag, akademi, myndigheter på lokal, regional och 
nationell nivå, bransch- och intresseorganisationer med flera.  

Handlingsplanen kommer att vara levande dokument, som följs upp och revideras 
regelbundet under perioden 2022-2030. Revideringen tar sin utgångspunkt i analys, 
lärdomar, utveckling och nya behov. Handlingsplanens format och uppföljningsmodell 
kommer att utvecklas i samband med dess framtagandet.

Uppföljning, utvärdering och lärande 
Uppföljning, utvärdering och lärande leder till professionellt genomförande av de olika 
delarna i näringslivsstrategin. Syftet är att ge en överblick av insatserna och deras resultat på 
kort och lång sikt. Resultaten kan användas för att utveckla genomförandet, samt redovisa 
hur investerade medel nyttjats.

SAMTAL Vem vill göra
något och varför?1

SAMSYN Vad ska 
göras?2

SAMARBETE Vilka behövs för 
att göra det?3

SAMHANDLING Hur ska det göras 
och av vilka?4
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Där det är möjligt kommer indikatorer att användas för att följa utvecklingen inom de 
olika strategiska områdena, både på kort och lång sikt. Indikatorerna identifieras som en 
del i arbetet med handlingsplanen. Tidsintervall för när data finns tillgängligt varierar 
mellan olika frågeställningar. Data kommer därför att presenteras vid olika tillfällen 
under perioden. 

Uppföljning handlar om att löpande 
följa genomförandet, för att 
identifiera nya behov eller avvikelser 
som leder till beslut om justeringar 
i handlingsplanen. Uppföljningen 
sker i dialog med regionala aktörer 
och, om möjligt, integrerat med 
uppföljningen av Sörmlandsstrategin 
och andra processer som relaterar till 
näringslivsutveckling.

Utvärdering syftar till att, med 
viss regelbundenhet, analysera 
genomförandet av strategin med 
fokus på förändringsprocesser. Det 
handlar exempelvis om aktiviteter 

och resultat bidragit till – eller har förutsättningar att bidra till – önskade effekter. En del 
i utvärderingen kan även handla om omvärldsbevakning, för att identifiera förändringar 
som kan påverka genomförandet. Det ger i sin tur underlag för omprioriteringar inom 
ramen för strategin. Förutom halvtids- och effektutvärdering i slutet av strategiperioden 
kan vissa riktade utvärderingar eller fördjupningar inom specificerade teman bli aktuella. 

Lärande. För ett långsiktigt arbete med näringslivsutveckling behövs ett systematiskt, 
gemensamt lärande för mobilisering av regionens aktörer och flexibilitet i strategins 
genomförande. Lärandet bygger både på löpande analyser och underlag. Dessa har 
samlats in i form av indikatorer och genom uppföljning och utvärderingar. Det samlade 
resultatet sammanställs exempelvis vartannat år i en eller fler rapporter och presenteras 
för diskussion med relevanta aktörer. Med utgångspunkt i resultat och erfarenheter 
kan goda förutsättningar för nya aktiviteter och en tydlig ansvarsfördelning skapas. 
För att nå de resultat och effekter som förväntas av näringslivsstrategin är det viktigt 
med väl fungerande kommunikation. Dels för att hålla alla berörda informerade, dels 
för att stärka attraktionskraften genom att synliggöra det näringslivsarbete som pågår i 
Sörmland. 
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Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning efter april avseende

kommunstyrelsen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Den ekonomiska uppföljningen samt investeringsuppföljningen godkänns.

2. Förvaltningen uppdras att återkomma med åtgärder för en ekonomi i balans.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningens budget är -79 530 tkr. De fyra första månaderna visar

ett mindre underskott inom skattekollektivet på -45 tkr, vilket främst är ett resultat av

höga kostnader för inhyrd personal som motverkas lägre personalkostnader och

generellt låga aktivitetskostnader.

Taxekollektivet har ett underskott på -2 147 tkr för perioden. Underskottet kommer

från VA-enheten och kostnader för lagning av läckor på ledningsnätet samt höga

kostnader för hantering av slam inom reningsverken. Det motverkas av eftersläpning i

kostnader för hantering av avfall inom Renhållningsenheten.

Endast ett fåtal investeringar har skrivits fram från framtidsplan 2022-2024.

Drift per enhet inom kommunstyrelsen

Verksamhetsområde Helårs- Avvikelse Prognos

  Budget Utfall - budget Avvikelse

    April April

Politiska kostnader -3 031 -173 0

Kommunchef -4 297 +275 0

Ekonomienheten -9 245 -1 470 -3 400

IT-enheten -8 864 +340 0

HR-enheten -9 290 +173 -1 000

Kanslienheten -6 654 +285 0

Kommunikation o samverkan -38 149 +524 0

- Kommunikation o samverkan -4 860 +34 0

- Näringsliv -382 +10 0

- Kultur -1 137 +190 0

- Servicecenter -4 412 12 0

www.gnesta.se
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- Bibliotek -4 741 +193 0

- Fritid -20 387 +13 0

- Övrigt (Elektron, Klämmingen) -2 230 +72 0

Totalt Skattekollektiv -79 530 -45 -4 400

VA-enheten 0 -2 812 -10 500

Renhållningsenheten 0 +665 0

Totalt Taxekollektiv 0 -2 147 -10 500

Politiska kostnader

Perioden visar ett underskott -173 tkr. Underskottet kommer från högre kostnader för

böcker/media och avgifter i perioden.

Prognos: Enligt budget

Kommunchef

Enheten visar ett överskott +275 tkr tom april. Vilket kommer från lågt utfall inom

budgeterade aktiviteter (Ledarforum och Utvecklingsområden).

Prognos: Enligt budget

Ekonomienheten

Enheten visar ett underskott på - 1 470 tkr efter april månad. Underskottet kommer

främst från höga kostnader för inhyrd personal drivet av vakanser inom enheten. Det

motverkas till viss del av lägre personalkostnader p.g.a. vakanser. Prognosen bygger på

fortsatta kostnader för inhyrd personal. Ny ekonomichef är anställd och kommer att

vara på plats i augusti. Andra rekryteringar pågår men är ännu ej färdiga.

Prognos: -3 400 tkr

IT-enheten

Enheten visar ett överskott på +340 tkr efter april månad. Låga personalkostnader

drivet av vakans samt eftersläpning i kostnader för telefonväxel från Trosa kommun.

Detta motverkas till viss del av högre kostnader för administrativa tjänster.

Prognos: Enligt budget

HR-enheten

Enheten visar ett överskott på +173 tkr efter april månad. Det kommer från låga

aktivitetskostnader och en periodiseringseffekt av kostnader för feriearbete, där
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utfallet kommer i perioderna juli-augusti. Det motverkas av kostnader för inhyrd

personal. Prognosen bygger på fortsatt kostnad för inhyrd personal året ut och att de

budgeterande aktiviteterna genomförs.

Prognos: -1 000 tkr

Kanslienheten

Enheten visar ett överskott på +285 tkr efter april månad. Detta kommer främst från

lägre personalkostnader p.g.a. vakans i början av året.

Prognos: Enligt budget

Kommunikation och samverkan

Enheten visar ett överskott på +524 tkr efter april månad. Se kommentarer nedan.

Prognos: Enligt budget

Kommentarer per område inom Kommunikation och samverkan:

Kommunikation och samverkan: Inom detta område ligger personalkostnader för

Enhetschef, Kommunikation, Näringsliv och Kultur. Området består även av

aktivitetsbudget för kommunikation och marknadsföring. Utfallet tom april visar ett

mindre överskott +34 tkr. Överskottet kommer från generellt lågt aktivitetsutfall som

motverkas av kostnad för utbetald semesterersättning vid avslutad anställning.

Kostnaden för semesterersättning motbokas inom Kommungemensamt vid justering av

semesterlöneskuld.

Näringsliv: Inom detta område ligger aktivitetskostnader för näringsliv. Utfallet tom

april är i nivå med budget +10 tkr.

Kultur: Inom detta område ligger aktivitetskostnader för kulturverksamhet. Utfallet

tom april +190 tkr vilket främst kommer från att utbetalningar av föreningsbidrag

genomförs först i maj månad.

Servicecenter: Området visar ett mindre överskott +12 tkr. Det kommer från lägre

personalkostnader som motverkas av kostnader för inhyrd personal.

Bibliotek: Området visar ett överskott för perioden +193 tkr. Lågt utfall inom

administrativa tjänster vilket kopplas till licenskostnader för bibliotekssystem.

Fritid: Området visar ett mindre överskott för perioden +13 tkr. Högre intäkter inom

Freja Bad och Gym samt högre intäkter för lokaluthyrning. Det motverkas av att

utbetalning av årliga föreningsbidrag är genomförda i perioden.

Övriga (Elektron, Klämmingen): Inom Övrigt ligger budget för personal och aktiviteter

i Elektron. Här ligger även budget kopplat till Klämmingsbergsbadet. Utfallet tom aprill

visar ett överskott +72 tkr. Överskottet kommer från låga kostnader inom
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Klämmingsbergbadet vilket är en periodiseringseffekt. Det motverkas av lägre intäkter

inom Elektron för uthyrning av lokaler.

VA-enheten (Taxekollektiv)

Enheten visar ett underskott på -2 812 tkr efter april månad. Underskottet kommer

främst från höga kostnader i samband med lagning av läckor på ledningsnätet samt

höga kostnader för hantering av slam från reningsverk. Prognosen bygger på fortsatta

kostnader för lagning av läckor samt fortsatt högre kostnader för drift av

anläggningarna.

Prognos: -10 500 tkr => prognos utan taxehöjning under 2022.

Renhållningsenheten (Taxekollektiv)

Enheten visar ett överskott på +665 tkr efter april månad. Detta kommer främst från

intäkt för försäljning av traktor samt en eftersläpning av leverantörsfakturering för köp

av verksamhet.

Prognos: Enligt budget

Investeringsuppföljning

Inga investeringar är framskrivna inom KS skattekollektiv. Ett fåtal investeringar inom

VA-enheten från Framtidsplan 2022-2023 är framskrivna för 2022.

För de projekt som i nedanstående tabell är markerade som "Del" i kolumn Avslut 2021

kommer genomförda inköp inom projektet som är tagna i produktion att aktiveras och

flyttas till anläggningsregistret löpande under året.

Projektbenämning Projekt-

budget

Återstår

projektbudget

per 21-04-30

Prognos

totalt utfall

21-12-31

Avslut

2021

MSB-projekt kommunal

ledningsplats

2 160 -896 -2 160 X

Teknik för digitala

sammanträden

310 48 -310 X

Utbyggnad av

förvaltningsnät 2020

500 341 -500 X
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Utbyggnad av fiber till

Trosa kommun 2020

2 500 2 500 -2 000

Införandeprojekt 2020 2 000 1 504 -1 600

Utbyggnad av

förvaltningsnät 2021

500 480 -500 X

Utökning av fritt wifi 2021 150 136 -150 X

Generella IT investeringar

2021

500 342 -500 X

Integrationer 2021 500 500 -500 X

Förnyelse av administrativ

datorpark 2021

1 500 1 491 -1 500 X

Servrar och

kommunikationsutrustning

2021

1 500 1 500 -1 500 X

Kommunikation till

Björnlunda

lågvattenreservoar

1 500 1 500 -1 500 X

Uppgradering ärendesystem

(digitalt arbetssätt)

500 223 -337 Del

Allmän upprustning

badplatser, idrottsplatser

och friluftsområden 2016

2 300 578 -1 750 Del

Revidering av grafisk profil 200 33 -200 X

Uppsnyggning

Hagstumosse

200 123 -100 Del

Konstgräsplan 80 64 -80 X

Internwebb/Intranät 100 100 -100 X

Biblioteksservice och

skyltning

395 372 -295 X

Servicecenter 130 72 -58 Del

TOTALT 17 525 11 013 -15 640
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Kommentarer till investeringsprojekt skattekollektivet.

MSB-projekt kommunal ledningsplats

Reservkraft på plats, Lås/Larm färdigt, Frösjön/Lockvattnet klara. Projektet närmar sig

avslut. Det som kvarstår är markarbeten. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap) medfinansierar med 50%. Justering mot MSB sker efter färdigställande.

Teknik för digitala sammanträden

Tekniken i B-salen är utbytt. Det som kvarstår är intrimning och montering av två

högtalare.

Utbyggnad av förvaltningsnät 2020

Sammanbindning av fibernät mellan östra och västra storgatan.

Utbyggnad av fiber till Trosa kommun 2020

I detta projekt försöker kommunen få med Trofi så att bredbandsstöd från PTS kan

ansökas av dem, så de boende utmed sträckningen kan erbjudas fiberbaserad bredband

i samband med byggnationen. Projektet pågår.

Införandeprojekt 2020

Koppling mellan e-tjänster och Castor utvecklat. Kvarstår att införa

kommungemensam RPA.

Utbyggnad av förvaltningsnät 2021

Sammanbindning av fibernät Margaretedalsvägen och kommunhuset.

Utökning av fritt wifi 2021

Återstående förskolor kommer förses med wifi.

Generella IT investeringar 2021

Utbyte av Switshar, G-bickar och fiberkonvertrar.

Integrationer 2021

Integration mellan WinLas och Metadatabas.

Förnyelse administrativ datorpark 2021
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Årligt utbyte av klienter. Nytt ramavtal klart efter förnyad konkurrensutsättning av

Addas avtal.

Servrar och kommunikationsutrustning 2021

Ny serverpark. Upphandling påbörjad.

Kommunikation till Björnlunda lågvattenreservoar

Kommunikation till Björnlunda lågvattenreservoar. Projektet ej uppstartat.

Uppgradering ärendesystem (digitalt arbetssätt)

Under 2021/2022 så utreds Gnesta kommuns ärendesystem Castor. Vi står inför ett

fortsatt antal uppdateringar samt en utredning av kommande mellanarkivlösning.

Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och

friluftsområden 2016

Nya bryggor Dammhagen, sittgrupper Klämmingen, markjobb Foria Klämmingen för

parkering.

Revidering av grafisk profil

Implementation av ny grafisk profil inom Gnesta kommun är till största del genomförd.

Projektet kommer avslutas till årsskiftet.

Uppsnyggning Hagstumosse

Inköp av sittmöbler med tillhörande staket pga buskörning samt inköp av anslagstavla.

Kvarstår inköp av bänkbord.

Konstgräsplan

Inköp av granulatfällor och skoborstar. Kvarstår inköp av maskiner och redskap för

skötsel av planen.

Internwebb/Intranät

Arbete med intranätet. Projektet har skjutits fram pga pandemin. Projektering sker

under hösten 2022.

Biblioteksservice och skyltning

Anpassningar av skyltar utifrån den nya grafiska profilen kvarstår.

Servicecenter

Inköp av kontorsmöbler. Kvarstår för ytterligare inköp till förbättring av arbetsplatser.
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Investeringstabell Taxekollektivet

Projektbenämning Projekt-

budget

Återstår

projekt-

budget per

22-04-30

Prognos

totalt utfall

22-12-31

Avslut

2022

KS Avloppsledning Gnesta -

Laxne

44 500 987 -44 100 X

Reservkraft 2019 700 695 -5

Sjöledning Frösjön 2019 3 000 2 649 -2 000

Gnesta vattenverk 2019 6 000 -11 -6 011

Reningsverkslösning Gnesta

(ianspråktas hösten 2019)

6 152 3 290 -3 600

Björnlunda

avloppsreningsverk

250 56 -250 X

Tillbehör

entreprenadmaskiner

500 500 0 X

Förstudie IV20031 Gnesta

vattenverk 2019

2 000 88 -1 912

Projektering vattenverk

Gnesta 2021

10 000 8 809 -5 000

Optimering av Gnesta

avloppsverk 2021

3 900 2 382 -3 000

Renovering avloppsledning

Björnlunda och Stjärnhov

3 100 290 -3 100 X

Dricksvattenledning

Mariefredsvägen

5 000 4 984 -5 000 X

Ny kontorsmodul VA-

enheten 2022

400 400 0

Förstärkning grundvatten -

Inköp sandfilter 2022

1 500 1 500 -1 500 X
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Björnlunda vattenverk - Ny

tryckstegring 2022

2 000 1 995 - 2 000 X

TOTALT 89 002 28 614 -77 478

Kommentarer till investeringsprojekt taxekollektivet.

KS Avloppsledning Gnesta -Laxne

Inga kända avvikelser mot budget. Slutförhandlingar pågår, ekonomiska uppgörelser

kring brister i anläggningen.

Reservkraft 2019

Projektet drivs tillsammans med beredskapssamordnare. Projektet pausat pga

resursbrist.

Sjöledning Frösjön 2019

Etapp 1 omläggning av ledning i Sigtuna ån färdigställs under 2022. Resterande delar

av sjöledning inväntar dykbesiktning. Därefter tas beslut om ev fortsatt arbete.

Gnesta vattenverk 2019

Utredningskostnader inklusive arbete för akutvatten från Frösjön.

Planerade arbeten för 2021, påverkan VA-taxa, förhandlingar regional

spillvattenlösning.

Reningsverkslösning Gnesta (ianspråkstas hösten 2019)

Utredningar, taxeprojekt och kostnader med Syvab.

Björnlunda avloppsreningsverk

Installation av bräddmätning i verk och pumpstationer samt juristkostnader för
hantering av brister från leverantören av en så kallad slampress. Den juridiska
processen fortgår och har i dagsläget inget uppskattat slutdatum.

Tillbehör entreprenadmaskiner

Utförs ej. VA-enheten köper in extern maskinell hjälp. Projektet avslutas.
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Förstudie IV20031 Gnesta vattenverk 2019

Fördjupad förstudie avseende framtida vattenförsörjning i Gnesta tätort och på sikt
Gnesta kommun. Arbetet är slutfört och presenterades för Kommunstyrelsen. Hänger
ihop med projekt Gnesta vattenverk 2019.

Projektering vattenverk Gnesta 2021

Upphandlingsarbete av projektstöd pågår.

Optimering av Gnesta avloppsverk 2021

Optimerar Gnesta ARV för att uppfylla miljötillstånd. Uppnå jämnt flöde i aktiv

slamprocessen.

Dricksvattenledning Mariefredsvägen

Pågående projekt, beredning och etablering pågår.

Ny kontorsmodul VA-enheten

Pågående projekt. Pausat pga organisationsförändringar.

Förstärkning grundvatten - Inköp sandfilter 2022

Sandfilter beställt. Inköp av kompletterande utrustning och markarbete kvarstår.

Björnlunda vattenverk - Ny tryckstegring 2022

Bygglov erhållet. Inköp av utrustning och planering kvarstår.

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.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-19

Sändlista
~ Kommunchef

~ Ekonomichef

~ Förvaltningsekonom
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Anders Axelsson Tomas Fröidh

Kommunchef Ekonom
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Upprättad: 2022-05-20

Diarienummer: KS.2022.115

Kommunstyrelsen

Uppdrag om översyn av finansiella tillgångar

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunen har en placeringsportfölj med fonder för att säkra kommande

pensionsutbetalningar. Totalt värde på denna pensionsportfölj är ca 160 mkr. Hela

värdet är investerat i fonder sånär som 2 tkr. Två av våra 23 fonder är inriktade mot

tillväxtmarknader (Emerging Markets). I dessa två fonder fanns vid krigsutbrottet

mindre aktieinnehav i Ryssland.  

Det ekonomiska värdet av de ryska innehaven vid krigsutbrottet var ca 20-30 tkr. Idag

är det bokförda värdet i fonden 0:- och innehavet är omöjligt att sälja. Det ekonomiska

värdet vid krigsutbrottet motsvarade ca 0,15 promille i förhållande till hela portföljens

storlek. Värdet på dessa idag är inte helt lätt att bedöma då de inte handlas just nu.

Båda fondförvaltarna, SPP och Goldman Sachs, har beslutat att de ska sälja sina ryska

innehav. Det mesta såldes av båda fonderna innan ryska börsen stängde. SPP hann

sälja hela sitt innehav medan Goldman Sachs har kvar ett mindre innehav. Detta ska

säljas omedelbart när börsen i Ryssland öppnar i normal omfattning.

Förvaltningens synpunkter

Då åtgärder har vidtagits för att helt avveckla de ryska innehaven som redan initialt var

små i förhållande till portföljens storlek, så föreslår förvaltningen att avvecklingen får

ha sin gilla gång.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.

Juridiska konsekvenser

Förslaget bedöms inte få några juridiska konsekvenser.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslaget bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget bedöms ligga i linje med befintliga styrdokument.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-20

Sändlista

~ Tf. ekonomichef

Anders Axelsson Mats Öberg

Kommunchef Tf. ekonomichef
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Upprättad: 2022-04-28

Diarienummer: KS.2021.179

Kommunstyrelsen

Policy för informationssäkerhet

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta policy för informationssäkerhet

2. Upphäva Informationssäkerhetspolicy KS.2013.182

Sammanfattning

Policy för informationssäkerhet innehåller regler på hur vi inom Gnesta kommun ska

hantera vår information så att den är:

·Tillgänglig(att den alltid finns när vi behöver den)

·Riktig (att vi kan lita på att den är korrekt och inte manipulerad eller förstörd)

·Konfidentiell (att endast behöriga personer får ta del av den)

Policy för informationssäkerhet innehåller även alla roller som behövs i organisationen

för att upprätthålla ett systematisk informationssäkerhetsarbete.

Ärendebeskrivning

Gnesta kommuns nuvarande Informationssäkerhetspolicy antogs 2013 och är i behov
av revidering.

Syftet med revideringen av policyn är att modernisera Gnesta kommuns

informationssäkerhet efter teknikutnyttjandet. Vi vill också ge användarna möjlighet

att nyttja tekniken på kostnadseffektivt och säkert sätt samt att öka förståelsen för

informationssäkerhetens betydelse.

Förvaltningens synpunkter

Sveriges kommuner hanterar en betydande del av samhällets tjänster och

kommunernas informationsförsörjning är därför en kritisk del i samhällets

informationssäkerhet. För att kunna säkerställa en tillräcklig nivå av

informationssäkerhet i en kommuns olika förvaltningar är det av stor betydelse att

informationssäkerhetsarbetet bedrivs metodiskt och långsiktigt.

Gnesta kommuns nuvarande Informationssäkerhetspolicy är inaktuell och behöver

uppdateras efter att teknik och hot förändras, där av har en ny policy för
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informationssäkerhet tagits fram, den gamla kommer upphöra att gälla i samband med

denna beslutas om.

Ekonomiska konsekvenser

Informationssäkerhet kostar, det är inget man kan undvika men denna

informationssäkerhetspolicy innebär inga nya kostnader för förvaltningarna utan det

ska rymmas inom ramen att hantera information.

Juridiska konsekvenser

Lagar och förordningar ställer krav på kommuners informationssäkerhet. Följande

lagar och förordningar ställer direkt eller indirekt krav på informationssäkerheten

(exempel):

• Personuppgiftslagen

• Offentlighets- och sekretesslagen

• Säkerhetsskyddslagen

• Arkivlagen

• Patientdatalagen

• Förvaltningslagen

• Lag om offentlig upphandling

• Lag om kommunal redovisning

• Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i

fredstid och höjd beredskap

• Kommunallagen

För hälso- och sjukvårdsverksamheten inom en kommun gäller även att följa de krav

som ställs på informationssäkerheten enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2008:14). Kraven omfattar hur patientuppgifter ska hanteras samt hur

informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas och vad det ska omfatta.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej relevant.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Policy för informationssäkerhet blir ett eget styrdokument och följer den grafiska

profilen i sin utformning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-28

2. Informationssäkerhetspolicy KS.2021.179
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Sändlista

~ IT-chef

~ Kommunchef

Anders Axelsson Hans Haglund

Kommunchef IT-chef
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Policy för informationssäkerhet 
All information vi hanterar är värdefull, både för oss som kommun och för den 
enskilde. Om information går förlorad eller är felaktig kan det få katastrofala följder 
och medföra stora ekonomiska förluster. Information är därför en av Gnesta kommuns 
viktigaste tillgångar. 

Policyn för informationssäkerhet redovisar Gnesta kommuns övergripande mål och 
inriktning med informationssäkerhet samt hur ansvaret i dessa frågor är fördelat. Till 
policyn hör även riktlinjer. Alla verksamheter i kommunen omfattas av policyn, och 
det är inte tillåtet att besluta om lokala regler som avviker från riktlinjerna. 

Syftet med informationspolicyn är att invånare, företagare, organisationer och övriga 
intressenter ska känna sig trygga i kontakten med Gnesta kommun och vara säkra på 
att personuppgifter och andra informationstillgångar hanteras på ett tillförlitligt sätt. 

Policyn för informationssäkerhet är fastställd av kommunfullmäktige och gäller 
samtliga nämnder i Gnesta kommun från och med 2021-11-25 

Vad är informationssäkerhet? 
Informationssäkerhet handlar om att skydda informationstillgångar som Gnesta 
kommun hanterar. Med informationstillgång menas allt som innehåller eller bär på 
information, som exempelvis text, ljud, bild och film. Detta oavsett hur informationen 
lagras, bearbetas eller kommuniceras. Det kan vara med stöd av system, datorer, 
mobiltelefoner, papper eller direkt av oss människor i form av tal. 
Informationssäkerhet handlar om att skydda information utifrån tre aspekter: 

• Konfidentialitet: att information inte görs tillgänglig eller avslöjas till 
obehörig. 

• Riktighet: att information är korrekt, aktuell och fullständig. 
• Tillgänglighet: att information är åtkomlig och användbar av behörig. 

Arbetet med informationssäkerhet i Gnesta kommun ska vara systematiskt och 
långsiktigt. Syftet är skapa en effektiv och säker informationsförsörjning. Hamnar 
informationen i fel händer, ändras eller förstörs kan det göra stor skada för både 
individen och kommunen.  

Att säkerställa en god nivå av systematiskt informationssäkerhetsarbete 
möjliggör att:  

• lagkrav efterföljs 
• kritisk verksamhet upprätthålls  
• informationsläckage förhindras 



 Kommunstyrelseförvaltningen  4(9) 
 

Dokumentnamn Policy för informationssäkerhet 
Ämne En digitaliserad värld förutsätter en tillförlitlig informationshantering 
Beslutsinstans Kommunfullmäktige 

• kontroll av kostnader uppnås  
• förtroendet för kommunens tjänster och varumärke skyddas.  
• kvaliteten och förtroendet för den kommunala verksamheten ökar.  

Säker information genom klassning 
Informationssäkerhetsklassning innebär att man värderar hur viktig informationen är 
för verksamheten och att informationstillgången tilldelas en skyddsnivå.  

Varje verksamhet ansvarar för sin informationssäkerhet eftersom de har bäst kunskap 
om hur känslig och kritisk deras information är. Det innebär att verksamheten ställer 
krav på de aktörer som hanterar informationen. Det kan till exempel vara kommunens 
IT-avdelning, externa systemleverantörer eller leverantörer av molntjänster. 

Verktyget KLASSA 
I Gnesta kommun använder vi SKR:s verktyg KLASSA när vi gör en 
informationssäkerhetsklassning för att avgöra vilken skyddsnivå, information och 
verksamhetsprocesser ska ha.  

Genom att klassa information kan vi identifiera känslig och kritisk information, och 
därefter vidta åtgärder så att informationen får rätt skydd. Informationen klassas 
utifrån aspekterna konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.  

Varje enhet/förvaltningen ansvarar för att klassa sin information med hjälp av SKR:s 
verktyg KLASSA. Mer information om verktyget KLASSA hittar du på KLASSA - Start 
(skl.se) 

Policyns roll i informationssäkerhetsarbetet 
Policyn för informationssäkerhet redovisar kommunens övergripande systematiska 
arbete med informationssäkerhet. Policyn är utgångspunkt för: 

• Riktlinje för informationssäkerhet  
• Riktlinje för molntjänster 
• Säkerhetsinstruktion för användare 

Omfattning 

Vad omfattas? 
Informationssäkerhetspolicyn omfattar alla informationstillgångar som Gnesta 
kommun äger och hanterar. Detta gäller oavsett om informationen finns lokalt eller 
hos extern part i form av till exempel molntjänst eller hybridlösning. Exempel på 
informationstillgångar kan vara information som: 

• finns i datorer eller på servrar 
• skickas med e-post, chatt eller liknande 
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• finns på mobila enheter (telefoner och surfplattor) 
• finns lagrad på externt media (exempel USB-minne). 
• visas på webbsidor eller via sociala medier 
• överförs muntligt via ett samtal med telefon, direkt eller annan mötesplattform 
• finns i skriftlig form på papper. 

Vem omfattas? 
Alla som hanterar informationstillgångar i Gnesta kommun omfattas av policyn. Den 
gäller samtliga anställda, förtroendevalda och uppdragstagare som arbetar med 
kommunens information. Informationssäkerhet är en integrerad del i Gnesta 
kommuns verksamheter och samtliga chefer ansvarar för att de själva och deras 
personal har kännedom om informationssäkerhetspolicyn och att dess innehåll följs. 

Avgränsning 

Internet och e-post 
Förutsättningar och restriktioner för användandet av internet och e-post hanteras i 
Säkerhetsinstruktion för användare.  

Molntjänster 
Förutsättningar och restriktioner för användning av molntjänster hanteras i riktlinje 
för molntjänster. 

Mål med informationssäkerhet 
Gnesta kommun ska uppnå och upprätthålla en informationssäkerhet som: 

• innebär en robust, säker och tillförlitlig informationshantering 
• möjliggör ett aktivt medverkande, både för anställda och kommuninvånare, i det 

digitala samhället 
• bidrar till att verksamhetens uppsatta mål nås gällande exempelvis kvalitet, 

effektivitet och personlig integritet 
• motsvarar medborgares och externa verksamheters behov och förväntningar 
• uttrycks i aktuella styrdokument som policy och riktlinjer 
• efterlever krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal 
• bidrar till ökad effektivitet genom rätt IT-stöd i förvaltningarna 
• ger bättre förutsättningar för ledning, styrning, uppföljning, utvärdering och 

resursfördelning. 
 

Gnesta kommun ska arbeta med informationssäkerhet på ett sätt så att ovanstående 
mål uppfylls. Arbetet med informationssäkerhet ska gentemot kommunens 
verksamheter vara vägledande och stödjande. Viktiga förmågor i det arbetet är att 
kunna identifiera hot, sårbarheter och risker rörande Gnesta kommuns 
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informationstillgångar. Samt att utforma och införa säkerhetsåtgärder som minskar 
dessa risker till en acceptabel nivå. 

För att fastställa rätt nivå av skydd ska information klassificeras enligt kommunens 
klassningsmodell utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. 
Informationsägare är ansvarig för att detta arbete genomförs. 

Utgångspunkter 
Arbetet med informationssäkerhet i Gnesta kommun ska: 

• Vara systematiskt och långsiktigt 
• Löpande ses över och förbättras eftersom Gnesta kommun och dess omvärld, 

inklusive hotbild, är under ständig förändring 
• Vara förebyggande och proaktivt, men också ha en god förmåga att kunna 

hantera incidenter, allvarliga störningar och kriser som kan inträffa 
• Bygga på Gnesta kommuns värderingar och ta hänsyn till verksamheters behov, 

externa krav samt rådande hotbild 
• Bygga på en helhetssyn som utgår från information, men även innefatta 

processer, människor och teknik 

Metoder för att uppnå målen med 
informationssäkerhet 

• Alla informationstillgångar ska vara identifierade och ha en informationsägare. 
• Informationssäkerhetspolicyn ska användas vid kravställning inför upphandling, 

vid utveckling, användning och avveckling av informationstillgångar.  
• Berörda medarbetare ska känna till informationssäkerhetspolicyn och utbildas 

för att öka säkerhetsmedvetandet.  
• Kommunens informationssäkerhetsarbete ska ske i samverkan med 

myndigheter, företag och nätverk, som exempelvis SKR (Sveriges kommuner och 
regioner) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 

• Nödvändiga åtgärder ska vidtas utifrån risk- och sårbarhetsanalyser samt 
inträffade incidenter för att säkerställa att informationen har rätt nivå av skydd. 

• Skyddsåtgärder ska vara kostnadseffektiva. Kostnaden ska stå i proportion till 
värdet av informationen och de negativa konsekvenser som en otillräcklig 
säkerhet kan medföra. 

• För att skydda informationstillgångar från avbrott och störningar behövs en 
kontinuitetsplanering. 

• Informationssystem som är av vikt för Gnesta kommun ska genomgå en 
riskanalys. Riskanalysen ligger till grund för var driften av systemet ska vara och 
vilken skyddsnivå det ska ha. 

• Rätt identitet och behörighet ska utgå utifrån ansvar och roll. Detta gäller vid 
nytt, ändrat eller avslutat behov. 

• Informationssäkerhetspolicyn ska bidra till att personuppgifter och arkivering av 
information i Gnesta kommun behandlas korrekt.  
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Ansvar och roller 
Alla medarbetare ska följa Gnesta kommuns informationssäkerhetspolicy och riktlinje 
för informationssäkerhet. Medarbetare ska vara uppmärksamma på brister och 
incidenter som rör informationssäkerheten och meddela sådant till systemägare och 
närmsta chef. 

Alla som använder Gnesta kommuns informationstillgångar på ett sätt som strider mot 
denna policy kan bli föremål för påföljder.  

Nedan beskrivs informationssäkerhetsansvaret för olika funktioner och roller. 

Kommunstyrelse 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för informationssäkerhet i Gnesta 
kommun. 

Nämnder  
Nämnderna har det yttersta ansvaret för informationssäkerheten i den verksamhet 
som bedrivs inom sina respektive verksamhetsområden. Varje nämnd ansvarar för att 
utse systemägare till de informationssystem som finns inom nämndens 
ansvarsområde. 

Kommunchef 
Kommunchef har kommunstyrelsens uppdrag att se till att 
informationssäkerhetsarbetet bedrivs så effektivt som möjligt i enlighet med policyn 
och tillhörande riktlinjer. 

Verksamhetsansvariga 
Verksamhetsansvariga, oavsett nivå, ansvarar för informationssäkerheten inom sin 
verksamhet. Verksamhetsansvarig ska se till att medarbetarna har den kunskapen de 
behöver så att informationssäkerheten i verksamheten uppnås.  

Informationsägare 
Informationsägaren är den som äger och ansvarar för att: 

• informationen är riktig och tillförlitlig  
• informationen hanteras enligt kommunens policy, riktlinjer och rutiner  
• relevant lagstiftning följs  
• informationsklassning genomförs 

 
Informationsägare utses av förvaltningschef eller motsvarande. I de fall en 
informationstillgång saknar informationsägare tillhör informationen det IT-stöd som 
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informationen lagras i och ägs då av IT-stödets systemägare. Informationsägare kan 
även vara systemägare. 

Informationsförvaltare 
Informationsförvaltare är den som aktivt förvaltar informationen på 
informationsägarens uppdrag. Informationsförvaltare kan även vara systemförvaltare. 

Systemägare 
Systemägaren har det övergripande ansvaret för ett IT-system och är ansvarig för: 

• all data i eller exporterat från informationstillgången 
• att tillgången efterlever informationssäkerhetspolicyn med tillhörande 

riktlinjer 
• att tillgångens informationssäkerhetsnivå sker enligt den beslutade modellen 

KLASSA.  
 
Systemägaren ska utse systemförvaltare samt säkerställa att avtal för 
personuppgiftsbiträde finns i de fall detta är aktuellt. 

Systemförvaltare  
Systemförvaltaren ansvarar för hur systemet används. Systemförvaltaren ska se till att 
systemets funktionalitet, och planerade och beslutade aktiviteter, genomförs och 
upprätthålls.  

IT-säkerhetsansvarig 
IT-säkerhetsansvarig ansvarar för säkerheten i Gnesta kommuns IT-miljö oavsett var 
informationen lagras. IT-miljön ska vara tillförlitlig och motsvara interna och externa 
krav. 

Informationssäkerhetsansvarig  
Informationssäkerhetsansvarig har det övergripande och strategiska ansvaret att leda, 
utveckla och samordna informationssäkerhetsarbetet. 

Informationssäkerhetssamordnare  
Informationssäkerhetssamordnare har det övergripande ansvaret för att leda, 
samordna och utveckla det strategiska informationssäkerhetsarbetet. 

Dataskyddsombud 
Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) i 
Gnesta kommun följs. Dataskyddsombudet ska hjälpa till med den information, 
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rådgivning och utbildning som behövs för att kommunens verksamheter ska kunna 
leva upp till krav som ställs av aktuellt lagrum. 

Arkivarie 
Arkivarien ansvarar för att informationen hanteras enligt bestämmelserna i 
tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen.  

Personuppgiftsansvariga 
I Gnesta kommun är kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen 
personuppgiftsansvariga. Det betyder att de både är ansvariga för hanteringen av 
personuppgifter och ska utse personuppgiftsombud som kontrollerar att 
personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt i verksamheten. 

Incidenthantering och rapportering 
Alla som berörs av denna policy ska vara uppmärksamma på och rapportera händelser 
som kan påverka säkerheten för kommunens informationstillgångar. Rapportering 
sker till systemägare som i sin tur rapporterar till informationssäkerhetssamordnare. 

Beslutsinstans och referensgrupper 
• Informationssäkerhetspolicyn beslutas av kommunfullmäktige. 

• Riktlinje för informationssäkerhet, riktlinje för molntjänster samt 
säkerhetsinstruktion för användare beslutas av IT-chef på delegation från 
kommunstyrelsen. 

Revidering och uppföljning 
I det systematiska informationssäkerhetsarbetet ska rutiner för uppföljning och 
kontroll ingå så att det regelbundet kan kontrolleras att skyddet upprätthålls. IT-chef 
är revisionsansvarig för informationssäkerhetspolicyn med tillhörande riktlinjer. 
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Kommunstyrelsen

Länsgemensam bild för Nära vård i Sörmland

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas.

Sammanfattning

Sörmlands närvårdsstruktur har på uppdrag av Nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård [NSV] arbetat fram en målbild som anger riktningen framåt

gällande god och nära vård i Sörmalnd för region och kommun. NSV har godkänt

målbild i mars 2022 och rekommenderar att länets kommuner fattar beslut om att anta

målbilden före den 1 september 2022.

Ärendebeskrivning

God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som sker

inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att vården och

omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov

och förutsättningar. Framtagen målbild är ett stödjande dokument i denna omställning

samt ökad samverkan och samarbete mellan kommun och region.

Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård under åren

2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av NSV arbetat fram

en målbild som anger riktningen framåt. Omställningen är ett långsiktigt arbete och

målbilden sträcker sig till 2035. Länet kan inte göra allt samtidigt och därför kommer

programområden att arbetas fram. De första kommer att fokusera på arbetet som ska

ske åren 2023 - 2027.

Omställningen i Sörmland utgår från begreppen: Tillsammans; genom delaktighet och

samordning med individens fokus Nära; genom tillgänglighet och kontinuitet God

hälsa, vård och omsorg; genom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande

insatser.

Förvaltningens synpunkter

Socialförvaltningen föreslår att nämnden lämnar beslut i ärendet vidare till
kommunfullmäktige för att anta målbid.

www.gnesta.se
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Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inte någon ekonomisk förändring, då målbildens innehåll enbart

innefattar arbetsstruktur och förhållningssätt.

Juridiska konsekvenser

Framskrivet förslag leder inte till några juridiska konsekvenser vid godkännande.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Socialnämnden arbetar med jämställdhetsperspektiv, det handlar bland annat om att

uppmärksamma hur kvinnors, mäns och barns förutsättningar ser ut. Kvinnor, män

och barn som är kommunens medborgare ska bli bemötta och bedömda på lika villkor

utifrån behov av verkställda insatser. Ärendet är en målbild som ett ytterligare led i att

stärka och säkra den kvalitén. Den gemensamma målbilden är även en del i att ge en

ökad jämlikhet mellan kommuner i hela länet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse KS 2022-05-09

2. Tjänsteskrivelse SN 2022-04-19

3. Rekommendation om beslut - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

4. Tjänsteutlåtande NSV - LänsgemensamMålbild för Nära Vård i Sörmland

5. Målbild Nära Vård i Sörmland

6. Beslut - NSV 22-0008-2 Protokollsutdrag NSV § 4_22

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen

~ Region Sörmland

Anders Axelsson Lena Leksell Karlsson

Kommunchef Förvaltningschef, Socialförvaltningen

Annalisa Andesson

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

www.gnesta.se
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§ 18

Länsgemensam bild för Nära vård i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas.

Sammanfattning av ärendet
Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om att anta

målbilden i lämplig politisk församling före den 1 september 2022. Beslut utifrån:

Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av NSV - har arbetat fram en målbild som

anger riktningen framåt gällande god och nära vård.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-19

2. Rekommendation om beslut - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

3. Tjänsteutlåtande NSV - LänsgemensamMålbild för Nära Vård i Sörmland

4. Målbild Nära Vård i Sörmland

5. Beslut - NSV 22-0008-2 Protokollsutdrag NSV § 4_22

Tjänsteförslag
1. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas.

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

Beslutsgång
Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen
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Socialnämnden

Länsgemensam bild för Nära vård i Sörmland

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas.

Sammanfattning
Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om att anta

målbilden i lämplig politisk församling före den 1 september 2022. Beslut utifrån:

Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av NSV - har arbetat fram en målbild som

anger riktningen framåt gällande god och nära vård.

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att stödja länen i framtagandet

av målbilder för omställningen till en god och nära vård.

God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som sker

inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att vården och

omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov

och förutsättningar. När allt fler lever längre och när sjukdomar som tidigare var

dödliga nu kan behandlas, och kan bli kroniska tillstånd, ställs nya krav på vården och

omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal både vad gäller den fysiska och den

psykiska ohälsan.

Antalet unga och gamla ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån dessa

förutsättningar liksom den teknikutveckling som sker i samhället kommer den nära

vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som också kommer att ställa

krav på ny kompetens. Utvecklingen mot en nära vård och omsorg syftar till att vården

och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens

behov och förutsättningar. Individen ska få bättre möjligheter till god livskvalitet

genom att vara mer delaktig i sin vård och omsorg. Även tillgänglighet och kontinuitet

är viktiga pusselbitar för att få till en nära vård.
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Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård under åren

2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av NSV arbetat fram

en målbild som anger riktningen framåt. Omställningen är ett långsiktigt arbete och

målbilden sträcker sig till 2035. Länet kan inte göra allt samtidigt och därför kommer

programområden att arbetas fram. De första kommer att fokusera på arbetet som ska

ske åren 2023 - 2027.

Omställningen i Sörmland utgår från begreppen: Tillsammans; genom delaktighet och

samordning med individens fokus Nära; genom tillgänglighet och kontinuitet God

hälsa, vård och omsorg; genom hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande

insatser.

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

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser på kort sikt innebär inte någon förändring då beslutet gäller

en framtagen målbild, för arbetsstruktur och förhållningssätt. Under ett längre

ekonomiskt perspektiv kommer det sannolikt innebära förändringar ekonomiskt

kopplade till den totala omställningen till en god och nära vård.

Juridiska konsekvenser

Framskrivet förslag leder inte till några juridiska konsekvenser vid godkännande.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Socialnämnden arbetar med jämställdhetsperspektiv, det handlar bland annat om att

uppmärksamma hur kvinnors, mäns och barns förutsättningar ser ut. Kvinnor, män

och barn som är kommunens medborgare ska bli bemötta och bedömda på lika villkor

utifrån behov av verkställda insatser. Ärendet är en målbild som ett ytterligare led i att

stärka och säkra den kvalitén. Den gemensamma målbilden är även en del i att ge en

ökad jämlikhet mellan kommuner i hela länet.
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Gnesta kommun, 646 80 Gnesta, Västra Storgatan 15, organisationsnummer: 212000-2965

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-19

2. Rekommendation om beslut - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

3. Tjänsteutlåtande NSV - LänsgemensamMålbild för Nära Vård i Sörmland

4. Målbild Nära Vård i Sörmland

5. Beslut - NSV 22-0008-2 Protokollsutdrag NSV § 4_22

Lena Karlsson Leksell Annalisa Andesson

Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Förvaltningschef Socialförvaltningen



 
 
 
 
Från: Frykegård, Maria <Maria.Frykegard@regionsormland.se> 
Skickat: den 22 mars 2022 16:41
Till: Eskilstuna kommun <info@eskilstuna.se>; Flens kommun <flenskommun@flen.se>; Gnesta kommun 
<gnesta.kommun@gnesta.se>; Katrineholms kommun <kommunen@katrineholm.se>; Nyköpings 
kommun <kommun@nykoping.se>; Oxelösunds kommun <kommun@oxelosund.se>; Strängnäs kommun 
<kontaktcenter@strangnas.se>; Trosa kommun <trosa@trosa.se>; Vingåkers kommun 
<kommun@vingaker.se>
Kopia: Kendall, Titti <Titti.Kendall@regionsormland.se>
Ämne: Rekommendation om beslut - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
 
Hej,
 
Översänder beslut från nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård gällande Länsgemensam 
målbild för Nära vård i Sörmland. 
 
Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om att anta målbilden i lämplig 
politisk församling före den 1 september 2022. Skicka protokollsutdrag till 
registratur@regionsormland.se
 
Hör av er om ni har frågor!
 
Med vänliga hälsningar
 

 
Maria Frykegård
Nämndsekreterare
 
Staben för demokrati och insyn
Repslagaregatan 19, 611 88 Nyköping
Mobil: 0790-66 45 00

www.regionsormland.se
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Ä re n d e g å n g Mö t e s d a t u m  
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-03-11 

 

Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland 

Förslag till beslut 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till beslut 

1. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas. 

2. Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om   

att anta målbilden i lämplig politisk församling före den 1 september 2022. 

3. Beslutet gäller från och med den 1 september 2022. 

Ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att stödja länen i 
framtagandet av målbilder för omställningen till en god och nära vård. SKR’s 

målbild för omställningen är: SKR:s målbild för en god och nära vård utgår från 
individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv, bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 
och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. 
 

God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som 
sker inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att 

vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i 
individens behov och förutsättningar. När allt fler lever längre och när 
sjukdomar som tidigare var dödliga nu kan behandlas, och kan bli kroniska 

tillstånd, ställs nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga 
ohälsotal både vad gäller den fysiska och den psykiska ohälsan. Antalet unga 

och gamla ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån dessa 
förutsättningar liksom den teknikutveckling som sker i samhället kommer den 
nära vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som också 

kommer att ställa krav på ny kompetens. Utvecklingen mot en nära vård och 
omsorg syftar till att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs 

med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Individen ska få 
bättre möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och 
omsorg. Även tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till 

en nära vård. 
 

Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård 
under åren 2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av 
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NSV arbetat fram en målbild som anger riktningen framåt. Omställningen är ett 
långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Länet kan inte göra allt 

samtidigt och därför kommer programområden att arbetas fram. De första 
kommer att fokusera på arbetet som ska ske åren 2023 - 2027.  

 
Omställningen i Sörmland utgår från begreppen:  
Tillsammans; genom delaktighet och samordning med individens fokus 

Nära; genom tillgänglighet och kontinuitet 
God hälsa, vård och omsorg; genom hälsofrämjande, förebyggande och 

rehabiliterande insatser  
 

Beslutsunderlag 

Målbild Nära vård i Sörmland 

Beslutet expedieras till 

 Länets kommuner 
 Socialchefsnätverket 

Länsstyrgruppen 
 



 

FoU i Sörmland, Drottning. 16 B, 632 17 Eskilstuna, 016-541 40 30,  

www.fou.sormland.se, info@fou.sormland.se  

 

Målbild 
 

 

  
 

 

 

http://www.fou.sormland.se/
mailto:info@fou.sormland.se
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 Hit ska vi! 

Tillsammans 
Teamarbete, där individen och dennes anhöriga är självklara medlemmar, är en naturlig del av 

vården och omsorgen år 2035. Individen ges möjlighet att vara delaktig i alla beslut om sin vård 

och omsorg och medarbetare samverkar över organisationsgränser. Arbetssättet är personcen-

trerat, individens resurser tas tillvara, självständigheten respekteras och varje individ blir lyssnad 

på. Samverkan sker på alla organisatoriska nivåer och beslutsvägarna är korta. Alla har tillit och 

förståelse för varandra. Alla tar gemensamt ansvar för att vård- och omsorgsinsatser samordnas 

utifrån individens behov. En fast vårdkontakt utses när individen har behov av detta. Tillsam-
mans löser vi utmaningar som vi ställs inför. 

Nära 
Den nära vården och omsorgen är jämlik oavsett var i länet den ges. Individen har en god relation 

till vården och omsorgen som gör att den upplevs som nära. Den anpassas efter individens behov 

och förutsättningar och den kan vara mobil.  Den nära vården är lättillgänglig och flexibel, digital 

när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Genom kontinuitet och tydlig information skapas 

trygghet för individen, dennes anhöriga och för medarbetare. Primärvården är navet i vården 
och samverkar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

God hälsa, vård och omsorg 
Vården och omsorgen är effektiv, evidensbaserad och individfokuserad och det finns ett hälso-

främjande perspektiv i hela vårdkedjan. Det innebär att arbetet utgår från individens hälsa,  

behov, livssituation, förmåga och resurser. Medarbetare och organisationer arbetar aktivt med 

att försöka förutse framtida situationer med fokus på att förebygga ohälsa och sjukdom hos 

individen. När så behövs får individen hjälp att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktions-

förmåga. Individen har och får kunskap att ta hand om sin hälsa, vård och omsorg utifrån sina 

förutsättningar. Arbete sker på befolkningsnivå innan sjukdom uppstår med särskilda riskgrup-

per samt med riktade insatser till särskilt utsatta individer. Tillsammans med övriga samhället 
arbetar vården och omsorgen med att skapa ett län som har fokus på hälsa. 

Varför behövs en omställning av dagens vård och omsorg? 
God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälso- 

och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att vården och omsorgen i högre grad 

organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar.  

När allt fler lever längre och när sjukdomar som tidigare var dödliga nu kan behandlas , och kan 

bli kroniska tillstånd, ställs nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal 

både vad gäller den fysiska och den psykiska ohälsan. Antalet unga och gamla ökar snabbare än 

befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån dessa förutsättningar liksom den teknikutveckling som 

sker i samhället kommer den nära vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som 

också kommer att ställa krav på ny kompetens.  

Utvecklingen mot en nära vård och omsorg syftar till att vården och omsorgen i högre grad  

organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Individen ska 

få bättre möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och omsorg. Även 
tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till en nära vård.  
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Organisation   Person och relation 

Passiv mottagare  Aktiv medskapare 

Reaktiv   Proaktiv och hälsofrämjande 

Isolerade vård-   Sammanhållet utifrån personens fokus 
och omsorgsinsatser  

Omställningen till nära vård ändrar fokus för hälso-, sjukvård och omsorg. Man kan likna den vid en rörelse som går från att fokusera 

på organisation till relation, från att vara reaktiv till att bli förebyggande, och från en fragmentiserad till en sammanhängande vård 

och omsorg. För patienten innebär rörelsen att man blir en aktiv medskapare till i  stället för en passiv mottagare av vårdens tjänster 
(Nära vård - SKR 2022). 

Hur ska vi nå målbilden? 
När alla tar ansvar för sin del i förflyttningen mot våra mål kan vi få fart framåt. Det handlar om 

allt från vad vi gör i det enskilda mötet med individen till de beslut som fattas, till exempel kring 
ekonomiska resurser.  

Vad behöver vi? (förutsättningar och framgångsfaktorer) 
Individens fokus – Framtidens hälsovård, sjukvård och omsorg handlar om att hitta former för 

att anpassa vård och omsorg efter individens behov. ”Inga beslut om mig, utan mig” ska genom-

syra arbetet. Det är individens samlade behov som ska vara vägledande för vårdens och omsor-

gens utformning. Individmedverkan ska vara självklar i alla utvecklingsarbeten. Överenskommel-

ser mellan vårdgivare och vårdtagare ska finnas tydligt dokumenterade och vara til lgängliga för 
individen och vårdgivare (till exempel Patientkontrakt och Samordnad individuell plan, SIP). 

Samsyn – För att arbetet med omställningen ska lyckas behöver vi vara överens om vad vi ska 
göra. Vi behöver utgå från målbilden i all planering, styrning och uppföljning. 

Tydlighet i ledarskapet – Att i ledarskapet utgå från målbilden, att skapa förutsättningar för 

utveckling och att följa upp resultat blir viktigt. Medarbetarna behöver få förutsättningar att 
utveckla verksamheten. 

Samverkan – Samverkan behövs både internt och externt, över vårdgivargränser och med övriga 
samhället för att uppnå målen. 

Tillit till varandra – Tillit är en förutsättning för goda relationer och god samverkan.  

Kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling - Bästa tillgängliga kunskap ska finnas, tillämpas 

och omsättas i mötet mellan vården, omsorgen och individen. Det ska finnas stöd för att göra 
rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning, förnyelse och lärande.   

Kompetensförsörjning och förändrade yrkesroller – Kompetensförsörjningen är en av de allra 

största utmaningarna fram till år 2035. Det kräver ett målmedvetet arbete för att behålla de 

som redan arbetar i Region och kommuner samt att locka nya medarbetare till vård och omsorg. 

Traditionella yrkesroller måste utvecklas vad gäller ansvar och arbetsuppgifter så att kompetens 

används på rätt sätt. Medarbetarna måste i större utsträckning samarbeta i tvärprofessionella 

team över huvudmannagränser. Nya yrkesgrupper behöver komplettera dagens professioner. 

Innehåll och utformning av framtida utbildningar och samarbete med utbildningsansvariga är 
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 därför av stor vikt. Alla medarbetare ska ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap och behov av 
kunskap ska uppmärksammas och tillgodoses.  

Utveckling av nya arbetssätt och tjänster - För att nå målen behöver arbetssätt utvecklas. Vår-

den och omsorgen ska i stor utsträckning ske där individen lever sitt liv. Genom ett användar-

drivet utvecklingsarbete ska nya tjänster utvecklas som bättre möter befolkningens behov och 

sätt att leva sina liv. Digitaliseringen möjliggör utveckling av kvalitet och effektivitet och under-

lättar för vårdens medarbetare. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter 

få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen bli jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Mellan 

Region Sörmland och länets kommuner ska samverkan kring verksamhetssystem, kommunika-
tionssystem och digitala vårdtjänster finnas. 

Från några till alla – Nya arbetssätt behöver testas i liten skala. Därefter ska det som fungerar 

bra växlas upp så det kan gälla för alla. 

Vad ska vi göra? 
Omställningen är ett långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Vi kan inte göra allt 

samtidigt och därför kommer fokusområden att arbetas fram. De första kommer att fokusera på 

arbetet som ska ske 2023 - 2027. 

Hur vet vi att vi gör rätt saker? 
Det är viktigt att vi vet att vi gör rätt saker för att nå våra mål. För att underlätta detta kommer 

mätetal (indikatorer) som är kopplade till målsättningarna att tas fram. Dessa ska sedan kunna 
följas på ett tillgängligt sätt.  
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§ 4/22  Länsgemensam målbild för Nära vård i 
Sörmland 

 

 
Diarienummer: NSV22-0008 
 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 

1 Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

2022-03-11 § 4/22 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till 
beslut 

1. Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland antas. 

2. Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om   
att anta målbilden i lämplig politisk församling före den 1 september 2022. 

3. Beslutet gäller från och med den 1 september 2022. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S), ställer framskrivet förslag under proposition och 

finner att det bifalls. 

Ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att stödja länen i 
framtagandet av målbilder för omställningen till en god och nära vård. SKR’s 

målbild för omställningen är: SKR:s målbild för en god och nära vård utgår från 
individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv, bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 
och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. 

 

God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som 
sker inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att 

vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i 
individens behov och förutsättningar. När allt fler lever längre och när sjukdomar 
som tidigare var dödliga nu kan behandlas, och kan bli kroniska tillstånd, ställs 

nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal både vad 
gäller den fysiska och den psykiska ohälsan.  
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Antalet unga och gamla ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån 
dessa förutsättningar liksom den teknikutveckling som sker i samhället kommer 

den nära vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som också 
kommer att ställa krav på ny kompetens. Utvecklingen mot en nära vård och 
omsorg syftar till att vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs 

med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Individen ska få bättre 
möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och 

omsorg. Även tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till en 
nära vård. 
 

Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård under 
åren 2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av NSV 

arbetat fram en målbild som anger riktningen framåt. Omställningen är ett 
långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Länet kan inte göra allt 
samtidigt och därför kommer programområden att arbetas fram. De första 

kommer att fokusera på arbetet som ska ske åren 2023 - 2027.  
 

Omställningen i Sörmland utgår från begreppen:  
 

 Tillsammans; genom delaktighet och samordning med individens fokus 

 

 Nära; genom tillgänglighet och kontinuitet 

 

 God hälsa, vård och omsorg; genom hälsofrämjande, förebyggande och 

rehabiliterande insatser.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-02-11 

Målbild Nära vård i Sörmland 

Beslutet expedieras till 

Länets kommuner 

Socialchefsnätverket 
Länsstyrgruppen 
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Kommunstyrelsen

Årsrapport avfallsplan 2021

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänna årsrapporten av avfallsplanen för Gnesta kommun 2021.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 3 april 2017 en ny avfallsplan, vilken började gälla den 1

maj 2017. Avfallsplanen är ett verktyg för kommunen för att anpassa

avfallshanteringen i en långsiktigt hållbar riktning.

I avfallsplanen finns flera mål med tillhörande aktiviteter angivna. Aktiviteterna ska

utföras av kommunens olika förvaltningar och ska bidra till att målen uppfylls.

Avfallsplanen ska årligen följas upp och utfallet redovisas till kommunstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter

Utgångspunkten för uppföljningen av avfallsplanen är de mål och aktiviteter som finns

angivna i avfallsplanen.

Av årsrapporten framgår att flera av de aktiviteter som skulle utföras under 2021 inte

genomfördes på grund av personalbrist inom renhållningsenheten.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys har inte varit tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-03-30

2. Årsrapport avfallsplan för Gnesta kommun 2021

www.gnesta.se
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Dokumentnamn Årsrapport 2021 

Ämne Avfallsplanen 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Mål och delmål 

Under de kommande åren planerar Gnesta kommun att förbättra resurshushållningen inom 

ramen för avfallshanteringen. Insatser planeras för att minska avfallsmängderna samt öka 

insamlingen av sorterat avfall för materialåtervinning. Avfallsmängderna ökar i hela Europa 

och att vända den trenden är en stor utmaning, men samtidigt nyckeln till en hållbar 

avfallshantering. Det finns även en stor potential att materialåtervinna mer av de resurser 

som idag skickas till förbränning, till exempel genom att sprida bättre kunskap om sortering.  

Mål 1: Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning 

Hushåll och verksamheter ska bidra till att minska avfallsmängderna och öka 

återanvändningen. Det är viktigt att medvetenheten om förhållandet mellan konsumtion, 

avfallsmängd och resursförbrukning ökar och att fler gör miljömedvetna val. Kunskapen om 

återanvändning resulterar i minskad avfallsmängd. 

Delmål A  

År 2025 ska mängden avfall från hushåll (per invånare) ha minskat jämfört med föregående 

år. 

Delmål B 

År 2025 ska matsvinn i den kommunala förvaltningen (skola och omsorg) ha minskat med 5 

% från 2015 års nivå. 

Etappmål: Ska minska med 0,5 % per år. 
 

Mål 2: Ökad återvinning 

Hushåll och verksamheter ska sortera det avfall som uppstår så att det kan återvinnas på 

bästa sätt för en hållbar utveckling. Återvinning av material och näringsämnen från 

fosforfällor ska öka. 

Delmål A 

År 2025 ska 65 % av avfallet lämnas till materialåtervinning (inkl. biologisk behandling). 

Etappmål: Ska öka med minst 2 % per år. 

Delmål B 

År 2025 ska minst 55 % av den totala mängden matavfall från hushåll, restauranger och 

storkök samlas in separat och gå till biologisk återvinning.  

Etappmål: Ska öka med minst 0,5 % per år. 
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Dokumentnamn Årsrapport 2021 

Ämne Avfallsplanen 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Mål 3: Minskad miljöbelastning 

Avfallets farlighet ska minska och hanteringen av farligt avfall ska säkras. Miljöbelastningen 

av avfallshanteringssystemet ska minska och kunskapen om hanteringen av farligt avfall ska 

öka. 

Delmål A 

År 2025 ska farligt avfall inte förekomma i mat-/restavfall. 

Delmål B 

År 2025 ska nedskräpning i stadsmiljö ha minskat jämfört med basåret 2015. 

Delmål C 

År 2025 ska nedskräpning utanför stadsmiljö ha minskat jämfört med basåret 2015.  
 

Mål 4: Kundfokus 

Insamlingssystem och information ska präglas av service och nytta för kommuninvånare och 

kund. Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet, säkerhet och arbetsmiljö ska 

vara viktiga beståndsdelar i systemet. 

Delmål A 

År 2025 ska 95 % av hushållen vara nöjda med insamlingen av avfall. 

Etappmål: År 2020 ska 90 % vara nöjda. 

Delmål B 

År 2025 ska 95 % av hushållen vara nöjda med servicen på återvinningsgården. 

Etappmål: År 2020 ska 90 % vara nöjda. 

Aktiviteter för att nå målen  

Nedan presenteras de aktiviteter som kommunen hade planerat att vidta 2021 för att bidra 

till att uppnå målen i avfallsplanen. För varje aktivitet anges vilken nämnd som ansvarat för 

genomförande av aktiviteten, vilket mål som aktiviteten bidrar till att uppfylla, när 

aktiviteten ska vara genomförd samt utfallet. 

Aktiviteter Mål Ansvar Årtal Utfall 

Särskild informations-
kampanj om miljönyttan 
med 

1A Kommun-
styrelsen 

2017, 
2021, 
2024 

Inte genomfört. Mer information hittas under 
rubriken ”Kommentar gällande utfall”. 
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Dokumentnamn Årsrapport 2021 

Ämne Avfallsplanen 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

avfallsminimering/förebygga
nde av avfall 

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

1B Kommun-
styrelsen,  

Social-
nämnden, 

Barn- och 
utbildnings-
nämnden 

2017, 
2021 

Inte genomfört. Mer information hittas under 
rubriken ”Kommentar gällande utfall”. 

Plockanalys i syfte att få 
underlag för fortsatt arbete 

2A, 
2B, 3A 

Kommun-
styrelsen 

2019, 
2021, 
2023, 
2025 

Inte genomfört. Mer information hittas under 
rubriken ”Kommentar gällande utfall”. 

Undersökning av 
kundnöjdheten på 
Återvinningsgården 

4A 
och 
4B 

Kommun-
styrelsen 

2018-
2019 
2021, 
2024 

Ej genomfört.  Inte genomfört. Mer 
information hittas under rubriken 
”Kommentar gällande utfall”. 

Information till kommun-
invånare, fastighetsägare, 
företagare och turister 
gällande förebyggande av 
avfall, t.ex. information på 
webbplats eller i 
kommunens 
informationsblad 

1A Kommun-
styrelsen 

Konti-
nuerligt 

Information finns på kommunens webbplats. 

Information till 
kommuninvånare, 
fastighetsägare, företagare 
och turister gällande 
kommunens insamlings-

system, ÅVG och ÅVS 

1A Kommun-
styrelsen 

Konti-
nuerligt 

Kommunikation har skett genom 
kommunens informationsblad, i utskick till 
nya abonnenter och på kommunens 
webbplats. 

Krav ställs på minskade 
avfallsmängder i samband 
med inköp och upphandling 

1A Kommun-
styrelsen 

Konti-
nuerligt 

Inte genomfört.  

Årligt utskick samt utskick 
till nya abonnenter 

2A Kommun-
styrelsen 

Konti-
nuerligt 

Sker kontinuerligt.  

Studiebesök på ÅVG av 
skolor och förskolor  

2A Kommun-
styrelsen,  

Konti-
nuerligt 

Sker vid förfrågan.  
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Dokumentnamn Årsrapport 2021 

Ämne Avfallsplanen 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Barn- och 
utbildnings
-nämnden 

Anordnande av eller 
medverkande i skräp-
plockardagar samt 
tillhörande informations-
kampanj 

3B 
och 
3C 

Kommun-
styrelsen 

Årligen Gnesta kommun informerade inte om 
skräpplockardagarna 2021.  

Aktiviteter från 2020 

Nedan presenteras de aktiviteter som kommunen hade planerat att vidta 2020 för att bidra 

till att uppnå målen i avfallsplanen men som inte utfördes under 2020 på grund av 

personalbrist.  

Aktiviteter Mål Ansvar Årtal Utfall 

Särskild 
informationskampanj om 
matavfallsinsamling med 
fokus på miljönyttan med 
sortering 

2A Kommun-
styrelsen 

2020 Inte genomfört. Mer information hittas under 
rubriken ”Kommentar gällande utfall”. 

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

2B Kommun-
styrelsen,  

 

2020 Inte genomfört. Mer information hittas under 
rubriken ”Kommentar gällande utfall”. 

Utredning av 
behovsanpassad hämtning 
av mat- och restavfall 

4A Kommun-
styrelsen 

2020 Inte genomfört. Mer information hittas under 
rubriken ”Kommentar gällande utfall”. 

 

Kommentar gällande utfall 

Under 2021 har det varit personalbrist inom renhållningsenheten då tjänsten som 

miljöansvarig för renhållning, VA och gata/park inte varit tillsatt under hela året samt inte 

arbetat heltid under vissa delar av året. Totalt under året har tjänsten varit tillsatt till 18 %. 

Därmed har aktiviteter i avfallsplanen, i de fall den miljöansvarige varit ansvarig för 

genomförandet, inte prioriterats. Då renhållningsenheten har få tjänstemän har en 

omfördelning av arbetsuppgifterna till övriga medarbetare inte varit genomförbart.  
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Dokumentnamn Årsrapport 2021 

Ämne Avfallsplanen 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

De aktiviteter som var inplanerade till 2020 sköts fram till 2021. På grund av personalbrist 

har de samt aktiviteterna som var inplanerade till 2021 inte genomförts. Dessa är planerade 

att genomföras under 2022.  

Kommande aktiviteter för att nå målen 

Nedan presenteras de aktiviteter som kommunen planerar att fortsätta genomföra under de 

kommande åren. För varje åtgärd anges vilken vilket mål som åtgärden bidrar till att 

uppfylla, vilken nämnd som ansvarar för genomförande av åtgärden och när åtgärden ska 

vara genomförd. 

Åtgärd Mål Ansvar Årtal 

Anordnande av eller medverkande i 
skräpplockardagar samt tillhörande 
informationskampanj 

3B och 
3C 

Kommunstyrelsen Årligen 

Information till kommuninvånare, 

fastighetsägare, företagare och turister 
gällande förebyggande av avfall, t.ex. 
information på webbplats eller i 
kommunens informationsblad 

1A Kommunstyrelsen Kontinuerligt 

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

1A Kommunstyrelsen Kontinuerligt 

Krav ställs på minskade avfallsmängder i 
samband med inköp och upphandling 

1A Kommunstyrelsen Kontinuerligt 

Årligt utskick samt utskick till nya 
abonnenter 

2A Kommunstyrelsen Kontinuerligt 

Studiebesök på ÅVG av skolor och 
förskolor  

2A Kommunstyrelsen 
och Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kontinuerligt 

Revidering av avfallsplan 

Enligt 9 kap, 8 § avfallsförordningen (2020:614) ska avfallsplanen ses över och vid behov 

revideras vart 4:e år. Då avfallsplanen antogs 2017 är det dags att se över avfallsplanen. Då 

lagstiftningen förändrats, genom bland annat en ny avfallsförordning 2020, är det troligt att 

en revidering kommer att krävas för att uppfylla gällande lagkrav. 
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Upprättad: 2022-04-14

Diarienummer: KS.2021.220

Kommunstyrelsen

Åtgärder Björnlunda vattenverk

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att genomföra föreslagen förnyelse

och optimering av processen i Björnlunda vattenverk.

2. Investeringen om 4,2 Mkr beslutas att ianspåktas ur investeringsbudget 2022,

"Björnlunda Vattenverk".

Sammanfattning

Björnlunda vattenverk har behov av förnyelse av råvattenintag. I samband med arbetet

ska processen för intag och backspolning av filter optimeras för att erhålla en mer

hållbar och effektiv lösning över tid.

Ärendebeskrivning

Bjönlunda vattenverk har under en period haft problem med turbiditet (grumlighet)

och luft i intagssystemet. Intagskonstruktionen tillsammans med backspolningen av

sandfilter har ett större dimensionerande flöde än vad intagsledningen kan leverera.

Detta resulterar i att intagsledningen fungerar som en sugledning. Med tidens gång har

intagsledningen blivit i allt sämre skick och den har haft flera läckor.

Läckage på intagsledningen har även upptäckts i en brunn där ledningen passerar

igenom. I den punkten kan inte läckaget lagas fullt ut utan ledningen suger då in luft

vilket skadar pumpar och annan utrustning genom kraftiga vibrationer.

Ihop med intagskonstruktionen har också anläggningen en dåligt optimerad

konstruktion för backspolning av sandfilter. Ett sandfilter behöver alltid backspolas

efter en viss period för att inte sättas igen. I Björnlunda spolas filtren med råvatten

vilket gör att spolningen måste ske oftare då vattnet inte är renat. I samband med

spolning krävs därför också ett ännu högre flöde i intagskontruktionen vilket då

systemet inte klarar av.

En utebliven investering kommer med stor sannolikhet leda till ökade driftstörningar

och större problem med hög turbididet vilket leder till försämrad funktion på UV-filter

och risk för ett otjänligt dricksvatten i Björnlunda.

www.gnesta.se
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Förvaltningens synpunkter

Intagsledningen med tillhörande pumpstation behöver bytas ut. Parallellt med

befintligt system kommer en ny intagsledning att anläggas. En traditionell pumpstation

med dränkta pumpar anläggs där vi monterar en lyftanordning för framtida pumplyft

för att förbättra den nuvarande bristande arbetsmiljön. Intagsledningen konstrueras

som en självfallsledning vilket kommer göra att pumpar och intagsledning kommer att

hålla betydligt mycket längre än den befintliga konstruktionen. Mellan den nya

pumpstationen och vattenverket planeras också en råvattentank att anläggas.

Råvattentanken kommer minska det dimensionerande behovet på pumparna samt

underlätta pumpstyrningen av tryckstegringspumpar i vattenverket.

Att övergå från råvatten till renat vatten vid backspolning av sandfilter kräver en

spolvattentank med pumpar. Principen är att liten mängd av utgående flöde från

vattenverket leds till tanken som då sakta fylls upp över tid. Att backspola med rent

vatten kommer minska belastningen på sandfilter och spolningen kommer inte behöva

utföras lika ofta. Det leder även till att det dimensionerande flödet i

intagskonstruktionen inte behöver klara produktionen och flödet som krävs för

backspolningen. Intagskonstruktionen blir därför en betydligt mindre lösning som

kommer få en bättre livslängd med en jämnare belastning.

Genom att utföra dessa åtgärder förväntas ett jämnare flöde genom verket, minskade

driftstörningar på pumpar och intagsledning samt ett vatten med högre kvalité på

ledningsnätet. Det senare leder också till minskat behov för omsättningspolning.

Ekonomiska konsekvenser

Minskat behov av omsättningsspolning tillsammans med energieffektivisering bedöms

ha en marginell positiv påverkan på driftbudgeten med ca 30 000 kr/år. Den totala

påverkan blir dock negativ då ökade kapitalkostnader överstiger besparingen.

Ekonomiska konsekvenser vid genomförd investering

Investeringsvolym 4 200 000 kr

Uppskattad ökning av kapitalkostnader 115 000 kr/år

Minskade årliga driftkostnader -30 000 kr/år

Total årlig påverkan på driftbudget 85 000 kr/år

Kapitalkostnad avseende amortering, ränta och driftskostnad för tryckstegring

hanteras vid beslut om reviderad VA-taxa.

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Juridiska konsekvenser

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, tillhandahållande av vatten som är

lämpligt för normal hushållsanvändning.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

En jämställdhetsanalys är ej tillämpbar i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Investeringen ingår i beslutad budget för år 2022.

Investeringen stämmer in med inriktningsmål avseende en hållbar kommun genom

energieffektivisering.

Investeringen stämmer in med inriktningsmålet avseende en god ekonomi genom

minskade drift- och underhållskostnader.

Investeringen stämmer väl in med inriktningsmålet avseende en attraktiv kommun

genom att säkra en god dricksvattenproduktion för boende och framtida boende i

Björnlunda tätort.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-14

Sändlista

Samhällsbyggnadschef

VA-chef

Ekonomichef

Anders Axelsson Niklas Söderholm

Kommunchef VA-chef

Mikael Tjulin

VA-ingenjör
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Upprättad: 2022-05-05

Diarienummer: MOB.2022.28

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel

barmarksunderhåll 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringsmedel 2 000 tkr av anvisade 2 000 tkr i Framtidsplanen 2022-2024

gällande investering i barmarksunderhåll 2022 får ianspråktas.

Sammanfattning

I Framtidsplanen 2022-2024 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden för 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen för

beslut om ianspråktagande.

Anvisade investeringsmedel för barmarksunderhåll i Framtidsplan 2022-2024 uppgår

till 2 000 tkr för 2022. I detta ärende föreslår förvaltningen att hela summan får

ianspråktas.

Förvaltningens synpunkter

Den föreslagna investeringen omfattar åtgärder i gatu-och parkmiljö såsom kantsten,

mindre asfaltslagningar, rännstensbrunnar, gatuskyltar, linjemålning, planteringar,

hastighetsreducerande åtgärder för oskyddade trafikanter m.m. Även ny busshållplats

på Mariefredsvägen, nytt räcke på GC mellan Menuettvägen och Skillingagatan och ny

utfart från Stenstagatan ingår i årets planerade arbeten. Arbetena är tänkta att utföras

löpande under sommaren/hösten 2022. Anvisade investeringsmedel för

barmarksunderhåll i Framtidsplan 2022-2024 uppgår till 2 000 tkr för 2022. I detta

ärende föreslår förvaltningen att hela summan får ianspråktas.

Ekonomiska konsekvenser

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Avskrivningstid

Konstruktioner 1 000 tkr 25 år

Mindre beläggningsarbeten 400 tkr 15 år

www.gnesta.se
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Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

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

Skyltar 100 tkr 10 år

Beteckningar 100 tkr 30 år

Rabatter och träd 100 tkr 25 år

Hastighetsreducerande åtgärder 100 tkr 25 år

Linjemålning 200 tkr 8 år

Kan inte ovanstående investeringsbudget ianspråktas kan planerade investeringar ej

genomföras.

Juridiska konsekvenser

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga juridiska konsekvenser av beslutet.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ärendet följer kommunens riktlinjer för investeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse KS 2022-05-05

2. Tjäsnteskrivelse SBN

3. Beslut SBN 2022-05-04 § 18

Sändlista

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten

Anders Axelsson Patrik Andersson

Kommunchef Gatuchef

www.gnesta.se


Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: MOB.2022.28

§ 18

Ianspråktagande av investeringsmedel
barmarksunderhåll 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 2 000 tkr av anvisade 2 000 tkr i Framtidsplanen 2022-2024

gällande investering i barmarksunderhåll 2022 får ianspråktas.

Sammanfattning av ärendet
I Framtidsplanen 2022-2024 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden för 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen för

beslut om ianspråktagande.

Anvisade investeringsmedel för barmarksunderhåll i Framtidsplan 2022-2024 uppgår

till 2 000 tkr för 2022. I detta ärende föreslår förvaltningen att hela summan får

ianspråktas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

Tjänsteförslag
1. Investeringsmedel 2 000 tkr av anvisade 2 000 tkr i Framtidsplanen 2022-2024

gällande investering i barmarksunderhåll 2022 får ianspråktas.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Upprättad: 2022-04-20
Diarienummer: MOB.2022.28

Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel
barmarksunderhåll 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 2 000 tkr av anvisade 2 000 tkr i Framtidsplanen 2022-2024

gällande investering i barmarksunderhåll 2022 får ianspråktas.

Sammanfattning
I Framtidsplanen 2022-2024 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden för 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen för

beslut om ianspråktagande.

Anvisade investeringsmedel för barmarksunderhåll i Framtidsplan 2022-2024 uppgår

till 2 000 tkr för 2022. I detta ärende föreslår förvaltningen att hela summan får

ianspråktas.

Ärendebeskrivning
I Framtidsplanen 2022-2024 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden för 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen för

beslut om ianspråktagande.

Förvaltningens synpunkter
Den föreslagna investeringen omfattar åtgärder i gatu-och parkmiljö såsom kantsten,

mindre asfaltslagningar, rännstensbrunnar, gatuskyltar, linjemålning, planteringar,

hastighetsreducerande åtgärder för oskyddade trafikanter m.m. Även ny busshållplats

på Mariefredsvägen, nytt räcke på GC mellan Menuettvägen och Skillingagatan och ny

utfart från Stenstagatan ingår i årets planerade arbeten. Arbetena är tänkta att utföras

löpande under sommaren/hösten 2022. Anvisade investeringsmedel för

barmarksunderhåll i Framtidsplan 2022-2024 uppgår till 2 000 tkr för 2022. I detta

ärende föreslår förvaltningen att hela summan får ianspråktas.



Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(3)

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

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

Ekonomiska konsekvenser

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Avskrivningstid

Konstruktioner 1 000 tkr 25 år

Mindre beläggningsarbeten 400 tkr 15 år

Skyltar 100 tkr 10 år

Beteckningar 100 tkr 30 år

Rabatter och träd 100 tkr 25 år

Hastighetsreducerande åtgärder 100 tkr 25 år

Linjemålning 200 tkr 8 år

Kan inte ovanstående investeringsbudget ianspråktas kan planerade investeringar ej

genomföras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ärendet följer kommunens riktlinjer för investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-04-20

Anders Axelsson Patrik Andersson

Tf. förvaltningschef Gatuchef



Samhällsbyggnadsförvaltningen 3(3)

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

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

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-05-05

Diarienummer: MOB.2022.29

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel

beläggningsprogrammet 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringsmedel 3 000 tkr av anvisade 3 000 tkr i Framtidsplan 2022-2024

gällande investering i beläggningsprogrammet 2022 får ianspråktas.

Sammanfattning

I Framtidsplanen för 2022-2024 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden för 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen för

beslut om ianspråktagande.

Anvisade investeringsmedel för beläggningsprogrammet i Framtidsplan 2022-2024

uppgår till 3 000 tkr för 2022. I detta ärende föreslår förvaltningen att hela summan

får ianspråktas.

Beräknade investeringar för beläggning under 2022 uppgår till 3 000 tkr.

OBS! Sakinnehållet i sammanfattningen måste stämma överens med den övriga texten.

Det innebär att all fakta, bedömningar och synpunkter som tas upp i

sammanfattningen måste finnas uttryckta i någon annan del av dokumentet.

Förvaltningens synpunkter

Den föreslagna investeringen omfattar planerade ytbeläggningar på gator, gångvägar

och gång- och cykelvägar. Arbetena är tänkta att utföras löpande under 2022. Anvisade

investeringsmedel för beläggningsprogrammet i Framtidsplan 2022-2024 uppgår till

3 000 tkr för 2022. I detta ärende föreslår förvaltningen att hela summan får

ianspråktas.

Ekonomiska konsekvenser

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Avskrivningstid

Ytbeläggningar 3 000 tkr 15 år

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Kan inte ovanstående investeringsbudget ianspråktas kan planerade investeringar ej

genomföras.

Planerade asfalteringar under 2022 bygger på underhållsutredningen av gator och GC-

vägar 2013.

Gata Ort Yta   Kostnad

Furuvägen Gnesta 500 m2 250 000,00 kr

Mariefredsvägen/Rondell Gnesta 500 m2 200 000,00 kr

Torggatan Gnesta  2700 M2 550 000,00 kr

Vackerby industriväg Gnesta 1700 m2 300 000,00 kr

Dansutvägen del av Gnesta 2700 M2 450 000,00 kr

Korsbacksvägen Björnlunda 2400 m2 700 000,00 kr

Kexlevägen del av Stjärnhov 2000 m2 550 000,00 kr

    19 800 M2 3 000 000,00 kr

Juridiska konsekvenser

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga juridiska konsekvenser av beslutet.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ärendet följer kommunens riktlinjer för investeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse KS 2022-05-05

2. Tjänsteskrivelse SBN

3. Beslut SBN 2022-05-04 § 19

Sändlista

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Anders Axelsson Patrik Andersson

Kommunchef Gatuchef
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Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: MOB.2022.29

§ 19

Ianspråktagande av investeringsmedel
beläggningsprogrammet 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 3 000 tkr av anvisade 3 000 tkr i Framtidsplan 2022-2024

gällande investering i beläggningsprogrammet 2022 får ianspråktas.

Sammanfattning av ärendet
I Framtidsplanen för 2022-2024 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden för 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen för

beslut om ianspråktagande.

Anvisade investeringsmedel för beläggningsprogrammet i Framtidsplan 2022-2024

uppgår till 3 000 tkr för 2022. I detta ärende föreslår förvaltningen att hela summan

får ianspråktas.

Beräknade investeringar för beläggning under 2022 uppgår till 3 000 tkr.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

Tjänsteförslag
1. Investeringsmedel 3 000 tkr av anvisade 3 000 tkr i Framtidsplan 2022-2024

gällande investering i beläggningsprogrammet 2022 får ianspråktas.

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Upprättad: 2022-04-20
Diarienummer: MOB.2022.29

Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel
beläggningsprogrammet 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringsmedel 3 000 tkr av anvisade 3 000 tkr i Framtidsplan 2022-2024

gällande investering i beläggningsprogrammet 2022 får ianspråktas.

Sammanfattning
I Framtidsplanen för 2022-2024 finns investeringar anvisade för

samhällsbyggnadsnämnden för 2022. Enligt kommunens riktlinjer för investeringar

ska dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen för

beslut om ianspråktagande.

Anvisade investeringsmedel för beläggningsprogrammet i Framtidsplan 2022-2024

uppgår till 3 000 tkr för 2022. I detta ärende föreslår förvaltningen att hela summan

får ianspråktas.

Beräknade investeringar för beläggning under 2022 uppgår till 3 000 tkr.

Förvaltningens synpunkter
Den föreslagna investeringen omfattar planerade ytbeläggningar på gator, gångvägar

och gång- och cykelvägar. Arbetena är tänkta att utföras löpande under 2022. Anvisade

investeringsmedel för beläggningsprogrammet i Framtidsplan 2022-2024 uppgår till

3 000 tkr för 2022. I detta ärende föreslår förvaltningen att hela summan får

ianspråktas.

Ekonomiska konsekvenser

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Avskrivningstid

Ytbeläggningar 3 000 tkr 15 år

Kan inte ovanstående investeringsbudget ianspråktas kan planerade investeringar ej

genomföras.



Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(3)

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

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

Planerade asfalteringar under 2022 bygger på underhållsutredningen av gator och GC-

vägar 2013.

Gata Ort Yta   Kostnad

Furuvägen Gnesta 500 m2 250 000,00 kr

Mariefredsvägen/Rondell Gnesta 500 m2 200 000,00 kr

Torggatan Gnesta  2700 M2 550 000,00 kr

Vackerby industriväg Gnesta 1700 m2 300 000,00 kr

Dansutvägen del av Gnesta 2700 M2 450 000,00 kr

Korsbacksvägen Björnlunda 2400 m2 700 000,00 kr

Kexlevägen del av Stjärnhov 2000 m2 550 000,00 kr

    19 800 M2 3 000 000,00 kr

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ärendet följer kommunens riktlinjer för investeringar.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

2. Andra beslutsunderlaget

Anders Axelsson Patrik Andersson

Tf. förvaltningschef Gatuchef



Samhällsbyggnadsförvaltningen 3(3)

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

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

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-05-05

Diarienummer: MOB.2022.30

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel

fordonspark 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen godkänner ianspråktagande av 2 800 tkr av i framtidsplanen

beslutade 3 600 tkr investeringsmedel för reinvesteringar gällande fordonspark.

2. Kommunstyrelsen godkänner ianspråktagande av 400 tkr av i framtidsplanen

beslutade 3 600 tkr investeringsmedel för nyinvesteringar gällande fordonspark.

Sammanfattning

Beslutade investeringsmedel per nämnd finns angivet i kommunfullmäktiges

framtidsplan. Ärendegången är sedan att investeringar ska skrivas fram till respektive

nämnd och vidare till kommunstyrelsen för beslut om ianspråktagande.

Förvaltningens synpunkter

Gatuenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen har ett löpande behov av att förnya

sin maskinpark, men även att utöka maskinparken för att på så sätt bli effektivare och

klara utökade uppdrag med befintlig personalstyrka. Därtill ligger det en skyldighet för

arbetsgivaren att främja arbetsmiljö och säkerhet för personalen.

Reinvesteringar

2 st gräsklippare av spakmodell

Traktor med lastare/Teleskoplastare

Mindre parkbil utbytes mot modell som är elgående

Nyinvesteringar

Mindre åkgräsklippare för små och trånga ytor som inte befintliga maskiner får plats på

och som idag klipps med handgående gräsklippare.

Vägsladd för det tilldelade ansvaret av underhåll av grusvägar, till exempel

Lötbodalsvägen

Ekonomiska konsekvenser

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Komponenter i reinvesteringen

Komponent Pris Avskrivningstid

Spakgräsklippare 2st 400 tkr 6 år

Traktor/teleskoplastare 2 000 tkr 7 år

Parkbil el 4 00 tkr 5 år

Totalt 2 800 tkr

Komponenter i nyinvestering

Mindre åkgräsklippare 200 tkr 7 år

Vägsladd 200 tkr 10 år

Totalt 400 tkr

Den ökade kapitalkostnaden per år med föreslagen avskrivningstid blir 48 571 kr

exklusive kalkylränta.

Kan inte ovanstående investeringsbudget ianspråktas kan planerade investeringar ej

genomföras vilket också kommer påverka gatuenhetens möjligheter att fullgöra sina

uppdrag.

Juridiska konsekvenser

Förvaltningen ser inga juridiska konsekvenser av besluten

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Investeringarna stämmer väl överens och motiveras av samhällsbyggnadsnämndens

framtidsplan 2022-2024 och framförallt inriktningsmålen En attraktiv kommun, En

hållbar kommun och En effektiv organisation.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse KS 2022-05-05

2. Tjänsteskrivelse SBN

3. Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-04 §

Sändlista

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Anders Axelsson Patrik Andersson

Kommunchef Gatuchef

www.gnesta.se


Komponent Typ Reg nr. Inköpsår Pris Avskrivningstid Tid för reinvesteringKolumn1
Parkbil Opel Combo Bil 2006 7 2013
Parkbil Ford transit enkelhytt Bil 2012 7 2019
Parkbil Ford transit dubbelhytt Bil 2012 7 2019
Parkbil VW transporter Bil 2014 7 2021
Citroen Berlingo Bil 2017 7 2023
VW Crafter Bil 2016 7 2023
Ford ranger Bil 2021 7 2028
Fyrhjuling Polaris Fyrhjuling 2009 10 2019
John deere spakklippare 997 Gräsklippare 2010 7 2017
Toro åkklippare GM4000 Gräsklippare 2012 7 2019
John deere cylinderklippare 2653B Gräsklippare 2013 7 2020
John deere spakklippare 997 Gräsklippare 2016 7 2023
Åkklip.Jacobsen Turfcat t628 Gräsklippare 2015 7 2022
Toro åkklippare GM4000D Gräsklippare 2018 7 2025
Grävmaskin Volvo EWR 150 Grävmaskin 2017 7 2024
Redskapsbärare Redskapsbärare 2022 7 2029
Lastbil Volvo FM500 Lastbil 2017 7 2024
JD parktraktor 4520 Traktor 2013 7 2020
JD parktraktor 4720 Traktor 2013 7 2020
JD traktor 6115r Traktor 2015 7 2022
Valtra N134 direkt Traktor 2017 7 2024
JD traktor 5100r Traktor 2019 7 2026
JD parktraktor 4066r Traktor 2022 7 2029



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: MOB.2022.30

§ 20

Ianspråktagande av investeringsmedel
fordonspark 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna ianspråktagande av 2 800 tkr av i

framtidsplanen beslutade 3 600 tkr investeringsmedel för reinvesteringar gällande

fordonspark.

2. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna ianspråktagande av 400 tkr av i

framtidsplanen beslutade 3 600 tkr investeringsmedel för nyinvesteringar gällande

fordonspark.

3. Ge förvaltningen i uppdrag att inför kommunstyrelsen redovisa befintligt innehav

av motorfordon inom Gata och Park, med en översikt på inköpsår och tillhörande

återstående avskrivningstider.

Sammanfattning av ärendet
Beslutade investeringsmedel per nämnd finns angivet i kommunfullmäktiges

framtidsplan. Ärendegången är sedan att investeringar ska skrivas fram till respektive

nämnd och vidare till kommunstyrelsen för beslut om ianspråktagande.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

Tjänsteförslag
1. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna ianspråktagande av 2 800 tkr av i

framtidsplanen beslutade 3 600 tkr investeringsmedel för reinvesteringar gällande

fordonspark.

2. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna ianspråktagande av 400 tkr av i

framtidsplanen beslutade 3 600 tkr investeringsmedel för nyinvesteringar gällande

fordonspark.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Ekström (M) lämnar tilläggsförslag om ny beslutspunkt 3 som lyder: "Ge

förvaltningen i uppdrag att inför kommunstyrelsen redovisa befintligt innehav av



Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

motorfordon inom Gata och Park, med en översikt på inköpsår och tillhörande

återstående avskrivningstider."

Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt

framskrivet förslag med Anna Ekströms (M) tilläggsförslag och finner att nämnden

beslutar enligt framskrivet förslag med Anna Ekströms (M) tilläggsförslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Upprättad: 2022-04-20
Diarienummer: MOB.2022.30

Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel
fordonspark 2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna ianspråktagande av 2 800 tkr av i

framtidsplanen beslutade 3 600 tkr investeringsmedel för reinvesteringar gällande

fordonspark.

2. Föreslå kommunstyrelsen att godkänna ianspråktagande av 400 tkr av i

framtidsplanen beslutade 3 600 tkr investeringsmedel för nyinvesteringar gällande

fordonspark.

Ärendebeskrivning
Beslutade investeringsmedel per nämnd finns angivet i kommunfullmäktiges

framtidsplan. Ärendegången är sedan att investeringar ska skrivas fram till respektive

nämnd och vidare till kommunstyrelsen för beslut om ianspråktagande.

Förvaltningens synpunkter
Gatuenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen har ett löpande behov av att förnya

sin maskinpark, men även att utöka maskinparken för att på så sätt bli effektivare och

klara utökade uppdrag med befintlig personalstyrka. Därtill ligger det en skyldighet för

arbetsgivaren att främja arbetsmiljö och säkerhet för personalen.

Reinvesteringar

2 st gräsklippare av spakmodell

Traktor med lastare/Teleskoplastare

Mindre parkbil utbytes mot modell som är elgående

Nyinvesteringar

Mindre åkgräsklippare för små och trånga ytor som inte befintliga maskiner får plats på

och som idag klipps med handgående gräsklippare.

Vägsladd för det tilldelade ansvaret av underhåll av grusvägar, till exempel

Lötbodalsvägen



Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(3)

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

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

Ekonomiska konsekvenser

Komponenter i reinvesteringen

Komponent Pris Avskrivningstid

Spakgräsklippare 2st 400 tkr 6 år

Traktor/teleskoplastare 2 000 tkr 7 år

Parkbil el 4 00 tkr 5 år

Totalt 2 800 tkr

Komponenter i nyinvestering

Mindre åkgräsklippare 200 tkr 7 år

Vägsladd 200 tkr 10 år

Totalt 400 tkr

Den ökade kapitalkostnaden per år med föreslagen avskrivningstid blir 48 571 kr

exklusive kalkylränta.

Kan inte ovanstående investeringsbudget ianspråktas kan planerade investeringar ej

genomföras vilket också kommer påverka gatuenhetens möjligheter att fullgöra sina

uppdrag.

Juridiska konsekvenser

Förvaltningen ser inga juridiska konsekvenser av besluten

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Investeringarna stämmer väl överens och motiveras av samhällsbyggnadsnämndens

framtidsplan 2022-2024 och framförallt inriktningsmålen En attraktiv kommun, En

hållbar kommun och En effektiv organisation.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20



Samhällsbyggnadsförvaltningen 3(3)

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

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

Anders Axelsson Patrik Andersson

Tf. förvaltningschef Gatuchef

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-05-05

Diarienummer: MOB.2022.33

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel

gällande renovering av rallarkajen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Av kommunfullmäktige beslutade 800 tkr för renovering av rallarkajen får

ianspråktas

Sammanfattning

Ärendet avser upprustning och försköning av rallarkajen

Förvaltningens synpunkter

Rallarkajen är i stort behov av upprustning efter många år av skadegörelse varför

samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att beslutade pengar i framtidsplan 2022-2024

gällande ändamålet får ianspråktas.

Ekonomiska konsekvenser

I ärendet föreslår förvaltningen att av anvisade 800 tkr i samhällsbyggnadsnämndens

framtidsplan 2022-2024 får hela summan anspråktas

Juridiska konsekvenser

Trasig konstruktion kan leda till personskador som eventuellt kan leda till juridiska

konsekvenser för kommunen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Beslutet stämmer väl överens med flera inriktningsmål för samhällsbyggnadsnämnden

men framförallt En attraktiv kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse KS 2022-05-05

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

2. Tjänsteskrivelse SBN

3. Beslut i samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-04 §

Sändlista

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten

Anders Axelsson Patrik Andersson

Kommunchef Gatuchef

www.gnesta.se


Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll

Ordförandens signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Diarienummer: MOB.2022.33

§ 21

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande renovering av rallarkajen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Av kommunfullmäktige beslutade 800 tkr för renovering av rallarkajen får

ianspråkta

Sammanfattning av ärendet
Rallarkajen är i stort behov av upprustning efter många år av skadegörelse varför

samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att beslutade pengar i framtidsplan 2022-2024

gällande ändamålet får ianspråktas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

2. Samhällsbyggnadsnämndens framtidsplan

Tjänsteförslag
1. Av kommunfullmäktige beslutade 800 tkr för renovering av rallarkajen får

ianspråkta

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

Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista
~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

Upprättad: 2022-04-20
Diarienummer: MOB.2022.33

Samhällsbyggnadsnämnden

Ianspråktagande av investeringsmedel
gällande renovering av rallarkajen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Av kommunfullmäktige beslutade 800 tkr för renovering av rallarkajen får

ianspråktas

Sammanfattning
Ärendet avser upprustning och försköning av rallarkajen

Förvaltningens synpunkter
Rallarkajen är i stort behov av upprustning efter många år av skadegörelse varför

samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att beslutade pengar i framtidsplan 2022-2024

gällande ändamålet får ianspråktas.

Ekonomiska konsekvenser

I ärendet föreslår förvaltningen att av anvisade 800 tkr i samhällsbyggnadsnämndens

framtidsplan 2022-2024 får hela summan anspråktas

Juridiska konsekvenser

Trasig konstruktion kan leda till personskador som eventuellt kan leda till juridiska

konsekvenser för kommunen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpbar

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Beslutet stämmer väl överens med flera inriktningsmål för samhällsbyggnadsnämnden

men framförallt En attraktiv kommun.



Samhällsbyggnadsförvaltningen 2(2)

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

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-04-20

2. Samhällsbyggnadsnämndens framtidsplan

Anders Axelsson Patrik Andersson

Tf. förvaltningschef Gatuchef

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Gatuchef

~ Ekonomienheten



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-05-06

Diarienummer: KS.2021.233

Kommunstyrelsen

E-förslag - Tillåt besök till serveringen vid

Klämmingsbergsbadet, med hund

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Förslaget överlämnas till verksamhetsutövaren.

2. Förslaget anses besvarat mot bakgrund av förvaltningens synpunkter.

Ärendebeskrivning

En kommuninvånare har lämnat in ett e-förslag om att tillåta besök med hund på

serveringen vid Klämmingsbergsbadet. E-förslaget fick fler än 50 gilla-klick och ska

därför behandlas. Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen i samråd med

samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning

En kommuninvånare har lämnat in ett e-förslag om att tillåta besök med hund på

serveringen vid Klämmingsbergsbadet. Förslagsställaren önskar att hundägare ska

kunna sitta vid uteserveringen vid Klämmingsbergsbadet med hund och fika/äta.

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar inte vistas på allmänna

badplatser under perioden 15 maj-15 september. Eftersom kiosken med tillhörande

uteservering och området från kioskens gavel bort till hundstranden inte anses tillhöra

den allmänna badplatsen, finns det inte något hinder mot att tillåta hundägare att gå

med sin hund från hundstranden till serveringen.

Det finns inga hinder i livsmedelslagstiftningen mot att tillåta hundar på

uteserveringar. Det är verksamhetsutövaren som avgör om denne vill tillåta detta.

Eftersom verksamheten bedrivs i privat regi är det inte kommunen som avgör huruvida

hundar ska tillåtas på uteserveringen. Förvaltningen ser dock inga juridiska hinder mot

att tillåta detta. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att frågan överlämnas till

verksamhetsutövaren.

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Förvaltningens synpunkter

Förslagsställaren önskar att hundägare ska kunna sitta vid uteserveringen vid

Klämmingsbergsbadet med hund och fika/äta.

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får hundar inte vistas på allmänna

badplatser under perioden 15 maj-15 september. På Klämmingsbergsbadet finns en

särskilt avdelad hundstrand där hundar får vistas.

Området runt Klämmingsbergsbadet inklusive hundstranden, parkeringen och

campingen tillhör en och samma fastighet. Hundförbud råder inte på hela detta

område, utan endast på den del som är allmän badplats.

Syftet med förbudet mot hundar på allmän badplats är att de inte ska kunna förorena

badet och medföra olägenhet för badets besökare. Av denna anledning får hundar inte

vistas på badstranden, på bryggor och i vattnet i anslutning till badstranden. Av samma

anledning ska hundar heller inte kunna rastas på gräsmattan framför kioskens

uteservering, där badgäster ofta ligger och solar. Det som därmed bedöms vara allmän

badplats är badstranden och gräsmattan framför kioskens uteservering. Däremot anses

inte kiosken med tillhörande uteservering och området från kioskens gavel bort till

hundstranden tillhöra den allmänna badplatsen. Därför finns det inte något hinder i de

lokala ordningsföreskrifterna mot att tillåta hundägare att gå med sin hund från

hundstranden till serveringen. Däremot är det även fortsatt förbjudet för hundar att

vistas på den allmänna badplatsen under ovan angiven period.

Enligt gällande livsmedelslagstiftning får djur inte vistas i utrymmen där tillagning och

hantering av mat sker, såsom i köket på en restaurang. Lagstiftningen sätter däremot

inga hinder mot att djur vistas i restaurangens uteserveringsdel. Det är

verksamhetsutövaren som avgör om denne vill tillåta djur i restaurangen/på

uteserveringen. Verksamheten måste dock kunna visa att detta görs på ett säkert sätt.

Fastigheten där serveringen på Klämmingsbergsbadet ligger ägs av kommunen, men

verksamheten bedrivs i privat regi. Huruvida hundar ska tillåtas på uteserveringen är

därför inte en fråga som kommunen avgör. Förvaltningen ser dock inga juridiska

hinder mot att tillåta hundar på uteserveringen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår

därför att frågan överlämnas till verksamhetsutövaren. Om verksamhetsutövaren vill

tillåta hundar på uteserveringen, bör denne överväga att göra detta vid särskilt

avdelade platser, för att säkerställa att serveringen är fortsatt tillgänglig för alla.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Förslagen till beslut i detta ärende bedöms inte få några konsekvenser för

jämställdheten, varför en jämställdhetsanalys inte bedöms nödvändig.

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-06

2. E-förslaget

Sändlista

~ Förslagsställaren

~ Verksamhetsutövaren

~ Fritidschef

Anders Axelsson Erika Isaksson

Kommunchef Utredare

www.gnesta.se






Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-05-18

Diarienummer: KS.2022.206

Kommunstyrelsen

Extrainsatt sammanträde

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde, tisdagen den 7 juni kl 9.00 i

B-salen, Västra Storgatan 15 Gnesta.

Ärendebeskrivning

Det finns ett behov av att kommunstyrelsen sammanträder i juni, därför föreslås

kommunstyrelsen besluta om ett extrainsatt sammanträde tisdagen den 7 juni klockan

09.00 i B-salen, Västra Storgatan 15 i Gnesta.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnader för det extrainsatta sammanträdet belastar kommunstyrelsens budget.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet är inte tillämpbar i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-18

Sändlista

~ Kommunsekreterare

~ Hemsidan

Anders Axelsson Jesper Berndt Dahl

Kommunchef Kanslichef

Jenny Johansson

Kommunsekreterare

www.gnesta.se


Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

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

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

Upprättad: 2022-05-18

Diarienummer: KS.2022.203

Kommunstyrelsen

Val av ordförande till kommunstyrelsens

kultur- och fritidsutskottet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Bevilja Johan Rocklinds (S) avsägelse som ordförande i kultur- och fritidsutskottet.

2. Välja Linda Lundin (S) till ordförande i kultur- och fritidsutskottet.

Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens reglemente utser kommunstyrelsen ledamöter och ersättare

till utskott.

Johan Rocklind (S) har 2022-05-18 avsagt sig sitt uppdrag i kommunstyrelsens kultur-

och fritidsutskott. Ett val av ordförande till kultur -och fritidsutskottet ska göras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhetsanalys är ej tillämpar i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Enligt kommunstyrelsens reglemente är det kommunstyrelsen som väljer ledamöter

och ersättare till kultur - och fritidsutskottet varav detta valärende behandlas av

kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2022-05-18

Sändlista

~ Kultur- och fritidsutskottet

~ Kultursamordnare

Anders Axelsson Jesper Berndt Dahl

Kommunchef Kanslichef

Jenny Johansson

Kommunsekreterare

www.gnesta.se


Kommunstyrelsen Ärendeblad

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

Upprättad:
Diarienummer: KS.2022.6

Kommunstyrelsen

Redovisning delegationsbeslut

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

kommunstyrelsens antagen delegationsordning. 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 2022-03-22 – 2022-05-15

~ Anställningar 2022-03-01 - 2022-04-30



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.36

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-03-24

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör

Ärende: RVA.2022.40

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-04-04

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.53

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-05-02

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av slam

Ärende: RVA.2022.51

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-04-25

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.38

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-03-29

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

2022-05-16 13:30:39 Sida 1 av 6



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.52

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-05-02

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.44

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-04-07

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.56

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-05-11

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av slam

Ärende: RVA.2022.54

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-05-03

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: RVA.2022.49

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-04-20

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

2022-05-16 13:30:39 Sida 2 av 6



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.41

Renhållning

Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2022-04-07

Beslut: Beslut gällande delning av sopkärl  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: RVA.2022.45

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-04-07

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: RVA.2022.55

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-05-05

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: RVA.2022.32

Renhållning

Ansökan om befrielse gällande hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-04-20

Beslut: Beslut befrielse hämtning hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: RVA.2022.46

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-04-20

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

2022-05-16 13:30:39 Sida 3 av 6



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.43

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-04-07

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: RVA.2022.47

Renhållning

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2022-04-19

Beslut: Beslut gällande förlängt hämtningsintervall av sla Miljöinspektör: Fastställd

Ärende: RVA.2022.35

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-03-28

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: RVA.2022.34

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-03-28

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: RVA.2022.50

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-04-25

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd
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Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2022.42

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-04-06

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: RVA.2022.48

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2022-04-20

Beslut: Beslut uppehåll i hämtning av hushållsavfall  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: KS.2022.138

Personalknutna ärenden

Tillförordnade chefer 2022

Beslutsdatum: 2022-03-30

Beslut: Beslut tf socialchef, kommunchef, Fastställd

Ärende: KS.2022.178

Kultur och fritid

Öppettider sommaren 2022  på servicecenter och bibliotek

Beslutsdatum: 2022-05-09

Beslut: Beslut utan adressfält Enhetschef: Fastställd

Ärende: KS.2022.159

Kultur och fritid

Ansökan om ledarutbildningsbidrag

Beslutsdatum: 2022-04-19

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Fritidschef: Beviljad
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Beslutsperiod:

Ärende: KS.2022.173

Gator och allmänna platser

Utredning torgplatser

Beslutsdatum: 2022-04-22

Beslut: Beslut utan adressfält Enhetschef: Fastställd

Ärende: RVA.2022.37

Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2022-03-28

Beslut: Beslut gällande delning av sopkärl  Miljöansvarig: Fastställd

Ärende: KS.2020.204

Hyresreduktion med anledning av Corona

Beslutsdatum: 2022-04-26

Beslut: Beslut Hyresreduktion med anledning av Corona. Kommunchef: Beviljad
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Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade 

mellan 2022-03-01 – 2022-04-30 
 

Kommunvägledare 

Organisation: Servicecenter 

Vikariat, 2022-03-14 - 2022-09-30 

Heltid, Löneläge: 2022 

Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef 

 

 

 

 

 
 

 



Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 

mellan 2022-03-01 -2022-04-30 
 

 

Ekonomichef 

Organisation: KLK Stab och Ledning 

Tillsvidare, From: 2022-08-08 

Heltid, Löneläge: 2022 

Utfärdat av: Anders Axelsson, Kommunchef 

 

 

 

 



Kommunstyrelseförvaltningen Ärendeblad

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

Upprättad: 2022-05-16

Diarienummer: KS.2022.5

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 2022-04-21 Gemensamma växelnämnden

~ Protokoll 2022-04-19 Gemensamma överförmyndarnämnden

~ Protokoll 2022-05-17 Gemensamma överförmyndarnämnden

~ Protokoll 2022-05-11 Pensionärs- och omsorgsrådet

~ Protokoll 2022-04-29 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård:

Politiska sammanträden och möteshandlingar - Möten - Nämnden för samverkan

kring socialtjänst och vård (2022-04-29) (360online.com)

~ Årsberättelse 2021 Energikontoret Mälardalen: Arsberattelse-2021-

Energikontoret-i-Malardalen.pdf
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