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Årsredovisning kommunstyrelsen 2018
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänner årsredovisning för kommunstyrelsen 2018
Sammanfattning
Kommunstyrelsens årsredovisning redovisar uppföljning av verksamhet, ekonomi
och investeringar.
Verksamhet
Redovisningen av verksamhetsuppföljningen baseras på kommunstyrelsens mål
och uppdrag. Den visar i korthet följande:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Arbetet med centrumförnyelse och bredbandsutveckling fortskrider
Utbyggnaden med fritt Wifi på allmänna platser fortsätter
Fortsatt många samverkansformer med företagare
Bättre betyg från företagare i undersökningar
Fortsatta insatser och samverkan med andra parter för sysselsättning för
ungdomar och nyanlända
Samarbete mellan Gnesta kommun, Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
och SPF Seniorerna för fler aktiviteter för äldre
Omfattande planeringsverksamhet som lett till betydande nivå på
bostadsbyggande
Många insatser för att attrahera inflyttare
Fortsatt god befolkningsökning
Ökat antal insatser för digitalisering i kommunala verksamheterna
Fortsatta upprustningar av friluftsanläggningar
Fortsatta insatser för att förbättra avloppsledningsverken
Satsning på chefsutveckling

Ekonomi
Kostnadsutveckling
Totalt blev nettokostnaderna cirka – 68 mkr för den skattefinansierade
verksamheten 2018, en minskning med cirka 12,5 mkr jämfört med 2017.
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Förändringen mellan 2017 och 2018 avser till största delen försäljning av mark
inom Mark och fastigheter (6,3 mkr). Dessutom tillkommer intäktsförda bidrag
från Migrationsverket från tidigare år (4,3 mkr), enligt gällande redovisningsregler.
Budgetavvikelse
Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott mot budget med cirka
14,2 mkr som främst förklaras av försäljning av mark samt tidigare års bidrag från
Migrationsverket som till största delen intäktsförts 2018 enligt gällande
redovisningsregler. Överskott redovisas av enheten Kommunchef med 0,9 mkr
främst beroende på återhållsamhet med kostnader för utvecklingsområden. Även
Kommunikation och samverkan visar ett större överskott beroende på lägre
omkostnader på medborgarkontoret och lägre kostnader för förbrukningsmaterial
på badhuset. Underskott redovisas inom några områden; för ekonomienheten (0,2 mkr) på grund av ökade konsultkostnader för implementering av nytt
ekonomisystem då enhetens projektledare slutat sin anställning under året. ITenheten visar en negativ avvikelse på -0,8 mkr då programkostnader för 2017
belastar 2018 års resultat samt ökade konsultkostnader då befintlig personal varit
sjukskriven och föräldraledig. Den taxefinansierade verksamheten visar ett
underskott med cirka 0,3 mkr som i första hand beror på högre kostnader för
underhåll på våra anläggningar än budgeterat.
Checklista för jämställdhet
Bedömningen är att någon jämställdhetsanalys inte är nödvändig i detta ärende
eftersom rapporten utgör underlag inför fortsatt planering. Ärendet innehåller
redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under året och i många fall med
könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett underlag för analys av skillnader
mellan könen för åtgärder framgent.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse 2019-02-22
- Årsredovisning för kommunstyrelsen 2018

1.1 Beslutet ska skickas till:
~ Ekonomienheten
Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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Uppföljning av kommunstyrelsens mål och uppdrag
Gnesta kommuns fokusområden

Politisk plattform
Jobb, utveckling och näringsliv
Ett starkt näringsliv för en stark utveckling
Gnesta har ett starkt, brett och växande näringsliv. Många företag, i olika branscher, i och runt
kommunen gör Gnesta kommun samt kommunens invånare och företag mindre sårbart för
strukturomvandlingar och konjunktursvängningar. Därför vill vi fortsätta att främja det breda och
mångfacetterade näringsliv som finns i kommunen. Vid sidan av de redan starka branscherna
inom bland annat bygg- och anläggningssektorn, service- och tjänstesektorn, handeln,
tillverkningsindustrin och lantbruk, så ser vi en stor potential inom besöksnäringen och de
kulturella och kreativa näringarna vilka bör ges ett särskilt fokus under kommande år.
Samhällets utveckling är beroende av företagens utveckling. Företagsamhet och
innovationsförmåga utgör en viktig motor i ekonomin och bidrar samtidigt till bättre
samhällsservice och fler utvecklingsmöjligheter. Vi vill se nya företag som startas, och fler företag
som växer. Därför ska åtgärder för att underlätta för individer att starta och driva företag
fortsätta att utvecklas och kommunens kontakter med näringslivet ska präglas av intresse för
näringslivets behov och utvecklingsmöjligheter.
Gnesta kommun har nyligen antagit ett näringslivsprogram som pekar ut inriktningen för de
kommande åren. Vi vill vårda och värna programmets intentioner och tillsammans med
näringslivet fortsätta utvecklingsarbetet. Kopplat till näringslivsprogrammet vill vi särskilt
prioritera följande arbete inom kommunens organisation.
Jobb och utveckling
Gnesta har genom sitt geografiska läge, en bra skola och ett brett och starkt näringsliv goda
möjligheter för att få fler i arbete. Dessa förutsättningar vill vi ta till vara på och forma en politik
för minskad arbetslöshet och bättre utvecklingsmöjligheter. Deltagande i arbetslivet får
människor att växa och känna gemenskap. Att alla som kan arbeta gör det är grunden för en stark
och fungerande välfärd. När jobben blir fler så kan såväl människor som svensk ekonomi växa.
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En särskilt prioriterad fråga för oss att arbeta med under mandatperioden är
ungdomsarbetslösheten. Att Gnestas unga kan etablera sig på arbetsmarknaden och därmed bidra
till samhällsutvecklingen och samtidigt växa till självständiga individer och samhällsmedborgare är
betydelsefullt för såväl individen som för samhället. Gnestas unga ska inte starta sitt vuxenliv i
arbetslöshet och därmed riskera ett långvarigt utanförskap. Vårt mål är att ingen ungdom ska stå
utan arbete, praktik eller studieinsatser i mer än 90 dagar.
Arbetslöshetens utmaningar är många. Vi vill utveckla stödet till arbetslösa genom coachning,
guida till studier för att matcha arbetsmarknadens efterfrågan och samverkan mellan
myndigheter. Kommunen kan stärka sina verksamheter genom traineeverksamhet samtidigt som
arbetslösa får erfarenheter som gör dem mer anställningsbara. I samarbete med näringslivet,
skolan och arbetsförmedlingen önskar vi se ett gemensamt grepp för att ge ungdomar, men också
personer som nyligen invandrat till Sverige, bättre förutsättningar att etablera sig på
arbetsmarknaden. I detta arbete spelar också vuxenutbildningen en stor roll som en brygga till
såväl högre studier som till ökad anställningsbarhet.

Samhällsutveckling
Gnesta kommun ska erbjuda en god och attraktiv livsmiljö. Offentliga miljöer ska vara
trivsamma, trygga och tillgängliga. Kommunen ska utvecklas och moderniseras samtidigt som
småskaligheten och de karakteristiska dragen behålls. För att långsiktigt kunna bibehålla och
utveckla såväl offentlig som privat service behövs fler invånare. Därför ligger målet om 12000
invånare år 2020 fast (en ökning med 2% per år) och takten för bostadsbyggnationen behöver
öka. För att hela Gnesta kommun ska kunna leva och utvecklas behöver vi i en ny översiktsplan
peka ut riktningen för samhällsplaneringen de kommande åren.
Vidare så vill vi under denna mandatperiod fortsätta utvecklingen av centrala Gnesta till ett
attraktivt centrum för boende, besökare och näringsidkare. Fler människor som bor och rör sig i
Gnesta är viktigt för att långsiktigt kunna säkra ett brett handels- och serviceutbud.
För att vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun vill vi arbeta för bättre möjligheter till
bredbandsuppkoppling, för utbyggnad och ombyggnad av gång- och cykelvägar för en tryggare
och bättre framkomlighet samt för en väl fungerande kollektivtrafik som erbjuder goda
pendlingsmöjligheter till studier, arbete och nöjesliv.

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

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

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

Ett hållbart Gnesta
Miljö och klimat
Världen står inför stora utmaningar. I arbetet för att söka stoppa utvecklingen och, vid sidan av
det, mildra effekterna av de pågående klimatförändringarna så behöver mänskligheten tänka om.
De vägval vi gör idag påverkar livsvillkoren för framtida generationer.
Gnesta kommun och dess helägda bolag bör tillsammans sträva efter att minimera
energiförbrukningen i lokaler och anläggningar. Vidare bör kommunens bolag vara öppna för att
använda olika former av egenproducerad och förnybar energi i anslutning till verksamhetslokaler.
Vi vill också fortsätta att planera samhället på ett sådant sätt att klimatpåverkan långsiktigt
minskar, exempelvis genom att nya bostäder i första hand planeras i anslutning till goda
pendlingsmöjligheter.
Öppenhet, mångfald och social hänsyn
Vi önskar ett samhälle där alla känner sig välkomna och kan komma till sin rätt. Vi vill därför
aktivt arbeta för öppenhet och mångfald – med en politik som vänder sig till alla. Vi vill stärka
arbetet med mänskliga rättigheter i Gnesta kommun och motarbeta alla former av diskriminering.
Integrationsverksamheten ska stärkas genom ett tätare samarbete med bland annat
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och statliga myndigheter för att ge en snabbare
etablering för nyanlända. Goda möjligheter till jobb, utbildning, bostad och fritidsaktiviteter är
viktiga nycklar till ett välmående samhälle. Genom att prioritera dessa frågor får vi också goda
förutsättningar till en väl fungerande integration och ett samhälle som håller ihop.
Gnesta kommun har under många år arbetat med jämställdhetsfrågor, och ska också fortsätta
med det. Särskilt fokus ska läggas på arbetet med barn och ungdomar där den långsiktiga nyttan
kan ha stor effekt. Att såväl pojkar och flickor ges förutsättningar att växa som individer och
utvecklas till sin fulla potential är viktigt för både individen och för samhället. Fördomar och
rådande normer ska inte hindra vare sig unga eller äldre från att leva ett fritt och utvecklande liv.
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Uppföljning av kommunstyrelsens mål, uppdrag och indikatorer
 Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och bo i
Uppdrag - Utveckling av centrum
Som en del i arbetet med att stärka identiteten som en attraktiv småstad satsar kommunen på
utvecklingen av Gnesta centrum. Målet är att under 2018 fatta beslut om en utvecklingsplan för
centrala delarna av Gnesta tätort. Det som kvarstår att planera är omgestaltningen av området
med centrumkvarteret, Postenhuset och Stora Torget. Denna omgestaltning är en viktig
framtidsfråga för kommunen, men det är också en komplex process som förutsätter stora
ekonomiska investeringar. Ombyggnad och upprustning av Östra och Västra Storgatan är ett
flerårigt arbete som påbörjades 2016. Östra Storgatan blev klar i juni 2017 och Västra Storgatan
bedöms bli färdig i slutet av 2018.
Lägesrapport: En utvecklingsplan för centrum antogs av kommunfullmäktige i maj 2018. Av
planen framgår att centrumkvarteret ska byggas om helt med nya bostäder samt lokaler för
handel och bibliotek mm. Under hösten har planeringsarbete pågått i syfte att utreda hur en
ändamålsenlig projektorganisation bör se ut för att omdana centrumkvarteret. Kommunfullmäktige behöver ge Gnesta Kommunkoncern AB i uppdrag att upprätta och finansiera en
projektorganisation i början av 2019.
Ombyggnationen av Västra Storgatan bedöms stå helt färdig våren 2019.
Uppdrag - Kollektivtrafik
Ett biljettsystem som underlättar resandet mellan länen i Stockholm Mälarregionen startade 2017.
En strategisk fråga för kommunen är att få så bra trafik som möjligt med pendeltåg och
regionaltåg. Ett stort problem är trängseln på Västra stambanan, vilket leder till svårigheter att få
tåglägen och regelbundna tågtider i tidtabellerna. Förändringar i tiderna för pendeltåget påverkar
också busstiderna. Gnesta kommun samverkar aktivt med kommunerna längs Västra stambanan.
Gruppen driver frågan gemensamt för att få större genomslag för att prioritera pendlingens
behov högre i Trafikverkets beslut om tåglägen.
Lägesrapport: Resandet med regionaltåget Sörmlandspilen har under 2018 ökat med 5 procent
jämfört med 2017 och uppgick till cirka 54 000 påstigande. Den nya pendlarbiljetten Movingo
kan förklara en del av ökningen. Biljettsystemet är fortfarande nytt och viss eftersläpning råder
vad gäller statistik för Movingo. Under första kvartalet 2018 har 506 Movingobiljetter sålts för
sträckan Gnesta – Stockholm, en ökning med drygt 80 biljetter jämfört med sista kvartalet 2017.
Nyare statistik för antalet sålda biljetter på sträckan Gnesta – Södertälje saknas i dagsläget.
För Gnestapendeln noteras en ökning av antalet resande på 4 procent. Antalet påstigande har
varit cirka 280 000 under 2018. I busstrafiken har resandet ökat med 3 procent under 2018
jämfört med 2017. Antalet påstigande har varit drygt 192 000. Om skolresor och avgiftsfria
sommarlovsresor exkluderas från statistiken har resandet minskat med 5 procent i jämförelse med
samma period förra året.
Kommunen har under året deltagit i två överläggningar i Västra stambanegruppen om hur
kapaciteten på banan kan förbättras. Syftet med arbetet är att komma med inspel till nästa
omgång av nationell plan för infrastrukturen.
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Uppdrag - Gnesta vattenförsörjning
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Arbete pågår med en fördjupad utredning om den
befintliga dricksvattentäkten och en förstudie för en eventuellt ny vattentäkt. Slutförande av
utredning av dessa alternativ och beslut om inriktning sker under 2018. Därefter görs en teknisk
och miljömässig utredning/projektering som går ut på samråd och tillståndsansökan innan
byggnation kan starta.
Lägesrapport: Utredningsarbetet är försenat till följd av att en kapacitetsutredning visar på
svårigheter med vattenförsörjningen för expansionen av norra Gnesta. En större helhetslösning
tas med för att klara detta. Samtidigt har låga grundvattennivåer inneburit att nödvändiga
justeringar på befintlig vattentäkt blivit förskjutna i tid. Utredningsarbetet beräknas vara klart
våren 2019.
Uppdrag - Främja bredbandsutveckling 2018-20
Kommunen sålde sitt stadsnätsbolag under 2014 till Skanova. Av avtalet framgår att Skanova och
Gnesta kommun ska samarbeta för att kunna erbjuda bredband till 90 procent av hushållen och
företagen år 2020. Under 2018 fortsätter samarbetet med bredbandsutbyggnaden bland annat
genom att fiber läggs längs med Laxnelänken. Kommunens IT-chef har rollen som
bredbandssamordnare med uppdraget att leda en arbetsgrupp inom kommunen som ska stödja
aktörerna som arbetar med att få fram bredband exempelvis Telia och dess dotterbolag samt
byalag. Planerna som Telia redovisat för Gnesta kommun visar att målet ovan kommer nås då
95% av Gnesta kommuns hushåll redan har fått frågan om installation av fiber. Utmaningen nu
är att få tillräckligt många hushåll att tacka ja till erbjudandet så att utbyggnaden faktiskt kan ske
till så många som möjligt. Där har kommunen och Telia med dotterbolag ett gemensamt intresse
och kommer att samverka under 2018 på olika sätt.
Lägesrapport: Återkommande styrgruppsmöten tillsammans med Telia Company har
genomförts och gemensamma kampanjer har gjorts för att öka intresset för fiberanslutningar på
Gnestas landsbygd. Av de tre områden (kartor finns på www.gnesta.se/bredband) där insatser
gjorts har två beviljats statliga stödmedel. Det tredje området hade för låg intressegrad för att
beviljas stöd.
Uppdrag - Utbyggnad av fritt Wi-Fi
Fritt Wi-Fi för medborgare och besökare i kommunen kommer fortsätta att byggas ut under 2018
i anslutning till ett antal kommunala verksamhetslokaler såsom skolor, badhus, bibliotek och
äldreboenden i hela kommunen.
Lägesrapport: Under 2018 har badplatsen vid Frösjöstrand, biblioteket i Stjärnhov, förskolan
Fågeldansen, Elektron, Thuleparken samt äldreboendet Strandhagen försetts med det nya fria
WiFi-nätet.
Uppdrag - Utveckla kommunen digitalt
Utvecklandet av digitala tjänster och digitalisering inom kommunens verksamheter behöver
intensifieras. Stöd kommer ske till förvaltningarna i deras arbete med verksamhetsutveckling i
syfte att införa ett mer digitalt arbetssätt både internt och gentemot medborgare, brukare och
elever. En ny strategi för digitalisering kommer att tas fram i början av året. IT-enheten arbetar
för att säkerställa att personal finns med rätt kompetens för att utgöra ett bra stöd för
verksamheterna i deras digitalisering.
Lägesrapport: Under året har en digitaliseringspolicy antagits av kommunfullmäktige som
beskriver syfte, mål och inriktning avseende kommunens digitaliseringsarbete.
Kommunstyrelseförvaltningen: IT-enheten har inrättat en ny tjänst som processledare för
digitalisering. En kartläggning av respektive förvaltnings behov inom området har utmynnat i ett
utkast till kommunövergripande handlingsplan för digitalisering och förvaltningsspecifika
aktivitetsplaner är under framtagande. Ett nytt affärssystem med flera digitaliserade komponenter
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förväntas tas i bruk i början av 2019. Affärssystemet omfattar även elektronisk hantering av
fakturor och e-handel. En översyn av IT-supportens verksamhet har påbörjats i syfte att etablera
en robotpilot för att hantera någon eller några arbetsuppgifter. E-tjänsterna bokning av
kommunens infartsskyltar och synpunkter om kommunens verksamheter har införts.
Inom vuxen- och omsorgsförvaltningen har vårdplaneringar som görs med hjälp av videolänk
eller telefon ökat till cirka 90 procent. Meddelandesystemet Prator som används av Landstinget
och kommunerna har utvecklats så att man inte längre ringer och faxar till varandra i lika stor
utsträckning som tidigare. Arbetet med att införa e-tjänster har startat och de första e-tjänsterna
kommer tas i drift 2019. Inom IFO pågår ett arbete med att effektivisera verksamhetsprocessen
för ekonomiskt bistånd i syfte att upphandla och implementera en elektronisk medarbetare, RPA.
Under 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen fortsatt med 1:1-satsningen, där alla elever
inom skolan arbetar med en egen dator/lärplatta. Arbetet med digitalisering av arbetssätt inom
skolan har fortsatt för att skapa en enad syn på digitala läromedel. Samtliga skolor har registrerats
i vårdsystemet Prator för att kunna samarbeta med andra förvaltningar i SIPar (Samordnad
Individuell Plan), och följa upp elevers situation och ge det samlade stöd som behövs.
Elevhälsosystemet PMO har utvecklats för att rektorer ska kunna dokumentera i elevernas akter
så att hälsorelaterad information ska samlas på en plats. Ett systemstöd för schemaläggning införs
för att skolorna ska eliminera pappersbaserad schemaläggning och för att underlätta
frånvaroarbetet i skolorna. Upphandlingen av ett systemstöd för pedagogiskt arbete i förskolorna
är nästan färdigt. Systemstödet ska underlätta dokumentation, kommunikation med hemmet och
det pedagogiska arbetet för personalen. Merparten av förvaltningens blanketter finns nu i digitalt
format och nu erbjuds alltfler e-tjänster, t.ex. skolskjutsansökan, svar på erbjudande om
skolskjuts och inackorderingsbidrag.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla och implementera etjänster inom bl a bygglov. Miljöenheten har startat ett arbete med målet att digitalisera hela
ärendekedjan för att effektivisera tillstånds- och tillsynsarbetet. En satsning sker fortlöpande på
utveckling av det digitala kartsystemet.
Uppdrag - Förbättra bemötande
Den kanske viktigaste kvalitetsfaktorn vid kontakter med medborgare, brukare och företag är
bemötandet. Serviceundersökningar som genomförts i kommunen visar ett genomsnittligt
resultat jämfört med andra kommuner. För att ytterligare förbättra bemötandet genomförs olika
aktiviteter riktade till medarbetare och chefer de kommande åren. En utredning genomförs om
behoven av och möjligheterna att inrätta ett servicecenter.
Lägesrapport: En förstudie och utredning har gjorts och beslut fattades under året i
kommunstyrelsen om att utveckla medborgarkontoret till ett servicecenter. Arbetet med
planering fortgår för att starta centret våren 2019.
Uppdrag - Synlig och tillgänglig kommunikation
Genom utökade satsningar på information och marknadsföring är målet att fler invånare ska
flytta till kommunen, bland annat till de nya bostäder som byggs och planeras. Genom att
synliggöra kommunens alla styrkor i olika kommunikationskanaler kan även befintliga invånares
stolthet öka över Gnesta kommun som geografisk plats. Exempelvis fortsätter vi att skicka
kommuninformationen till alla fritidshusägare. All kommunal information kommer att bli
tydligare och mer enhetlig genom en översyn av den grafiska profilen. Våra digitala kanaler ska bli
mer tillgängliga och vi kommer att arbeta mer med visuell och berättande kommunikation,
exempelvis film.
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Lägesrapport: Fem utgåvor av kommuninformationen har skickats ut under året till alla hushåll

och ett sommarnummer till fritidsboende. En kortversion av kommunens årsredovisning har
också skickats till alla hushåll. Närvaron i sociala medier har ökat markant och följarantalet växer.
Under våren öppnade Gnesta kommuns Twitter-konto. Kommunen har också producerat en
almanacka för 2019 som delades ut gratis till alla invånare och sommarboende i kommunen.
Kommunen har dessutom producerat en helt ny fritidskarta. En stor översyn har genomförts av
webbplatsen gnesta.se där texter klarspråksanpassats och tekniken tillgänglighetsanpassats.
Indikatorer


Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?
(Medborgarundersökning)
Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2019.


Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant
ideal tycker du att din kommun kommer? (Medborgarundersökning)
Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2019.


Bemötande vid kontakt med kommunens personal (Årlig serviceundersökning)
Uppföljning:
Likvärdiga
Gnesta Gnesta Gnesta kommuner
2016 2017 2018 2018

(%)
Andel svar per tfn med mycket
gott eller gott bemötande

75

87

84

81

Kommentar: Serviceundersökningen uppvisar ett något sämre resultat för 2018 än 2017 men
bättre än 2016 och för likvärdiga kommuner. Ett pågående arbete med ett servicecenter innebär
ett intensifierat arbete med bemötandefrågor. 1


Busstrafiken – resandestatistik

Uppföljning: Se statistik under uppdrag Kollektivtrafik ovan.


Uppföljning av bredbandsutbyggnad
Uppföljning: Se lägesrapport för uppdrag Främja bredbandsutveckling 2018-20 ovan.
Övriga lägesrapporter
Omfattande upprustning/nybyggnation av fritidsanläggningar
Skillingavallen: Ny permanent höjdhoppsutrustning monterades i maj månad.
Utomhusgym i Björnlunda: Under maj månad invigdes ett nytt utomhusgym i anslutning till
spontanidrottsplatsen/multiplan i Björnlunda.
Klämmingsbergsbadet: Nya grillar, parksoffor och sällskapspel har kompletterat utomhusmiljön
på badplatsen. Dessutom har pumphuset rustats upp och nytt UV-ljus installerats för rening av
färskvatten till kioskbyggnaden.
Laxne motionsspår: Under 2018 har belysning installerats på en slinga på 2,2 kilometer i skogen
vid Laxne.

1

Serviceundersökningen utförs årligen av externt företag och totalt 120 sökningar via telefon genomfördes under
en femveckors period.
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Freja Bad & Gym
Under 2018 var det cirka 31 000 betalande gäster som besökte anläggningen för att träna och
bada (2017 var det cirka 32 500 gäster). Till detta kommer skolelever och föreningar som gästar
anläggningen varje vecka. Verksamheten har utvecklats med nya maskiner och instruktörer på
gymmet, och sommarsimskolor. Under 2018 har Freja Bad & Gym genomfört 9 grupper med
simskola/ plask- och lek och två intensivsimskolor på sommarlovet.
Aktiviteter på biblioteket
Biblioteket har haft 122 000 fysiska besök under 2018 (ungefär lika som 2017). Cirka 6 000
besökare har använt bibliotekets digitala tjänster (uppgifter för 2017 saknas), dvs. hemsidan (160
012 sidvisningar), Facebook och Instagram. Låntagarna uppskattar bibliotekets digitala närvaro
och nyttjar bibliotekets e-tjänster, som t.ex. att låna e-media (1 430 lån), streama filmer (447 lån)
mm.
Biblioteket anordnade 181 kulturaktiviteter som t.ex. bokprat, klassbesök, lovaktiviteter,
författarbesök, Barn spelar för barn, språkcaféer, utställningar etc. Väldigt populärt var årets
Harry Potter-kalas som avslutade en rad aktiviteter inom ”Fantastikens månad”. Under 2017 var
det 343 aktiviteter. Minskningen jämfört med 2017 beror främst på personalbrist och en översyn
av utbudet för att locka fler besökare.
Omflyttningen i bibliotekslokalen på Strömmen har gett positiva resultat för besökare som hittar
enklare i lokalen och för arbetsmiljön. Under sommaren har biblioteket utökat öppettiderna i
Stjärnhov och haft mobila lösningar, som t.ex. pop-up bibliotek i Wattrangsborg eller
sommarbiblioteket på cykeln.
Aktiviteter på medborgarkontoret
På medborgarkontoret har det 2018 varit 44 borgerliga vigslar, 15 nya klienter inom budget- och
skuldrådgivning, samt 51 konsumentärenden. Vidare har kontoret handlagt 295 hemsändningsbidrag och administrerat 101 synpunkter på kommunens verksamheter som vidarebefordrats till
berörda chefer samt tagit över administrationsansvaret för kommunens digitala infartsskyltar.

 Fler välmående och växande företag
 Ett företagsklimat av hög klass
Inriktning/uppdrag
Uppdrag - Professionell myndighetsutövning 2018
Företagen är beroende av kommunens agerande t ex vid olika former av myndighetsutövande.
Myndighetsutövandet ska därför präglas av hög service, kompetens, rättssäkerhet och
tillgänglighet. Arbetet för att utveckla ett lotsande arbetssätt för företag fortsätter.
Lägesrapport: Arbetet med att erbjuda företagen hög servicenivå där lotsfunktionen är en
naturlig del i ordinarie arbetssätt har fortsatt under hela 2018. Strävan efter att ytterligare
optimera intern samverkan mellan kommunens olika enheter är ett led i detta arbete. Utöver detta
har även ett aktivt uppsökande arbete skett ute i hela kommunen för att skapa en plattform för
nära samverkan och dialog för ett positivt och konstruktivt näringslivsklimat.
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Uppdrag - Mötesplatser mellan kommun, näringsliv och skola
Näringslivsrådet ska fortsätta att arbeta aktivt och utvecklas under året. En fortsatt satsning
genomförs på de etablerade mötesplatserna för näringsliv och kommun såsom näringslivsgala,
morgonsoffor, företagsbesök och nätverksträffar.
Fortsatt arbete för att främja inslag av entreprenörskap och arbetsmarknadskunskap i
grundskolans utbildning, genom bland annat samarbete med Ung företagsamhet (UF).

Lägesrapport:

Följande nätverksträffar har på kommunens initiativ genomförts under 2018:
 Tre frukostmöten och en afterwork i form av ”Morgonsoffa” och ”Afterworksoffa”
 En affärslunch på tema destinationsutveckling
 Näringslivsgala på Södertuna Slott.
 Fyra samverkansmöten med Gnesta handel
 Fyra möten med Näringslivsrådet.
 Sju frukostmöten i samverkan med Nyföretagarcentrum.
 Ett frukostmöte i samverkan med Företagarna Trosa – Gnesta på tema GDPR
 Två frukostmöten på tema upphandling
Under året har kommunens näringslivssamordnare även initierat/deltagit i ett antal
nätverksmöten och genomfört ett större antal företagsbesök som ett led i arbetet med att
förbättra dialog och samverkan mellan kommun och näringsliv i hela kommunen.
Kommunalråden och näringslivschefen gjorde 32 företagsbesök under året (40 samma period
2017 och det är normalt sett färre besök under ett valår) inom olika branscher, varav 13 företag
drevs av kvinnor och 19 drevs av män.
Uppdrag - Stärka nyföretagandet 2018
Insatser för att stärka nyföretagandet genomförs i samarbete med företagsstödjande
organisationer.
Lägesrapport: Nyföretagarcentrum har under året anordnat två starta-eget-kurser á fyra tillfällen.
Rådgivning till nystartade företag har även förekommit vid separata tillfällen på biblioteket i
Gnesta. Under året startade 50 nya företag (jämfört med 47 företag 2017) inom främst
branscherna bygg, gräv och mark samt måleri.
Indikatorer
 Sammanfattande omdöme om företagsklimat (Svenskt näringslivs undersökning)
Uppföljning: Företagen i Gnesta kommun ger betyget 3,7 (på en skala 1-5) i ett sammanfattande
omdöme om företagsklimat. Det är det näst högsta betyget genom åren.


Företagens upplevelse av service, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet (NKI-Företag)

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

företagsservice än tidigare år. Gnestas totala NKI var 78 poäng av 100, vilket är det högsta värdet
sedan undersökningen påbörjades och en förbättring med sju poäng från året innan.


Antal träffar där kommunen möter företagare och näringsliv.
Uppföljning: Genom företagsbesöken, morgonsofforna, mötena med Gnesta handel och
näringslivsrådet, affärskvinnans nätverk liksom företagsluncher träffar både kommunalråd och
tjänstepersoner företag och näringsliv vid många olika tillfällen. Eftersom möten också sker i
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andra former (spontanmöten, telefonsamtal etc.) är det inte utan svårigheter att kunna redovisa
det totala antalet möten.
Övriga lägesrapporter
Företag med över fem anställda
Det finns 60 företag registrerade med fler än fem anställda. Under samma period 2017 fanns det
65.
Planlagd mark för handel och industri
Samtliga industritomter vid Vackerby industriområde har sålts och nu återstår cirka 0,5 hektar
industrimark som reserveras för en framtida utbyggnad av fjärrvärmeverket. Kommunen äger en
tomt på två hektar vid Sigtunavägen samt en tomt i Frösjö strand på 0,4 hektar och en tomt i
anslutning till Tvålfabriken på 1,3 hektar. I Stjärnhov finns en mindre tomt för industri på 0,2
hektar vid Mejerivägen. I Björnlunda och i Laxne finns ingen kommunal markreserv för industri i
dagsläget. Det finns totalt 4,3 hektar kommunalt ägd och 1,3 hektar privat ägd planlagd mark
(2017 var det 5,3 respektive 1,3 hektar).

 Fler i sysselsättning samt en arbetslöshet som ligger minst 2 % under
länssnittet
 Arbetslösa ungdomar ska ha arbete, studier eller praktik inom 90
dagar
 Nyanlända ska ha goda förutsättningar att ta sig in på
arbetsmarknaden
Inriktning/uppdrag
Uppdrag - Fler ungdomar med sysselsättning
Det primära ansvaret för ungdomarna ligger hos arbetsförmedlingen. Kommunens arbete med
ungdomar utgör dock ett viktigt komplement till arbetsförmedlingen. I samverkan med olika
aktörer görs flera insatser för att öka sysselsättningen för denna målgrupp. Kommunen ger
exempelvis ungdomar möjlighet att få en god introduktion i arbetslivet genom praktikplatser med
kontinuerlig handledning samt kompletterande utbildningar för att öka anställningsbarheten.
Inom det kommunala aktivitetsansvaret görs särskilda insatser för ungdomar som hoppar av
gymnasiestudierna.
Lägesrapport:. Gnesta kommun samverkar med Arbetsförmedlingen (Af) och Delegationen för
Unga till Arbete (DUA) för att ungdomar 16-24 år ska komma vidare till arbete eller studier.
Samverkan sker genom gemensamma möten mellan kommunens arbetsvägledare,
arbetsförmedlare och ungdomar. Under 2018 har överenskommelsen kring detta samarbete
förlängts. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) på barn- och utbildningsförvaltningen
kommer att bli mer involverat i samarbetet under 2019. I år har totalt 18 ungdomar erhållit
insatser inom ramen för DUA.
Uppdrag - En bra start
Kommunen arbetar för att hitta lämpliga bostäder till nyanlända och finns med och stöttar de
nyanlända den första tiden i kommunen. Detta individanpassade, kontinuerliga stöd innebär
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exempelvis hjälp att komma till rätta i bostaden, få kontakt med SFI och eventuell skola för barn,
bygga nätverk m.m. En bra start ökar chanserna för att de nyanlända så snabbt som möjligt
etablerar sig på arbetsmarknaden och i det svenska samhället.
Lägesrapport: Beslutat kommuntal enligt Bosättningslagen angav att Gnesta kommun skulle ta
emot 17 personer under 2018. (Motsvarande antal för 2017 var 36 personer.) Vid årsskiftet hade
13 personer tagits emot och resterande väntas tas emot i början av 2019.
Uppdrag - Vuxenutbildning för ökad anställningsbarhet
För att bidra till att höja utbildningsnivån vill kommunen underlätta för medborgare att studera
vidare som vuxna i syfte att ta nästa steg i yrkeslivet och förebygga arbetslöshet.
Utbildningscentrum i Gnesta bedriver undervisning på dag- och kvällstid så att studerande kan
kombinera studierna med praktik eller arbete. Samverkan finns och kommer att utvecklas med
andra utbildningsanordnare och kommuner i syfte att skapa ett större underlag för exempelvis
yrkesutbildningar som Yrkesvux och för att kunna erbjuda ett brett utbud av kurser på distans.
Verksamheten arbetar för att skapa goda förutsättningar för alla studerande att kunna slutföra
sina påbörjade studier på ett bra sätt och ett systematiskt kvalitetsarbete pågår. Ett särskilt
uppdrag 2018 är att verka för att fler medborgare får information om vuxenutbildning och högre
studier. Extra statsbidrag söks för Yrkesvux där kommunen skjutit till mer pengar då staten
enbart står för 50% av kostnaderna.
Lägesrapport: Under våren hölls ett öppet hus för att visa att verksamheten finns och
annonsering har skett på biblioteket och i kommunbladet. Besök har gjorts på Barn- och
utbildningsförvaltningen och Vuxen- och omsorgsförvaltningen för information om
möjligheterna för deras medarbetare att kunna utbilda sig till undersköterska eller barnskötare.
Ett antal medarbetare från båda dessa förvaltningar har utbildat sig under året. Samverkan sker
med kommunens arbetsmarknadsenhet samt arbetsförmedlingen i projektet DUA för att öka
möjligheterna för våra nyanlända att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden.
Uppdrag - Underlätta för nyanlända att få jobb
I samarbete med arbetsförmedlingen erbjuder kommunen praktikplatser och andra anställningar i
syfte att underlätta för nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. Vid behov ges möjlighet att få
en god introduktion i arbetslivet genom kontinuerlig handledning, språkstöd samt
kompletterande utbildningar för att öka anställningsbarheten hos den nyanlände.
Lägesrapport: Samverkan med Af och DUA har resulterat i gemensamma möten mellan
berörda yrkesgrupper och personer inom etableringen samt framtagande av lokala jobbspår
utifrån rådande rekryteringsbehov på arbetsmarknaden (i Gnesta är det vården och
barnomsorgen). Ett tätare samarbete med lokala näringslivet har startat för att tillsammans skapa
bättre förutsättningar för nyanlända att komma in på den reguljära arbetsmarknaden men även
för att matcha företagens behov av kompetens (genom att t.ex. starta nya utbildningar).
Uppdrag - Överenskommelse om nyanländas etablering
En lokal överenskommelse finns och revideras kontinuerligt mellan Arbetsförmedlingen Södra
Sörmland, Landstinget, Försäkringskassan och Gnesta kommun. Överenskommelsen beskriver
vilket stöd de nyanlända kan erbjudas under etableringsperioden samt vem som ansvarar för vad.
Ett utvecklingsarbete kommer att bedrivas med ovanstående parter samt Trosa kommun under
2018 i syfte att de nyanlända snabbare ska komma i arbete.
Lägesrapport: Överenskommelsen har resulterat i lokala jobbspår som är framtagna utefter
rådande rekryteringsbehov på arbetsmarknaden. Inom projektet har det även upprättats en
företagsgrupp med syfte till att skapa ett tätare samarbete tillsammans med lokala näringslivet och
identifiera nya jobbspår.
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Indikatorer


Antal sysselsatta
Uppföljning: Antal sysselsatta redovisas inte på kommunnivå. Förvärvsarbetande invånare i
åldern 20-64 år redovisas med eftersläpning och därför rapporteras här uppgifter för 2016. Med
förvärvsarbetande avses personer 20-64 år med löneinkomst av anställning under november
månad, och personer med inkomst av aktiv näringsverksamhet. Förvärvsintensiteten var 83
procent i Gnesta kommun (82,4 procent 2016) och 78,1 procent i riket (79,5 % 2016). Den
könsuppdelade statistiken visar högre andel förvärvsarbetande män 84,3 procent (84,1 % 2016)
än kvinnor 81,7 (80,6 % 2016), vilket också gäller för riket.


Andel öppet arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd 16 -64 år i
Gnesta och i länet
Uppföljning:


Relativ arbetslöshet och antal personer med aktivitetsstöd

Målgrupp: 16-64 år
Öppet arbetslösa

(% av arbetskraften)

2018-12-31

Program med aktivitetsstöd

Differens 1 år

2018-12-31

Differens 1 år

Gnesta

2,4

0,1

2,2

0,0

Södermanland
Riket

4,4
3,8

-0,6
-0,3

4,9
3,2

-0,3
-0,2

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

Målgrupp:18-24 år
(% av arbetskraften)

Öppet arbetslösa
2018-12-31
Differens 1 år
2,6
-0,3
4,6
1,1
3,8
-0,4

Gnesta
Södermanlands län
Riket

Program med aktivitetsstöd
2018-12-31
Differens 1 år
4,0
1,5
7,2
-0,3
4,9
-0,7

Målgrupp: Kvinnor resp män
(% av
arbetskraften)

Kvinnor
öppet
arbetslösa

Differens 1 år

2018-12-31

Differens
1 år
0,2
-0,6

Gnesta
Södermanland

2,1
4,2

Riket

3,6

-0,2

Kvinnor
progr med
akt.stöd

Differens 1
år

Män öppet
arbetslösa

Differens
1 år

2018-12-31

2,1
5,1

Differens
1 år
-0,4
-0,1

Differens
1 år
0,0
-0,6

3,6

-0,1

3,9

2018-12-31

Kommentar:

2,7
4,0

-0,4

Män progr
med
akt.stöd
2018-12-31

Män

2,3
4,8

Differens
1 år
0,4
-0,5

3,2

-0,3

Den öppna arbetslösheten i åldern 16-64 år var 2,4 procent den 31 december 2018, en ökning
med 0,1 procentenhet från samma tidpunkt 2017. Därutöver deltog 2,2 procent i någon form av
arbetsmarknadspolitiskt program med aktivitetsstöd. Jämfört med både länet och riket hade
Gnesta lägre andel både arbetslösa och deltagare i arbetsmarknadsåtgärder.
Bland ungdomar var den öppna arbetslösheten 2,6 procent den 31 december 2018, en minskning
med 0,3 procentenheter sedan 2017. Därutöver var 4,0 procent av ungdomarna i
arbetsmarknadspolitiska program. Jämfört med länet och riket var andelen arbetslösa och i
program lägre i Gnesta.
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Den könsuppdelade statistiken visar något lägre arbetslöshet för kvinnor (2,1 procent) än män
(2,7 procent). Mönstret med lägre arbetslöshet bland kvinnor är densamma i Gnesta som i länet
och i riket totalt.


Antal ungdomar öppet arbetslösa mer än 90 dagar

Uppföljning: Arbetsförmedlingens statistik redovisar arbetslöshet mer än 6 månader. 2018 fanns
16 ungdomar i åldern 18-24 år jämfört med åtta ungdomar ett år tidigare.
Övriga lägesrapporter
Insatser för sysselsättning
Under 2018 har totalt 68 individer varit aktuella inom arbetsmarknadsenheten. Insatser som varit
aktuella är att 19 personer har erbjudits en extratjänst (subventionerad anställning), 10 personer
med praktik/arbetsträning som insats, 3 ungdomar med ungdomstjänst, 7 personer med någon
form av lönebidragsanställning som insats samt 29 personer med andra former av insatser (t ex
intervjuträning, CV-skrivning och coachande samtal).
Av dessa totalt 68 personerna har 18 personer gått vidare till någon form av anställning, 21
personer har valt att gå vidare till studier, 22 personer har återaktualiserats till annan myndighet
som exempel arbetsförmedlingen eller försäkringskassan och för 7 individer har insatsen
avslutats.

 Befolkningstillväxt om minst 2 % per år
 Planberedskapen ska medge utbyggnad med minst 80-100
bostäder/lägenheter per år
Inriktning/uppdrag
Uppdrag - Fler detaljplaner
Målet om ökat byggande och den ökade efterfrågan på bostäder kräver att detaljplaner tas fram i betydligt
större omfattning än tidigare samt att mark- och exploateringsverksamheteten intensifieras. En
planarkitekt rekryteras för att förstärka organisationen under 2018.

Lägesrapport: En planarkitekt och en exploateringsingenjör har rekryterats för att upprätta och
genomföra detaljplaner. Ett stort arbete på gång är planeringen av den nya stadsdelen Vackerby
trädgårdsstad med cirka 600 bostäder.
Uppdrag - Bostadsförsörjningsprogram 2017-22

Ett bostadsförsörjningsprogram för perioden 2017-22 har beslutats i kommunfullmäktige 2017.
Programmet visar hur ett byggande av upp till ca 850 bostäder kan ske under perioden för att klara målet
om 2 % befolkningstillväxt. I programmet går det också att utläsa hur bostadsbehoven för olika
målgrupper kan tillgodoses. Bostadsförsörjningsprogrammet ska följas upp årligen med start 2018.

Lägesrapport: Bostadsbyggandet har ökat och bidrar till målet om befolkningstillväxten.

Perioden 2016-2018 har närmare 300 bostäder påbörjats, dvs i snitt 100 bostäder per år. Detta är
en ökning mot tidigare år då det byggts i genomsnitt 40 bostäder per år. Ökningen av antalet
påbörjade bostäder hänger ihop med en ökad efterfrågan på bostäder och ett ökat
bostadsbyggande i riket som helhet. Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet kommer att
ske under 2019.
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Indikatorer
 Total befolkning och per tätort
Uppföljning: Gnestas befolkning har ökat med 218 personer och uppgick den 31 december 2018
till 11 237 personer. Det är en ökning med 2 procent som främst beror på inrikes
flyttningsöverskott och invandringsöverskott. Under 2017 var ökningen 1,5 procent (158 nya
kommuninvånare) som främst berodde på samma anledningar som för år 2018. Under 2016 var
invandringsöverskottet högre vilket berodde på flyktingtillströmningen året innan. Under 2017
fick många av dessa nyanlända kommunplacering i andra kommuner.
Befolkningsförändring under 2016, 2017 och 2018
År

Totalt

2016
2017
2018

+212
+158
+218

Födelseöverskott Invandringsöverskott Inrikes
flyttöverskott
+34
+197
-19
-4
+45
+112
+35
+64
+120

Justering
0
+5
-1

Befolkning per tätort rapporteras från SCB i mars månad.


Antal lägenheter i planberedskap

Uppföljning: Gnesta kommun har god planberedskap för bostäder i hela kommunen.

Planberedskap finns idag för cirka 290 bostäder. I Gnesta tätort finns planer för 130 bostäder, i
Stjärnhov 96 bostäder, i Laxne 31 bostäder, i Björnlunda 10 bostäder och på landsbygden 23
bostäder. I Gnesta tätort pågår detaljplanearbete för området Vackerby trädgårdsstad som på sikt
kan bli en ny stadsdel med 600 bostäder.


Antal påbörjade bostäder/lägenheter i nyproduktion (enfamiljs- och flerfamiljshus)

Uppföljning: Under året har bygglov med startbesked beviljats för 22 bostäder, samtliga en- eller
tvåbostadshus. Under 2017 påbörjades 176 bostäder, varav 162 lägenheter och 14 småhus. 2


Antal färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion (enfamiljs- och flerfamiljshus)

Uppföljning: Under året har 91 bostäder färdigställts, varav 36 är lägenheter på Frönäs gärde

och 39 lägenheter på Frösjö strand. Övriga 16 bostäder är fristående enbostadshus. Under 2017
färdigställdes 53 bostäder varav 42 lägenheter i radhus och 11 småhus.


Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende? (Medborgarundersökning)

Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2019.

 Ett starkt, brett och inkluderande föreningsliv
Inriktning/uppdrag

2

Antalet bygglov med startbesked för 2017 ovan avviker från årsredovisningen 2017. Etapp 2 i Bokloks projekt i Österkärv
kom inte med i årsredovisningen 2017 men fick startbesked samtidigt som etapp 1 och räknas därför till 2017.
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Uppdrag - Idrottspolitiskt program
Kommunen kommer att slutföra arbetet under 2018 med att ta fram ett idrottspolitiskt program i
samarbete med föreningarna.
Lägesrapport: Idrottspolitiskt program 2018-2025 beslutades våren 2018 efter en
genomgripande dialog med Sörmlandsidrotten och engagerade föreningar. Under 2018 erbjöds
föreningarna två föreläsningar för att stärka ett tryggt och bra ledarskap i föreningslivet.
Uppdrag - Kulturpolitiskt program
I samarbete med föreningar och professionella kulturaktörer och tjänstepersoner och politiker
från kommunen inleddes arbetet med att ta fram ett kulturpolitiskt program.
Lägesrapport: En workshop genomfördes i mitten av november. Arbetet fortsätter under 2019.
Uppdrag - Ny sporthall vid Hagstumosse
Detaljplanen för placering av ny sporthall vid Hagstumosse är klar och arbetet fortsätter med
projektering och upphandling tillsammans med Gnesta förvaltnings AB. Målsättningen är en
byggstart så snart som möjligt och att hallen ska stå klar senast vid årsskiftet 2018/2019.
Lägesrapport: Markarbetena för den nya sporthallen genomfördes våren 2018. Upphandlingen
för sporthallsbyggnaden fördröjdes pga. överklaganden och avslutades i november 2018.
Byggnation sker under 2019.
Uppdrag - Ett väl fungerande samarbete mellan kommunen och föreningslivet
En nära dialog mellan föreningar och kommunen kommer att fortsätta genom planerade
nätverksträffar och dialogmöten.
Lägesrapport: Ett samarbete med Grytsbergs säteri genomfördes i samband med Scenkonst
Sörmlands teaterföreställning ”Jag kommer härifrån”. I juli visades dansföreställningen Iceolo på
Frösjöstrands badplats för att ta kulturen till där människorna är. Föreställningen och lockade
cirka 300 personer. En konsert med Kizelo Mielko, ett samarbete med föreningen Vår Lokal,
arrangerades i oktober. Likaså sker samverkan med Gnesta FF och IFK Gnesta inför
Gnestadagarna. Landstinget Sörmland, Scenkonst Sörmland och Gnesta kommun bjöd in
föreningslivet och professionella kulturaktörer till kommundialoger med fokus på två
kulturområden: scenkonst och filmfrämjande.
Uppdrag - Fler fritidsaktiviteter för tonåringar
Samarbete med föreningslivet genomförs som syftar till att få fler tonåringar att lockas till/stanna
kvar inom föreningslivet för att främja såväl folkhälsan som ett starkare föreningsliv.
Lägesrapport: 28 kostnadsfria aktiviteter har erbjudits barn och unga i Gnesta kommun i år
genom stöd från Socialstyrelsen. Stödet utökades under året till alla skollov vilket engagerade
skollediga barn och ungdomar på höst- och jullovet. Aktiviteterna har genomförts av Gnesta
kulturskola och fritidsgården Chill. Fritidsgården har också nattvandrat under sommarlovet och
haft uppsökande verksamhet för ungdomar.
Uppdrag - Ett utvecklat samarbete med seniorföreningar
Kommunen arbetar med att utveckla samarbetet med seniorföreningarna i syfte att fler aktiviteter
ska kunna ordnas för de äldre i kommunen. Bland annat har kommunen samverkat med
föreningarna och utvecklat en gemensam samlingsplats för seniorerna i Gnesta tätort.
Lägesrapport: I juni 2018 invigdes Powerhuset som är ett samarbete mellan Gnesta kommun,
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och SPF Seniorerna. Powerhuset är en stor satsning vars
syfte är att öka välmående, ge utrymme för fler aktiviteter samt förbättra den sociala samvaron
och gemenskapen hos Gnestas invånare. Powerhusets uppskattade torsdagsträffar bjuder på
matnyttig information och tillställningar där alla som vill är välkomna att delta. Till exempel har
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Sparbanken föreläst om Framtidsfullmakt och Gnesta kommun om hemtjänst, demens,
fixartjänst, konsumentvägledarinformation samt medborgarkontorets service.
Indikatorer


Uppföljning av antal utövare i idrottsföreningar i åldern 4-20 år
Uppföljning: Under 2018 har 1 017 pojkar och 744 flickor varit aktiva medlemmar i föreningar
som ansökt om aktivitetsbidrag. 2017 var det 1 139 pojkar och 872 flickor.


Uppföljning av antal utövare i kulturföreningar
Uppföljning: Uppgifter om antal utövare fordrar en omfattande administration från
föreningarnas sida och har därför inte varit möjligt att inhämta. Förvaltningen ser över
möjligheterna att på nytt sätt begära in uppgifter om antal besökare/deltagare inför 2019.


Möjlighet till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv
(Medborgarundersökning)
Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2019.


Uppföljning av antal kultur- och fritidsaktiviteter (enligt kommunens evenemangskalender)
Uppföljning: Under 2018 har totalt 1 158 evenemang genomförts i Gnesta kommun vilket är
över 3 evenemang om dagen. Under 2017 var det fler evenemang (1 599), vilket förklaras av
Gnestas 25-årsjubileum. Enligt Sörmlandsmodellen erbjuds alla barn och unga från förskola upp
till 15 år kultur på skoltid. Under 2018 var det sådana 57 föreställningar/konserter samt fem som
riktade sig till vuxna och 12 till äldre, totalt 74 föreställningar.

 Utveckla personalpolitiken för att bli en mer attraktiv arbetsgivare
Inriktning/uppdrag
Uppdrag - Fortsatt utveckling av ledarskapet
Förvaltningsövergripande dialog-/reflektionsgrupper för alla chefer ska etableras där chefer får
möjlighet att reflektera över dilemman, metoder, egen utveckling etc. Till detta kopplas utbildning
för chefer i form av lätt tillgängliga miniseminarier inom relevanta HR-frågor. Exempel kan vara
MBL och förhandling, konstruktiv rehabilitering inom arbetsgivarens ansvar, arbetsmiljö,
diskriminering, rekrytering etc. Ledarforum kommer att genomföras 4-6 ggr och fortsätta att
utvecklas. Kommunens ledningsgrupp tar gemensamt fram teman för dessa forum.
Lägesrapport: Fyra Ledarforum har genomförts med teman om arbetsmiljö, kommunikation,
kompetensförsörjning och digitalisering. HR har genomfört fyra miniseminarier med teman om
arbetsrätt grund, arbetsrätt fördjupning, rehabilitering/sjukskrivningsprocessen samt arbetsmiljö.
Under 2017 skapades reflektionsgrupper för alla chefer. Initialt driver grupperna själva sitt arbete
med möjlighet att avropa stöd från HR. Endast cirka hälften av reflektionsgrupperna är för
närvarande aktiva.
Uppdrag - Utveckla det digitala HR-stödet
För att underlätta för cheferna i Gnesta kommun ska det finnas relevanta och lättillgängliga
digitala redskap för ledning och styrning. En användarvänlig HR-sida på intranätet Insidan
kommer att skapas där verktyg och mallar för cheferna är samlade för att skapa en bättre
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överblick över det som rör rollen som arbetsgivare. I alla delar där det är möjligt ska vi digitalisera
chefsstödet och data för nyckeltal ska vara lätta att hämta ur de systemstöd som finns i dag.
Ett årshjul för de olika HR-processerna tas fram tillsammans med relevanta personalnyckeltal för
ledning och styrning. Samtidigt ska ett medarbetarperspektiv finnas när HR-stödet på Insidan
utvecklas. Även medarbetarna ska ha tillgång till ett användarvänligt HR-stöd t ex avseende
friskvårdsbidrag, företagshälsovård, rehabilitering etc.
Lägesrapport: Arbetet är fördröjt då det behöver gå i takt med digitaliseringsprojekt och
utveckling av intern och extern webbsida. Ytterligare en orsak är lägre bemanning inom HRenheten under åtta av årets månader.
Uppdrag - Utveckla en rekryteringsstrategi
Kommunens utveckling och förändringar av verksamheternas uppdrag avgör vilka kompetenser
vi behöver attrahera nu och framåt. När bilden av kompetensbehov är klarlagd kan medvetna val
göras för var vi ska annonsera och exponera vårt arbetsgivarvarumärke. Under 2018 ska en
enhetlig process för formulering av kravprofiler tas fram. Kravprofilerna ska vara tydligt
relaterade till aktuell verksamhet och dess behov av utveckling. Till detta ska en strategi för var
och hur vi annonserar tas fram.
Lägesrapport: Rekrytering av HR-samordnare med ansvar för kompetensförsörjningsprocessen
tog längre tid än planerat. Vissa av aktiviteterna kommer därför genomföras under 2019. I nuläget
har en kompetensförsörjningsplan för varje förvaltning påbörjats. Planerna kommer att ligga till
grund för den Attrahera-strategi som ska tas fram.
Uppdrag - Insatser för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron
Att vara en attraktiv arbetsgivare innebär att vi både kan rekrytera, behålla och utveckla våra
medarbetare. En aspekt av ”behålla” är att behålla alla i arbete, dvs inte gå miste om
medarbetares kompetens och arbetsinsatser genom sjukfrånvaro. En viktig samarbetspartner för
detta är företagshälsovården. Inför 2018 tecknas ett nytt avtal för företagshälsovård. I och med
det kommer samarbetet med företagshälsovården struktureras upp och utvecklas. Under 2018 ska
chefers beställarkompetens gentemot företagshälsovården stärkas i syfte att skapa ett långsiktigt
framgångsrikt arbete mot ohälsa och för friska arbetsplatser. Även friskvård behöver hanteras
långsiktigt och metodiskt. Utifrån svaren från medarbetarenkäten hösten 2017 kommer en
långsiktig plan läggas för friskvårdande aktiviteter.
Lägesrapport: Rutiner för att beställa åtgärder från företagshälsovården har tagits fram och
implementerats. En central rehab-grupp har etablerats. Nya rutiner för sjukskrivningsprocessen
har tagits fram och en utbildning har genomförts för chefer. HR har även ökat närvaro och stöd
till chefer vid rehabiliteringssituationer vilket medfört att fler chefer arbetar i enlighet med
framtagna rutiner vid sjukskrivning och rehabilitering.
Uppdrag - Utveckla det personalpolitiska programmet
Processen fortsätter med arbetet att uppdatera och utveckla det personalpolitiska programmet.
De under 2017 antagna plattformarna för ledarskap och medarbetarskap ska fortsätta att
implementeras, exempelvis i utvecklingssamtal och lönesamtal.
Lägesrapport: Implementering av plattformarna har fortsatt enligt plan. Processen med att
revidera personalpolitiska programmet (PPP) har visat sig mer komplex än väntat. En ny
personalpolicy ska utarbetas under våren 2019 och därefter kan det personalpolitiska programmet
revideras i sin helhet.
Uppdrag - Insatser kring ”Heltidsresan”
Genom att redan anställda går från deltid till heltid ökar tillgången på personal. Om alla
deltidsanställda i välfärden skulle arbeta bara en timme mer i veckan skulle det motsvara nästan 6
000 heltidsanställda i Sverige. Heltid är också en jämställdhetsfråga och en socioekonomisk fråga
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då den inte bara handlar om ett hållbart arbetsliv, utan ett hållbart liv. SKL (Sveriges kommuner
och landsting) och fackförbundet Kommunal har på central nivå startat ett projekt
”Heltidsresan” där målet är att heltidsarbete ska vara det normala i välfärden 2021.
I syfte att långsiktigt arbeta för ett mer jämställt arbetsliv och samhälle och samtidigt öka
tillgången på personal utvecklas det tidigare uppdraget att erbjuda önskad sysselsättningsgrad till
att starta en heltidsresa i Gnesta kommun. Mekanismerna för att ge möjlighet för fler att arbeta
heltid kommer att kartläggas och åtgärder ska sedan kopplas till detta. En flerårig handlingsplan
ska tas fram för arbetet med heltidsresan.
Lägesrapport: Under 2018 har arbetet med ”Heltidsresan” främst fokuserat på kartläggning och
omvärldsbevakning. En enkät skickades till samtliga deltidsanställda i Gnesta kommun, där
resultatet kommer att vara en viktig del i planeringen av kommande steg i projektet.
Indikatorer


Kostnader för insatser hos företagshälsovården
Uppföljning: Kostnaderna för individinsatser har ökat från cirka 360 000 kr under 2017 till drygt
500 000 kr under 2018.
 Nyckeltal avseende sjukskrivna
Sjukfrånvaron ligger på 8,4 procent den 31 december 2018 (kvinnor 9,1 procent, män 5,8
procent) jämfört med 8,2 procent (kvinnor 8,6 procent, män 6,5 procent) vid samma tidpunkt
föregående år. Noterbart är att långtidssjukskrivningarna fortsätter att minska och utgör idag 47
procent av den totala sjukfrånvaron, att jämföra med 56 procent under 2017.


Andelen som arbetar heltid

Uppföljning: Av samtliga månadsanställda hade 67 procent en heltidsanställning, varav 64
procent av kvinnorna och 80 procent av männen. Det innebär en minskning med tre
procentenheter jämfört med samma period förra året.


En första digital nöjd-chef-undersökning genomförs i september 2018
Uppföljning: Undersökningen visade att chefer var nöjda med servicegrad och bemötande från
HR. Många upplever att de behöver ett bollplank och samarbetspartner i t ex en svår
arbetsrättslig fråga. Cheferna önskade även mer löpande mejlinformation. HR-enhetens
verksamhetsplanering för 2019 kommer att utgå från bland annat dessa behov.

 En god ekonomisk hushållning
 Utveckla styrsystemet för ökad effektivitet och kvalitet
 Utveckla upphandling för ökad kvalitet och/eller minskade kostnader i
verksamheterna
Inriktning/uppdrag
Uppdrag - Effektiva ekonomiska processer
Implementering av nytt affärssystem genomförs i organisationen under 2018 med driftsstart 1
januari 2019. Kopplat till detta sker automatisering och digitalisering av ett flertal ekonomiska
processer som identifierats under förstudien 2017.
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Lägesrapport: Implementering av nytt affärssystem påbörjades i mars 2018 och förväntas tas i
bruk den 1 januari 2019.

Uppdrag - Utveckla metoder för förbättringsarbete för ökad kvalitet och effektivisering
Grunden för att uppnå nöjda medborgare, brukare och företag är att kontinuerligt arbeta med
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. I detta ingår att varje enhet i kommunen ska använda en
metod för systematiskt förbättringsarbete. Under 2018 kommer ett utvecklingsarbete ske
avseende verksamhetsplanering och budgetarbete som syftar till att i högre utsträckning ta till
vara medarbetarnas kunskaper och erfarenheter för att såväl höja kvaliteten som göra
effektiviseringar där så behövs.
Lägesrapport:: Under året har ett arbete kring medarbetarinflytande gjorts i syfte att ta till vara
medarbetarnas idéer om följande frågor:
1. Hur skulle respektive verksamhet kunna arbeta smartare i syfte att klara fortsatt god kvalitet
för fler invånare, men med minskade intäkter?
2. Hur kan vi bli en mer attraktiv arbetsgivare, få en bättre arbetsmiljö och sänka sjukfrånvaron
på vår arbetsplats?
Det kom hundratals förslag som ledningsgruppen, förvaltningarna respektive enheterna under
hösten bearbetat och återkopplat tillbaka till medarbetarna. En del förslag rör den egna
verksamheten och andra är kommunövergripande. Några exempel på förslag som kunnat
implementeras under året: Involvera medarbetarna i ekonomin genom tydliga uppföljningar på
APT, öka samarbetet mellan enheter/grupper i syfte att samnyttja personalen och slippa ta in
vikarier, utveckla en gemensam projektmodell för att jobba effektivare i projekten, utveckla
introduktionen för nyanställda och införa tydligare rutiner för hantering och minskning av
sjukfrånvaro.
Uppdrag - Säkra upphandlingsprocessen
Arbetet kommer att fortsätta med att säkerställa ett effektivt upphandlingssamarbete mellan de
beställande verksamheterna och den centrala upphandlingsfunktionen under 2018. Under våren
2018 planeras ett halvdagsseminarium med samtliga chefer för att ytterligare tydliggöra
ansvarsfördelningen i anskaffningsfrågor mellan beställare och upphandlare.
Lägesrapport: Ett fortsatt arbete med uppsökande verksamhet på enheterna har skett liksom
utbildningar för att utveckla arbetet med upphandling. Utvecklingsområden är förbättrade
inköpsrutiner och kunskaper om avtal i organisationen. Kommunen kommer under 2019 att
samverka med Telge Inköp AB för att upprätthålla hög kompetens och kontinuitet inom
upphandlingsverksamheten. Upphandlings- och inköpsverksamheten flyttar organisatoriskt från
ekonomienheten till kanslienheten från 1 januari 2019.
Uppdrag - Utveckla arbetet med lokalresursplan
I samband med att en ny hyresmodell utarbetats tillsammans med Gnesta Förvaltnings AB har en
arbetsgång för förändrade lokalbehov också tagits fram. Grunden för en fungerande
lokalförsörjning är att det finns en lokalresursplan för de kommande 10 åren. Planen kommer att
kontinuerligt revideras utifrån nya förutsättningar, men kommuniceras i organisationen vid två
tillfällen per år. Det första tillfället är när befolkningsprognosen är färdig i april och det andra är
inför fastställandet av Framtidsplanerna under hösten.
Lägesrapport: Nya riktlinjer för kommunens lokalplanering och lokalanskaffning beslutades
hösten 2018 i kommunfullmäktige. Lokalresursplan för Barn- och utbildningsförvaltningen är i
princip klar och arbetet med Socialförvaltningens lokalresursplan påbörjas i början av 2019 och
följs sedan av resterande förvaltningar. En ny befolkningsprognos är färdig mars/april 2019. Då
uppdateras förvaltningarnas lokalresursplaner och sammanställs till den första
kommunövergripande planen som sedan ligger till grund för kommande budgetarbete.
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Indikatorer


Resultat från bokslut
Uppföljning: Redovisas i kommunens årsredovisning.
 Kostnadsutveckling för olika verksamheter
Uppföljning: Redovisas i kommunens årsredovisning.
 Antal lagakraftvunna upphandlingsdomar/-beslut i förvaltnings- och kammarrätt som går
kommunen emot.
Uppföljning: Inga upphandlingar överprövades 2018.
 Nöjdhet med kommunala verksamheter (Medborgarundersökning)
Uppföljning: Medborgarundersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle är 2019.
 Andel enheter i kommunen med systematisk metod för förbättringsarbete
Uppföljning: Skolan och socialtjänsten erhåller anvisningar från sina specialmyndigheter hur
systematiskt förbättrings-/kvalitetsarbete ska fungera i form av allmänna råd respektive
föreskrifter. För resterande verksamheter finns inte motsvarande tydlighet från statsmakterna.
För de andra enheterna sker förändringar i verksamheten när nedbrytning av politiska mål görs
till aktiviteter i verksamhetsplaner.

 Långsiktigt minskad klimatpåverkan genom hushållning av energi
Inriktning/uppdrag
Uppdrag - Minskning av energiförbrukning i kommunägda lokaler
Genom åren har många av ”de lågt hängande frukterna” plockats avseende energieffektiviseringar. Ett långsiktigt systematiskt energieffektiviseringsarbete har gett resultat.
Övergång till 100% grön el, bergvärme och fjärrvärme samt effektivisering av ventilation är några
exempel på det långsiktiga arbetet. Satsningar för framtiden sker främst vid nyproduktion. Under
2018-20 fortsätter energieffektiviseringarna genom utbyggnad av solelproduktion. Största
satsningen sker vid det nya äldreboendet på Frönäs gärde, men även mindre anläggningar byggs
för egenproducerad el. Under 2018 ska den nya idrottshallen vid Hagstumosse byggas. Den
närbelägna ishallen har ett överskott av värme från sin kylanläggning. Denna överskottsenergi
kan förhoppningsvis användas för uppvärmning av idrottshallen. Även solceller utreds som
energikälla.
Lägesrapport: Solceller för elproduktion är installerade på den nya förskolan Fågeldansen vid
Dansut. Äldreboendet på Frönäs har installerade solceller som kommer att vara i drift i början av
2019. Två stolpar med LED-belysning har installerats på Dansutskolan. Den nya sporthallen vid
Hagstumosse kommer också att förses med solceller. Samtliga nya miljöhus som byggs kommer
att drivas med solel.
Uppdrag - Minskad miljöpåverkan från kommunens avloppsreningsverk
Den kommunala VA-verksamheten fortsätter att i hög takt rusta upp och förnya bl.a.
avloppsledningar och reningsverk för att minska negativ miljöpåverkan. Ett stort projekt är att
ersätta det gamla reningsverket i Laxne med en ny avloppsledning som pumpar avloppsvatten
från Laxne till Gnesta reningsverk. Arbetet med detta kommer pågå under 2017-18.
Lägesrapport: Byggandet av Laxnelänken närmar sig sitt slut och beräknas vara klart mars 2019.
På Björnlunda reningsverk har upprustning genomförts för att klara de utsläppskrav som
verksamhetens tillstånd omfattar. Under 2018 påbörjades ett arbete med att filma ledningar för

22

att åtgärda ovidkommande vatten till reningsverken.3 Det har resulterat i stora akuta
omläggningar på grund av att ledningsnät och brunnar är gamla och har gått sönder eller riskerar
att gå sönder. Fortsatt filmning och restaurering av ledningsnätet kommer att fortgå under många
år.
Indikatorer


Energianvändning redovisat i kWh/m2 för bostäder och lokaler

Uppföljning: Energianvändningen tas fram av Siemens och sammanställningen är inte klar för

närvarande.
 Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler (ej bostäder).
Uppföljning: GFAB köper sedan flera år endast Grön el vilket innebär att bland annat belysning,
värmepumpar och fläktanläggningar drivs med 100 % förnybar elenergi. Fjärrvärme för
uppvärmning och tappvatten köps från RINDI. Företaget använder biobaserade bränslen till
cirka 99 procent Resten, 1 procent är olja som ligger som reserv vid extremt kalla perioder, så
kallad spetsvärme.
 Utsläppsgränser och utsläpp från kommunala avloppsreningsverk 4

Uppföljning:

Gnesta avloppsreningsverk
Fosfor
BOD

Medelvärde jan-dec
0,30 mg/l
15,5 mg/l

Enligt tillstånd
0,3 mg/l
10 mg/l

Kommentar: Ombyggnationen av Gnesta reningsverk fungerar som planerat men några

driftproblem har inträffat. Ett problem var den stora mängden nederbörd januari till mars då
inflödet till reningsverket var nästan dubbelt så högt jämfört med samma period 2017. Under
renoveringen av externslammottagningen i Björnlunda har en större andel externslam körts till
externslammottagningen i Gnesta reningsverk som inte klarat av att rena avloppsvattnet i
tillräcklig utsträckning. Från juli månad klarar Gnesta avloppsverk reningsresultaten med god
marginal förutom vid två kortvariga driftstörningar. Bedömningen är att reningsverket - trots
överskridande av länsstyrelsens tillstånd – kommer att understiga EU:s riktvärden för reningsverk
enligt avloppsdirektivet på årsbasis.
Björnlunda avloppsreningsverk
Fosfor
BOD [1]

Medelvärde jan-dec
0,92 mg/l
24,7 mg/l

Enligt tillstånd
0,5 mg/l
15 mg/l

Kommentar: De förhöjda utsläppsvärdena beror på att det pågått en omfattande renovering av
Björnlunda reningsverk. I samband med renoveringen har vissa delar av verket stängts av vilket
innebär tillfälliga förhöjda värden. Vidare har vissa inkörningsproblem uppstått under
hösten/vinter som medfört förhöjda värden.

3

Ovidkommande vatten är det vatten som kommer till spillvattenledningsnätet när det egentligen borde ha hamnat i
dagvattennätet.
4
Mätvärden för fosfor och BOD redovisas eftersom dessa parametrar är reglerade i länsstyrelsens tillstånd. Övriga mätvärden
redovisas till tillsynsmyndigheterna genom årliga miljörapporter.
[1]

BOD är en kemisk analys för att avgöra hur snabbt organismer förbrukar syrgas i en given mängd vatten.

23

Stjärnhovs avloppsreningsverk
Fosfor

Medelvärde jan-dec
0,42 mg/l

Enligt tillstånd
0,5 mg/l

BOD

9,9 mg/l

15 mg/l

Kommentar: Mätvärdena ligger i genomsnitt under tillståndet.
Laxne avloppsreningsverk
Fosfor
BOD

Medelvärde jan-dec
1,02 mg/l
44 mg/l

Enligt tillstånd
0,5 mg/l
15 mg/l

Kommentar: Förutom att verket är gammalt och slitet vilket innebär att det inte uppfyller

gällande utsläppskrav, så har det inträffat en driftstörning. En av pumparna i reningsverket
slutade fungera och byttes ut men det tog några dagar för verket att återställa sig. Laxne
reningsverk kommer inom kort att rivas till förmån för en ny avloppsledning (Laxnelänken) som
är planerad att tas i drift mars 2019.
Om värdena i ett tillstånd överskrids måste kommunen meddela tillsynsmyndigheten varför detta
skett samt vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidta. Tillsynsmyndigheten gör en
bedömning om åtgärderna är tillräckliga och kan eventuellt förelägga kommunen att utreda mer
eller vidta fler/andra åtgärder etc. Om kommunen inte följer föreläggandet finns risk för ett
föreläggande med vite. I dagsläget finns inget föreläggande från någon av våra
tillsynsmyndigheter och tillsyn sker enligt tidigare schema.
Övriga lägesrapporter
Insatser vid sommarens torka
Sommaren 2018 var extremt torr och många lantbrukare med djurbesättningar hade svårt att hitta
bete och vinterfoder. Gnesta kommun engagerade sig genom att ”låna ut” två markområden till
bete. Kommunen hjälpte även till med att förmedla kontakter mellan lantbrukare och markägare
med betesmarker via kommunens hemsida. För att förebygga problem informerades även om
regelverket kring vattenuttag från sjöar, en del av EU:s tvärvillkor5 som är viktigt att känna till vid
lantbruksstöd.
Den torra och varma sommaren ledde också till att grundvattennivåerna sjönk snabbare än
normalt samt att förbrukningen av vatten ökade kraftigt på grund av bl a bevattning och
uppfyllnad av pooler. I mitten på sommaren började grundvattennivåerna och uttaget närma sig
kritiska nivåer, vilket innebar att ett bevattningsförbud infördes från den 23 juli. Det gäller
fortfarande förutom i Björnlunda som har ett ytvattenverk och inte ett grundvattenverk. Den
torra och varma sommaren bidrog även till tre skogsbränder inom kommunens gränser, varav en
av dessa var den största i länet.

5

Tvärvillkoren är vissa regler som jordbrukare måste följa för att få full utbetalning av sitt jordbrukarstöd. Tvärvillkoren är regler
inom områdena miljö, klimatförändring, god jordbrukshävd, mm. Ett vattenuttag som inte anmälts till länsstyrelsen kan innebära
sänkt stöd.
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Främjande av mänskliga rättigheter och motverkande av all form av
diskriminering

Inriktning/uppdrag
Uppdrag - Arbete med jämställdhetsplanen 2018
Kommunens ledningsgrupp ansvarar för arbetet med att verkställa den övergripande
jämställdhetsplanen, CEMR-planen. En årlig aktivitetsplan tas fram för varje förvaltning som
respektive förvaltningschef ansvarar för med hjälp av utsedda kontaktpersoner. Rapportering sker
löpande till dels den politiska styrgrupp som är tillsatt och dels till nämnderna och
kommunstyrelsen. Under 2018 kommer planen att ses över i syfte att omfatta samtliga
diskrimineringsgrunder.
Lägesrapport: För att agera i enlighet med diskrimineringslagen har förvaltningarnas planer
beträffande CEMR (den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på
lokal och regional nivå) utökats till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder. Exempel på
aktiviteter i enlighet med CEMR-planen under 2018 är att Vuxen- och omsorgsförvaltningen har
identifierat ojämlikhet i bemötande av brukare och inom olika områden. För att möjliggöra
levande diskussioner och samtal i arbetsgrupper kring jämställdhet och likabehandling har fasta
diskussionsunderlag tagits fram.
Den övergripande utvecklingsgruppen inom barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat
arbete mot kränkande behandling som ett utvecklingsområde med insatser under en längre tid.
Likabehandlingsgruppen inom förskolan har tagit fram en övergripande likabehandlingsplan som
ger stöd i arbetet med det prioriterade området funktionsvariation.
Biblioteket har anställt en bibliotekspedagog som påbörjat ett nära samarbete med SFI och andra
aktörer inom kommunen. Språkcaféer har återinförts på biblioteket. Bibliotekspedagogen har
även kontakt med äldreboenden, hemtjänst och Träffpunkten för att göra bibliotekets tjänster
och resurser tillgängliga för dessa prioriterade grupper. Det genomförs t.ex. högläsning och utlån
av media.
Uppdrag - Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och förebyggande av
diskriminering
Under 2018 ska det lagstadgade systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ses över i syfte att
integrera diskrimineringsgrunderna i SAM, men även för att säkerställa att vi arbetar enligt
föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Dessa tre lagrum: SAM,
diskrimineringslagen och OSA är nära sammanlänkade och bör om möjligt hanteras med samma
metoder och systematik för att stödja och förenkla arbetet och dess uppföljning.
Lägesrapport: Arbetet har genomförts som en delprocess till Arbetsmiljöverkets tillsyn inom
Vuxen- och omsorgsförvaltningen för att säkerställa att det följer uppställda krav. Nya rutiner
och mallar för systematiskt arbetsmiljöarbete, kopplade till den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön, har utarbetats. Även rutiner för systematiskt arbete mot diskriminering har tagits
fram men implementeringen är inte fullföljd ännu.
Uppdrag - Insatser inom integrationsverksamheten
Arbetet fortsätter med att snabba på integrationen av nyanlända i kommunen. Bland annat
ansöker kommunen om mer statliga medel från DUA (Delegationen Unga i Arbete) som utlyser
pengar för att kommuner och Arbetsförmedlingen ska kunna satsa ännu mer på att nyanlända
snabbare ska komma i arbete. Vidare kommer fokus vara på att utveckla ett ännu bättre
samarbete mellan kommunen, näringslivet, statliga myndigheter, landstinget och civilsamhället i
syfte att nyanlända snabbare ska integreras, få en god hälsa, hitta lämpliga bostäder, sociala
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nätverk och komma i arbete eller studier. Några specifika uppdrag 2018 är att utveckla
samhällsinformationen för nyanlända så att de lättare kan navigera och integreras i vårt samhälle
samt att erbjuda hälsoskola för nyanlända.
Lägesrapport: Aktiviteter som genomförts för att underlätta integration har varit studiecirkel i
svenska för nyanlända pensionärer och långtidssjuka, datakurs på modersmål för en språkgrupp,
hälsoskola inom ESF-projektet IBIS på modersmål för en språkgrupp samt kulturfest med temat
Möten för allmänheten i samarbete med Långsjö teater.
Uppdrag - Införliva barnkonventionen och Agenda 2030 i kommunens arbete
Ett arbete pågår nationellt för att införliva barnkonventionen i lagstiftning och att leva upp till de
17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom kompetenshöjande insatser och översyn av
arbetssätt och metoder ska Gnesta kommun proaktivt arbeta för att implementera såväl
barnkonventionen som Agenda 2030 i kommunens arbete. Arbetet med den nya översiktsplanen
under 2018 kommer att ske i enlighet med såväl barnkonventionen som Agenda 2030.

Lägesrapport: Den 13 juni 2018 beslutade riksdagen att göra barnkonventionen till lag som

börjar gälla den 1 januari 2020. Förberedelser pågår inom Vuxen- och omsorgsförvaltningen, bl a
med att biståndshandläggarna gått på utbildning och att verksamhetssystemet Treserva anpassas
till lagen. Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet enligt SKL:s
tillämpningsnycklar som underlättar för kommunerna att få en bild av hur långt arbetet med
barnrätten kommit.
Gnesta kommuns översiktsplan tar hänsyn till globala mål och Agenda 2030. Översiktsplanen tar
också hänsyn till barnkonventionen och föreslår bland annat att barnkonsekvensanalyser ska
göras i samhällsbyggnadsprojekt där barn berörs. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige
i december 2018 och under 2019 kommer implementering att inledas.
Indikatorer


Antal återremitterade ärenden pga. bristande genomförd/ej genomförd jämställdhetsanalys

Uppföljning: Inga ärenden har återremitterats under 2018.
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Nämndens ekonomi
Tkr

Utfall
2018

Utfall
2017

BudgetFörändring Budget
avvikelse
2018/2017 2018
2018

Kommunchefen

-3 103

-5 043

1 940

-3 996

893

Kansli- och nämndservice

-4 115

-3 615

-500

-4 155

40

IT-enheten

-8 052

-6 420

-1 632

-7 241

-811

Ekonomi

-7 859

-7 282

-577

-7 632

-227

Mark och fastigheter

5 760

-611

6 371

-798

6 558

-6 591

-7 152

561

-6 882

291

Samhällsunderstödda resor

-15 224

-16 241

1 017

-15 852

628

Kommunikation och samverkan

-25 737

-25 039

-698

-26 728

991

-3 065

-7 496

4 431

-8 912

5 847

-10

-1 600

1 590

0

-10

12 503 -82 196

14 200

HR

Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Exploateringar
Kommunstyrelsen
(skattefinansiering)
Vatten och avlopp (VA)
Renhållningen
Kommunstyrelsen (taxefinansiering)

-67 998 -80 499
-494

63

-557

0

-494

218

-182

400

0

218

-276

-119

-157

0

-276

Kostnadsutveckling
Totalt blev nettokostnaderna – 67 998 tkr för den skattefinansierade verksamheten, en
minskning med 12 503 tkr jämfört med 2017. Förändringen mellan 2017 och 2018 avser till
största delen försäljning av mark inom Mark och fastigheter (6 277 tkr). Stor del av tidigare års
bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet har också bokförts från
balansräkningen till en intäkt i resultaträkningen (4 301 tkr inom Vuxenutbildning och
arbetsmarknad), enligt gällande redovisningsregler.
Budgetavvikelse
Den skattefinansierade verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget på 14 200 tkr och den
taxefinansierade verksamheten en negativ avvikelse på – 276 tkr.
Kommunchef
Verksamhetsområdet innehåller kostnader för kommunchefen, kris- och säkerhetsarbete, hyra för
kontorsdelen av kommunhuset, Ledarforum samt en pott för särskilda satsningar.
Kommunchefen visar en positiv avvikelse på 893 tkr främst pga återhållsamhet med kostnader
för utvecklingsområden.
Kansli och kommunservice
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 40 tkr främst avseende minskade kostnader för
förbrukningsmaterial.
IT
IT-enheten visar en negativ avvikelse på -811 tkr. Avvikelsen beror främst på programkostnader
avseende 2017 som inkommit sent och därför belastat 2018. Dessutom tillkommer ökade
konsultkostnader för sjukskrivningar och föräldraledighet.
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Ekonomi
Ekonomienheten visar en negativ avvikelse på -227 tkr, främst avseende ökade konsultkostnader
för systemimplementering då systemförvaltaren på enheten slutat sin anställning under hösten.
Mark- och fastigheter
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 6 558 tkr. Detta beror till största delen på
försäljning av mark (6 277 tkr) som ej budgeterats.
HR
HR visar en positiv avvikelse på 291 tkr framförallt beroende på vakant tjänst i början av året.
HR har även haft lägre kostnader jämfört med budget inom hälsovård. Detta motverkas något av
högre kostnader för uttag av friskvårdsbidrag.
Samhällsunderstödda resor
I samhällsunderstödda resor ingår kostnader för busstrafik samt subvention för att resa på SLtaxa på pendeltåget. Området visar en positiv avvikelse med 628 tkr, vilket till största delen
förklaras av att 2017 års slutreglering redovisades under 2018.
Kommunikation och samverkan
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 991 tkr. Avvikelsen beror främst på lägre
omkostnader än budgeterat inom Medborgarkontoret samt lägre kostnader för
förbrukningsmaterial på badhuset.
Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Utfallet för 2018 visar en positiv avvikelse mot budget på 5 847 tkr. Detta beror till största delen
på att del av tidigare års ej förbrukade bidrag från Migrationsverket avseende flyktingverksamhet,
har bokförts från balansräkningen till en intäkt i resultaträkningen (4 301 tkr). Detta enligt
gällande redovisningsregler.
Exploateringar
I princip ingen avvikelse från budget.
Vatten och avlopp (VA)
Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse på -494 tkr. Detta beror främst på högre
kostnader för underhåll på våra anläggningar jämfört med budgeterad kostnad.
Renhållningen
Renhållningen har en positiv avvikelse på 218 tkr. Detta beror på lägre kostnader avseende
hanteringen av hushållsavfall.
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Investeringsredovisning
Nämnden hade en total investeringsbudget för 2018 på ca 114 Mkr och till och med 2018-12-31
hade cirka 75 Mkr förbrukats. Den skattefinansierade delen av investeringsbudgeten uppgick
totalt till 19 Mkr där cirka 10 Mkr hade förbrukats per 2018-12-31. Återstående investeringsmedel
för den skattefinansierade verksamheten på totalt cirka 8 Mkr överförs till år 2019. Den
taxefinansierade delen av investeringsbudgeten uppgår totalt till 95 Mkr där cirka 65 Mkr har
förbrukats per 2018-12-31. Återstående investeringsmedel för den taxefinansierade verksamheten
på totalt cirka 30 Mkr överförs till år 2019.
Skattekollektivet

Investeringsuppföljning
per december 2018 (Tkr)
Allmän upprustning badplatser,
idrottsplatser och
friluftsområden 2016
Allmän upprustning badplatser,
idrottsplatser och
friluftsområden 2018
Externwebb/Gnesta.se
Foto och film
Framtagande av ny turistwebb
2018
Framtagande av
turist/webbplats (3år) 2015
Freja bad & gym
Förnyelse av datorpark
Gym (upprustning och
komplettering)
Hemsidan e-tjänster
Hjälpmedel för
funktionsnedsatta biblioteket
Infartsskyltar
(Stjärnhov/Björnlunda/Laxne)
Inventarier i kommunhuset
Läsplattor 2018
MSB-projekt kommunal
ledningsplats
Renovering av Gnestas gamla
vattentorn
Revidering av grafisk profil
Teknisk utrustning - kamera och
kringutrustning

Utfall
t.o.m. Avvikelse/
Beslut i 2018- återstår Överförs
budget 12-31 av budget till 2019 Kommentar
2 300

1 053

1 247

1 247

100

0

100

100

200
150
200

52
19
0

148
131
200

148
131
200

200

60

140

140

100
1 500
1 000

0
431
946

100
1 069
54

100
1 069
54

300
50

0
0

300
50

300
50

650

160

490

490

500
300
2 160

214
174
162

286
126
1 998

286
126
1 998

600

0

600

600

200
30

202
0

-2
30

-2
30
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Teknisk utrustning: fast
projektor i A-salen, bättre
lösning för högtalare m.m.
kommunikation Anna Sandklef
Uppgradering/utveckling av
ekonomi- och beslutssystem

200

132

68

1 600

2 264

-664

Upprustning A- och B-salen
Upprustning av publika lokaler
(scenen i A-salen) 2015

100
475

11
390

89
85

89
85

Upprustning av publika lokaler
2018
Upprustning av publika lokaler,
datorer 2015

285

0

285

285

50

0

50

50

Upprustning av publika lokaler,
datorer 2018

150

0

150

150

Upprustning Strömmen 2016
Utbyggnad av förvaltningsnät
2018
Fritt Wi-Fi
Generella IT-investeringar
Inventarier badhus efter
renovering
Kartor (inklusive tillstånd)
Läsplattor 2017
Servrar och
kommunikationsutrustning
Upprustning Strömmen 2015
Utbyggnad av förvaltningsnät
2016
Utbyte av brandvägg
Elektroniska infartsskyltar 100
tkr**
Verksamhetsanpassning i lokaler
500 tkr**
Införande av e-förslag 40 tkr**
Internwebb/Intranätet 200 tkr**
IT-baserat chefstöd 100 tkr**

150
500

0
105

150
395

150
395

245
500
1 200

198
500
1 193

47
0
7

0 Avslutat 2018
0 Avslutat 2018
0 Avslutat 2018

120
100
650

0
84
442

120
16
208

0 Avslutat 2018
0 Avslutat 2018
0 Avslutat 2018

100
1 380

93
1 128

7
252

0 Avslutat 2018
0 Avslutat 2018

500
0

313
0

187
0

0 Avslutat 2018
0 Används 2019

0

0

0

0 Används 2019

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0 Används 2019
0 Används 2019
0 Används 2019

18 845

10 328

8 518

Summa

68

-664 *

7 673

*) Investeringen har överskridit budgeten pga. att integrationer från övriga verksamheters system
belastat investeringen. Ytterligare investeringsmedel om 700 tkr tillförs 2019.
**) Dessa investeringar har ej skrivits fram och ianspråktagits 2018. Framskrivning och
ianspråktagande har gjorts i särskilt ärende 2019.
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Taxekollektivet

Investeringsuppföljning Beslut i
per december 2018 (Tkr) budget
Björnlunda vattenverk
Containerburkar (RH)
Driftövervakning 2018
Gnesta ARV - våtslampump
Gnesta tätorts framtida
avloppslösning
Gnesta vattenverk - styrsystem
Gnesta VV - sandåterinfiltration
Husbilstömning och vattenkiosk
KS Avloppsledning Gnesta Laxne
KS Avloppsledning till
Himmerfjärdsverket
KS Gnesta vattenverk
(utredning, åtgärder mm),
Vattentäkt
Ledningsnät
Pumpstation Kyrkgärdet,
Björnlunda
Stjärnhovs vattenverk
Upprustning
Marieströmspumpstation
VA saneringsplan
VA saneringsplan
VA servicebuss
VA-banken
Västra storgatan
Björnlunda ARV
Digitalkörjournal och alkolås
(RH)
Driftövervakning
Ekonomibyggnad (RH)
Fordonspark
Gnesta reningsverk,
lokalupprustning
Lastbil och grävmaskin tillbehör
Ledningsnät
Sjöledning och
mottagningsbrunn Frösjön
Summa

Utfall
t.o.m. Avvikelse/
2018- återstår Överförs
12-31 av budget till 2019 Kommentar

2 021
107
500
150
1 000

2 062
1
82
298
3

-41
106
418
-148
997

400
1 500
500
44 500

2
231
267
31 033

398
1 269
233
13 467

398
1 269
233
13 467

1 300

250

1 050

1 050

6 000

3 450

2 550

2 550

4 900
2 500

4 540
0

360
2 500

360
2 500

1 000
600

654
96

346
504

346
504

1 000
852
779
100
4 500
7 250
40

0
180
707
0
130
8 104
0

1 000
672
72
100
4 370
-854
40

1 000
688
400
250

823
692
502
479

177
-4
-102
-229

548

548

0

0 Avslutat 2018

10 000
700

8 939
702

1 061
-2

0 Avslutat 2018
0 Avslutat 2018

95 085

64 773

30 312

31

-41 *
106
418
-148 *
997

1 000
672
72
100
4 370
0 Avslutat 2018
0 Avslutat 2018
0
0
0
0

30 224

Avslutat 2018
Avslutat 2018
Avslutat 2018
Avslutat 2018

*) Investeringarna har överskridit budgeten något 2018, nya medel tillförs i enlighet med
investeringsbudget 2019.
Avslutade investeringar 2018

Objektsnr

Investering

Överskott/underskott
i budget (+) (Tkr)

97212

Björnlunda ARV

-854

97222

Digitalkörjournal och alkolås (RH)

97203

Driftövervakning

97221

Ekonomibyggnad (RH)

98202

Fordonspark

-102

98207

Gnesta reningsverk, lokalupprustning

-229

98205

Lastbil och grävmaskin - tillbehör

96203

Ledningsnät

98211

Sjöledning och mottagningsbrunn Frösjön

40
177
-4

0
1 061

Summa

-2

87

Underskott av investeringsmedel för taxekollektivet vid avslut av investeringarna per 2018-12-31
täcks upp med omfördelning av investeringsmedel då 87 tkr totalt finns i överskott på nämnd
och taxekollektivsnivå.
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Uppdrag och organisation
Kommunchefen arbetar med stöd till förtroendevalda i det strategiska ledningsarbetet och som
organisationens främsta företrädare i genomförandet av de uppsatta målen. Kommunchefen
företräder kommunen utåt i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunchefen är chef
för förvaltningscheferna och själv förvaltningschef på kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunchefen ska följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomi och ta
initiativ till effektiviseringsåtgärder och samverkan.
Kanslienheten är den enhet som omfattar kommunens centrala kansli. Kansliets främsta
uppgifter är att tillhandahålla service till andra förvaltningar och förtroendevalda i form av
sekreterarskap i nämnder och styrelser, stöd i ärende- och dokumentationshantering, juridisk
konsultation, beslutsunderlag, utredningar, diarieföring, telefonväxel, reception, arkivvård,
kopiering, frankering och konsultation i arkivvårdsfrågor mm.
IT-enheten har driftansvar för kommunens gemensamma IT-miljö, persondatorer, nätverk,
servrar, kommunikationssystem och kommungemensamma verksamhetssystem samt tekniskt
ansvar för telefoni. IT-enheten arbetar nära alla förvaltningar och med långsiktiga mål för att
säkerställa organisationens krav på tillgänglighet och utveckling.
Ekonomienheten tillhandahåller analys och stöd i ekonomiska frågor till verksamhetsansvariga
och politiker. På enheten upprättas kommunens Framtidsplan med bl.a mål och budget.
Uppföljning av mål och verksamhet samt ekonomi sker i delårsrapport och årsredovisning.
Enheten svarar också för löpande redovisningsarbete, ekonomiadministration samt finansiella
frågor. Ekonomienheten ansvarar även för upphandlingsfrågor, lokalsamordning,
bostadsanpassning och samordning av säkerhetsfrågor.
HR-enheten ansvarar för att förvaltningarnas behov av information, stöd och rådgivning samt
utbildning i personalfrågor/arbetsrätt tillgodoses. Enheten har det operativa ansvaret för
lönebildningen, ansvarar för handläggning av pensioner, friskvård, löneöversyn och
tvisteförhandlingar. Enheten ger stöd och råd i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor,
kompetensförsörjning samt samordnar kontakten med företagshälsovården. Enheten arbetar
strategiskt för en god personal- och lönepolitik. Löneadministrationen sköts i samverkan med
Katrineholms kommun.
Vuxenutbildning och arbetsmarknad (VuA) ansvarar för vuxenutbildning och
arbetsmarknadsfrågor där även integrationsfrågor ingår.
Vuxenutbildningen består av två olika lagstadgade verksamheter: Kommunal vuxenutbildning
(grundläggande nivå, gymnasial nivå och svenska för invandrare) och särskild utbildning för
vuxna (särvux). Utbildningscentrum erbjuder också studie- och yrkesvägledning, distanskurser
samt YrkesVux och finns på Åsbacka.
Arbetsmarknadsfunktionen samarbetar med Arbetsförmedlingen för att få arbetslösa snabbare i
arbete eller studier genom vägledning, praktikplatser och olika typer av anställningar med
statsbidrag. Här finns även ansvaret för mottagandet av nyanlända, t ex anskaffning av bostäder,
stötta de nyanlända till fortsatta studier eller jobb samt verka för en så snabb integration som
möjligt. Den tidigare verksamheten Slussen har lagts ner under året.
Kommunikation och samverkan ansvarar för näringsliv, turism, kultur, fritid och
kommunikation samt medborgarkontoret och biblioteket.
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Ansvaret omfattar kommunens kommunikation med medborgare, besökare och medarbetare i
olika kanaler såsom webbsidor, sociala medier samt kontakter med media.
Kulturfrågorna inbegriper föreningsbidrag, stöd till kulturevenemang och samverkan mellan
föreningar och andra kulturaktörer. Ansvaret för fritidsfrågorna omfattar föreningsbidrag,
inomhusanläggningar för idrott, badhus samt samverkan med föreningar.
Näringslivsansvaret innebär bl.a att främja nätverkandet mellan företagen i kommunen genom att
skapa mötesplatser, främja etableringar och nystartandet av företag. Turismfrågorna handlar om att
marknadsföra Gnesta som plats och stötta besöksnäringen.
Medborgarkontoret tillhandahåller främst service till kommunens medborgare och besökare i frågor
kring turism, lokalbokning, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning mm.
Biblioteket tillgodoser medborgarnas behov av litteratur och läsfrämjande aktiviteter. Utställningar
och kulturevenemang av olika slag anordnas löpande på biblioteket.
Vatten och avlopp (VA)
VA ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen och omhändertagande av avloppsvatten.
Detta är kopplat till bl.a livsmedelslagstiftning och miljölagstiftning. I ansvaret ligger 4 vattenverk
och 4 avloppsreningsverk, ledningsnät på drygt 200 km, 21 pumpstationer, 1 vattentorn och 3
lågvattenreservoarer, 2 tryckstegringsstationer. Personalansvar och personalbudget ligger under
samhällsbyggnadsnämnden.
Renhållningen
Renhållningen ansvarar för att sophämtning och slamsugning blir utförd för kommunens
invånare, fritidsboende, verksamheter och företag. Ansvaret innefattar även behandling och
transport av olika typer av avfall. För ändamålet upphandlas entreprenörer. Ledord vid
upphandling är kvalitet, miljönytta och utveckling. För att kvalitetssäkra verksamheten drivs
kundtjänst och Återvinningsgården i egen regi. Kraft läggs även på information till kunderna.
Personalansvar och personalbudget ligger under samhällsbyggnadsnämnden.
Exploateringsverksamhet
Under exploateringsverksamheten finns kommunens planering av exploateringsområden.
Inom området mark- och fastigheter ingår kommunens mark, kommunaltekniska utredningar,
ÖP Gnesta, stationsområdet, kursgården och övergripande planering samt miljöstrategiska frågor.
Personalansvar och personalbudget ligger under samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsunderstödda resor
Under detta verksamhetsområde sorterar busstrafik och tågtrafik som kommunen är med och
finansierar. Kommunen finansierar lokala busslinjer samt möjligheten att resa med 30-dagarskort
på SL:s pendeltåg till Gnesta. Regionaltåg, pendeltåg och regionala busslinjer finansieras av
landstinget.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-08
KS.2018.405
Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av krisberedskap
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens svar på revisionsrapport gällande
granskning av krisberedskap.
Sammanfattning
På uppdrag av revisorerna i Gnesta kommun har PwC genomfört en granskning
av krisberedskap (bilaga3).
Sammanfattning av förvaltningens föreslagna åtgärder utifrån revisionens
synpunkter:
·

Organisationen informeras om TiB-funktion (Tjänsteman i beredskap)
och dess roll i krishanteringen.

·

Översyn kommer ske av krisledningsorganisation utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv.

·

Översyn kommer ske av möjligheter för delar av krisledningsorganisationen att kunna utföra sina arbetsuppgifter på distans.

·

En heldags workshop genomförs med samtliga förvaltningar för att
sammanställa risker och sårbarheter som sedan ligger till grund för en
uppdaterad RSA (risk- och sårbarhetsanalys).

·

Rutin för att beskriva ansvar och arbetsgång för uppföljning av RSA och
dess åtgärder kommer skapas.

·

Rutin för att beskriva ansvar och arbetsgång för översyn och uppdatering
av relevanta dokument samt ansvar och arbetsgång för uppföljning av
övningar och uppkomna kriser eller incidenter skapas.

·

Utbildnings- och övningsplaner ses över och uppdateras.

·

Under innevarande mandatperiod ska den politiska krisledningsnämnden
inkluderas i minst en övning.

·

Möjligheter att formalisera överenskommelser för samverkansarbeten
både lokalt och regionalt ses över.
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Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna i Gnesta kommun har PwC genomfört en granskning
av krisberedskap (bilaga 3).
Den övergripande revisionsfrågan har varit:
Har kommunstyrelsen säkerställt att det finns en tillräcklig krisberedskap i
enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer?
Revisionens utlåtande:
Efter genomförd granskning bedömer vi att Gnesta kommunstyrelse delvis har
säkerställt en tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters
riktlinjer. Detta då vissa delar - exempelvis risk- och sårbarhetsanalysen och
samverkansarbetet - inom granskningen uppfyller målen på ett ändamålsenligt sätt
medan det i andra delar - organisationen samt det systematiska arbetet identifieras förbättringspotential och åtgärder som bör vidtas för att fullt uppnå
de mål som ställs.
Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning anser att den övergripande bedömningen i
rapporten stämmer väl överens med den bild vi själva har och förmedlat vid
revisionen gällande arbetet med krisberedskap.
Vi har under 2016-2018 reviderat planer gällande krishanteringen samt byggt upp
en väl fungerande krisorganisation som utbildats i stabsmetodik och övats i lite
olika konstellationer. Vi har också arbetat med grundläggande arbete för en ny
risk- och sårbarhetsanalys, skapat kontakter med frivilligorganisationer och
påbörjat ett arbete med kontakter med samhällsviktiga aktörer inom kommunen.
Från slutet av 2017 har även ett arbete med frågor runt nya krav på civilt försvar
påbörjats.
Nedan följer PwC:s bedömning samt rekommendationer med synpunkter och
svar från kommunstyrelseförvaltningen inklusive förslag på åtgärder.
PwC:s revisionella bedömning och Gnesta kommuns svar
PwC: Efter genomförd granskning bedömer vi att Gnesta kommunstyrelse delvis
har säkerställt en tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och
myndigheters riktlinjer. Vår sammanfattande bedömning baseras på nedanstående
bedömningar av respektive kontrollmål:
Kontrollmål
Kommunen har en ändamålsenlig organisation för krisledning och krisberedskap.

Delvis uppfyllt

Bedömning
Gnesta kommun bedöms ha en organisation som till mångt och mycket adekvat
kan hantera en krissituation. Det finns även en formaliserad beredskap i form av
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en Tjänsteman i Beredskap. Detta är dock inte till fullt ut implementerat i
organisationen, vilket leder till ett agerande vid kris som inte överensstämmer
med vad som är bestämt. Det finns även en sårbarhet i förväntad tillgänglighet
hos nyckelfunktioner utan formella beredskapskrav som riskerar att påverka
hanteringen av en kris när den uppstår. Att arbetet till stor del även är outsourcat
till tredje part kan skapa risker om inte kommunen säkerställer att den interna
kompetensen och det institutionella minnet upprätthålls.
Förvaltningens synpunkter
Krisorganisationen har de senaste åren uppdaterats, utbildats och övats till att väl
fungera vid behov.
I de planer som beskriver krishanteringen är det klart och tydligt hur Tjänsteman
i Beredskap(TiB) ska användas men det stämmer att ett behov finns för att
klargöra funktionen och hur den kan och ska användas i organisationen.
Sårbarhet i förväntad tillgänglighet är till stor del beaktad i krisledningen som
består av minst fyra olika personer som kan utföra arbetet i respektive funktion.
Det innebär att det alltid finns en stor möjlighet att besätta samtliga roller initialt
vid behov samt att det säkerställer att man vid en långvarig kris kan upprätthålla
en kontinuitet.
Arbetet i krisledningen vid en kris är inte outsourcat utan består av
kommunanställd personal. Däremot är TiB en tjänst som upphandlats av
Sörmlandskustens räddningstjänst (SKRTJ) samt att arbetet med uppbyggnad av
krisledningsrutiner även utförs av SKRTJ. Se kommentarer nedan vid PwCs
rekommendationer.
Kontrollmål
Kommunen genomför risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB riktlinjer.

Delvis uppfyllt

Bedömning
Kommunen genomför en risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB:s
riktlinjer (MSBFS 2015:5) och den följer en etablerad metod. Verksamheterna har
dock inte inkluderats i den utsträckning som hade önskats, vilket är än viktigare
då det är en extern resurs som ansvarar för arbetet.
Förvaltningens synpunkter
Arbetet med en ny risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har pågått det senaste året
men är inte slutfört. Parallellt med arbetet internt så har Länsstyrelsen
tillsammans med representanter från länets kommuner arbetat fram mallar och
hjälpmedel som nu är klara att användas. Enligt lagkrav ska en ny RSA vara klar
under första året efter val vilket vi nu arbetar för.
Kontrollmål
Kommunen har ändamålsenlig dokumentation och arbetar systematiskt med
krisberedskap genom utbildnings- och övningsinsatser.

Delvis uppfyllt
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Bedömning
Kommunen har en ändamålsenlig dokumentation för krisberedskap som på
strategisk och operativ nivå redogör för hur arbetet ska bedrivas och fungerar
som stöd vid händelser. Det finns dock förbättringsområden inom det
systematiska arbetet, exempelvis rutiner för översyn, rutiner för uppföljning och
erfarenhetsåterföring samt i följandet av den utbildnings-och övningsplan som
finns Kommunen har även förbättringspotential i inkluderandet av aktörer i
övnings- och utbildningsverksamheten.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer helt i PwC:s slutsats att rutiner behöver skapas för att
säkerställa att framtagna planer kontinuerligt följs upp och uppdateras.
Kontrollmål
Kommunen arbetar ändamålsenligt med samverkan utifrån ett
krisberedskapsperspektiv.

Uppfyllt

Bedömning
Gnesta kommun arbetar proaktivt med samverkan på lokal och regional nivå. De
samverkar med aktörer inom offentlig såväl som privat sektor. De uppvisar en
god förståelse för samverkansformer samt en flexibilitet i arbetet som gynnar de
kontakter som finns och som tas. Kommunen tar det geografiska
områdesansvaret på allvar och ingår i flertalet nätverk på både strategisk och
operativ nivå.
Förvaltningens synpunkter
Gällande det geografiska områdesansvaret har ett arbete på lokal nivå påbörjats
och kommer att fortsätta utvecklas.
PwC Rekommendationer
PwC: Utifrån våra iakttagelser bör nämnas att vissa åtgärder redan diskuterats
alternativt planerats in avseende de utvecklingsområden som uppmärksammats i
granskningen. Kopplat till ovanstående rekommenderar vi Gnesta
kommunstyrelse att beakta följande i kommande krisberedskapsarbete:
Rekommendation
Säkerställ att funktionen Tjänsteman i Beredskap är förankrad i organisationen.
Detta för att undvika att alternativa kontaktvägar väljs. När andra kontaktvägar
används för ärenden som bör gå via Tjänsteman i Beredskap skapar det en
belastning på enskilda individer, samt kan försvåra det vidare
krisberedskapsarbetet. Det kan medföra konsekvenser som sen uppstart av
krisorganisationen och en försening av hanteringen av händelsen.

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

Kommunstyrelseförvaltningen

5 (8)

Förvaltningens synpunkter och förslag till åtgärd
Organisationen informeras om TiB-funktion (Tjänsteman i beredskap)
·
och dess roll i krishanteringen.
Rekommendation
Säkerställ att kompetens inom krisberedskapsområdet utvecklas internt inom
kommunen och att kontinuerlig kunskaps- och erfarenhetsåterföring sker. Idag
har extern kompetens ett stort ansvar för arbetet med krisberedskap, vilket
medför en sårbarhet vilket gör behovet av intern kompetensutveckling och
erfarenhetsåterföring viktigt.
Förvaltningens synpunkter och förslag till åtgärd
Arbetet med krisberedskap utförs till största delen av upphandlad kompetens från
SKRTJ. Kommunen tillsatte även för två år sedan en deltidstjänst för
säkerhetssamordning. Säkerhetssamordnaren arbetar tillsammans med resursen
från SKRTJ gällande krisberedskapen. På det sättet säkerställer vi en intern
kompetens samtidigt som vi nyttjar SKRTJs större möjligheter till
omvärldsbevakning och kompetenshöjning. Ingen åtgärd.
Rekommendation
Säkerställ att riskerna med nyckelfunktioner- och kompetenser som bor utanför
kommunen och de sårbarheter detta medför mitigeras, genom att exempelvis
överväga beredskapskrav som involverar möjlighet att arbeta på distans. Detta för
att skapa en robust och motståndskraftig organisation med kapacitet att motstå
yttre påverkan (exempelvis reducerad kollektivtrafik).
Förvaltningens synpunkter och förslag till åtgärd
Diskussioner runt detta problem fördes även i samband med en övning under
hösten 2018.
·

Översyn kommer ske av krisledningsorganisation utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv.

·

Översyn kommer ske av möjligheter för delar av
krisledningsorganisationen att kunna utföra sina arbetsuppgifter på
distans.

Rekommendation
Kommunen bör säkerställa att samtliga relevanta verksamheter och aktörer inom
kommunen engageras i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen, för att
säkerställa en bred och djupgående analys över risker och sårbarheter som är
förankrad i verksamheten.
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Förvaltningens synpunkter och förslag till åtgärd
Arbete med en uppdaterad RSA pågår och ska vara färdigställd och beslutat
under 2019.
·

En heldags workshop genomförs med samtliga förvaltningar för att
sammanställa risker och sårbarheter som sedan ligger till grund för en
uppdaterad RSA (risk- och sårbarhetsanalys).

Rekommendation
För att säkerställa att de behov av åtgärder som identifieras i en risk- och
sårbarhetsanalys tas om hand bör kommunen identifiera tydliga ägare till dessa.
Kommunen bör även överväga att instifta en process för uppföljning av åtgärder,
för att säkerställa att risker och sårbarheter mitigeras i den mån det är möjligt.
Förvaltningens synpunkter och förslag till åtgärd
·

Rutin för att beskriva ansvar och arbetsgång för uppföljning av RSA och
dess åtgärder kommer skapas.

Rekommendation
En rutin för översyn av dokumentation som rör krisberedskap bör inrättas, där
planer och andra relevanta dokument ses över och revideras om behov finns.
Detta kan göras på årlig basis eller då incidenter och/eller övning har skett.
Genom detta säkerställs aktualiteten hos dokumentationen och deras gångbarhet
vid en krissituation förbättras.
Förvaltningens synpunkter och förslag till åtgärd
·

Rutin för att beskriva ansvar och arbetsgång för översyn och uppdatering
av relevanta dokument samt ansvar och arbetsgång för uppföljning av
övningar och uppkomna kriser eller incidenter skapas

Rekommendation
För att säkerställa att de iakttagelser som görs och de erfarenheter som skapas
tillgodogörs inom det vidare arbetet bör kommunen inkludera formella krav på
erfarenhetsåterföring efter inträffade incidenter även om dessa inte har genererat
en formell aktivering av krisledningsstaben.
Förvaltningens synpunkter och förslag till åtgärd
·

Rutin för att beskriva ansvar och arbetsgång för översyn och uppdatering
av relevanta dokument samt ansvar och arbetsgång för uppföljning av
övningar och uppkomna kriser eller incidenter skapas

Rekommendation
Utbildnings- och övningsplaner bör följas till större utsträckning för att säkerställa
en systematik i arbetet och öka möjligheterna att förbättra det vidare arbetet.
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Kommunen bör även överväga att i större utsträckning involvera samtliga aktörer
på politisk- och tjänstemannanivå vid övnings- och utbildningstillfällen för att öka
samverkan mellan aktörer samt uppnå en trygg och samspelt organisation.
Förvaltningens synpunkter och förslag till åtgärd
·

Utbildnings- och övningsplaner ses över och uppdateras.

·

Under innevarande mandatperiod ska den politiska krisledningsnämnden
inkluderas i minst en övning.

Rekommendation
Kommunen bör överväga att formalisera eventuella överenskommelser som görs
inom ramen för samverkansarbetet, för att på så vis säkerställa att dessa kan
användas och underlätta hanteringen av en skarp situation.
Förvaltningens synpunkter och förslag till åtgärd
·

Möjligheter att formalisera överenskommelser för samverkansarbeten
både lokalt och regionalt ses över.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser framkommer av föreslagna åtgärder då arbetet
genomförs inom ramen för budgeten för kris- och säkerhetsarbetet och primärt
med bidragsmedel från staten. Eventuella konsekvenser av åtgärdsbehov efter
genomförd RSA beaktas i framtida budgetarbete.
Juridiska konsekvenser
Åtgärder i denna tjänsteskrivelse syftar till att upprätthålla skyldigheter enligt lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende utifrån checklistan.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Åtgärder i denna tjänsteskrivelse överensstämmer med av kommunfullmäktige
beslutad plan för krisledning.

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

Kommunstyrelseförvaltningen

8 (8)

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-02-08
2. Revisionsskrivelse daterad 2018-12-12
3. Revisionsrapport PwC daterad november 2018
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Revisionen

Christina Hedberg

Göran Johansson

Kommunchef

Säkerhetssamordnare

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

GNESTA
KOMMUN

2018-12-12

Revisionsskrivelse
Kommunstyrelsen

För kännedom
Kommunfullmäktige

Revisionsrapport: Granskning av krisberedskap
PwC har på uppdrag av Gnesta kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens
krisberedskap. Den övergripande revisionsfrågan har varit: Har kommunstyrelsen säkerställt att
det finns en tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer?
Efter genomförd granskning bedömer vi att Gnesta kommunstyrelse delvis har säkerställt en
tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Detta då vissa
delar - exempelvis risk- och sårbarhetsanalysen och samverkansarbetet - inom granskningen
uppfyller målen på ett ändamålsenligt sätt medan det i andra delar - organisationen samt det
systematiska arbetet - identifieras förbättringspotential och åtgärder som bör vidtas för att fullt
uppnå de mål som ställs.
Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bifogad rapport, som härmed överlämnas till
kommunstyrelsen för svar och till fullmäktige för kännedom. I rapporten återfinns ett antal
rekommendationer som revisorerna anser bör beaktas i det fortsatta arbetet.
Rapporten har behandlats och godkänts vid revisorernas möte 2018-12-12. Revisorerna önskar
svar från kommunstyrelsen senast 6 mars 2019.
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Sammanfattning och bedömning
PwC har på uppdrag av Gnesta kommuns förtroendevalda revisorer granskat kommunens
krisberedskap. Den övergripande revisionsfrågan är:
•

Har kommunstyrelsen säkerställt att det finns en tillräcklig krisberedskap i enlighet
med lagstiftning och myndigheters riktlinjer?

Efter genomförd granskning bedömer vi att Gnesta kommunstyrelse delvis har säkerställt en
tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Detta då vissa
delar - exempelvis risk- och sårbarhetsanalysen och samverkansarbetet - inom granskningen
uppfyller målen på ett ändamålsenligt sätt medan det i andra delar - organisationen samt det
systematiska arbetet - identifieras förbättringspotential och åtgärder som bör vidtas för att fullt
uppnå de mål som ställs.
För sammanställd bedömning av respektive kontrollmål se avsnitt 3.

Rekommendationer:
Utifrån våra iakttagelser bör nämnas att vissa åtgärder redan diskuterats alternativt planerats in
avseende de utvecklingsområden som uppmärksammats i granskningen. Kopplat till
ovanstående rekommenderar vi Gnesta kommunstyrelse att beakta följande i kommande
krisberedskapsarbete:
•

Säkerställ att funktionen Tjänsteman i Beredskap är förankrad i organisationen. Detta
för att undvika att alternativa kontaktvägar väljs. När andra kontaktvägar används för
ärenden som bör gå via Tjänsteman i Beredskap skapar det en belastning på enskilda
individer, samt kan försvåra det vidare krisberedskapsarbetet. Det kan medföra
konsekvenser som sen uppstart av krisorganisationen och en försening av hanteringen
av händelsen.

•

Säkerställ att kompetens inom krisberedskapsområdet utvecklas internt inom
kommunen och att kontinuerlig kunskaps- och erfarenhetsåterföring sker. Idag har
extern kompetens ett stort ansvar för arbetet med krisberedskap, vilket medför en
sårbarhet vilket gör behovet av intern kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring
viktigt.

•

Säkerställ att riskerna med nyckelfunktioner- och kompetenser som bor utanför
kommunen och de sårbarheter detta medför mitigeras, genom att exempelvis överväga
beredskapskrav som involverar möjlighet att arbeta på distans. Detta för att skapa en
robust och motståndskraftig organisation med kapacitet att motstå yttre påverkan
(exempelvis reducerad kollektivtrafik).
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•

Kommunen bör säkerställa att samtliga relevanta verksamheter och aktörer inom
kommunen engageras i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen, för att säkerställa en
bred och djupgående analys över risker och sårbarheter som är förankrad i
verksamheten.

•

För att säkerställa att de behov av åtgärder som identifieras i en risk- och
sårbarhetsanalys tas om hand bör kommunen identifiera tydliga ägare till dessa.
Kommunen bör även överväga att instifta en process för uppföljning av åtgärder, för att
säkerställa att risker och sårbarheter mitigeras i den mån det är möjligt.

•

En rutin för översyn av dokumentation som rör krisberedskap bör inrättas, där planer
och andra relevanta dokument ses över och revideras om behov finns. Detta kan göras på
årlig basis eller då incidenter och/eller övning har skett. Genom detta säkerställs
aktualiteten hos dokumentationen och deras gångbarhet vid en krissituation förbättras.

•

För att säkerställa att de iakttagelser som görs och de erfarenheter som skapas
tillgodogörs inom det vidare arbetet bör kommunen inkludera formella krav på
erfarenhetsåterföring efter inträffade incidenter även om dessa inte har genererat en
formell aktivering av krisledningsstaben.

•

Utbildnings- och övningsplaner bör följas till större utsträckning för att säkerställa en
systematik i arbetet och öka möjligheterna att förbättra det vidare arbetet. Kommunen
bör även överväga att i större utsträckning involvera samtliga aktörer på politisk- och
tjänstemannanivå vid övnings- och utbildningstillfällen för att öka samverkan mellan
aktörer samt uppnå en trygg och samspelt organisation.

•

Kommunen bör överväga att formalisera eventuella överenskommelser som görs inom
ramen för samverkansarbetet, för att på så vis säkerställa att dessa kan användas och
underlätta hanteringen av en skarp situation.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap. Ju bättre kommunerna är på att
hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser.
En viktig grund för kommunernas krisberedskap är de uppgifter som framgår av lag (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
Lagen syftar till att kommuner skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga
att hantera krissituationer i fred. Kommuner skall därigenom också uppnå en grundläggande
förmåga till civilt försvar. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun.
Enligt lagen skall kommunen analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom
kommunen och hur de kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas
och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Vidare skall det även finnas en
krisledningsnämnd i varje kommun för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser.
Kommunen ansvarar bland annat för den kommunala räddningstjänsten, stöd, service och
information till invånarna.
Revisorerna har med utgångspunkt i väsentlighet och risk funnit det angeläget att granska
kommunens beredskap inför och vid kris, katastrof eller extraordinära händelser.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan:

Har kommunstyrelsen säkerställt att detfinns en tillräcklig krisberedskap i
enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer?
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1.3.

Kontrollmål

Svaren på följande kontrollmål ligger till grund för besvarandet av revisionsfrågan:
•

Har kommunen en ändamålsenlig organisation för krisledning och krisberedskap?

•

Genomför kommunen risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB: s riktlinjer?

•

Har kommunen ändamålsenlig dokumentation och arbetar de systematiskt med
krisberedskap genom utbildnings- och övningsinsatser?

•

Arbetar kommunen ändamålsenligt med samverkan utifrån ett
krisberedskapsperspektiv?

1.4.

Revisionskriterier

•

Lag (2006:544) samt förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH, FEH).

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners riskoch sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5).

•

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (MSB 2012-5541)

1.5.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till kommunens övergripande krisberedskap under kommunstyrelsens
ansvar. I övrigt se ovan nämnda kontrollmål.

1.6.

Metod

Vi har inom ramen för granskningen granskat styrande dokumentation samt genomfört
intervjuer med berörda tjänstemän och politiker.
Intervjuer har genomförts med:
•
•
•
•
•

Kommunchef, Gnesta kommun
Säkerhetssamordnare och lokalplanerare, Gnesta kommun
Säkerhetssamordnare, Sörmlandskustens räddningstjänst
Kommunstyrelsens ordförande, Gnesta kommun
Kommunikationschef, Gnesta kommun

En lista på den dokumentation som granskningen tagit del av återfinns i bilaga 1. Rapporten
har faktagranskats av de intervjuade.
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2.
2.1

Iakttagelser
Organisation för krisledning och krisberedskap

Kontrollmål: Har kommunen en ändamålsenlig organisation för krisledning/ -beredskap?

2.1.1.

Politisk organisation

I kommuner och landsting ska det enligt LEI-11 finnas en krisledningsnämnd (KLN) för att
fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. KLN:s verksamhet regleras enligt
LEH. Krisledningsnärrmdens ansvarsområde och befogenheter för Gnesta kommun finns
beskrivna i dokumentet Reglemente för krisledningsnämnd (KS.2017.178) som fastställdes
19/6/18 av Kommunfullmäktige. Giltighetstiden är tills vidare.
Det är krisledningsnämndens ordförande (tillika kommunstyrelsens ordförande) som fattar
beslut om att nämnden behöver träda i kraft. Ordförande har, vid de tillfällen då brådskande
ärenden kräver beslut utan nämndens avgörande, mandat att fatta dessa. Om ett sådant beslut
tas ska detta snarast anmälas till nämnden.
Nämnden består utöver KSO av förste vice och andre vice ordförande. Ersättare agerar vuxenoch omsorgsnämndens ordförande, barn- och utbildningsnämndens ordförande samt
samhällsbyggnadsnämndens ordförande som. Det är kommunfullmäktige som utser nämnden.
Kontakten mellan tjänstemannaorganisationen och politiken uppges fungera väl. Det finns
upparbetade kommunikationsvägar och berörda kommunalråd informeras när skeenden av
'krisartad karaktär' inträffar. Vid intervjuer uppges det att KLN besitter en god lokal kännedom
och att det anses önskvärt att detta ska speglas i tjänstemannaorganisationen, vilket det i
dagsläget enligt vissa delar i organisationen inte uppges finnas. Andra delar anser däremot att
funktionen säkerhetssamordnare i kommunen, som instiftades 2016, till viss del åtgärdar denna
problematik.

2.1.2.

Tjänstemannaorganisation

Gnesta kommun har valt att lägga det övergripande ansvaret för kommunens säkerhets- och
beredskapsarbete på Sörmlandskustens räddningstjänst (som även svarar för räddningstjänsten
i Gnesta). Enligt intervjusvar grundar sig detta beslutet på att Gnesta är en liten kommun med
få resurser för att driva arbetet i egen regi och att det då ansågs lämpligt att köpa tjänsten från
en organisation som har kris och risk som sitt huvudsakliga område. Det praktiska upplägget
innebär att kommunen internt har instiftat en tjänst - säkerhetssamordnare - som på 50%
arbetar med frågorna, vilket innefattar att vara kontaktyta mot räddningstjänstens
1 T VT_T
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säkerhetssamordnare. Den interna säkerhetssamordnaren har även ansvar för frågor som rör
budget och planer för framtida arbete samt för sammanställande av en årsplan (vilket sker i
samråd med den externa säkerhetssamordnaren). Det är fortfarande kommunchefen som är
ytterst ansvarig för krisledningsorganisationen, men det operativa arbetet sköts av den interna
och den externa säkerhetssamordnaren. Kommunchefens ansvar innefattar att säkerställa att
styrdokument är tillämpliga för användning samt att det finns en operativ bemanning
tillgänglig.
I intervjuer uppges upplägget fungera väl, även om det anses vara en tänkbar risk att kunskap
och kompetens som rör krisberedskap inte finns inom kommunen då detta framförallt
innefattas av den externa tjänst som köps in. Fördelar med upplägget som har identifierats i
kommunen uppges vara ett ökat samband med närliggande kommuner (Gnesta, Trosa,
Oxelösund och Nyköping) då den externa samordnaren via sin roll har nära kontakt även med
dessa, vilket resulterar i exempelvis samordning av kompetenshöjande insatser.

Krisledningsorganisation
På central nivå finns en krisledningsstab som består av följande funktioner
-

-

Stabschef
Analys/ledningsstöd
Kommunikation/information
Tekniskt ledningsstöd
Dokumentation/service

Det uppges i intervjuer att kommunchefen tidigare agerade stabschef då den centrala
krisledningen var igång, utifrån erfarenheter som erhölls vid en övning som genomfördes i
början av mandatperioden blev det tydligt att upplägget inte var funktionellt. I dagsläget agerar
kommunchefen således inte operativt vid en kris, utan fungerar istället som en länk mellan
staben och krisledningsnämnden. Sörmlandskustens räddningstjänst har som nämnt det
övergripande ansvaret för det löpande arbetet med krisberedskap men det är intern personal
från kommunen som ingår i krisledningsstab vid skarpt läge. Det finns även utsedda ersättare
för bemanning av krisledningsstaben då behov av detta finns.
Det är Gnesta kommuns Tjänsteman i Beredskap (TiB) som ska fungera som första kontakt vid
en krishändelse, och denne ansvarar för att kommunens krisledningsorganisation såväl på
central som lokal nivå (förvaltningsnivå) kan nås dygnet runt. Om TiB får ett samtal kontaktar
denne kommunchefen, vilken i samråd med TiB fattar beslut om aktivering av den centrala
krisledningen. Inlarmning av krisledning (både på central nivå och förvaltningsnivå) sker sedan
av TiB och/eller kommunchef enligt särskilda larmlistor som finns i en "krismapp" alla chefer
ska ha tillgång till. Vid aktivering av krisledning bestämmer TiB och/eller kommunchef även tid
och plats för samling
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Varje verksamhet och enhet ska - i enlighet med ansvars- närhetsprincipen - ha en egen
krisledningsorganisation och en beredskap för krishantering. Detta arbete (vilket inkluderar
planer) ska följa den struktur och metodik som den centrala krisledningen appliceras. I Plan för
central krisledning beskrivs att TiB:en ska meddelas när en händelse som kan få konsekvenser
inträffar samt när en förvaltning aktiverar krisledningen, för att samråda om och i så fall i vilket
avseende förvaltningen kan behöva stöd från den centrala krisledningen. TiB ska sedan kontakta
kommunchef. Vid intervjuer och som framgår i krisledningsplanerna uppges det att om en
krisledning aktiveras på lokal nivå hanteras det av berörd förvaltning/verksamhet och att
kommunchefen hålls direkt informerad om skeenden.
Krisstödsfunktionen POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande) finns i Gnesta kommun.
Denna kan aktiveras vid kriser som bedöms vara traumatiska för människor inom kommunen.
Målet med POSOM är att lindra "omedelbar social och psykisk nöd samt förebygga ohälsa på
sikt". Det är kommunchef och/eller TiB som tar beslut om att sammankalla POSOM.
Vid intervjuer uppges det att krisledningsnämnden inte varit aktiverad under den gångna
mandatperioden, men att den centrala krisledningen till viss del varit aktiverad det vill säga
delar av staben har varit aktiv vid händelser som har krävt krishantering (exempelvis vid ett
större elavbrott då kommunikationschefen, IT-chef och samhällsbyggnadschefen var
involverade) men det har inte varit till följd av ett formellt aktiveringsbeslut.
Det lyfts vid intervjuer att en sårbarhet som har identifierats är att en stor del av
tjänstemannaorganisationen inte bor i kommunen, vilket uppges ha resulterat i att en
krissituation i princip fick hanteras av krisledningsnämnden då de var de enda med rätt
lokalkännedom.

Kriskommunikation
Inom Gnesta kommun är det kommunikationschefen som innehar ansvaret för
kriskommunikationen. Det finns en kommunikationsfunktion i den centrala krisledningsstaben
där kommunikationschefen ingår. Det finns även ett kommunikationsråd, där kommunikatörer
och andra funktioner som bedöms besitta önskvärd kompetens ingår. Detta råd kan användas
som ett stöd och för att säkerställa tillgänglighet vid kriser.
Den centrala kommunikationsfunktionen blir enligt intervjusvar i princip alltid involverade när
något krisartat sker (både om det sker centralt eller på förvaltning). Det är oftast
kommunikationschefen som blir kontaktad direkt, men kontakt kan även ske via
kommunchefen. Det finns inga formella beredskapskrav på funktionen, däremot finns det en
förväntan på tillgänglighet även utanför ordinarie arbetstid.
Det lyfts att kommunikationsfunktionen är en central del av krisberedskapsarbetet och att
denna funktion oftare än andra får hantera "mindre" kriser som inte kräver övrig inblandning
(exempelvis drev i sociala medier). Vid intervjuer uppges det att krisledningsarbetet fungerat väl
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de gånger skeenden har krävt agerande, även om det inte har varit någon formell aktivering som
skett.

2.1.3.

Beredskap

Gnesta kommun har en Tjänsteman i Beredskap (TiB). En TiB är en person i beredskap som ska
ta emot larm om allvarlig händelse och därför ständigt vara anträffbar dygnets alla timmar.
Denna tjänst tillhandahålls av Sörmlandskustens räddningstjänst inom ramen för det avtal
kommunen har. TiB ska fungera som första kontakt in och kontakt med TiB sker antingen via
SOS Alarm eller direkt till TiB. Numret till TiB:en finns tillgängligt i Åtgärdsplan för central
krisledning - Gnesta kommun, checklista och manar.
TiB:ens huvuduppgift är att säkerställa tillgänglighet
kommunledningen vid kriser, och i ansvarsområdet ingår att:

och

hanteringsförmåga

hos

Stödja linjeorganisationen med helhetssyn och analysen
Kommunicera händelsen med berörda
Hålla sig underrättad om händelseutvecklingen
Ta initiativ för att säkerställa att rimliga åtgärder tas (vid behov)
Agera ingång åt externa aktörer gällande alla frågor med bäring på krishantering
TiB kan även ingå som ledningsstöd i den centrala krisledningsstaben.
De intervjuade uppger att det är en trygghet att ha en tjänsteman i beredskap och att det är en
uppskattad funktion. Dock lyfts det att TiB:en inte är förankrad i alla relevanta delar av
verksamheten, utan att det i nuläget oftast är kommunchefen som blir kontaktad vid händelser.
I dagsläget är TiB även Räddningstjänstchef i Beredskap (RCB), vilket innebär att personen som
innehar rollen även agerar på larm som kommer till räddningstjänsten. Vid behov kan
Sörmlandskustens räddningstjänst enligt intervjusvar bemanna upp med extra resurser. I
intervjuer uppges det att TiB:ens parallella roller identifierats som en brist inom
krisberedskapen, då aktörer vid vissa tillfällen dragit sig från att kontakta TiB eftersom det då
riskerar att störa räddningsarbetet. För att råda bukt på denna problematik planerar kommunen
(tillsammans med Sörmlandskustens räddningstjänst) en ändring i TiB-funktionen som träder i
kraft 2020. Då kommer Gnesta tillsammans med tre närliggande kommuner (Trosa, Oxelösund
och Nyköping) instifta en TiB med ansvar för de fyra kommunerna inom samarbetet.
Det finns inga formella beredskapskrav på övriga funktioner i Gnesta kommun och det finns
således ingen Kommunikatör i Beredskap (KiB). KiB är som Tjänsteman i Beredskap en
funktion som roterar mellan tjänstemän som är utbildade i kommunikation med beredskap
dygnet runt.
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Vid intervjuer framkommer det att vissa funktioner - exempelvis kommunikation som oftare blir
involverade vid händelser (även om det inte är av sådan karaktär att en krisledning aktiveras) har en form av informell beredskap det vill säga att de är tillgängliga även om detta inte är
formellt uttalat. Det utgår således ingen jour/beredskapsersättning för incidenter som kräver
kommunikationsfunktionens inblandning. Dock blir inblandade personer retroaktivt ersatta för
timmar som läggs ner utanför ordinarie arbetstid. Det är framförallt kommunikationschefen
som förväntas vara tillgänglig och som blir kontaktad när något inträffar. Då det inte finns några
formella beredskapskrav på personerna som ingår i kommunikationsrådet lyfts det vid
intervjuer sårbarheten detta skapar, att det inte är säkerställt att tillgänglighet av behövd
kompetens alltid kan tillgodoses om något skulle inträffa på en kväll eller en helg exempelvis.
Svårigheter med att flertalet som arbetar med frågorna bor utanför kommunen lyfts också, då
detta kan innebära att det exempelvis fysiskt inte går att ta sig in till krisledningsstationer om
behov skulle uppstå. Denna sårbarhet lyftes även i den risk- och sårbarhetsanalys som togs fram
2015 (se kapitel 2.2 för vidare information om RSA:n). .

2.1.4. Bedömning organisation
Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Gnesta kommun har en stabil krisledningsorganisation med definierade roller och
ansvarsområden, som uppges ha fungerat väl de gånger den i olika former varit igång. För att
säkerställa att de funktioner som ingår i staben är medvetna om vad som förväntas av rollen
finns det arbetsbeskrivningar som redogör för vilka huvudsakliga uppgifter som ingår i rollen.
Det finns en inkallningsprocess och organisationen anses av de intervjuade vara villig att ställa
upp när behov finns. Dock är processen enbart delvis förankrat i organisationen. Snarare än att
kontakta den funktion som ska agera första kontakt in tas kontakt med framförallt
kommunchefen. Detta leder till en diskrepans mellan tänkt upplägg och faktiskt agerande, vilket
kan leda till att svårigheter i exempelvis inkallning - som försening av aktivering - uppstår.
Det finns en Tjänsteman i Beredskap i kommunen som är tillgänglig 24/7, vilket är positivt för
att skapa en åtkomlig krisledning. Dock fungerar inte funktionen som den är tänkt, dels för att
andra kontaktvägar snarare baserat på informella relationer väljs framför TiB-kontakt och för
att TiB i nuläget även agerar Räddningschef i Beredskap vilket har inneburit att organisationen
dragit sig för att kontakta denna för att inte störa eventuella pågående räddningsinsatser.
Kommunen har identifierat beredskapsfunktionens parallella roller som en brist och åtgärder
har vidtagits för att lösa detta. Dock träder inte lösningen i kraft förrän år 2020, vilket innebär
att nuvarande mindre funktionella upplägg är verksamt fram tills dess.
Det finns tillgänglighetskrav på andra funktioner inom kommunen, men inga formella
beredskapskrav. Bristen på formella krav skapar en risk att nyckelfunktioner - exempelvis
kommunikation som i princip alltid blir involverade vid större och mindre kriser - inte är
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tillgängliga då de behövs. Denna risk förstärks av att majoriteten av tjänstemännen inte bor i
kommunen, vilket beroende på yttre omständigheter (exempelvis inställd kollektivtrafik) kan
innebär att funktioner - oavsett tillgänglighet - inte har möjlighet att delta vid en krissituation.
Detta riskerar att leda till en inadekvat krisorganisation utan korrekta kompetenser på plats när
krisen händer. Denna sårbarhet lyftes i den risk- och sårbarhetsanalys som togs fram inför förra
mandatperioden.
Det löpande krisberedskapsarbetet är outsourcat och leds framförallt av en extern resurs inom
ramen för det avtal som finns med Sörmlandskustens räddningstjänst. Valet att outsourca
grundar sig på att Gnesta är en mindre kommun med begränsade resurser, och upplägget
fungerar väl i nuläget. Lösningen är fullt förståelig och adekvat för syftet, dock kan den skapa en
risk att den interna kompetensen inom kommunen inte utvecklas i den utsträckning som är
önskvärd då majoriteten av arbetet faller externt. Säkerhetssamordnartjänsten på 50 % är en
insats för att motverka detta, men det är av vikt att även den interna kompetensen fortsatt
prioriteras med insatser samt kunskapsöverföring för att säkerställa att det organisatoriska och
institutionella minnet finns på plats.
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2.2.

Risk- och sårbarhetsanalys

Kontrollmål: Genomför kommunen risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med MSB:s
riktlinjer?
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen drivs i Gnesta kommun av Sörmlandskustens
räddningstjänsts säkerhetssamordnare. Den nuvarande RSA:n som togs fram 2015 följde
FORSA2-modellen. I den har den samhällsviktiga verksamheten som bedrivs i Gnesta, de risker
och riskobjekt som finns och sårbarheter identifierats. Den redogör för kommunens förmåga
och bedömer hur denna kan hantera risker som identifierats. Den innehåller även planerade och
genomförda åtgärder inom ramen för RSA:n. Det finns en lista som redogör för ytterligare
åtgärder som det finns behov av, exempelvis avtal som bör tecknas med leverantörer av
reservkraft, samt att rutiner för back-up av viktig dokumentation behövs. Ansvaret för att
säkerställa att detta följs upp ligger på den interna säkerhetssamordnaren samt kommunchefen.
Det finns inga tydliga tidskrav för när åtgärderna ska vara uppfyllda eller implementerade, och i
intervjuer uppges det att vissa av åtgärderna inte fullföljts eller implementeras. RSA:n uppges
vid intervjuer grunda allt arbete som görs inom krisberedskapsområdet och att RSA-arbetet i
dagsläget anses vara någorlunda känt inom organisationen.
Vid intervjuer framkommer det även att vissa delar av organisationen anser risk- och
sårbarhetsanalysen inte vara i den omfattning som den bör vara för att på ett korrekt sätt
redogöra för de risker och så'rbarheter som återfinns inom Gnesta kommun. Det lyfts att detta
kan tänkas bero på att tjänstemannaorganisationen, som ansvarar för att genomföra och
involveras i arbetet med den, inte har den lokala kännedomen om Gnesta som anses behövas.
Arbetet med den nya RSA:n som ska tas fram för den nya mandatperioden har påbörjats. I
intervjuer uppges det att man har identifierat flertalet förbättringsåtgärder då den tidigare
analysen inte anses vara så bra den kan bli, bland annat så vill man denna gången involvera
verksamheterna i större utsträckning.
Arbetet har inletts med att enkäter har skickats ut till verksamheter där de har blivit ombedda
att bland annat uppge sina prioriterade områden samt uppskatta hur länge de skulle klara sig
utan förnödenheter (mat, vatten, el etc.). Detta ska samlas in och ligga till grund för det vidare
arbetet med RSA:n. Genom svaren som inkommer ska sedan prioriterade områden väljas ut och
förvaltningarna vidare involveras.

2

Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) modell för framtagande av risk- och sårbarhetsanalys
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2.2.1. Bedömning

risk- och sårbarhetsanalys

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Risk- och sårbarhetsanalysen för Gnesta kommun täcker in de risker och sårbarheter som har
identifierats inom kommunen. Den identifierar samhällsviktig verksamhet inom kommunen,
redogör för kommunens förmåga och redovisar både implementerade och planerade åtgärder
som ska ske inom ramen för RSA-arbetet. Den har genomförts enligt en etablerad modell, vilket
möjliggör för ett strukturerat arbete. RSA:n ligger även till grund för det vidare
krisberedskapsarbetet som förs i kommunen.
Kommunens verksamheter har till en viss del varit involverade i arbetet, dock inte i den mån
som hade varit önskvärd. Eftersom det är en extern säkerhetssamordnare som ansvarar för
genomförandet är det viktigt att de aktörer som är verksamma inom kommunen engageras, för
att på så sätt säkerställa att samtliga aspekter täcks in. Det lyfts under granskningens gång att
detta är ett område som har identifierats för förbättring och att den nya risk- och
sårbarhetsanalysen som påbörjats i större utsträckning kommer involvera övriga aktörer.
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2.3.

Systematiskt arbete

Kontrollmål: Har kommunen ändamålsenlig dokumentation och arbetar de systematiskt med
krisberedskap genom utbildnings- och övningsinsatser?

Dokumentation
Den centrala dokumentationen för krisberedskap inom Gnesta kommun består av
Plan för central krisledningen Gnesta kommun (K5.2016.270, fastställd 2016)
Åtgärdsplan för central krisledning Gnesta kommun - checklistor och mallar (fastställd
2016)
Kriskommunikationsplan vid extraordinär händelse
Planen för den centrala krisledningen ger en övergripande bild över krisledningsorganisationen
i Gnesta kommun och innehåller mål och syfte, hur den ordinarie ledningen anpassas vid en
kris, det geografiska områdesansvaret, hur krisledningen ska organiseras, arbets- och
ansvarsfördelning samt hur krisledningsarbete på lokal nivå ska organiseras. Den har även ett
stycke om de utbildnings- och övningsinsatser som ska göras inom ramen för arbetet.
Utöver detta finns även åtgärdsplanen för central krisledning, vilken det refereras till i planen
för central krisledning, som innehåller tydligare anvisningar för krisledningsarbetet.
Åtgärdsplanen har status som vägledning och ska fungera som ett stöd för aktörerna inom
krishanteringsarbetet. Den innehåller information och instruktioner om praktiska aspekter
såsom hur och när krisledningsorganisationen ska sammankallas, vilka funktioner som ingår,
deras roller och ansvar vid en kris samt mallar och checklistor respektive funktion kan använda
under en kris. Det finns även centrala larmlistor som samtliga chefer ska ha tillgång till genom
den "krismapp" de är ålagda att ha. Larmlistor har även TiB och kommunchef, som ansvarar för
inlarmning, tillgång till. Ansvar för att uppdatera larmlistor och säkerställa att dessa är aktuella
faller på kanslichefen och dennes medarbetare.
Ansvaret för att uppdatera åtgärdsplanen åligger kommunens säkerhetssamordnare, vilket
framkommer i plan för central krisledning (i planen omnämnd som beredskapssamordnare).
Det framkommer inte vem som ansvarar för att uppdatera plan för central krisledning, ej heller
framkommer det för någon av planerna hur och när dessa ska eller bör ses över och revideras.
De krisledningsplaner och det krisledningsarbetet som genomförs på verksamhetsnivå ska följa
samma struktur och metodik som den centrala, för att på så vis underlätta eventuell samverkan
vid en krissituation samt undvika att dubbelarbete görs.
Vid intervjuer uppges det att den styrande dokumentationen samt krisledningsorganisationen
reviderades efter en övning som hölls 2015. Då identifierades det att den tidigare
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organisationen, där kommunchefen agerade stabschef, inte var optimalt då kommunen behöver
övergripande styrning även vid en kris.
En kriskommunikationsplan för användning vid extraordinära händelser finns, i vilken kanaler,
målgrupper, arbetsuppgifter och ansvarsfördelning vid kris stolpas upp. Denna innehåller även
checklistor att använda vid skarpt läge samt en sammanställning av mångkulturell information i
Gnesta (om en kris exempelvis skulle kräva en tolk). I intervjuer uppges det att planen används
som ett konkret arbetsverktyg vid kris. Ambitionen är att ha en årlig översyn av planen, då
denna gås igenom för att identifiera eventuella uppdateringar som krävs. Denna rutin är inte
formaliserad.
Det finns även en risk- och sårbarhetsanalys där räddningstjänstens beredskapssamordnare
inom ramen för det avtal som finns mellan Gnesta och Sörmlandskustens räddningstjänst tagit
fram denna (se kapitel 2.2 för vidare information om RSA:n).

2.3.2.

Övning och utbildning

Gnesta kommun har en utbildnings- och övningsplan (2016) som sammanfattar de utbildningsoch övningsinsatser som ska genomföras av kommunens personal. Krisledningsövningar är en
del av planen, som även innefattar andra områden såsom HLR och första hjälpen,
utrymningsövningar med mera.
Det är Sörmlandskustens räddningstjänst (framförallt den utsedda personen med ansvar för
Gnesta kommun) som innehar rollen som utbildare. Planen redogör för omfattning av
övningsverksamhet (samtlig anställd personal inom kommunen samt fastighetsbolaget Gnesta
Förvaltning), syfte och mål, förutsättningar samt en utbildnings- och övningsplan vilken
redogör för vilken personal som är målgrupp för vilken insats.
Det uppges i intervjuer att utbildnings- och övningsplanen följs till viss del och att vissa
områden har "legat nere" men att de delar som berör krisberedskap - som stabschefsutbildning
och utbildning i ledningsmetodik fungerar väl. Sörmlandskustens räddningstjänst har personal i
tre andra kommuner nära Gnesta (Trosa, Oxelösund och Nyköping) och utbildningar inom
stabs- och ledningsmetodik görs gemensamt för dessa tre plus Gnesta.
Gnesta kommun deltog vid övningen Aurora år 2017 under vilken de övade en del av
krisledningsorganisationen (säkerhetssamordnaren och kommunikationsfunktionen). De har
även under 2017 haft en övning med fokus på inlarmning och uppstart av krisorganisationen i
vilken den centrala krisledningsstaben övades. Kommunikation uppges vid intervjuer alltid vara
delaktiga i de övningar som arrangeras, genom kommunikationschefen som i sin tur involverar
övriga relevanta kommunikationsaktörer.

15 av 24
November 2018
Gnesta kommun
PwC

Det finns även en övning inplanerad under november 2018 (genomfördes 7 november), där
fokus låg på att träna den centrala krisledningen men där även förvaltningarna inkluderas i
form av motspel.
I Gnesta kommuns plan för utbildning och övning uppges det att Krisledningsnämnden (KLN)
vart fjärde år ska delta i en Ledningsövning tillsammans med kommunens övriga
krisledningsorganisation. Denna övning ska enligt planen kombinera larm-, start-, stabs- och
beslutsövningar. Enligt intervjusvar har inte detta skett, utan KLN anses av vissa missas i de
olika utbildningsinsatserna som görs. KLN har däremot under mandatperioden fått utbildning i
vad nämndens uppdrag vid en extraordinär händelse är.

2.3.3.

Uppföljning och efterlevnad

Det uppges i den krisberedskapsdokumentation granskningen tagit del av att uppföljning ska
ske efter varje insats (gäller vid övning och vid tillfällen då den centrala krisledningen och/eller
kriskommunikationsfunktionen varit aktiverad).
Granskningen har tagit del av en utvärderingsrapport, som utvärderar en lärandeövning med
fokus på inlarmning och uppstart av krisorganisationen då den centrala krisledningsstaben
övades. I den finns bakgrund, beskrivningen av övningen, utvärdering, observationer samt
förslag på åtgärder och åtgärdsansvariga. Ansvaret för åtgärder bestäms via ledningsgruppen,
som delegerar det vidare till lämplig aktör inom organisationen.
Något liknande för kommunikationsfunktionen har inte dykt upp under granskningen och i
dokumentationen som redogör för hur uppföljning ska ske då kommunikation varit involverade
står det att ligger ansvaret på kommunikationschefen att säkerställa att uppföljning görs, men
exakt hur det ska gå till finns inte specificerat. Vid intervjuer uppges det att uppföljning efter
händelser sker, men att detta ofta tar sig uttryck i informella avstämningar där vad som fungerat
bra och mindre bra lyfts och diskuteras. Vid vissa tillfällen har skriftliga uppföljningar skett,
både i form av rapporter och andra former av noteringar, men detta sker på medarbetarnas egna
initiativ och följer ingen satt struktur.
Under intervjuer framkommer det att den centrala krisledningen inte varit formellt aktiverad
under den senaste mandatperioden då bedömningar som gjorts inte ansetts kriserna vara av
sådan karaktär att detta har behövts, men att delar av ledningen varit i gång. Vid det senaste
tillfället då delar av krisledningsstaben var funktionell uppges det att en debriefing skedde
efteråt. Det uppges också att konkreta åtgärder har skett till följd av händelser då krisledningen i
viss mån varit aktiverad eller när den har övats.
Vid ett tillfälle då Gnesta kommun drabbades av ett elavbrott påverkades även kommunhuset,
vilket ledde till att hemsidan inte fungerade och information till medborgarna inte kunde
förmedlas. Detta har lett till att kommunen nu har den externa webben på ett externt webbhotell
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vilket innebär att man säkrat upp kommunikationen även om något sker med den interna
tekniken.
Det förs även minnesanteckningar från de möten Gnesta kommun initierat där de träffat
sektorspecifika aktörer inom kommunen.

2.3.4.

Bedömning systematiskt arbete

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.
Gnesta kommun har en ändamålsenlig dokumentation för krisberedskap. Det finns planer som
redogör för arbetet på strategisk nivå - de mål och syften som finns med arbetet - samt operativ
dokumentation som fungerar som stöd vid en krishändelse. Det finns redogjort för hur och när
krisledningen ska samlas, vilka funktioner som ingår, roller och ansvarsbeskrivningar samt
manar och checklistor vilket sammantaget blir till ett krisberedskapsbatteri redo för användning
om något sker. Samtliga chefer inom kommunen har tillgång till informationen och det finns
larmlistor vars aktualitet säkerställs kontinuerligt och uppdateras vid behov. Den existerande
kriskommunikationsplanen uppges också vara ett aktuellt dokument som används som ett
operativt stöd när behov finns.
Det finns dock ingen tydlig rutin för översyn av dokumentationen (undantaget larmlistor), och
det är inte heller tydliggjort vem som innehar ansvaret för att se över och vid behov revidera
eller uppdatera samtlig dokumentation. Det uppges i intervjuer att översyn av viss
dokumentation görs (kriskommunikationsplanen) men denna process är inte formaliserad. Att
inte ha en fastställd rutin för att se över och uppdatera styrande och stödjande dokumentation
riskerar att leda till inaktuell dokumentation som inte är adekvat för användning vid en kris. Att
inkludera en uppföljning av de planer som tas fram av verksamheterna är även ett sätt att
minska risken för diskrepans bland krisberedskapsdokumentationen och säkerställa en adekvat
nivå genomgående.
En övnings- och utbildningsplan existerar, i vilken samtliga övnings- och utbildningsinsatser
redogörs för (inte bara kopplat till krisberedskap). Det uppges att planen inte följs fullt ut för
alla områden, men att de övningar och utbildningsinsatser som görs inom ramen för
krisberedskap fungerar bra. Under den gångna mandatperioden har kommunen deltagit i
övning Aurora och arrangerat en egen övning med fokus på inlarmning och uppstart.
Nyckelfunktioner såsom kommunikation uppges vara en integrerad del av övningar som
genomförs. Krisledningsnämnden har inte övats under mandatperioden, men de har fått en
genomgång av var deras uppdrag innebär.
Under granskningen framkommer det att synen på övning och utbildning för relevanta aktörer
inom kommunen skiljer sig åt. Vissa uppger att krisberedskapsaspekten av övningar och
utbildningar fungerar väl, medan andra upplever att de inte helt inkluderas i arbetet. För att
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säkerställa en förberedd och samspelt organisation är det av vikt att inkludera samtliga aktörer
vid övning och utbildning, för att på så vis säkerställa att organisationen genomgående känner
sig trygg och förberedd på vad som kan ske. Att skapa systematik i arbetet underlättas genom att
ha en övnings- och utbildningsplan på plats som följs.
Gnesta kommun utvärderar och tar till vara på de övningar och utbildningsinsatser som sker,
men inte inom alla områden. Det sker även ad-hoc uppföljning och utvärdering vid skarpa
insatser då krisledningen varit igång om än inte formellt aktiverad. Det finns dock inte
formaliserade rutiner och processer för att säkerställa erfarenhetsåterföring vid dessa tillfällen,
vilket riskerar att leda till att viktiga iakttagelser och förbättringsåtgärder gås om miste.
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2.4.

Samverkan.

Kontrollmål: Arbetar kommunen ändamålsenligt med samverkan utifrån ett
krisberedskapsperspektiv?
Enligt LEH ska kommuner inom sitt geografiska område verka för att olika aktörer i kommunen
samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet samt att de
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer och informationen till allmänheten
samordnas. För att samhällsstörningar och -kriser ska hanteras effektivt är samverkan mellan
offentliga, privata och ideella organisationer av betydelse. Genom att agera tillsammans på ett
strukturerat och likartat sätt kan samhällets resurser nyttjas resultatrikt. MSB uttrycker tydligt
att varje offentlig aktör är skyldig att samverka med andra, vilket även framgår av
ansvarsprincipen.
Inom Gnesta kommun lyfts det geografiska områdesansvaret i dokumentet Plan för central
krisledning. 1 detta dokument finns det även en lista på samverkanspartners som kan vara
relevanta vid en kris. Samverkan återfinns också i Åtgärdsplan för central krisledning. I den
hänvisas även till en mall för att fastställa samverkansbehov.
Gnesta kommun samverkar på både lokal och regional nivå. På länsnivå ingår kommunen i ett
krisberedskapsråd som Länsstyrelsen ansvarar för. Rådet finns på både strategisk och operativ
nivå, vilket innebär att både kommunchef samt beredskaps- och säkerhetssamordnaren ingår i
det på olika nivåer. Här möter de olika kommuner, räddningstjänsten, polisen och
försvarsmakten. De uppges även ha goda relationer upparbetade med Södertörns brandförsvar.
Under intervjuer lyfts det att arbetet med att identifiera aktörer som är relevanta att samverka
med vid en kris är pågående. Samverkan uppges fungera väl med andra offentliga organisationer
och närliggande kommuner men att arbete kvarstår för att uppnå god samverkan med privata
aktörer.
Kommunen har tagit initiativ till ett krisberedskapsråd där privata aktörer inom Gnesta skulle
träffas, men intresset var svalt för detta från aktörerna. Gnesta kommun valde då istället att
inleda sektorsspecifika träffar, där kommunen och relevanta aktörer från det privata
näringslivet möts och diskuterar hur de kan stötta och hjälpa varandra vid en krissituation.
Det finns enligt intervjusvar inga upparbetade rutiner för att delta i samverkanskonferenser,
vilket upplevs vara en brist. Det finns inte heller några formella rutiner för att dela resurser med
närliggande kommuner, vilket dock inte anses vara av större vikt då etablerade kontaktvägar
kommunerna emellan existerar och så länge diskussioner om detta har förts anses det vara
tillräckligt. Relationen med närliggande kommuner gynnas också av det faktum att
Sörmlandskustens räddningstjänst (där den externa säkerhetssamordnaren kommer ifrån)
arbetar nära med samtliga av dessa kommuner.
19 av 24
November 2018
Gnesta kommun
PwC

För kommunikationsfunktionen uppges det vid intervjuer finnas ett nätverk som Länsstyrelsen
ansvarar för, som till och från varit aktiverat. Nätverket anses värdefullt, men arrangemangen
har varierat från bra till mindre bra vilket upplevs bero på hur personalen på Länsstyrelsen har
behandlat kriskommunikationsaspekten. Kommunikation har även möjlighet att ta hjälp av
Sörmlandskustens räddningstjänsts Kommunikatör i Beredskap och använda denna för att bolla
frågor och få hjälp med att ta fram budskap och dylikt. Den funktionen har dock inte möjlighet
agera operativt vid en krissituation, då denne inte har tillgång till interna system och liknande
som används vid en kris.
2.4.1.

Bedömning samverkan

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.
Gnesta kommun har etablerade relationer för samverkan med aktörer både lokalt och regionalt.
De ingår i nätverk på både strategisk och operativ nivå, vilket säkerställer att aspekter på båda
nivåerna tas i beaktande. De lyfter även samverkan och det geografiska områdesansvaret i
krisberedskapsdokumentationen och vid en krissituation finns det manar att tillgå för att
säkerställa att samverkan sker.
De agerar proaktivt och har eller är på väg att initiera kontakt med aktörer inom områden som
de, genom analys, har identifierat av vikt för krisberedskapsarbetet både inom den offentliga
och privata sektorn. Samverkan med den privata sektorn har av kommunen identifierats som ett
område med förbättringspotential och arbete med detta inleddes genom ett försök att instifta ett
krisberedskapsråd för privata aktörer inom kommunen. Denna form fungerade inte optimalt,
vilket har lett till att kommunen har anpassat samverkansform och istället inlett sektorsspecifika
möten. Att anpassa samverkansform utefter aktör visar på en flexibilitet från kommunens sida,
vilket ger bättre möjligheter för en lyckad samverkan.
Det finns upparbetade kommunikationsvägar med kommuner i närområdet som kan användas
vid en krissituation om kommunen exempelvis har behov av resurser. Att dialoger sker innan en
krissituation är av yttersta vikt för en adekvat hantering vid en kris, men det kan finnas ett värde
i att formalisera de överenskommelser som görs.
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3. Revisionen bedömning
Efter genomförd granskning bedömer vi att Gnesta kommunstyrelse delvis har säkerställt en
tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer. Vår
sammanfattande bedömning baseras på nedanstående bedömningar av respektive kontrollmål:

Kontrollmål

Bedömning

Kommunen har en ändamålsenlig
organisation för krisledning och
krisberedskap.

Delvis uppfyllt

Kommunen genomför risk- och
sårbarhetsanalys i enlighet med
MSB riktlinjer.

Kommunen har ändamålsenlig
dokumentation och arbetar
systematiskt med krisberedskap
genom utbildnings- och
övningsinsatser.

Gnesta kommun bedöms ha en organisation som till
mångt och mycket adekvat kan hantera en krissituation.
Det finns även en formaliserad beredskap i form av en
Tjänsteman i Beredskap. Detta är dock inte till fullt ut
implementerat i organisationen, vilket leder till ett
agerande vid kris som inte överensstämmer med vad som
är bestämt. Det finns även en sårbarhet i förväntad
tillgänglighet hos nyckelfunktioner utan formella
beredskapskrav som riskerar att påverka hanteringen av
en kris när den uppstår. Att arbetet till stor del även är
outsourcat till tredje part kan skapa risker om inte
kommunen säkerställer att den interna kompetensen och
det institutionella minnet upprätthålls.

Delvis uppfyllt
Kommunen genomför en risk- och sårbarhetsanalys i
enlighet med MSB:s riktlinjer (MSBFS 2015:5) och den
följer en etablerad metod. Verksamheterna har dock inte
inkluderats i den utsträckning som hade önskats, vilket
är än viktigare då det är en extern resurs som ansvarar
för arbetet.

Delvis uppfyllt
Kommunen har en ändamålsenlig dokumentation för
krisberedskap som på strategisk och operativ nivå
redogör för hur arbetet ska bedrivas och fungerar som
stöd vid händelser. Det finns dock förbättringsområden
inom det systematiska arbetet, exempelvis rutiner för
översyn,
rutiner
för
uppföljning
och
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erfarenhetsåterföring samt i följandet av den utbildningsoch övningsplan som finns Kommunen har även
förbättringspotential i inkluderandet av aktörer i
övnings- och utbildningsverksamheten.

Kommunen arbetar
ändamålsenligt med samverkan
utifrån ett
krisberedskapsperspektiv.

Uppfyllt
Gnesta kommun arbetar proaktivt med samverkan på
lokal och regional nivå. De samverkar med aktörer inom
offentlig såväl som privat sektor. De uppvisar en god
förståelse för samverkansformer samt en flexibilitet i
arbetet som gynnar de kontakter som finns och som tas.
Kommunen tar det geografiska områdesansvaret på
allvar och ingår i flertalet nätverk på både strategisk och
operativ nivå.

3.1. Rekommendationer
Utifrån våra iakttagelser bör nämnas att vissa åtgärder redan diskuterats alternativt planerats in
avseende de utvecklingsområden som uppmärksammats i granskningen. Kopplat till
ovanstående rekommenderar vi Gnesta kommunstyrelse att beakta följande i kommande
krisberedskapsarbete:
•

Säkerställ att funktionen Tjänsteman i Beredskap är förankrad i organisationen. Detta
för att undvika att alternativa kontaktvägar väljs. När andra kontaktvägar används för
ärenden som bör gå via Tjänsteman i Beredskap skapar det en belastning på enskilda
individer, samt kan försvåra det vidare krisberedskapsarbetet. Det kan medföra
konsekvenser som sen uppstart av krisorganisationen och en försening av hanteringen
av händelsen.

•

Säkerställ att kompetens inom krisberedskapsområdet utvecklas internt inom
kommunen och att kontinuerlig kunskaps- och erfarenhetsåterföring sker. Idag har
extern kompetens ett stort ansvar för arbetet med krisberedskap, vilket medför en
sårbarhet vilket gör behovet av intern kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring
viktigt.

•

Säkerställ att riskerna med nyckelfunktioner- och kompetenser som bor utanför
kommunen och de sårbarheter detta medför mitigeras, genom att exempelvis överväga
beredskapskrav som involverar möjlighet att arbeta på distans. Detta för att skapa en
robust och motståndskraftig organisation med kapacitet att motstå yttre påverkan
(exempelvis reducerad kollektivtrafik).
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•

Kommunen bör säkerställa att samtliga relevanta verksamheter och aktörer inom
kommunen engageras i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen, för att säkerställa en
bred och djupgående analys över risker och sårbarheter som är förankrad i
verksamheten.

•

För att säkerställa att de behov av åtgärder som identifieras i en risk- och
sårbarhetsanalys tas om hand bör kommunen identifiera tydliga ägare till dessa.
Kommunen bör även överväga att instifta en process för uppföljning av åtgärder, för att
säkerställa att risker och sårbarheter mitigeras i den mån det är möjligt.

•

En rutin för översyn av dokumentation som rör krisberedskap bör inrättas, där planer
och andra relevanta dokument ses över och revideras om behov finns. Detta kan göras på
årlig basis eller då incidenter och/eller övning har skett. Genom detta säkerställs
aktualiteten hos dokumentationen och deras gångbarhet vid en krissituation förbättras.

•

För att säkerställa att de iakttagelser som görs och de erfarenheter som skapas
tillgodogörs inom det vidare arbetet bör kommunen inkludera formella krav på
erfarenhetsåterföring efter inträffade incidenter även om dessa inte har genererat en
formell aktivering av krisledningsstaben.

•

Utbildnings- och övningsplaner bör följas till större utsträckning för att säkerställa en
systematik i arbetet och öka möjligheterna att förbättra det vidare arbetet. Kommunen
bör även överväga att i större utsträckning involvera samtliga aktörer på politisk- och
tjänstemannanivå vid övnings- och utbildningstillfällen för att öka samverkan mellan
aktörer samt uppnå en trygg och samspelt organisation.

•

Kommunen bör överväga att formalisera eventuella överenskommelser som görs inom
ramen för samverkansarbetet, för att på så vis säkerställa att dessa kan användas och
underlätta hanteringen av en skarp situation.
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4. Bilagor
Bilaga 1— Granskad dokumentation
Plan för central krisledningen Gnesta kommun
Åtgärdsplan för central krisledning Gnesta kommun - checklistor och mallar
Gnesta kommuns arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (sammanställning av RSA-arbetet)
Kriskommunikationsplan vid extraordinär händelse
Utbildnings- och övningsplan Gnesta
Reglemente för krisledningsnämnd
Minnesanteckningar från sektorsmöte, el och värme
Utvärderingsrapport inlarmningsövning

Bilaga 2 — Förkortningar
TiB — Tjänsteman i Beredskap
KiB - Kommunikatör i Beredskap
KLN - krisledningsnämnden
LEH — Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap
MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
RSA - Risk- och sårbarhetsanalys

Uppdragsledare
Tobias Bjöörn
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Projektledare
Daniela Todosijevic
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Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-14
MOB.2018.257
Kommunstyrelsen

Plan- och bygglovstaxa 2019
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna förslag till ny plan- och bygglovstaxa 2019.
2. Taxan börjar gälla från 15 april 2019.
Sammanfattning
Nuvarande Plan- och bygglovstaxa har gällt sedan 2011-04-26 och togs fram till
den nya Plan- och bygglagen som kom 2011.
Syftet med översynen har varit att anpassa taxan till de nya förutsättningar som
gäller idag då det skett många förändringar i Plan- och bygglagen samt göra en
översyn av nivån för tidsersättning.
Ärendebeskrivning
Nuvarande Plan- och bygglovstaxa har gällt sedan 2011-04-26 och togs fram till
den nya Plan- och bygglagen som kom 2011. En översyn av taxan har nu gjorts i
syfte att anpassa taxan till de nya förutsättningar som gäller idag då det skett
många förändringar i Plan- och bygglagen- Det har även gjorts en översyn av
nivån och utformningen av tidsersättning samt planavgift.
Förvaltningens synpunkter
Förslaget följer till stor del den taxa som togs fram år 2011. I taxan fastställs bl a
avgiften för attefallsbyggnader/-tillbyggnader som tidigare beräknats utifrån en
bedömd tidsåtgång. Avgift införs för extra start- och slutbesked, t ex om
byggnationen sker i etapper eller det utfärdas interimistiskt slutbesked. Avgift för
planarbete förtydligas att planavtal alltid tecknas vid nya detaljplaner. En enhetlig
timdebitering för handläggning och administration införs.
Mot bakgrund av ovanstående gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen
att den nya taxan är mer rättssäker, enklare att hantera och att timdebiteringen
kan räknas upp utifrån rådande basbelopp och därmed korrigeras för ökade
omkostnader.
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Ekonomiska konsekvenser
Avgifter enligt taxan genererar en inkomst till berörd förvaltning. De
ändringsförslag som lagts på taxan innebär i stort sett bara att den blir tydligare
och de åtgärder som saknats kommit till. Därför bedöms inte föreslagen ändring
påverka kostnadstäckning samt budget nämnvärt.
Juridiska konsekvenser
Den nya taxan följer i huvudsak den gamla men anpassas utifrån de förändringar
som skett i PBL sedan den förra taxan antogs och bedöms därmed bli mer
rättssäker.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget är i överensstämmelse med målen i samhällsbyggnadsnämndens
framtidsplan att ekonomiskt ansvarstagande och ett effektivt resursutnyttjande
ska genomsyra alla verksamheter.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-02-14
2. Plan- och bygglovstaxa 2019
3. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll
4. Tjänsteskrivelse 2019-01-31

Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Tomas Enqvist
Planeringschef
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: MOB.2018.257
§ 14

Plan- och bygglovtaxa 2019
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänna förslag till ny plan- och bygglovstaxa 2019.

2.

Taxan börjar gälla från 1 april 2019

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande Plan- och bygglovstaxa har gällt sedan 2011-04-26 och togs fram
till den nya Plan- och bygglagen som kom 2011.
Syftet med översynen har varit att anpassa taxan till de nya förutsättningar
som gäller idag då det skett många förändringar i Plan- och bygglagen samt
göra en översyn av nivån för tidsersättning.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-01-31

2.

Plan- och bygglovstaxan 2019

Tjänsteförslag
1.

Godkänna förslag till ny plan- och bygglovstaxa 2019.

2.

Taxan börjar gälla från 1 april 2019

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår redaktionella ändringar i tabell 3 och tabell 15 i planoch bygglovstaxan.
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget
med de redaktionella ändringarna.
Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.
Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-31
MOB.2018.257
Samhällsbyggnadsnämnden

Plan- och bygglovtaxa 2019
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna förslag till ny plan- och bygglovstaxa 2019.
2. Taxan börjar gälla från 1 april 2019.

Sammanfattning
Nuvarande Plan- och bygglovstaxa har gällt sedan 2011-04-26 och togs fram till
den nya Plan- och bygglagen som kom 2011.
Syftet med översynen har varit att anpassa taxan till de nya förutsättningar som
gäller idag då det skett många förändringar i Plan- och bygglagen samt göra en
översyn av nivån för tidsersättning.
Ärendebeskrivning
Nuvarande Plan- och bygglovstaxa har gällt sedan 2011-04-26 och togs fram till
den nya Plan- och bygglagen som kom 2011. Bygglovsavgiften bygger på ett
system med olika faktorer som räknas samman och sedan multipliceras med ett så
kallat milliprisbasbelop (mPBB). Avgiften räknas därmed upp varje år utifrån
gällande prisbasbelopp. För 2019 är mPBB 46,50 kr. För bygglov som beräknats
utifrån tidsersättning har ett fast belopp för olika lönekategorier använts.
En översyn av taxan har nu gjorts i syfte att anpassa taxan till de nya
förutsättningar som gäller idag då det skett många förändringar i Plan- och
bygglagen- Det har även gjorts en översyn av nivån och utformningen av
tidsersättning samt planavgift.
Nedan beskrivs alla förslag till ändringar tillsammans med de överväganden som
gjorts, tabell för tabell. I de tabeller som inte finns med nedan har inga
förändringar gjorts.
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Tabell 2 – Tidsersättning
Förslaget är att ändra upplägget för tidsersättning för all handläggning enligt PBL,
från att vara baserat på löneintervall till att vara baserat på milliprisbasbelopp
(mPBB) x faktor. I timpriset ingår kostnader för personal, lokaler, fordon,
tekniska hjälpmedel, IT-stöd mm. Anledningen till förslaget är att det inte ska ha
någon ekonomisk betydelse för sökanden/beställaren vilken handläggare man får.
Faktorer blir som följer:
- Administratör
faktor 21 x mPBB (=976,50 kr 2019)
- Handläggare/inspektör
faktor 26 x mPBB (=1209 kr 2019)
Tabell 3 – Underrättelse och expediering
Faktor för kommunicering (KOM) kommer att ändras så att 1-5 sakägare sänks
till 0, 6-9 sakägare sänks till 40 och över tio sänks till 60.
Tabell 5 – Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Här tillkommer 6 punkter
- Tillkommande arbetsplatsbesök (timpris handläggare x 1,5)
- Tillkommande slutsamråd (timpris handläggare x 1,5)
- Tillkommande tekniskt samråd (timpris handläggare x 1,5)
- Tillkommande startbesked (etapp) (timpris handläggare x 1,5)
- Tillkommande slutbesked (etapp) (timpris handläggare x 1,5)
- Interimistiskt slutbesked (timpris handläggare x 1,5)
Tabell 8 – Avgifter för områdesbestämmelser och detaljplaner
Taxan ändras till att det alltid ska tecknas ett planavtal i samband med
framtagande av ny detaljplan. Avgiften ska då bedömas från fall till fall och
varierar beroende på planens komplexitet och omfattning.
Tabell 10 – Hissar och andra motordrivna anordningar
Tabellen tas bort och dessa åtgärder kommer ingå i tabell 15.
Tabell 15 – Anmälan (icke lovpliktiga åtgärder)
Nya punkter:
- Hissar (timpris handläggare x 2)
- Komplementbyggnad 0-25 kvm (timpris handläggare x 3)
- Komplementbostad 0-25 kvm (timpris handläggare x 4,5)
- Tillbyggnad 0-15 kvm (timpris handläggare x 3)
- Inreda ytterligare bostad (timpris handläggare x 4,5)
- Takkupor (timpris handläggare x 3)
- Tillkommande avgift om tekniskt samråd eller arbetsplatsbesök krävs för
ovanstående åtgärder (timpris handläggare x 2)
Tabell 20 – Bygglov för anläggningar
Tabellen har utökats och ytorna från tabell 1 Objektsfaktorer har används.
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Tabell 28 Utskrift
Tabellen tas bort. Utskrifter hanteras i taxan "Avgifter för kopior och avskrifter
av allmänna handlingar", antagen av KF 2008 05 26.
Förvaltningens synpunkter
Förslaget följer till stor del den taxa som togs fram år 2011. I taxan fastställs bl a
avgiften för attefallsbyggnader/-tillbyggnader som tidigare beräknats utifrån en
bedömd tidsåtgång. Avgift införs för extra start- och slutbesked, t ex om
byggnationen sker i etapper eller det utfärdas interimistiskt slutbesked. Avgift för
planarbete förtydligas att planavtal alltid tecknas vid nya detaljplaner. En enhetlig
timdebitering för handläggning och administration införs.
Mot bakgrund av ovanstående gör samhällsbyggnadsförvaltningen bedömningen
att den nya taxan är mer rättssäker, enklare att hantera och att timdebiteringen
kan räknas upp utifrån rådande basbelopp och därmed korrigeras för ökade
omkostnader.
Ekonomiska konsekvenser
Avgifter enligt taxan genererar en inkomst till berörd förvaltning. De
ändringsförslag som lagts på taxan innebär i stort sett bara att den blir tydligare
och de åtgärder som saknats kommit till. Därför bedöms inte föreslagen ändring
påverka kostnadstäckning samt budget nämnvärt.
Juridiska konsekvenser
Den nya taxan följer i huvudsak den gamla men anpassas utifrån de förändringar
som skett i PBL sedan den förra taxan antogs och bedöms därmed bli mer
rättssäker.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget är i överensstämmelse med målen i samhällsbyggnadsnämndens
framtidsplan att ekonomiskt ansvarstagande och ett effektivt resursutnyttjande
ska genomsyra alla verksamheter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-31
2. Plan- och bygglovstaxan 2019
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Anteckning

Tabell 22 finns inte. Kommunfullmäktige har separat beslutat om taxa
för brandfarliga och explosiva varor. Kf 2010-11-25
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Inledning

Plan- och bygglagen ger möjligheter för byggnadsnämnden att ta ut en
avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för
nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra
tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Byggnadsnämnden kan dessutom ta
ut en avgift för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked,
tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och
kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked. I ärenden om
detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant
behövs.
Detta underlag ska ge stöd för kommunerna att täcka kostnaderna för
uppgifterna ovan.

Bestämmelser om plan- och
bygglovtaxa

Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen
(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka
kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller
tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan
består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.

Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Flertalet av avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör
en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381), om
allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som grundar
sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive
ärendetyp kräver. Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen
i syfte att anpassa avgiftsnivån till förhållanden inom kommunen. Nivån
kan sättas till 0,8 1,0 eller 1,2. Gnesta kommun använder N = 1,0

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter

HF
KOM
KF
mPBB
MF
N
NKF
OF
PLF
UF

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
Kartfaktor
”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
Mätningsfaktor
Justeringsfaktor
Nybyggnadskartefaktor
Objektfaktor
Planavgiftsfaktor
Utstakningsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) +
öppenarean (OPA).
Planavgift beräknas efter BTA + OPA.

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.
Kartavgift beräknas efter markarean.
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens
volym.
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en
betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk
Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen
tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.

Avräkning
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i
förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom
föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked
överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för
tid innan betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.

Tabeller

Tabell 1 Objektsfaktorer
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och
anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med
lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.
Area (m2) – BTA + OPA

OF

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga
komplementbyggnader
0-49

4

50-129

6

130-199

8

200-299

10

300-499

14

500-799

20

800-1199

26

1 200-1 999

36

2 000-2 999

46

3 000-3 999

56

4 000-4 999

64

5 000-5 999

72

6 000-7 999

88

8 000-9 999

100

10 000-14 999

125

15 000-24 999

170

25 000-49 999

235

50 000-100 000

400

Härutöver

+ 3/1000 m2

Mycket enkla byggnader < 50 m2*

2

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är
bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade
uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den
sammanlagda BTA + OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas
areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

Tabell 2 Tidersättning
Tidsersättningen är baserat på milliprisbasbelopp (mPBB) x faktor. I
timpriset ingår kostnader för personal, lokaler, fordon, tekniska
hjälpmedel, IT-stöd mm.
Faktorer:
Yrke

Faktor

Administratör

21

Handläggare/inspektör

26

Tabell 3 Underrättelse och expediering
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.
Avgift = KOM x mPBB x N
Antal

Kommentarer

KOM

Sakägare 1-5

0

Sakägare 6-9

40

Sakägare 10-

60

Kungörelse

+ faktisk annonskostnad

80

Kungörelse av beslut i
Post- och
Inrikestidning

+ faktisk annonskostnad

5

Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärd

Handläggningsf
aktor HF1

Administration inkl arkivering

7

Planprövning

3

Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked
Byggnaden

7

Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet
Tomten
Tomts ordnande inkl utfart och parkering
Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och
dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besiktning (platsbesök)

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter

7

Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)
Åtgärd
Administration inkl arkivering och registrering av
kontrollansvarig

Handläggningsfakt
or HF2
7

Startbesked
-Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av
kontrollplan eller

10

-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller

5

Startbesked (gäller även rivning)

3

Arbetsplatsbesök

5

Slutsamråd inkl slutbesked

6

Slutbesked

3
Tidsersättning

Tillkommande arbetsplatsbesök

1,5

Tillkommande slutsamråd

1,5

Tillkommande tekniskt samråd

1,5

Tillkommande startbesked (etapp)

1,5

Tillkommande slutbesked (etapp)

1,5

Interimistiskt slutbesked

1,5

Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF

Åtgärd
Lämplighet/lokaliseringsprövning
utanför detaljplan

Avgift
1,25 bygglovavgift

Tillägg för prövning av liten
avvikelse

1,2 bygglovavgift

Varsamhet

1,1 bygglovavgift

Tillbyggnad

Ingen justering

Ombyggnad

Ingen justering

Ändring

0,7 bygglovavgift (berörd del)

Tidsbegränsat bygglov

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov,
förlängning

0,5 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong,
förlängning

0,5 bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

0,8 bygglovavgift

Stor enkel byggnad (oisolerad,
t.ex. lagerhall) ≥ 600 m2

0,3 bygglovavgift

Tabell 7 Avgift för besked
Typ av besked

Avgift

Förhandsbesked

100 mPBB - utanför planlagt område1 (x N)

Ingripandebesked

Tidersättning

Planbesked (se
nedan)

Tidersättning (dock minst 200 mPBB)

Villkorsbesked

Tidersättning (dock minst 50 mPBB)

Strandskyddsdispens

200 x mPBB2 (x N)

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.

Planbesked -Ärendekategorier
Enkel åtgärd
200 mPBB eller tidsersättning
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av
bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller
tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2 bruttoarea eller
övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad
markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.
Medelstor åtgärd
300 mPBB eller tidsersättning
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller kriterier för enkel
åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd
400 mPBB eller tidsersättning
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än
100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än
5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än
20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av
ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
Planavtal tecknas med intressenter för att specificera betalningsvillkor
och parternas åtagande i övrigt. Ersättning debiteras för nedlagd tid samt
för andra kostnader parterna överenskommit om.
När det inte är möjligt att skriva plankostnadsavtal kan i stället planavgift
tillämpas enligt nedan angiven formel:

mPBB x OF x PF
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1
000 m². (Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)
Planavgift tas ut vid beslut om lov.

Planavgift: mPBB x OF x PF x N
OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m². Därutöver höjs OF med 1
per 1 000 m².
(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102)
Planfaktor (PF)

PF

PF

Nybyggnad

Tillbyggnad

Ändring

Områdesbestämmelser

100

60

60

Detaljplan inkl program

220

100

100

80

40

40

Fastighetsrättsliga åtgärder
i detaljplan

Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig
Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd
Ny sakkunnig

HF
25

Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar
Se tabell 15
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen
(ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).
Åtgärd
Medgivande eller förbud att använda
hiss

Tidersättning
Antal timmar (minst 1 tim)

Tabell 11 Nybyggnad – Bygglovavgift
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och
kommunicering.
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som
byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive startbesked.
Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan, områdesbestämmelser eller
fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom upprättat
planavtal.
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla
byggnader).
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)1 x N
Area (m2) – BTA + OPA

OF

HF1

HF2

Byggnader, anläggningar inkl.
bygglovpliktiga
komplementbyggnader
Mycket enkla byggnader < 49 m2*

2

20

20

0-49

4

24

28

50-129

6

24

28

130-199

8

24

28

200-299

10

24

28

300-499

14

24

28

500-799

20

24

28

800-1199

26

24

28

1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

88

24

28

8 000-9 999

100

24

28

10 000-14 999

125

24

28

15 000-24 999

170

24

28

25 000-49 999

235

24

28

50 000-100 000

400

24

28

Stor, enkel byggnad (oisolerad –
lagerhall)
≥ 600 m2
Vindsinredning
≤ 199 m2

0,3x
24
OF
(interv
all enl.
ovan)
8
17

28

28

Komplementbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)1 x N
Objekt

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

<50 m2

2

17

13

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd (eget ärende)

>50 m2

4

17

15

4

14

15

Källsorteringsbehållare/grupp
Sopskåp, sophus

Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)1 x N
Huvudbyggnad

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Tillkommande yta BTA

≤ 15 m2

3

14

10

Tillkommande yta BTA

16-49 m2

4

17

15

Tillkommande yta BTA

50-129 m2

6

17

28

Tillkommande yta BTA

130-199 m2

8

17

28

Tillkommande yta BTA

200-299 m2

10

17

28

Tillkommande yta BTA

300-499 m2

14

17

28

Ytterligare intervall se
tabell 11

Komplementbyggnad

OF

HF1

HF2

Typ: garage, carport,
förråd

Oavsett storlek
men ≤ 50 % av
ursprunglig
byggnads BTA

2

14

13

Tillbyggnad fritidshus

≤ 50 m2

4

14

13

Tillbyggnad växthus,
lusthus m.m. oisolerat

> 15 m2

2

14

13

Burspråk

2

14

13

Takkupa

2

14

15

Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)1 x N
Typ

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Fritidshus

40-80 m2

4

21

28

Kolonistuga

< 40 m2

2

14

15

Nätstation/pumpstation

Oavsett storlek

4

14

13

Växthus, lusthus och likn.
oisolerat

> 15 m2 men
≤ 50 m2

2

14

13

Rullstolsgarage förråd m.m.

Oavsett storlek

2

14

13

Kiosk, manskapsbod m.m.

Oavsett storlek

4

17

15

Sommarveranda, restaurang

Oavsett storlek

4

17

23

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med
hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är
dock ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför
föreslås lika avgift som för permanenthus .

Tabell 14 Övriga åtgärder
Bygglovavgift = mPBB x HF x N
Yta BTA

HF

Balkong 1-5 st

65

Balkong >5 st

130

Inglasning av balkong 1-5 st

65

Inglasning av balkong >5 st

130

Inglasning av uteplats/ uterum

oavsett storlek

65

Skärmtak

15-30 m2

50

Skärmtak

≥ 31 m2

100

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)1 x N
Övrigt – utan konstr.

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Fasadändring, mindre

2

11

10

Fasadändring, större

4

11

10

Bostadshiss – handikapp
enbostadshus2

2

17

13

Hiss/ramp*

4

17

15

Mur och eller plank vid
enbostadshus

4

10

13

Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet –
oavsett material

6

14

15

Solfångare – ej på en- och
tvåbostadshus

2

14

13

Frivilligt bygglov

Avgift enl.
normalt bygglov

Tabell 15 Anmälan1 (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N eller tidsersättning
HF2
Eldstad/st

25

Grundförstärkning enbostadshus

90
200

Grundförstärkning

50

Ventilationsanläggning enbostadshus

140

Ventilationsanläggning övriga
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet,
mindre

30

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet,
större

140

Stambyte

90

Sopsug

90

Fettavskiljare

30

Rivning utanför planlagt område

25
Tidsersättning

Hissar

2

Komplementbyggnad 0-25 kvm

3
4,5

Komplementbostad 0-25 kvm

3

Tillbyggnad 1-15 kvm

4,5

Inreda ytterligare bostad
Takkupor

3

Tillkommande avgift om tekniskt samråd eller

2

Arbetsplatsbesök krävs för ovanstående
Åtgärder

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N
Rivning

HF

< 250 m2 BTA

100

250-999 m2 BTA

200

>1000 m2 BTA

400

Tabell 17 Bygglov för skyltar1
Prövning skall ske som för byggnader
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Avgift = HF x mPBB x N
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.
Åtgärd

HF om liten
påverkan på stadseller
landskapsbilden

Vepa

≤ 20 m2

Stor vepa

≥ 20 m2

Skyltprogramgransk ≥ 20 m2
ning

HF om stor
påverkan på stadseller
landskapsbilden

80
200

100

200

Prövning mot
skyltprogram

20

20

Därutöver per skylt

10

10

45

105

23

53

Prövning utan
gällande
skyltprogram

Placering,
Utformning,
Miljö- och
omgivningspåve
rkan

Därutöver per skylt
Skylt, skyltpelare,
stadspelare

≤ 10 m2

Skylt, skyltpelare,
stadspelare,

≥ 10 m2 vid
busskur

-

150

Ljusramp

Ny/ny front

-

100

Ljusramp

utöver den
första

20

-

60

Ljusanordning vid
idrottsplats eller
likn.

> 5 st

100

Förbesiktning

Per gång

10

20

Remiss

Trafikverket
m.fl.

15

15

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma
arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny
skylt eller ljusanordning.
Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m2 är
avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut enligt tabell .
Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och
stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på
fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för
skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs.

Tabell 18 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidersättning
Åtgärd

Tidersättning
Antal timmar (minst 25 mPBB)

Marklov såväl schakt som
fyllning

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Master, torn, vindkraftverk

Beskrivning

HF 1

HF 2

alt
tidsersättning

Tidersättning

Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod

ett torn

250

Antal timmar (minst 1)

Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod

fler än ett

550

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk

ett verk

550

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftverk

upp till 4 st

1 200

Antal timmar (minst 1)

2 500

Antal timmar (minst 1)

Vindkraftpark (>5 verk)

Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Anläggning på land
Avgift = OF x (HF1 + HF2) x mPBB x N eller tidsersättning
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Anläggningens yta

0-49

4

24

28

-”-

50-129

6

24

28

-”-

130-199

8

24

28

-”-

200-299

10

24

28

-”-

300-499

14

24

28

-”-

500-799

20

24

28

-”-

800-1199

26

24

28

-”-

1 200-1 999

36

24

28

-”-

2 000-2 999

46

24

28

-”-

3 000-3 999

56

24

28

-”-

4 000-4 999

64

24

28

-”-

5 000-5 999

72

24

28

-”-

6 000-7 999

88

24

28

-”-

8 000-9 999

100

24

28

-”-

10 000-14 999

125

24

28

-”-

15 000-24 999

170

24

28

-”-

25 000-49 999

235

24

28

-”-

≥50 000

400

24

28

Mindre anläggningar
t.ex. Parkeringsplats

Antal timmar (minst 1)

Upplag/ materialgård

Antal timmar (minst 1)

Tunnel/ bergrum

Antal timmar (minst 1)

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen):
Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana,
Kabinbana, Minigolf, Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift,
Skjutbana

Anläggning i vatten
Objekt

Beskrivning

OF

HF1

HF2

Brygga, såväl ponton som
fast anlagd

för fler än 10-12 båtar,
(annars ej bygglov)

20

24

28

Småbåtshamn – se marina

för fler än 10-12 båtar,
< 5 000 m2

40

24

28

Marina 5 000-10 000 m2,
flera bryggor

för fler än 10-12 båtar,
annars inte hamn

80

24

28

Utökning med
pontonbrygga –

per brygga

5

24

28

Tabell 21 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp

Beskrivning

Anstånd

ingen avgift

Avslag såväl bygglov, marklov
rivningslov som
förhandsbesked

Full avgift HF 1
alternativt tidersättning
20

Avvisa
Återkallad ansökan (avskrivet
ärende)
Avgift = HF x mPBB x N

HF

Tidersättning se tabell 2

Tabell 22 Brandfarliga och explosiva varor m.m.
Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Kommunfullmäktige har 2010-11-25 beslutat om Taxa enligt
lag om skydd av olyckor och lag om brandfarliga och
explosiva varor.
Hänvisning sker till denna taxa.

Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta
Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt.
Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.
Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF x N) vid upprättande av
nybyggnadskarta m.m.
Avgift = mPBB x NKF x N
Nybyggnadskarta

NKF eller
tidersättning

NKF Enkel nybyggnadskarta

Kartan innehåller
fastighetsgränser, höjder,
befintliga byggnader,
planinformation och
anslutningspunkter
Enbostadshus/enstaka byggnad
Oavsett tomtyta

150

110

Övriga byggnader;
sammanbyggda enbostadshus,
flerfamiljshus samt alla övriga
byggnader och anläggningar.
Tomtyta mindre eller lika med 1
999 m2.

150

110

2 000-4 999 m2

250

150

5 000-9 999 m2

350

200

10 000-15 000 m2

450

250

Tomtyta större än 15 000 m2

Skälighetsbedö
mning/nedlagd
tid

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkarteområdet

Tidersättning

Tidersättning

Granskning av nybyggnadskarta

10

10

Komplettering av
nybyggnadskarta

40

40

Förhandskopia alt, preliminär
nybyggnadskarta

Tidersättning

Tidersättning

Nybyggnadskarta eller särskilda
kompletteringar utanför
primärkarteområdet

Tidersättning

Tidersättning

Alla övriga åtgärder

Tidersättning

Tidersättning

Enkel nybyggnadskarta
Kartan innehåller fastighetsgränser, höjder och
befintliga byggnader
Åtgärd

KF eller
tidersättning

Analog karta

15

Digital karta

15+15

Digital karta för större områden än normaltomt

Tidersättning

Tabell 24 Avgift för utstakning
Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i
samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader
och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av
grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för
extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende
innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean
(BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.
I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen
redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen.
Utstakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med
verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.
Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift
ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som
skulle utgått om kommunen utfört arbetet.
Utstakningsavgift = mPBB x UF x N
Beskrivning

UF

Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m.
15-49 m2

80

1-199 m2

180

200-499 m2

210

500-999 m2

240

1000-1 999 m2

290

2 000-2 999 m2

340

Större än 3000 m2

390
10

Tillägg per punkt utöver 4
Objekt större än 3 000 m2. Avgiften ska
beräknas för hela ärendet under förutsättning
att det ingår i samma beslut.

Anbudsförfarande

Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och
arbetsfixar

Tidersätting se tabell 2

Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till
en- och tvåbostadshus (4 punkter).
15-199 m2

Utstakningsfaktor
UF
70

Tillägg per punkt utöver 4

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)
15-199 m2

5

Utstakningsfaktor
UF
50

200-1 000 m2

100

Tillägg per punkt utöver 4

Övrig utstakning

5

Utstakningsfaktor
UF

Plank eller mur

50

Transformatorstation

70

Detaljpunkter och mätningslinjer

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning.

Tidersättning
(minst 1 h)

Tabell 25 Lägeskontroll
(Moms 25 % tillkommer)
Avgift = mPBB x MF x N
Lägeskontroll sker för ny- och tillbyggnader större än eller 50 m2.
Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2
Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda
byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.
Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

50-199 m2
200-499 m2
500-999 m2
1 000-1 999 m2
2 000-2 999 m2
3 000-5 000 m2
Tillägg per punkt utöver 4
Komplementbyggnad – nybyggnad
garage/uthus till en- och tvåbostadshus
(4 punkter)

75
90
110
130
150
170
2
Mätningsfaktor (MF)

50-199 m2

40
1

Tillägg per punkt utöver 4

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)

Mätningsfaktor (MF)

50-199 m2
200-1 000 m2
Tillägg per punkt utöver 4
För ärende större än 5 000 m2 vid nybyggnad och större än 1 000 m² vid
tillbyggnad gäller anbudsförfarande.

40
80
1

Tabell 26 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk
information
Avgift per HA = mPBB x KF x N
(Moms 6 % tillkommer)

Kommentar
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en
blandning av skattemedel och avgifter.
För permanenta användare (nyttjare) av kommunalt kartmaterial träffas
vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.
Nedanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det
kommunala kartmaterialet.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av
kommunalt kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja
materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör
normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Primärkarta
Innehåll i kartan

Informationsandel
i%

KF

Gränser och Fastighetsbeteckning

30

9

Byggnader och övriga topografiska objekt

30

9

Vägar, järnvägar, adresser

20

6

Höjdinformation

20

6

All information

100

30

Övriga digitala kartprodukter
Översiktlig karta
Stadskarta

KF
2
1,5

KF

Stadsmodell 3D
Byggnader med takkonstruktion

7,5

Byggnadskuber

5

Terrängmodell, ytor

6,25

Höjdgitter

5
Digitalt ortofoto

KF

Upplösning (m/pixel)
0,1

0,1

0,2

0,05

0,5

0,0125

KF

Karta/ortofoto / flygbild på papper
Nyttjanderättsavgift vid utskrift (dm2)
0-150

8

150 <

4

Vid utskrift tillkommer kostnad för material.

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall
Snedbild/fotografi

KF

Kommersiellt bruk (digital bild)

25

Privat bruk (digital bild)

6

Privat bruk (utskrift på fotopapper A4)

2,5

Privat bruk (utskrift på fotopapper A3)

4

Tidersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall.
Vid utskrift i större format tillämpas täckande utskrift samt eventuell
tidersättning och materialkostnad.

Digital adressinformation
Adresspunkt inkl koordinat

KF
0,0125

Tabell 27 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
Avgift = mPBB x MF x N

(Moms 25 % tillkommer)
Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N.
Objekt

MF
10

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt
(minimum 3 punkter per beställning)

Tabell 28 Utskrift
Regleras i annan taxa
(Moms 6 % tillkommer)
Avgift = mPBB x A x ÅF x N
Utskrift på papper
Area (dm2)

ÅF

Text och linjer

0,08

Täckande utskrift (ytor, raster)

0,16

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-14
SN.2019.8
Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringar för socialnämnden 2019
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.
Investeringar enligt punkt 4 i investeringsbilagan får tas i anspråk.
Sammanfattning
I Framtidsplanen 2019-2021 finns investeringar beslutade för socialnämnden.
Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram till nämnden
innan ianspråktagande.
Ärendebeskrivning
Ärendet har behandlats i socialnämnden den 13 februari 2019. Enligt kommunens
riktlinjer ska samtliga investeringar som beslutats i Framtidsplanen skrivas fram till
respektive nämnd och investeringar överstigande 500 tkr och upp till 2 mkr även
vidare till kommunstyrelsen.
Beslutspunkten 2 från socialnämndens protokoll 2019-11-13, § 2 har beslutats på
delegation.
Förvaltningens synpunkter
I bilaga till tjänsteskrivelse redogörs för de investeringar som socialförvaltningen
föreslår att ianspråkta under 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Investeringarna som föreslås är beslutade och avskrivningarna budgeterade i
Framtidsplanen 2019-2021.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Se socialförvaltningens analys i tjänsteskrivelse daterad 2019-0
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-02-14
2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2019-02-13, § 2
3. Tjänsteskrivelse 2019-01-29
4. Investeringsbilaga
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Beslutet ska skickas till
~ Redovisningsansvarig/controller
~ Ekonomienheten
~ Förvaltningschef
~ Verksamhetschef ÄFH
~

Verksamhetschef AoB (Administration och Bistånd)

Christina Hedberg

Ann Malmström

Kommunchef

Förvaltningschef socialförvaltningen
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Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2019.8
§2

Ianspråktagande av investeringar för socialnämnden 2019
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

Investeringar enligt punkt 4 i investeringsbilagan får tas i anspråk

2.

Investeringar enligt punkt 3 i investeringsbilagan med ändrad summa
till 1 900 tkr får tas i anspråk.

Beslut
1.

Investeringar enligt investeringsbilagan får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet
I Framtidsplanen 2019-2021 finns investeringar beslutade för socialnämnden.
Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram till
nämnden innan ianspråktagande.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-01-29

2.

Investeringsbilaga

Tjänsteförslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Investeringar enligt punkt 3 i investeringsbilagan får tas i anspråk

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

Investeringar enligt punkt 4 i investeringsbilagan får tas i anspråk

Förslag till beslut i socialnämnden
1.

Investeringar enligt investeringsbilagan får tas i anspråk.

2.

Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att punkten två i socialnämndens beslut om omedelbar
justering tas bort.
Ordföranden föreslår att Förslag till beslut i kommunfullmäktige tas bort och
att man lägger till en ny beslutspunkt under rubriken Förslag till beslut i
kommunstyrelsen, som lyder "Investeringar enligt punkt 3 i
Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

PROTOKOLL

investeringsbilagan, med ändrad summa till 1 900 tkr, får tas i anspråk".

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

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Sheila Ghlipour, Redovisningsansvarig/controller

~

Ann Malmström, förvaltningschef

~

Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH

~

Linda Bergström verksamhetschef AoB

~

Lena Lindberg, ekonom

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
Upprättad:
Diarienummer:

2019-01-29
SN.2019.8
Socialnämnden

Ianspråktagande av investeringar för socialnämnden 2019
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Investeringar enligt punkt 3 i investeringsbilagan får tas i anspråk.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.
Investeringar enligt punkt 4 i investeringsbilagan får tas i anspråk.
Förslag till beslut i socialnämnden
1.
Investeringar enligt investeringsbilagan får tas i anspråk.
2.
Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning
I Framtidsplanen 2019-2021 finns investeringar beslutade för socialnämnden.
Enligt kommunens riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram till nämnden
innan ianspråktagande.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens riktlinjer ska samtliga investeringar som beslutats i
Framtidsplanen skrivas fram till respektive nämnd och investeringar överstigande
500 tkr och upp till 2 mkr även vidare till kommunstyrelsen. Investeringar
överstigande 2 mkr ska skrivas fram till kommunfullmäktige.
I tabellen nedan redovisas de investeringar som är aktuella att skrivas fram för
ianspråktagande 2019. De avser beslutade investeringar i Framtidsplan 2019-2021.
Socialnämnden
Komponenter

Belopp

Avskrivningstid i år

1.
2.
3.
4.

500 tkr
500 tkr
2 450 tkr
1 900 tkr

5
5
5
5

Digitalisering och övrig teknik
Sängar och madrasser
Inventarier – nytt äldreboende
Larm – nytt äldreboende

Totalbelopp

5 350 tkr
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Förvaltningens synpunkter
I bilaga till tjänsteskrivelse redogörs för de investeringar som förvaltningen
föreslår att ianspråkta under 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Investeringarna som föreslås är beslutade och avskrivningarna budgeterade i
Framtidsplanen 2019-2021.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Förslaget om investeringar avseende digital teknik leder till ett mer effektivt
arbetssätt vilket i sig inte bedöms få konsekvenser som leder till fördelar eller
nackdelar för kvinnor/män eller pojkar/flickor.
Förslaget rörande inköp av sängar/madrasser till Ekhagens äldreboende, inköp av
inventarier samt larm till det nya äldreboendet Strandhagen kommer att påverka
kvinnors och mäns rättigheter att få sina behov tillgodosedda inom
äldreomsorgen. Både de män och kvinnor som är boende på Ekhagens
äldreboende samt de personer som kommer att bo på Strandhagens äldreboende
kommer att få ta del av kommunens service samt fördelning av resurser, detta
oberoende av könstillhörighet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-29
2. Investeringsbilaga
Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige
~ Sheila Ghlipour, Redovisningsansvarig/controller
~ Ann Malmström, förvaltningschef
~ Anne Ringdahl, verksamhetschef ÄFH
~ Linda Bergström verksamhetschef AoB
~ Lena Lindberg, ekonom

Ann Malmström

Lena Lindberg

Förvaltningschef

Ekonom
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Upprättad:
Diarienummer:

2019-01-21
SN.2019.8
Socialnämnden

Bilaga till ianspråktagande av investeringsmedel för
Socialnämnden 2019

1.1 Digitalisering och övrig teknik - förvaltningen
Investeringsbelopp
500 tkr
Tidsplan
Löpande under 2019
Komponenter i investeringen
Komponent
OBD-läsare
RPA IFO

Belopp
25 tkr
475 tkr

Avskrivningstid i år
5 år
5 år

Bruttoinvestering
Pågående projekt avseende ”Digitalisering och övrig teknik” som pågått sedan
2016 inom förvaltningen.
Underlag till investeringsbelopp
Uppskattning av kostnader utifrån beräkningar från kommunens digitaliseringsråd,
från Förvaltningsservice och från kontakter med andra kommuner.
Konsekvenser
Nyttoeffekter av investeringen
Ett effektivare arbetssätt med automatiserade och förenklade arbetsprocesser.
Investeringarna gäller en ”robot” för ett förenklat arbetssätt inom ekonomiskt
bistånd som på sikt ska utvecklas till att användas inom fler verksamheter. OBDläsaren ska användas till att göra felsökningar på alla leasingbilar för att snabbt hitta
felen, slippa åka till verkstaden och undvika korttidsleasingar.
Risker vid utebliven investering
Ingen effektivisering med hjälp av digital teknik.

1.2 Sängar och madrasser
Investeringsbelopp
500 tkr
Tidsplan
Under 2019.
Komponenter i investeringen
Komponent
Inköp av sängar och madrasser

Belopp
500 tkr

Avskrivningstid i år
5 år

Bruttoinvestering
Denna investering avser utbyte av ett antal sängar och madrasser ffa på Ekhagens
äldreboende
Underlag till investeringsbelopp
Baserat på inventering av sängar och madrassers status
Konsekvenser
Om utbyte ej sker finns säkerhetsrisker för brukare då en del av sängarna och
madrasserna är mycket gamla och i väldigt dåligt skick
Nyttoeffekter av investeringen
Förhindrar risk för skador och trycksår
Risker vid utebliven investering
Förhindrar risk för skador och trycksår

1.3 Inventarier – nytt äldreboende
Investeringsbelopp
2 450 tkr
Tidsplan
I början av 2019
Komponenter i investeringen
Komponent
Inventarier

Belopp
2 450 tkr

Avskrivningstid i år
5 år

Bruttoinvestering
Inköp av inventarier till det nya äldreboendet ”Strandhagen”-

Underlag till investeringsbelopp
Offerter från leverantörer.
Konsekvenser
Nyttoeffekter av investeringen
Ett nytt äldreboende med komplettering av de inventarier som behövs för en
fungerande verksamhet.
Risker vid utebliven investering
Risken med en utebliven investering är att äldreboendet inte kan tas i bruk.

1.4 Larm – nytt äldreboende
Investeringsbelopp
1 900 tkr
Tidsplan
I början av 2019
Komponenter i investeringen
Komponent
Tjänsteköp

Belopp
1 900 tkr

Avskrivningstid i år
5 år

Bruttoinvestering
Nytt larm till nya äldreboendet bestående av larm i alla lägenheter och allmänna
utrymmen
Underlag till investeringsbelopp
Offert från leverantör.
Konsekvenser
Nyttoeffekter av investeringen
Vi får en säker och trygg miljö för boende och personal i det nya äldreboendet.
Risker vid utebliven investering
Att inte genomföra denna investering skulle innebära stora risker för boende och
personal och äldreboendet kan inte öppna då kommunen är skyldig att garantera
säkerhet för brukare och personal.
Ann Malmström

Lena Lindberg

Förvaltningschef

Ekonom

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-08
KS.2019.19
Kommunstyrelsen

Handlingsplan för digitalisering
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Handlingsplan för digitalisering i Gnesta kommun 2019-2022 godkänns enligt
bilaga.
Sammanfattning
I den av kommunfullmäktige under 2018 beslutade Digitaliseringspolicyn för
Gnesta kommun framgår att en kommunövergripande handlingsplan för Gnesta
kommun ska tas fram för beslut i kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Handlingsplanen för digitalisering i Gnesta kommun 2019-2022 innehåller de
kommunövergripande digitaliseringsaktiviteter som utarbetats utifrån de
digitaliseringsmål som ställts upp i ”Digitaliseringspolicy för Gnesta kommun”.
Handlingsplanen har tagits fram av processledaren i samråd med
digitaliseringsrådet och förankrats i kommunledningsgruppen.
Förvaltningens synpunkter
Handlingsplanen för digitalisering föreslår konkreta genomförbara
digitaliseringsaktiviteter som syftar till att nå de övergripande mål som fastställts i
Digitaliseringspolicyn. Dokumentet gäller under mandatperioden 2019 – 2022,
men kan komma att behöva revideras av kommunstyrelsen. Varje förvaltning tar
utifrån denna övergripande handlingsplan fram aktivitetsplaner för att mer i detalj
beskriva de aktiviteter som kommer att göras, vem som gör vad och aktuella
tidsplaner.
Ekonomiska konsekvenser
Merparten av aktiviteterna i handlingsplanen ryms inom budget. I de fall
ytterligare kostnader tillkommer tar respektive förvaltning fram ett
beslutsunderlag inför respektive nämnd och år.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Prioriteringen av aktiviteterna i handlingsplanen ska vara könsneutral.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-02-08
2. Handlingsplan för digitalisering i Gnesta kommun 2019-2022
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
~ Kommunchef
~ IT-chef
~ Processledare digitalisering
Christina Hedberg
Kommunchef

Hans Haglund
IT-chef

Anders Eklund
Processledare Digitalisering
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Inledning
Denna handlingsplan innehåller de kommunövergripande aktiviteter som utarbetats utifrån de
övergripande digitaliseringsmål som ställts upp i ”Digitaliseringspolicy för Gnesta kommun”.
Digitaliseringsaktiviteterna i handlingsplanen bryts ned i förvaltningsspecifika aktivitetsplaner.

Syfte
Dokumentets syfte är att fastställa de digitaliseringsaktiviteter som, utifrån de riktlinjer som slagits fast i
dokumentet ”Digitaliseringspolicy för Gnesta kommun 2019 – 2022, ska genomföras under innevarande
mandatperiod.

Utgångspunkter och förutsättningar
Gnestas digitaliseringspolicy utgår från följande principer och kommunövergripande mål:
Principer:
– E-tjänster ska vara enkla och säkra att använda.
– Fokus ska läggas på tjänster som skapar nytta för medborgare, näringsliv och kommunal förvaltning.
– Den kommunala förvaltningen ska sträva efter och stödja innovation och delaktighet.
– IT ska stödja verksamheterna på ett standardiserat, enhetligt och driftsäkert sätt för att nå hög kvalitet
och effektivitet.
Kommunövergripande mål:
– Enkelhet
– Kvalitet
– Effektivitet
– Öppenhet
– God service och ökat inflytande för Gnestas invånare
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Granskning och rimlighetsbedömning

Ja
Presentera
initiativ

Genomföra
processanalys

Optimera
verksamhetsprocess

Begär in
offert

Genomföra
rimlighetsbedömning

Genomföra
utveckling av
produkt/tjänst

Genomföra
produktionssättning av
produkt/tjänst

Genomföra
utveckling?
Nej

Lägger ned
utredning
utan vidare
åtgärd

Samtliga digitaliseringsinitiativ ska gå igenom ovanstående process för granskning och
rimlighetsbedömning. Kostnaderna för införande av aktuella digitaliseringsinitiativ ska vägas mot
förväntade effektivitetsvinster inom berörd verksamhet.

Processer

En förutsättning för att Gnesta ska uppnå de mål som fastställs i digitaliseringspolicyn är att organisationen har
god kunskap om verksamhetens processer. För att säkerställa att organisationen har transparenta och
optimerade processer ska processanalyser genomföras inom respektive förvaltning.

Förvaltning och uppföljning

Digitaliseringspolicyn gäller under perioden 2019-2022. Digitaliseringsarbetet löper i enlighet med
digitaliseringspolicyn. Kommunchefen ansvarar för att den kommunövergripande handlingsplanen följs
upp inom ramen för kommunledningsgruppen och att rapporter ges till kommunstyrelsen i samband med
delårsrapport och årsredovisning. Respektive förvaltningschef ansvarar för att de förvaltningsspecifika
aktivitetsplanerna genomförs, följs upp och avrapporteras till kommunledningsgruppen och respektive
nämnd.

Handlingsplan
1) Digitala kanaler

Digitala tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i kommunens kontakter med de
personer som bor och verkar i Gnesta. Det innebär att kommunen ska sätta medborgares och företagares behov i
centrum när nya tjänster tas fram. Tjänster ska göras tillgängliga genom kanaler som är effektiva för både
externa och interna användare. Under vissa förutsättningar är det klokt att tillhandahålla tjänster genom flera
olika kanaler samtidigt. Kommunens webbplats, mobilappar, sms och sociala medier är exempel på kanaler för
tillhandahållande av tjänster.

Handlingsplan: Ta fram förslag till vilka digitala kanaler som officiellt ska erbjudas och underhållas för
kommunikation med medborgare, företag och besökare i kommunen.
Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.
Tidplan: 2019 – 2021.
Kostnader: Utredning genomförs inom befintlig budgetram. Beslutsunderlag med kostnadsuppskattning
presenteras som ett delresultat av utredningen.
Effektmål: Ökad service genom att göra det möjligt för medborgarna att, i högre utsträckning, använda de
digitala kanaler som kommunen tillhandahåller.
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2) E-tjänster och integrationer

Utveckling av externa e-tjänster och implementation av integrationer mot berörda verksamhetssystem ska
utgå från kommuninvånare och företagares nytta och behov samt utifrån den effektivisering som etjänsten ger upphov till inom respektive förvaltning. Initiativet till att utveckla e-tjänster ska komma från
kommunens förvaltningar som en del i verksamhetsutvecklingen. Respektive förvaltning avsätter resurser
i form av personal i utvecklingsprocessen. Frågan om e-tjänster ska alltid finnas med i förvaltningarnas ITgrupper vid diskussioner rörande verksamhetsutveckling.
Utvecklingen av en e-tjänst ska alltid föregås av kartläggning av aktuell arbetsprocess:
a. Så här jobbar vi idag
b. Önskeläge – så här jobbar vi efter digitaliseringen av tjänsten
Handlingsplan: Respektive förvaltning utvecklar och implementerar e-tjänster utifrån nytta och behov
inom ramen för kommunens befintliga e-tjänstplattform.
Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.
Tidsplan: 2019-2022.
Kostnader: Inom befintlig budgetram.
Effektmål: Effektivisera kommunikation med kommuninvånare och ärendehandläggning genom god
tillgång till e-tjänster.

3) Säker digital meddelande- och posthantering
Övergången från pappersbaserad meddelande- och posthantering till säker digital hantering leder till
snabbare och bättre service i dialogen med privatpersoner, företag och andra myndigheter. Denna
förändring ger även kommunens verksamheter möjlighet att skicka meddelanden som kräver sekretess via
en digital kanal. Exempel på en tjänst för säker meddelandehantering är ”Mina meddelanden”. ”Mina
meddelanden” är en tjänst som gör det möjligt för privatpersoner och företag att ta emot meddelanden
digitalt från olika myndigheter och kommuner. Inloggning sker med hjälp av e-legitimation mot en säker
digital brevlåda.
Handlingsplan: Utred, planera och föreslå införande av system för säker digital meddelandehantering i
Gnesta kommun.
Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen genom IT-enheten och Kanslienheten.
Tidsplan: 2020-2021.
Kostnader: Inom befintlig budgetram för utredningsarbetet. Beslutsunderlag för framtaget förslag
presenteras för beslut efter utredningen.
Effektmål:
• minskade materialkostnader för utskick
• minskad arbetstid för posthantering i processflödena
• minskad arbetstid för administration av adressregister i kommunens olika processer
• snabbare svarstid och kortare väntetid
• skydd från att post ska kunna öppnas av obehöriga
• skydd från att post ska hamna fel/inte komma fram

Kommunstyrelseförvaltningen

6(8)

4) Kartläggning av verksamhetsprocesser

Om Gnesta ska lyckas med digitaliseringen av verksamheten är kunskap om verksamhetsprocesser
nödvändig. För att säkerställa att organisationen har transparenta och optimerade processer ska
förvaltningarnas verksamhetsprocesser kartläggas och formaliseras.
Handlingsplan: Respektive förvaltning ska under perioden 2019 - 2022 kartlägga minst fem
verksamhetsprocesser inom sitt verksamhetsområde per år.
Ansvarig: Respektive förvaltning.
Tidsplan: 2019-2021.
Kostnader: Inom befintlig budgetram.
Effektmål: Samtliga väsentliga verksamhetsprocesser inom kommunens verksamheter är optimerade och
tydligt dokumenterade. Hög intern effektivitet med gott utnyttjande av resurser samt en bättre
medborgarservice.

5) Införande av digitala medarbetare

Inventera ärenden som kan utföras av digitala medarbetare (Robot Process Automation) och inför
tekniken i verksamheter där det passar. Införande av digital medarbetare kan med fördel genomföras i
verksamheter där olika typer av regelstyrda ärenden handläggs. Ett exempel på regelstyrda ärenden är
handläggning av ekonomiskt bistånd där digitala medarbetare kan införas i syfte att avlasta kvalificerade
handläggare från enklare automatiseringsbara ärenden. Berörd förvaltning avsätter verksamhetsresurser
för medverkan i utvecklingsprocessen.
Införande av digital medarbetare ska alltid föregås av kartläggning och analys av aktuell arbetsprocess:
a. Så här jobbar vi idag
b. Önskeläge – så här jobbar vi efter digitaliseringen av tjänsten
Handlingsplan: Berörda förvaltningar analyserar förekomsten av ärenden som är möjliga att automatisera
och medverkar tillsammans med IT-enheten vid införande av digital medarbetare.
Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.
Tidsplan: 2019-2022.
Kostnader: Utredning genomförs per införande inom befintliga budgetramar. Ett beslutsunderlag
inklusive kostnader presenteras som en del av utredningsresultatet. Kostnaden för införande belastar
respektive förvaltning.
Effektmål: Effektivisera och snabba upp handläggning av regelstyrda ärenden samt frigöra tid för
handläggare att lägga på att aktivt arbeta direkt med brukare behov.

6) Mobilitet

Mobilitet innebär att medarbetare inom berörda förvaltningar kan utföra arbetsuppgifter ute i fält via olika
appar eller webbaserade tjänster. Flera funktioner inom olika berörda förvaltningar är idag mobila men
saknar verktyg för mobilt arbetssätt och beslutsfattande. Mobilitet kan bl a åstadkommas genom införande
av de lösningar som identifieras inom ramen för utredningsinitiativet ”Digital arbetsplats”1.
1

Digital arbetsyta som kan innehålla, men inte är begränsad till, information, digitala verktyg och möjlighet dialog och
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Handlingsplan: Berörda förvaltningar inför verktyg för mobilt arbetssätt och beslutsfattande.
Ansvarig: Berörda förvaltningar.
Tidsplan: 2019-2022.
Kostnader: Utredningen förs inom befintlig budgetram. Ett beslutsunderlag inklusive kostnader
presenteras som en del av utredningsresultatet.
Effektmål: Snabbare ärendehandläggning, förbättrad kvalité på dokumentationen och möjlighet att fatta
beslut i samband med besök. Aktuell information finns alltid tillgänglig för behörig personal samtidigt.

7) Resfria möten2

Genom att använda tekniken för resfria möten kan många fysiska möten undvikas och kommunens
förvaltningar kan därigenom spara tid och pengar. Resfria möten har även en positiv miljöpåverkan. I
samband med införandet av Office 365 kommer Gnesta kommuns medarbetare att ges tillgång till ”Skype
för företag”. Med rätt utbildning och tillgång till rätt utrustning kan vi öka antalet resfria möten och
därigenom spara tid och miljö.
Handlingsplan:
1. Gör tjänsten ”Skype för företag” tillgängligt för samtliga förvaltningar
2. Erbjud utbildningar i resfria möten och meddelandehantering via ”Skype för företag”
3. Utrusta ett sammanträdesrum i kommunhuset med utrustning för resfria möten
Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.
Tidsplan: 2019-2020.
Kostnader: Utredning av behov genomförs inom befintlig budgetram. Beslutsunderlag med
kostnadsuppskattning presenteras som del av utredningsresultatet.
Effektmål: Spara tid, kostnader och miljö.

8) Smart stad
Begreppet ”Smart stad” omfattar flera vitt skilda områden inom kommunens verksamhet. Det kan handla
om allt från patientkameror inom Socialförvaltningen till sensorer som mäter vattennivåer i brunnar och
smarta papperskorgar som meddelar när det är dags för tömning.
Handlingsplan: Kartlägg behovet av smart stadlösningar inom kommunen och prioritera behoven efter
angelägenhetsgrad, skapa en plan för- och påbörja införande.
Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.
Tidsplan: 2019-2022.
Kostnader: Utredning av behov genomförs inom befintlig budgetram. Beslutsunderlag med
kostnadsuppskattning presenteras som del av utredningsresultatet.
samverkan.
2
“Resfria möten” är en samlingsterm för realtidskommunikation mellan geografiskt åtskilda parter med hjälp av tele-, videoeller webbmöten. Denna typ av möten går också under andra benämningar som bland annat exempel telefon-, video- och
webbkonferenser, e-möten, virtuella möten och unified communication.
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Effektmål: Effektivisering av arbetet, sänkning av kostnader och minskad miljöpåverkan.

9) Automatisera interna systemsamband
Gnesta kommunförvaltning har ett flertal system som är beroende av att dela och bearbeta samma
information. Idag sker överföring av information mellan olika verksamhetssystem i huvudsak genom att
medarbetare manuellt flyttar informationen mellan berörda verksamhetssystem. Genom att nyttja
befintlig integrationsplattform för att automatisera överföring av information mellan verksamhetssystem
så kan vi säkerställa att rätt information automatiskt överförs till rätt system vid rätt tidpunkt. Genom
denna åtgärd frigörs tid som kommunens medarbetare kan lägga på mer kvalificerade uppgifter samtidigt
som kvalitet och säkerhet i utförande av berörda arbetsuppgifter ökar.
Handlingsplan:
Inventera systemsamband i kommunens IT-miljö och skapa en automatiseringsplan för berörda
systemsamband.
Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.
Tidsplan: 2019-2022.
Kostnader: Utredningen genomförs inom befintlig budgetram. Ett beslutsunderlag inklusive kostnader
presenteras som en del av utredningsresultatet.
Effektmål: Personoberoende, mer effektiv och mer säker överföring av information mellan berörda
system.

10)

Öppna data

I Gnesta kommun ska information som inte är sekretessbelagd vara tillgänglig i elektronisk form, dvs
öppna data. Det skapar goda möjligheter för privatpersoner, företag och organisationer att skapa nya,
innovativa tjänster. En hög grad av öppenhet och transparens innebär att medborgare och företag kan
jämföra kommunal service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig elektronisk
information är en viktig förutsättning för att enskilda medborgare ska kunna göra medvetna val vid
förstagångsval och byte av utförare av offentligt finansierade tjänster.
Handlingsplan: Inventera kommunens tillgång på öppna data. Utred hur kommunen på effektivaste sätt
kan göra kommunens data öppna och tillgängliga för kommuninvånare, företagare och besökare.
Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.
Tidsplan: 2019-2022.
Kostnader: Utredningen genomförs inom befintlig budgetram. Ett beslutsunderlag inklusive kostnader
presenteras som en del av utredningsresultatet.
Effektmål: Enkel och snabb åtkomst av Gnesta kommuns öppna data för allmänhet och organisationer.

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-01-22
SN.2018.60
Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS kvartal 3
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning
För tredje kvartalet 2018 finns fyra ej verkställda gynnande beslut.
Ärendebeskrivning
Inom SoL finns ett beslut om särskild boende för äldre. Datum för gynnande
beslut var den 8 juni 2018. Beslutet har inte kunnat verkställas pga. Platsbrist.
Inom LSS finns ett beslut om boende med särskild service. Datum för gynnande
beslut var 1 juni 2018. Brukaren blev dock erbjuden bostad 10 september 2018
men tackade nej.
Inom LSS finns ett beslut om kontaktperson. Datum för gynnande beslut var 19
april 2018. Beslutet har inte kunnat verkställas pga. att ingen kontaktperson som
motsvarar brukarens önskemål har kunnat hittats.
Inom LSS finns ett beslut om kortidsvistelse utanför hemmet (kortidsfamilj).
Datum för gynnande beslut var 18 juni 2018. Beslutet har inte kunnat verkställas
pga. att ingen kortidsfamilj som motsvarar brukarens önskemål (om språk) har
kunnat hittats. Brukarens familj har blivit informerad om möjlighet till
kortidsvistelse på Regnbågen men inte ansökt om detta.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Rapporten är inte föremål för jämställdhetsanalys.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-22
2. Tjänsteskrivelse 2019-01-22
3. Utdrag ur Socialnämnderns protokoll 2019-01-13
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Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Ann Malmström

Kommunchef

Förvaltningschef

Linda Bergström

Ida Claesson

Verksamhetschef Administration och
bistånd

Utredare
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Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2018.60
§6

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 3
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
För tredje kvartalet 2018 finns fyra ej verkställda gynnande beslut.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-01-14

Tjänsteförslag
1.

Rapporteringen godkänns.

2.

Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att beslutspunkt 2 "Ärendet justeras omedelbart" tas
bort.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
framskrivet förslag med ordförandens ändringsförslag och finner att nämnden
beslutar enligt framskrivet förslag med ordföranden ändringsförslag.

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
Upprättad:
Diarienummer:

2019-01-22
SN.2018.60
Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS kvartal 3
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning
För tredje kvartalet 2018 finns fyra ej verkställda gynnande beslut.
Ärendebeskrivning
Inom SoL finns ett beslut om särskild boende för äldre. Datum för gynnande
beslut var den 8 juni 2018. Beslutet har inte kunnat verkställas p.g.a. platsbrist.
Inom LSS finns ett beslut om boende med särskild service. Datum för gynnande
beslut var 1 juni 2018. Brukaren blev dock erbjuden bostad 10 september 2018
men tackade nej.
Inom LSS finns ett beslut om kontaktperson. Datum för gynnande beslut var 19
april 2018. Beslutet har inte kunnat verkställas p.g.a. att ingen kontaktperson som
motsvarar brukarens önskemål har kunnat hittats.
Inom LSS finns ett beslut om kortidsvistelse utanför hemmet (kortidsfamilj).
Datum för gynnande beslut var 18 juni 2018. Beslutet har inte kunnat verkställas
p.g.a. att ingen kortidsfamilj som motsvarar brukarens önskemål (om språk) har
kunnat hittats. Brukarens familj har blivit informerad om möjlighet till
kortidsvistelse på Regnbågen men inte ansökt om detta.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Rapporten är inte föremål för jämställdhetsanalys.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-14
Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige
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Ann Malmström

Linda Bergström

Förvaltningschef

Verksamhetschef Administration och
bistånd

Ida Claesson
Utredare
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Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2019-01-23
SN.2018.60
Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS kvartal 4
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.
Ärendebeskrivning
Under kvartal 4 2018 finns det totalt tio stycken ej verkställda gynnande beslut
enligt SoL. Alla tio beslut gäller permanent bostad på särskilt boende. Besluten
togs mellan tidsperioden 15 juli 2018 och 13 september 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Om det utdöms vite får det ekonomiska konsekvenser.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet eftersom alla beslut om särskilt
boende är individuellt behovsprövade.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-22
2. Tjänsteskrivelse 2019-01-23
3. Utdrag ur Socialnämndens protokoll 2019-01-13
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Ann Malmström

Kommunchef

Förvaltningschef
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Socialnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2019-02-13
Ärendenummer: SN.2018.60
§7

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 4
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Under kvartal 4 2018 finns det totalt tio stycken ej verkställda gynnande beslut
enligt SoL. Alla tio beslut gäller permanent bostad på särskilt boende. Besluten
togs mellan tidsperioden 15 juli 2018 och 13 september 2018.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2019-01-22

Tjänsteförslag
1.

Rapporteringen godkänns.

2.

Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att beslutspunkt 2 "Ärendet justeras omedelbart" tas
bort.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt framskrivet förslag eller enligt
framskrivet förslag med ordförandens ändringsförslag och finner att nämnden
beslutar enligt framskrivet förslag med ordföranden ändringsförslag.

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Socialförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
Upprättad:
Diarienummer:

2019-01-23
SN.2018.60
Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS kvartal 4
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendebeskrivning
Under kvartal 4 2018 finns det totalt tio stycken ej verkställda gynnande beslut
enligt SoL. Alla tio beslut gäller permanent bostad på särskilt boende. Besluten
togs mellan tidsperioden 15 juli 2018 och 13 september 2018.
Ekonomiska konsekvenser
Om det utdöms vite får det ekonomiska konsekvenser.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys är inte tillämpligt i ärendet eftersom alla beslut om särskilt
boende är individuellt behovsprövade.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-22
Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
.

Ann Malmström

Linda Bergström

Förvaltningschef

Verksamhetschef Administration- och
bistånd
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Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-07
KS.2018.22
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Strategi och genomförande av skyltning i
Gnesta kommun
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att titta vidare på möjligheterna
att arbeta fram en sammanhållen strategi för skyltning av vissa
promenadstigar och cykelleder. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har skrivit ett medborgarförslag som handlar om strategi och
genomförande av skyltning i Gnesta kommun och framförallt Gnesta tätort.
Förslagsställaren skriver att man genom skyltar kan ta lyfta fram flera aspekter av
boendemiljön genom att lyfta värden som t ex rekreation, friluftsliv, natur- och
kulturmiljö som kommunen är så rik på.
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv att titta vidare på en plan, en
strategi eller liknande dokument för att möjliggöra enhetliga skyltar i våra tätorter
som visar på olika promenadstråk, cykelstigar osv. Förvaltningen tänker också att
dessa skulle sammanställas i kartor som kan hämtas på turistinformationen och
ligga digitalt på t ex www.sagolikasormland.se.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen är överrens
om att titta vidare på förslaget ur ett turistperspektiv. Arbetet behöver
genomföras tillsammans med bland annat Gata och park utifrån drift, underhåll
och skötsel.
Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv att titta vidare på att ta fram en
plan, en strategi eller liknande dokument för att möjliggöra enhetliga skyltar i våra
tätorter som visar på olika promenadstråk och cykelstigar osv. Förvaltningen
tänker också att dessa skulle kunna sammanställas i kartor som kan hämtas på
turistinformationen och ligga digitalt på t ex www.sagolikasormland.se.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen är överrens
om att titta vidare på förslaget ur ett turistperspektiv. Tillsammans måste en
inventering göras av vilka stråk som skulle passa att få skyltar. Eventuella privata
markägare kommer att behöva tillfrågas under inventeringen.
Ekonomiska konsekvenser
Kommunstyrelseförvaltningen kommer att behöva utreda kostnader för
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framtagande av utformning av enhetliga skyltar men också produktionskostnad
och kostnad för uppsättning. Även drift, underhåll och skötsel behöver utredas
för att få fram en årlig kostnad för detta.
Styrdokument konsekvenser
2015 antogs i Kommunfullmäktige Gnesta kommuns riktlinjer för Skyltning.
Denna riktlinje handlar om bygglovspliktiga skyltar på fastigheter och fasader.
Dessa riktlinjer och den nya grafiska profilen ska användas som grund för att ta
fram enhetliga skyltar med Gnesta kommun som tydlig avsändare.
Juridiska konsekvenser
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver se över om placeringen av skyltarna
behöver bygglov mm.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Medborgarförslaget är i sig könsneutralt.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-02-07
2. Medborgarförslag
Beslutet ska skickas till
~ Förslagsställaren

Christina Hedberg

Anna Sandklef

Kommunchef

Enhetschef

Patrik Nissen
Förvaltningschef Samhällsbyggnad
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Medborgarförslag
Förslag: Strategi och genomförande av skyltning i Gnesta kommun och framförallt Gnesta tätort.
Kommunen tar fram en strategi för skyltning av promenadstigar och cykelbanor inför kommande år och
genomför skyltnings och informationsinsatsen med hänsyn tagen till den mycket rika natur- och
kulturmiljön som kommunen erbjuder medborgarna.
Varför inte göra detta, ta hänsyn till detta, nu i samband med att den nya översiktsplanen blir
klar då exploatering sker i form av expansivt bostadsbyggande. Förhoppningen är att kommunen tar sitt
ansvar för medborgarnas boendemiljö men att man också lyfter och
visar andra aspekter av boendemiljön och de värden man tillgodoser medborgarna på andra sätt
exempelvis; rekreation, friluftsliv, natur och -kulturmiljö mm. något som kommunen är rik på.
Ett konkret steg som kommunen redan tagit i denna riktning är skylten om blomsterängen vid korsningen
Västra storgatan- Helenebergsgatan.
Varför inte koppla samman, via skyltning, ett promenadstråk Österkärv-Vackerby hage (via
Helenebergsgatan)-Vackerby gård och Frönäs. Ev. knyta samman detta med den nya cykelbanan ut till
Södertuna. Det handlar då alltså primärt om att skylta och inte att dra nya stigar / vägar. En effekt av
detta skulle kunna vara att området också fredas som promenadstråk istället för att favoriseras för tung
biltrafik. Via skyltning exempelvis får vi en förförståelse för natur- och kulturmiljön här och på det viset får
vi en win-win effekt. Detta skulle kunna bli en natur- och kulturstig. Finansiering: det finns medel att söka
för skyltning.
Motivering:
Gnesta är en kommun rik på fornlämningar och natur- och kulturmiljöspår. Det här är något som
kommunen själva lyfter exempelvis via sin hemsida. Överallt finns spår av tidigare generationers
aktivitet och även biologisk mångfald, inte minst i eller i anslutning till tätorterna. Kommunen är dessutom
rik på jordbruksmark och erbjuder dessutom vackra omgivningar för medborgarna. Ex. natur som ger
möjlighet till rekreation och friluftsliv. Mycket av denna natur är tätortsnära. Man skulle kunna hävda att
mycket av den nybyggnation som sker i tag är i anspråk på områden som tidigare varit jordbruksmark.
Jordbruksmarken försörjer omlandet med mycket av de ekosystemtjänster som vi behöver i vår vardag.
Jordbrukslandskapet är också en förutsättning för många av de värden som gör Gnesta till en attraktiv
kommun. Naturvårdsverket, länsstyrelserna via riksdag och regering är eniga om att man i den tätortsnära
naturen har goda förutsättningar att skapa konnektivitet i landskapet. Många av de brynzoner, parker och
träd som finns innebär substrat för många av våra arter att leva av och sprida sig via. Ovanliga arter och
rödlistade arter finns i kommunen. Arter som vi har förbundit oss att bevara via art- och habitatdirektiv
finns även i kommunen. Den tätortsnära naturen är även ett skyltfönster för all annan natur och naturvård

och kan man säga är till för medborgarna. Det finns studier som pekar på de positiva hälsoeffekter som
man får av att leva nära rik kultur- och naturmiljö. Jag berättar gärna mer vid tillfälleioch kan också ta fram
ett utkast eller förklara mig ytterligare vid efterfrågan.
Jag samtycker till internetpublicering 2018-01-10 och känner till regler för hanterindav personuppgifter.
Handläggare når mig helst via e-post.
-I.-- -- .

•

•
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Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-07
KS.2018.73
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Avvattning av området mellan
Solåkravägen och Vackerby Industriväg
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Medborgarförslaget anses besvarat då samhällsbyggnadsförvaltningen redan
hade beslutat om avvattning innan förslaget kom.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ordnar med
avvattning av grönytan utmed Vackerby industriväg, då området har blivit
vattensjukt sedan träden fälldes. Gnesta kommun avverkade alléträden utmed
Vackerby Industriväg hösten 2017. Efter avverkning har marken blivit vattensjuk,
dels pga obefintlig/trasig dränering men också pga det inte finns några träd som
suger upp vattnet.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har, redan innan frågeställaren inkom med medborgarförslaget,
tagit ett beslut om att avvattna området innan nya träd planteras.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för avvattningen finns redan budgeterad.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Ej tillämplig i detta ärende.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-07
2. Medborgarförslaget

Beslutet ska skickas till
~ Förslagsställaren
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Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Förvaltningschef

Ghita Sjösteen

Patrik Andersson

Teknisk chef

Gatuchef
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Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2019-02-05
KS.2018.74
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Gångväg på grönyta där Mariefredsvägen
och Solåkravägen möts
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Medborgarförslaget avslås gällande gångväg.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår att man ska bygga en gångväg på gräsytan mellan
Vackerby industriväg till övergångsstället vid Mariefredsvägen. Förvaltningen
påtalar att det finns alternativa gång- och cykelvägar och förslaget är därmed inte
ekonomiskt försvarbart.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att det anläggs en gångväg mellan
korsningen Vackerby industriväg/Solåkravägen till övergångsstället vid
Mariefredsvägen i Solåkravägens förlängning. Motiveringen är att det idag redan
är en smitväg där.
Förvaltningens synpunkter
Det finns i dag ett gång- och cykelstråk efter Solåkravägen samt en gång- och
cykelbana efter Vackerby industriväg. Gräsytan där personer genar är lågt belägen
på mjuk lera och med hög vattenhalt. Byggnation av en gång- och cykelväg är ej
ekonomiskt försvarbar då de alternativ som finns idag bedöms fylla behovet.
Ekonomiska konsekvenser
Byggnation av en gång- och cykelväg bedöms ej vara ekonomisk försvarbar.
Juridiska konsekvenser
Inga juridiska konsekvenser.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Beslutsförslaget strider inte mot någon av kommunens styrdokument.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-02-05
2. Bilaga 1
3. Medborgarförslaget
Beslutet ska skickas till
~ Förslagsställaren
~ Kommunfullmäktige
~ Gatuingenjör
Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Förvaltningschef

Ghita Sjösteen

Claes Lindkvist

Teknisk chef

Gatuingenjör
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Upprättad: 2019-02-19
Diarienummer: KS.2018.74

Bilaga 1

Skiss till medborgarförslag.

Röd skrafferad yta: föreslagen gång- och cykelväg
Grön yta: bef. gång- och cykelväg
Grön skrafferad yta: Övergång samt gång- och cykelstråk vilka interagerar med
fordon på lågtrafikerad gata.
Blå skrafferad yta: ny gångväg i projekt Frönäs gärde

Claes Lindkvist
Gatuingenjör
Kontakt
Telefon: 0158-275 884
E-post: Claes.Lindkvist@gnesta.se

Gnesta kommun | 646 80 Gnesta | vxl: 0158-700 00 | gnesta.kommun@gnesta.se
www.gnesta.se | besöksadress: Västra Storgatan 15 | organisationsnummer: 212000-2965
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Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor.

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2019-02-14
KS.2019.2
Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-04-26). 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 2019-01-11 – 2019-02-22

~

Anställningar

Kommunstyrelseförvaltningen
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade
mellan 2019-01-01 -2019-01-31
Kommunvägledare
Organisation: Medborgarkontoret
Tillsvidare, From: 2019-01-01
Heltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Kristina Karlsson, Administratör
Ekonom
Organisation: Ekonomienh
Tillsvidare, From: 2019-02-18
Heltid, Löneläge: 2019
Utfärdat av: Susanne Gustafsson, Chef

Kommunstyrelseförvaltningen
Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2019-01-01 och 2019-01-31
Ekonomiassistent
Organisation: Ekonomienh
2019-02-01 - 2019-04-30
Löneläge: 2018,
Utfärdat av: Susanne Gustafsson, Chef
Ekonomiassistent
Ekonomienh
Allm visstidsanställning, 2019-02-01 - 2019-04-30
Heltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Susanne Gustafsson, Chef
Organisation: Medborgarkontoret
Allm visstidsanställning, 2019-01-14 - 2021-01-13
Heltid, Löneläge: 2019
Utfärdat av: Kristina Karlsson, Administratör
Bibliotekare
Organisation: Bibliotek
Vikariat, 2019-01-07 - 2019-02-28,
Deltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef
Administrativ assistent
Organisation: Kansli- och Kommunservice
Vikariat, 2019-01-21 - 2019-02-28,
Deltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Staffan Källström, Chef
Bibliotekare
Organisation: Bibliotek
Vikariat, 2019-01-07 - 2019-02-28,
Deltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef
Administrativ assistent
Ekonomienh
Allm visstidsanställning, 2019-01-01 - 2019-05-31
Heltid,Löneläge: 2019
Utfärdat av: Susanne Gustafsson, Chef

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2019.5
Vatten och avlopp
Ansöka om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2019-01-24
Beslut gällande hämtningsintervall slam

Beslut:
Ärende:

RVA.2019.8
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2019-02-04
Beslut gällande hämtningsintervall slam

Beslut:
Ärende:

RVA.2019.3
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2019-01-11
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2019.12
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2019-02-21
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2019.6
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2019-01-18
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:

2019-02-22 15:25:35
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Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2019.9
Renhållning
Anmälan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2019-02-07
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2019.11
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2019-02-14
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2019.10
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2019-02-12
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2019.4
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2019-01-18
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

KS.2019.58
Personalknutna ärenden
Tillförordnad kommunchef 2019

Beslutsdatum:

2019-02-19
Beslut om tillförordnad kommunchef under tiden 190223-190303

Beslut:

2019-02-22 15:25:35
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Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2019.59
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2019

Beslutsdatum:

2019-02-21
Beslut - Tillförordnad ekonomichef 190225-190301

Beslut:
Ärende:

KS.2019.30
Kultur och fritid
Ansökan om lovaktivitetsbidrag, Gnesta FF

Beslutsdatum:

2019-02-18
Beslut KS med adressfält Enhetschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2019.60
Kultur och fritid
Biblioteksplan 2019-2022

Beslutsdatum:

2019-02-22
Beslut KS utan adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2019.53
Ekonomiärenden
Ianspråktagande av investeringsmedel, socialnämnden

Beslutsdatum:

2019-02-15
Delegationsbeslut- Investeringsmedel socialnämnden, §1: Beviljad

Beslut:

2019-02-22 15:25:35
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Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2019-02-12
KS.2019.1
Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden 2019
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 kansliet samt hos sekreteraren under sammanträdet.
~

Månadsrapport för pensionsportföljen - december 2018

~

Månadsrapport för pensionsportföljen - januari 2019

~

Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde, 2019-01-08

~

Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde, 2019-02-06

~

Protokoll från Energikontoret i Mälardalens möte, 2018-12-11

~

Protokoll från Nämnden för samverkan och vård, 2018-12-14

