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Delårsrapport för Gnesta kommun 2018
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2018 för Gnesta kommun

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

Förvaltningens synpunkter
Utgångspunkten för uppföljning av verksamheten i delårsrapporten är den
politiska majoritetens plattform och verksamhetsmål vid beslut om Framtidsplan
2015-18.
Av delårsrapporten framgår av uppföljning av indikatorer och lägesrapporter att
omfattande aktiviteter har genomförts under perioden januari-augusti för att
uppfylla den politiska plattformen och målen. Exempel på detta är ett fortsatt
arbete med bostadsbyggande, centrumomvandling, upprustning av Storgatan och
nya gång/cykelvägar, fortsatt bredbandsutbyggnad och nya lokaler (förskola,
sporthall och äldreboende). Andra exempel är ett aktivt arbete med
arbetsmarknads- och integrationsfrågor, företags- och föreningskontakter samt ett
omfattande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Kommunen uppvisar också
god befolkningstillväxt, låg arbetslöshet och ökande antal resande med tåg och
buss.
Kommunens resultat efter augusti uppgår till 623 tkr (inklusive taxekollektivet
med -1 557 tkr) och prognostiserad avvikelse mot budget är -1 000 tkr.
Kommungemensamma poster men även kommunstyrelsen bidrar positivt till
resultatet medan Barn- och utbildningsnämnden och Vård och omsorgsnämnden
visar underskott mot budget. Åtgärder pågår för att komma till rätta med
underskotten.
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Det sammanställda resultatet efter elimineringar för Gnesta kommun tillsammans
med bolagen är 6 634 tkr.

Checklista för jämställdhet
Bedömningen är att någon jämställdhetsanalys inte är nödvändig i detta ärende
därför att rapporten utgör underlag inför fortsatt planering. Ärendet innehåller
redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under årets första åtta månader
och i många fall med könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett underlag för
planering av verksamheten i fortsättningen.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-12
2. Förslag till Delårsrapport 2018 för kommunen
Beslutet ska skickas till:
~Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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Styrmodell och organisation
Kommunens långsiktiga mål
Målen fram till 2020 är:
 en ökande befolkning – kommunen ska ha
12 000 invånare 2020
 en trygg och hållbar livsmiljö
 kunskapstillväxt (bland annat genom
utbildning).

Gnesta har en målstyrning där förbättringsarbete
och uppföljning av indikatorer är grundstenar.
För att bedöma måluppfyllelsen använder
kommunen flera indikatorer.
Varje nämnd sätter sedan sina egna mål och
indikatorer utifrån kommunfullmäktiges mål.
Nämndernas mål anger hur de kan bidra till de
kommunövergripande målen och på så sätt arbeta
för att uppnå kommunens vision.

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

Uppföljningen av mål för verksamhet och
ekonomi sker sedan i delårsrapporten och i
årsredovisningen. Delårsrapporten och
årsredovisningen bildar tillsammans med
jämförelser och annan statistik ett viktigt underlag
som kommunen kan använda när man beslutar
om förändringar inför nästa planeringsperiod. På
så sätt får kommunen en kontinuitet och ständig
utveckling av verksamheten samtidigt som den har
politiska mål som styr verksamheten.

Framtidsplanen
Det övergripande styrmedlet för att uppnå
visionen är kommunfullmäktiges Framtidsplan.
Planen antas av kommunfullmäktige för den
kommande treårsperioden. Framtidsplanen anger
inriktningen för kommunens verksamhet de
närmaste tre åren, med politiska prioriteringar i
form av en politisk plattform, mål och
förutsättningar som påverkar kommunen, till
exempel skatteintäkter, byggnation och
befolkningstillväxt.
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Styrmodell och organisation
Politiska partier i fullmäktige
Kommunfullmäktige har 31 mandat. Under mandatperioden 2015-2018 styrs Gnesta av en majoritet
bestående av Socialdemokraterna och moderaterna med 9 mandat vardera. Miljöpartiet har 4 mandat,
Centerpartiet har 4 mandat, Vänsterpartiet har 2 mandat, Sverigedemokraterna har 2 mandat och
Liberalerna 1 mandat.
Gnesta kommun har två kommunalråd; ett vardera från Socialdemokraterna och Moderaterna och ett
oppositionsråd från Centerpartiet.
Gnestas organisation
Gnestas organisation omfattar Gnesta kommun med dess nämnder samt Gnesta kommunkoncern AB.
I Gnesta kommunkoncern AB ingår Gnestahem AB, Gnesta förvaltnings AB, Gnesta
centrumfastigheter AB och Gnesta ishall AB.
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Gnesta och omvärlden
Gnesta har ett mycket bra geografiskt läge
i Stockholm - Mälardalsregionen. Den kraftfulla
tillväxten som sker i Stockholmsregionen ger
effekter i Gnesta, framför allt i Gnesta tätort.
Gnesta kan erbjuda en god boendemiljö till en
relativt låg kostnad samtidigt som
kommuninvånarna har hela Stockholms
arbetsmarknad och utbud inom rimligt avstånd.
Det är viktigt inför framtiden att hela Gnesta
kommun, inklusive tätorter och landsbygden,
ska leva och utvecklas. Kommunen arbetar
därför med medborgardialoger med
kommuninvånarna i hela kommunen. I ett
pågående arbete med en översiktsplan är detta
en viktig förutsättning för att fånga upp hur
man i olika delar av kommunen ser på
utveckling i sin närmiljö.

Under 2018 har befolkningen fortsatt att öka,
till och med den 31 augusti med 142 personer
och uppgick då till 11 161 personer.
Antalet barn i förskoleåldern har ökat
kontinuerligt från början 2000-talet och den
trenden fortsätter. Antalet skolbarn i åldern 6–
15 år fortsätter att öka. Antalet gymnasielever
minskade fram till 2015 och därefter ökar det
igen. Antalet ”äldre äldre” (80 år och över)
började öka något 2016.
Gnesta tappar många ungdomar i samband
med att de börjar gymnasiet och upp till 35årsåldern. Däremot flyttar många barnfamiljer
in vilket gör att Gnesta har en stor andel
invånare 35–60 år, det vill säga den period då
många är föräldrar och har barn i skolan. Den
stora andelen i åldern 65–75 år beror på de
stora 40-talskullarna och att Gnesta är attraktivt
för pensionärer.

Efterfrågan på byggande i Gnesta tätort är
fortsatt hög. Frösjö strand är kommunens stora
exploateringsprojekt. Till detta kommer
planering av ett nytt område - Vackerby
trädgårdsstad - som är tänkt att omfatta cirka
600 bostäder. Utredningsarbete pågår för
området väster om Mariefredsvägen, Södra
Frustuna, som kan möjliggöra för 250 nya
bostäder och en ny skola/förskola.
När det gäller utvecklingen av Gnesta centrum
pågår arbetet. Ombyggnation av centrumdelen
på Västra Storgatan startade i augusti 2018
samtidigt som en byggnation av ny gång- och
cykelväg längs Västra Storgatan mellan
Thulegatan och Nygatan pågår. Detta beräknas
vara klart hösten 2018.

Gnestas fördelning mellan könen är relativt
jämn med något fler flickor/kvinnor. Att det
finns fler kvinnor än män i de högre åldrarna
beror på att kvinnor i genomsnitt lever längre
än män. Anmärkningsvärt är att befolkningen
i arbetsför ålder är relativt liten i förhållande till
antalet pensionärer i kommunen. Gnesta
kommun har en äldre genomsnittsålder än riket
eftersom det bor få personer mellan 20 och 35
år i kommunen.

En prioriterad uppgift i kommunen är ännu
mer av samverkan mellan kommun, näringsliv,
föreningsliv och kulturliv. Därför pågår en
mängd olika aktiviteter riktade mot näringslivet,
föreningslivet och kulturlivet. En annan viktig
uppgift är att utveckla fritidsverksamheten.
Många fritidsanläggningar rustas upp och en ny
sporthall vid Hagstumosse planeras stå färdig
under 2019.

I ålderskategorin 20–30 år finns det färre
kvinnor än män. Att det finns både få invånare
och färre kvinnor i denna ålderskategori kan
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bland annat ha att göra med utbildningsmöjligheterna i Gnesta samt att fler kvinnor än
män väljer att studera vidare på andra orter.

700) som pendlar ut än kvinnor (ca 1 250) och
fler kvinnor (ca 450) som pendlar in än män (ca
400). Sannolikt hänger det samman med att
män i högre utsträckning arbetar i privat sektor
och kvinnor i offentlig.

I Gnesta finns 3 000 arbetstillfällen och mer är
1 100 företag, varav de flesta är fåmansföretag
och många med inriktning mot
tjänsteproduktion. Gnestas arbetsmarknad
domineras av arbeten inom vård och omsorg
samt utbildning. Totalt står de för 1 100
arbetstillfällen, eller 40 procent av
arbetstillfällena i kommunen. Tillverkning och
byggindustri sysselsätter ungefär 300 personer,
eller drygt 10 procent vardera.
Nästan 3 000 Gnestabor pendlar till arbeten
i andra kommuner, varav mer än 1 200 till
Södertälje och 600 till Stockholm. Ungefär 850
personer pendlar in till Gnesta kommun, främst
från Södertälje kommun. Det är fler män (ca 1
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Gnestas mål
Uppföljning av den politiska majoritetens plattform och
verksamhetsmål
Gnesta kommuns fokusområden

2. Kunskap och
utveckling

1. Stark tillväxt

5.Ekonomi
och ansvar

3. Service och kvalitet

4. Hållbarhet och
framtidstro

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

Skola, barn och ungdomar
En trygg start
Förskolan ska vara en trygg och utvecklande start i livet för barnen. Genom fokus på pedagogisk
utveckling ges lärare och personal rätt verktyg för att låta alla barn bli sedda, få växa och utvecklas
utifrån sina förutsättningar. Inskolningen ska ske på ett tryggt och flexibelt sätt som tillmötesgår barnets
behov samt vårdnadshavarnas önskemål och förväntningar. Vi vill att barnen ska ges möjlighet till
placering i en förskola i den egna kommundelen och att detta ska kunna ske utan köer.
Förskolan och skolan har en kompensatorisk roll och ska erbjuda alla elever en trygg och utvecklande
lärandemiljö. Elevernas lust att lära ska ständigt mötas med nya utmaningar utifrån individuella
förutsättningarna. Skolan ska ge kunskaper och färdigheter så att alla elever ges möjlighet till maximal
utveckling för att nå kunskapsmålen.
En modern skola som ger möjligheter för livet
För att möta de krav som finns på såväl den nationella som på den globala arbetsmarknaden är det
viktigt att elever lämnar skolan med goda och relevanta kunskaper. Språk är en viktig färdighet men vi
ser också vikten av förbättrade kunskaper i andra ämnen. Vi vill den kommande mandatperioden stödja
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skolorna i Gnesta i att kunna göra naturvetenskap, matematik och teknik mer intressant och
stimulerande för eleverna, då kunskaper inom dessa områden är förutsättningar för att Sverige som land
ska kunna stå sig starkt i framtiden. Vidare skapar ny teknik fantastiska möjligheter till lärande och
smart planering, administration och uppföljning. Vi vill att Gnesta skolor ser över hur digitalisering kan
bli ett verktyg i den pedagogiska utvecklingen.
Alla som växer upp i Gnesta ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Flickor och pojkar ska ha
samma möjligheter. Under en rad år har pojkar i hela landet släpat efter när det gäller att nå goda
kunskaper. Samtidigt presterar flickor väldigt bra i skolan men upplever mer och mer stress och psykisk
ohälsa. Vi vill att skolans arbetssätt och förhållningssätt ska bidra till att bryta de normer och attityder
som idag begränsar barn och unga i sin utveckling. Alla barn och ungdomar ska mötas med samma
förväntningar samt ha rätt att utveckla sin fulla potential.
Skolan i Gnesta kommun ska hålla hög kvalitet och ge barn och ungdomar goda förutsättningar för ett
bra vuxenliv. Med verksamheter som präglas av kompetens, trygghet, tydliga målbilder och pedagoger
som ägnar mer tid åt undervisning än administration och andra kringsysslor kommer vi att få elever
som är redo för framtiden.

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

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

Äldre i Gnesta
Aktiva seniorer
De flesta äldre har många friska år att se fram emot den dagen de väljer att gå i pension. Aktiviteter
som stimulerar till såväl fysisk som mental träning är av stor vikt för att leva ett långt, friskt och rikt liv.
Därför vill vi tillsammans med bland annat pensionärsorganisationer och andra föreningar arbeta för att
se till att det finns ett gott utbud av aktiviteter för äldre invånare. Vi kommer också att arbeta för att ha
ett gott utbud av bostäder som är utformade för att passa äldres önskemål och behov.
Omsorg
Alla har rätt till en trygg och värdig ålderdom. Äldreomsorgen ska finnas som en garant så att äldre kan
leva ett värdigt liv även då krafter tryter. Verksamheten skall ha hög kvalitet och behöver byggas ut
under kommande år, bland annat kommer ett nytt särskilt boende att byggas.
Även om äldreomsorgen i Gnesta generellt sett är bra så finns idag en oro hos en del äldre för att
omsorgen och servicen inte ska räcka till. Vi vill därför höja kvalitén inom äldreomsorgen genom ett
tydligt ledarskap, en kompetent personal och en kontinuerlig dialog med bland annat brukare,
pensionärsföreningar, landstinget och anhöriga. Ingen ska behöva känna oro inför sitt åldrande i
Gnesta.

9

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

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

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

Ett hållbart Gnesta
Miljö och klimat
Världen står inför stora utmaningar. I arbetet för att söka stoppa utvecklingen och, vid sidan av det,
mildra effekterna av de pågående klimatförändringarna så behöver mänskligheten tänka om. De vägval
vi gör idag påverkar livsvillkoren för framtida generationer.
Gnesta kommun och dess helägda bolag bör tillsammans sträva efter att minimera energiförbrukningen
i lokaler och anläggningar. Vidare bör kommunens bolag vara öppna för att använda olika former av
egenproducerad och förnybar energi i anslutning till verksamhetslokaler.
Vi vill också fortsätta att planera samhället på ett sådant sätt att klimatpåverkan långsiktigt minskar,
exempelvis genom att nya bostäder i första hand planeras i anslutning till goda pendlingsmöjligheter.
Kosten fyller en betydande funktion inom kommunens olika verksamheter, och har dessutom en stark
koppling till miljö- och klimatfrågorna. Vi vill erbjuda vällagad och näringsriktig mat till våra barn, unga
och äldre. Särskild vikt ska även läggas vid att maten serveras på ett smakfullt sätt i en trevlig miljö.
Genom att prioritera närodlade och ekologiska råvaror i så lång utsträckning det är möjligt samt arbeta
för att minska matsvinnet så bidrar kommunen till ett mer hållbart samhälle.
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Öppenhet, mångfald och social hänsyn
Vi önskar ett samhälle där alla känner sig välkomna och kan komma till sin rätt. Vi vill därför aktivt
arbeta för öppenhet och mångfald – med en politik som vänder sig till alla. Vi vill stärka arbetet med
mänskliga rättigheter i Gnesta kommun och motarbeta alla former av diskriminering.
Integrationsverksamheten ska stärkas genom ett tätare samarbete med bland annat vuxenutbildning,
arbetsmarknadsenheten och statliga myndigheter för att ge en snabbare etablering för nyanlända. Goda
möjligheter till jobb, utbildning, bostad och fritidsaktiviteter är viktiga nycklarna till ett välmående
samhälle. Genom att prioritera dessa frågor får vi också goda förutsättningar till en välfungerande
integration och ett samhälle som håller ihop.
Gnesta kommun har under många år arbetat med jämställdhetsfrågor, och ska också fortsätta med det.
Särskilt fokus ska läggas på arbetet med barn och ungdomar där den långsiktiga nyttan kan ha stor
effekt. Att såväl pojkar och flickor ges förutsättningar att växa som individer och utvecklas till sin fulla
potential är viktigt för både individen och för samhället. Fördomar och rådande normer ska inte hindra
vare sig unga eller äldre från att leva ett fritt och utvecklande liv.
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Uppföljning av kommunfullmäktiges verksamhetsmål

1. Gnesta ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och
bo i
Uppföljning av indikatorer
Fler resande med regionaltåg, pendeltåg och buss
 För Sörmlandspilen (regionaltåget) har en ökning av resandet på 3 procent skett under perioden
januari - april 2018 jämfört med samma period förgående år (senare uppgifter ännu inte tillgängliga).
Eftersom Sörmlandspilen de senaste åren haft en positiv resandeutveckling bedöms denna ökning
fortsätta.
 Antalet påstigande på Gnestapendeln har tom juli månad varit 152 000 personer vilket är en ökning
på 0,7 procent jämfört med samma period 2017. Det är cirka fem gånger så många som åker med
Gnestapendeln jämfört med Sörmlandspilen.
 Antalet resor med buss exklusive skolkort har ökat med tre procent under perioden januari-augusti i
år jämfört med samma period föregående år. Om även resande med skolkort och avgiftsfria
sommarresor för skolungdomar inkluderas i statistiken uppgick antalet resor till cirka 124 600 vilket
är 11 procent fler än samma period 2017. Trenden är liknande i hela länet med en ökning på i
genomsnitt 6 procent för busstrafiken
Lägesrapporter
Förbättrad trafikmiljö och förnyelse av centrum
Ombyggnation av centrumdelen på Västra Storgatan startade i augusti 2018 samtidigt som en
byggnation av ny gång- och cykelväg längs Västra Storgatan mellan Thulegatan och Nygatan pågår.
Detta beräknas vara klart hösten 2018.
Ny översiktsplan på gång
Arbete med ett förslag till ny översiktsplan har pågått under året med samråd januari-mars och utställning
juni-augusti 2018. Planen har tidshorisonten år 2030 med utblick mot år 2050. Enligt tidplanen ska
översiktsplanen antas kring årsskiftet 2018/19.
Bättre bredbandsuppkoppling
Utbyggnad av bredband i nordöstra delen av kommunen (Kattnäs/Laxne) pågår under 2018. Dessutom
har Telia Company beviljats stödmedel för två av tre landsbygdsprojekt. De ligger i södra och västra
delen av kommunen och omfattar totalt 1 252 fastigheter.
Fortsatt satsning på platsmarknadsföring
Genom utökade satsningar på information och marknadsföring är målet att fler invånare ska flytta till
kommunen, bland annat till de nya bostäder som byggs och planeras. Genom att synliggöra
kommunens alla styrkor i olika mediakanaler kan även befintliga invånares stolthet öka över Gnesta
kommun som geografisk plats. Exempelvis fortsätter initiativet att skicka kommuninformationen till
alla fritidshusägare. Närvaron i sociala medier har också ökat markant under året. Kommunen har
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liksom tidigare producerat en almanacka för 2018 som delades ut gratis till alla invånare och
sommarboende för att informera om Gnesta kommun. En helt ny fritidskarta har också tagits fram.
I samband med att Gnesta kommun marknadsförs som arbetsgivare, lyfts kommunen även fram som
plats att leva och bo i. Detta har under perioden skett i en specialbilaga i Dagens Nyheter (via en
förvaltningsgemensam annons), och genom att Gnesta kommun deltog på Framtidsmässan tillsammans
med de andra småkommunerna i Sörmland för att attrahera ny personal. Dessutom har vi en
annonsplats på en digital tavla på högskolan i Södertörn respektive Mälardalen för att locka studenter
till Gnesta.
Freja Bad & Gym
Under årets åtta första månader var det cirka 18 500 betalande gäster som besökte anläggningen för att
träna och bada (motsvarande period 2017 var det cirka 21 700 gäster). Till detta kommer skolelever och
föreningar som gästar anläggningen varje vecka. Verksamheten har utvecklats med nya maskiner på
gymmet och sommarsimskolor. Under 2018 har Freja Bad & Gym genomfört 6 grupper med simskola/
plask- och lek och två intensivsimskolor på sommarlovet.
Omfattande upprustning/ nybyggnation av fritidsanläggningar
Skillingavallen: Ny permanent höjdhoppsutrustning monterades i maj.
Gnesta sporthall: Påbörjat markarbete med sprängning för nybyggnation av en fullstor sporthall.
Utomhusgym i Björnlunda: Under maj månad invigdes ett nytt utomhusgym i anslutning till
spontanidrottsplatsen i Björnlunda.
Klämmingsbergsbadet: Nya grillar, parksoffor och sällskapspel har förskönat utomhusmiljön på
badplatsen. Dessutom har pumphuset rustats upp och nytt UV-ljus installerats för färskvatten till
kioskbyggnaden.
Aktiviteter på biblioteket
Biblioteket har haft cirka 71 000 reella och virtuella besökare under januari-augusti i år. (cirka 69 800
besökare januari-augusti 2017). Runt 4 000 besökare har nått kommunen januari-augusti i år via
bibliotekets digitala kanaler, dvs. via hemsidan (87 872 sidvisningar), Facebook och Instagram
(uppgifter för 2017 saknas). Låntagarna uppskattar bibliotekets digitala närvaro och nyttjar bibliotekets
e-tjänster, som t.ex. att låna e-media, streama filmer mm. Biblioteket har anordnat 70 kulturaktiviteter
(132 under samma period 2017 och minskningen beror på personalbrist) som t.ex. bokprat, klassbesök,
bokcirkel, talboksinfo, lovaktiviteter, författarbesök, Barn spelar för barn, språkcaféer, utställningar etc.
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.

2. Alla elever ska ges förutsättningar för att nå
kunskapsmålen i alla ämnen
Uppföljning av indikatorer
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Resultat i skolan
Årskurs 9
Gymnasiebehörighet (%)

Frejaskolan
Riket, totalt

Meritvärde*

Frejaskolan
Riket, totalt

Andel (%) minst E i alla
ämnen

Frejaskolan
Riket totalt

2014

2015

2016

2017

2018

Totalt

90,5
92,5
88,6
86,9

85,1
94,6
78,6
85,6

69,1
80,0
62,9
83,1

88,4
97,7
80,8
82,5

80,2
83,1
77,2
84,4

Totalt

211,3
225,9
198,1
214,8

204,1
227,7
187,2
224,7

182,1
220,2
159,31
224,1

214,3
251,5
182,9
223,5

208,7
224,4
191,1
228,7

Totalt

84,5
87,5
81,8
77,4

64,9
76,3
57,1
77,0

57,3
75,0
47,1
74,2

76,8
88,4
67,3
74,1

69,0
78,0
59,6
75,6

Flickor
Pojkar

Flickor
Pojkar

Flickor
Pojkar

*Till och med 2014 beräknades det genomsnittliga meritvärdet på 16 ämnen, maxvärde 320. Från och med 2015 beräknas det genomsnittliga meritvärdet på 17
ämnen, maxvärde 340. År 2014 är därför inte direkt jämförbart med 2015-2018

Årskurs 6
Andel (%) minst E i alla
ämnen

Gnesta,
kommunala
skolor
Riket, totalt

Totalt

Flickor
Pojkar

2014

2015

2016

2017

2018

66,3
74,0
58,3
79,5

66,1
69,4
62,0
80,5

66,7
64,6
68,8
79,2

79,0
88,5
69,0
77,7

75,0
91,4
58,6

Resultaten för 2018 är preliminära. De officiella betygsresultaten publiceras av Skolverket 25 oktober.

Kommentar:
I årskurs 9 blev cirka 80 procent av eleverna behöriga till gymnasieskolans nationella program
(yrkesprogram). Det innebär en minskning jämfört med året dessförinnan och är lägre än rikssnittet.
Det genomsnittliga meritvärdet, som ger ett mått på hur höga betyg eleverna nått har minskat till 208,7
från 214,3. Även andelen elever som uppnår minst betyget E i samtliga ämnen är lägre än förra året och
ligger på 69 procent. Det finns stora skillnader mellan flickor och pojkar, oavsett mått. Flickorna har
betydligt högre resultat än pojkarna, en skillnad som funnits under flera år. Detta gäller oavsett vilket
betygsmått som används.
Andelen elever som uppnått minst betyget E i årskurs 6 i samtliga ämnen har minskat något jämfört
med 2017, från 79 till 75 procent. Under 2014-2016 låg Gnestas sexor kring 66-67 procent vad gäller
andelen som nått minst betyget E i samtliga ämnen. Detta var en betydligt lägre andel än i riket totalt.
2017 ökade denna andel ganska kraftigt, och även om en minskning skett i år, ligger årets resultat
betydligt högre än tidigare år. Precis som i årskurs 9 är skillnaderna stora mellan flickor och pojkar,
vilket var tydligt redan förra året. Andelen flickor som har minst betyget E i samtliga ämnen har ökat
sedan förra året och ligger nu på 91 procent. Pojkarnas resultat har däremot sjunkit ytterligare jämfört
med föregående år, och ligger nu på knappa 59 procent.
Pojkarnas låga betygsresultat väcker stor oro och kräver insatser på olika sätt. Ett första steg är att
skolorna ska kartlägga samtliga elever som får sin undervisning utanför ordinarie klassrum. Pojkarnas
kunskapsresultat är också ett utpekat förbättringsområde som samtliga skolor ska arbeta med under
innevarande läsår.
Enkät till elever och vårdnadshavare
Andel som instämmer i respektive påstående, elever i åk 2, 5 och 8 i Gnestas kommunala skolor, VT18.
Elever i åk 2 som går på fritidshem, har även svarat på påståenden om fritidshemmet.
Enkätundersökning elever VT18

Åk 2

Åk 5

Åk 8

Jag känner mig trygg i skolan

72 %

81 %

69 %

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att
lära mig mer
Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de
olika ämnena

57 %

44 %

18 %

61 %

68 %

30 %
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Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla
ämnen
Jag känner mig trygg på fritidshemmet

83 %

Jag får lära mig många olika saker på
fritidshemmet
Fritidshemmet: Jag får stöd och hjälp om jag
behöver det

56 %

73 %

56 %

80 %

85 %

Svaren har angetts utifrån en femgradig skala där 5=instämmer helt och 1= instämmer inte alls. Det som redovisas som
”instämmer” i ovanstående tabell är andelen som angett svarsalternativen 5 eller 4.
Andel som instämmer i respektive påstående, vårdnadshavare till elever i åk 2, 5 och 8 i Gnestas kommunala
skolor, VT18. Vårdnadshavare till elever i åk 2 som går på fritidshem, har även svarat på påståenden om
fritidshemmet.
Enkätundersökning vårdnadshavare VT18

Åk 2

Åk 5

Åk 8

Mitt barn känner sig tryggt i skolan

76 %

73 %

77 %

Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande
utifrån sina förutsättningar och behov
Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs
för att nå målen
Mitt barn känner sig tryggt på fritidshemmet

58 %

55 %

40 %

70 %

58 %

42 %

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

55 %

70 %

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

Mer nöjda i åk 5 men mindre nöjda i åk 2 och 8

Under våren genomfördes en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 2, 5 och 8, samt
vårdnadshavare i samma årskurser och i förskolan. På en övergripande nivå har nöjdheten bland elever
och vårdnadshavare gått ner i årskurs 2 och 8 medan den gått upp i årskurs 5. För fritidshemmet är
resultaten generellt höga, men lägre i år jämfört med förra årets mycket höga resultat. Nöjdheten bland
elever inom området normer och värden ligger överlag relativt högt, medan områdena utveckling och
lärande och delaktighet och inflytande ligger lägre. Framförallt är delaktighet och inflytande ett område
som drar ner resultaten totalt.
Bland de yngsta eleverna instämmer flickorna i högre grad än pojkarna i påståendena inom respektive
område. I årskurs 5 är pojkarna i något högre grad nöjdare än flickorna, och i årskurs 8 är skillnaderna
mellan flickor och pojkar markanta. Både flickor och pojkar är mindre nöjda i årskurs 8 och
skillnaderna mellan flickor och pojkar är större än i de lägre årskurserna. Andelen flickor som
instämmer i påståendena är inom vissa områden mycket låg, särskilt inom området delaktighet och
inflytande samt helhetsbilden.

Skolarbetet väcker inte lust att lära

Precis som förra året är det en alltför låg andel elever som upplever att skolarbetet väcker nyfikenhet
och lust att lära mer. Andelen sjunker ju äldre eleverna blir, och i årskurs 8 är det endast 18 procent av
eleverna som instämmer i påståendet. Bland flickor är andelen som instämmer endast 10 procent.
Samtliga skolor behöver fördjupa analysen av detta resultat och följas upp med fokusgrupper i
högstadiet. Lusten att vilja lära är viktig ur många aspekter – inte minst utifrån behovet att utbilda sig
flera gånger och det livslånga lärandet. Stimulans i lärandet är ett av två utpekade förbättringsområden
som samtliga skolor kommer att arbeta med, och redovisa åtgärder kring, under innevarande läsår.
Lägesrapporter
Bra betyg från vårdnadshavare i förskolan
I den enkät som genomfördes bland vårdnadshavare under våren, fick Gnestas kommunala förskolor
överlag ett gott resultat. Andelen vårdnadshavare som uttrycker att de är nöjda med de olika områdena
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av förskolornas verksamhet ligger på en hög nivå liksom förra året. Vårdnadshavarna anger i mycket
hög grad att deras barn känner sig trygga i förskolan och att barnen trivs. Resultaten är lägre när det
exempelvis handlar om barnens möjlighet till lugn och ro under dagen. Resultaten bearbetas och
analyseras inom varje förskola och ger underlag för vad i verksamheten som behöver utvecklas.
Satsning på språkutveckling i förskolan
Förskolorna har ett gemensamt nätverk där temat handlar om språk – Läslyftet och TAKK (tecken
som alternativ och kompletterande kommunikation). Vårens satsning visar goda resultat när det gäller
lärande och utveckling för barn och pedagoger. Fler barn och pedagoger tecknar idag. Det har ökat
ordförståelsen och har varit ett stöd för de barn som inte har svenska som modersmål.
Utveckling av undervisning och ledarskap
Den utvecklingsinsats inom bedömning och betygssättning som påbörjades hösten 2017 har fortsatt
under våren, och har omfattat samtliga skolor. Utvecklingsledarna på både förskolor och skolor har fått
fortbildning inom ledarskap. Ytterligare några lärare har under våren genomgått en meritering och
diplomerats som särskilt yrkesskickliga lärare.
Gnestas gymnasieelever
Under vårterminen 2018 gick 329 Gnestaungdomar på olika gymnasieprogram på gymnasieskolor i
andra kommuner. Dessa ungdomar utgör cirka 95 procent av de gymnasieaktuella årskullarna. Flest
gymnasieelever (133) går på skolor i Nyköping, följt av Södertälje och övriga Stockholmsområdet. De
vanligaste programmen bland Gnestas gymnasieungdomar är det naturvetenskapliga programmet, följt
av de estetiska och samhällsvetenskapliga programmen.
Språkintroduktion (SPRINT) och preparandutbildning
Gnesta kommun erbjuder två introduktionsprogram – språkintroduktion (SPRINT) och
preparandutbildning. Under vårterminen gick 26 elever SPRINT och nio elever preparandutbildning.
Av de 26 SPRINT-eleverna, fick 15 plats på nationellt program eller programinriktat individuellt val på
gymnasieskolor inom samverkansområdet. Resterande 11 har fortsatt på SPRINT och fokuserar
mycket på engelska för att kunna gå direkt till nationella program utan dispens för engelska.
På preparandutbildningen har många elever gjort stora framsteg och klarat mellan två och åtta betyg
under året. Tre elever har läst in hela sin gymnasiebehörighet. Intresset för utbildningen växer och nya
förfrågningar kommer ständigt, även från andra kommuner.
Kulturskolan och fritidsgården Chill
Under våren har Kulturskolan utökat antalet elevplatser (från 295 hösteterminen 2017 till 305
vårterminen 2018), genomfört sin första musikal (”Momo – eller kampen om tiden”) och för andra året
i rad haft feriearbetare som spelat på olika platser i kommunen.
Fritidsgården hade ett stort antal aktiviteter under påsklovet. Under sommaren genomfördes en mängd
planerade sommarlovsaktiviteter med hjälp av bidrag från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF), som exempelvis hajk, Gröna lund-besök, bowling och fiske. För att fånga
upp flickor, en grupp som är underrepresenterad bland fritidsgårdens besökare, har fritidsgården gjort
olika utflykter med endast flickor. Utöver detta har fritidsgårdens personal haft uppsökande verksamhet
i olika delar av kommunen under kvällar och helger, vilket bedöms ha bidragit till att skapa ett större
lugn och att avstyra ungdomsfester.
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3. En trygg vård och omsorg av hög kvalitet
Lägesrapporter
Revidering av riktlinjer för ökad rättssäkerhet
Under 2018 har vuxen- och omsorgsförvaltningen arbetat fram flertal nya och reviderade riktlinjer som
antagits av vuxen- och omsorgsnämnden och därmed säkerställs rättssäkerhet, patientsäkerhet samt
korrekt ärendegång.
Ny funktion som samordnare för folkhälsa
Funktionen finns sedan maj 2018 och är ett kommunövergripande arbete som syftar till att samverka
internt och externt för att sätta fokus på folkhälsofrågorna och bedriva utvecklingsarbete.
Satsning på träning i äldreboendena
Aktivitetssamordnarna på Frustunagården och Ekhagen har breddat erbjudanden till de boende. Det
innebär individanpassad träning och vardagsrehabilitering som syftar till att bibehålla eller förbättra de
boendes funktions- och aktivitetsförmåga samt ge förutsättningar för en meningsfull vardag.
Gnestas nya äldreboende Strandhagen
Bygget av det nya äldreboendet Strandhagen går enligt planerna och beräknas stå klart årsskiftet
2018/2019. Det nya moderna boendet ska rymma 44 lägenheter.
Satsning på kommunikation inom daglig verksamhet
Inom daglig verksamhet har en satsning gjorts på AKK, alternativ och kompletterande kommunikation,
för tydligare dialog och samtal med personer med funktionsvariation. Personalen har gått på utbildning
och implementerat den nya metoden under januari-augusti i år.
Samarbete med frivilligorganisationer och volontärsarbete
Vuxen- och omsorgsförvaltningen har utvecklat frivilligverksamheten och utsett en frivilligsamordnare
under 2018. Frivilligsamordnaren arbetar nu tillsammans med bl.a. PRO och SPF med att starta en
frivilligförening och man har nu utsett frivilligambassadörer i olika föreningar i Gnesta. Ett etablerat
samarbete finns med t.ex. Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, Pensionärs- och
omsorgsrådet (POR), Svenska kyrkan och Handikappförbundet. Under hösten 2018 kommer arbetet
med frivilligföreningen att fortsätta och aktiviteter kommer att kartläggas för att förhindra ensamhet
och isolering. Aldrig ensam i Gnesta är parollen.
Råd- och stödmottagning har öppnat
Vuxen- och omsorgsförvaltningen öppnade våren 2018 i förebyggande syfte råd- och
stödmottagningen där medborgare i Gnesta kan få råd och stöd utan biståndsbedömning. Individ- och
familjeomsorgen har påbörjat samverkan mellan fritidsgården Chill och polisen för det sociala
fältarbetet. Det finns en upprättad plan för fältarbetet och samtliga insatser tas av befintliga resurser.
Träffpunkten och Powerhuset
Träffpunkten har utökat sin verksamhet för seniorer i Gnesta kommun med nya aktiviteter. Vidare har
Gnesta kommun i juni 2018, invigt Powerhuset som är ett samarbete mellan Gnesta kommun, PRO
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och SPF. 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, framför allt hos seniorer.
Fokus på att sänka nattfastan på äldreboendena
För att sänka nattfastan (antal timmar utan måltid) på Frustunagården och Ekhagen erbjuds de boende
förfrukost och aktiva mellanmål under förmiddagar och eftermiddagar. Arbetet fortsätter vidare med
kostenheten och måltidsombud för att erbjuda fler alternativ för varje brukare. Den senaste mätningen
av nattfasta gjordes hösten 2017 på Frustunagården och under hösten 2018 kommer en ny mätning att
utföras i hela Södermanland.

4. Fler välmående och växande företag
Uppföljning av indikatorer
Höga betyg från företagen
I NKI-undersökningen (nöjd-kund-index)1 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.
Företagen i Gnesta kommun ger betyget 3,7 i ett sammanfattande omdöme i Svenskt näringslivs
enkätundersökning. Det är en marginell ökning från förra året med 0,02 och det näst högsta betyget
genom åren.
Insatser för nyföretagande
Under första halvåret 2018 startade 26 nya företag jämfört med 25 företag motsvarande period 2017.
Flest företag startades inom bygg, gräv, måleri och VVS. I samarbete med Nyföretagarcentrum
arrangerade Gnesta kommun en starta-eget kurs om vardera fem tillfällen. Rådgivning till nystartade
företag har även förekommit vid separata tillfällen på biblioteket.
Företag med över fem anställda
Det finns 65 företag registrerade med fler än fem anställda. Under samma period 2017 fanns det 67.
Uppskattade företagsbesök
Kommunalråden och näringslivschefen gjorde 21 företagsbesök under första halvåret (20 samma
period 2017) inom olika branscher, varav fyra företag drevs av kvinnor och 15 drevs av män och resten
av både män och kvinnor.
Under våren har kommunens näringslivssamordnare även deltagit i ett antal nätverksmöten och
genomfört ett stort antal företagsbesök som ett led i arbetet med att förbättra dialog och samverkan
mellan kommun och näringsliv.

Enkäten görs inom ramen för Stockholm Business Alliance (SBA) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Företag
som varit i kontakt med kommunen angående bygglov, markupplåtelser, serveringstillstånd, miljötillsyn och brandtillsyn har fått
frågor om kommunens bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.
1
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Planlagd mark för handel och industri
Två av tre industritomter vid Vackerby industriområde har sålts och nu återstår ca 0,5 hektar.
Kommunen äger 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
Laxne finns ingen kommunal markreserv för industri i dagsläget. Det finns totalt 4,25 hektar
kommunalt ägd och 1,25 hektar privat ägd planlagd mark (2017 var det 5,25 respektive 1,25 hektar).
Lägesrapporter
Mötesplatser för företag
Följande nätverksträffar har på kommunens initiativ genomförts under våren 2018:
 Två frukostmöten i form av ”Morgonsoffor”.
 En affärslunch på tema destinationsutveckling
 Näringslivsgala på Södertuna Slott.
 Två samverkansmöten med Gnesta handel
 Två möten med Näringslivsrådet.
 Fyra frukostmöten i samverkan med Nyföretagarcentrum.
 Ett frukostmöte i samverkan med ”Företagarna” på tema ” GDPR”.

5. Fler i sysselsättning samt en arbetslöshet som ligger minst
2 % under länssnittet
Uppföljning av indikatorer


Relativ arbetslöshet och antal personer med aktivitetsstöd

Målgrupp: 16-64 år
Öppet arbetslösa
(% av arbetskraften)

2018-08-31

Differens 1 år

Program med aktivitetsstöd
2018-08-31

Differens 1 år

Gnesta

2,6

-0,2

3,1

-0,3

Södermanland
Riket

4,7
3,8

-0,4
-0,1

4,7
2,2

-0,4
-0,2

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

Kommentar:




Den öppna arbetslösheten i åldern 16-64 år var 2,6 procent den 31 augusti 2018, en minskning med
0,2 procentenheter från samma tidpunkt 2017. Därutöver deltog 3,1 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 1,6 procent den 31 augusti 2018, en minskning med
0,9 procentenheter sedan 2017. Därutöver var 3,1 procent av ungdomarna i arbetsmarknadspolitiska program. Jämfört med länet och riket var andelen arbetslösa och i program betydligt lägre i
Gnesta.
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Den könsuppdelade statistiken visar något lägre arbetslöshet för kvinnor (2,4 procent) än män (2,7
procent). Mönstret med lägre arbetslöshet bland kvinnor är densamma i Gnesta som i länet och i
riket totalt.

Lägesrapporter
Insatser för sysselsättning
Under första halvåret 2018 har totalt 47 personer varit aktuella för sysselsättningsinsatser. Insatserna
är/har varit 16 personer med extratjänst (subventionerad anställning), 9 personer med
praktik/arbetsträning som insats, 3 ungdomar med ungdomstjänst, 6 personer med någon form av
lönebidragsanställning som insats samt 13 personer med andra former av insatser (t ex intervjuträning,
CV-skrivning och coachande samtal).
Av totalt 47 personer med insatser slutade 19 under angiven period, varav bl a sex ungdomar och fem
nyanlända. Av de som slutade var det bl a sju pga återaktualisering till annan myndighet (som till
exempel arbetsförmedlingen eller försäkringskassan), fem pga subventionerat arbete (vilket oftast
innebär att de blir återaktualiserade för insatser), två på grund av arbete samt två på egen begäran.
Samverkan för ungdomar
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 har resulterat i
gemensamma möten mellan kommunens arbetsvägledare, arbetsförmedlare och ungdomar. Under 2018
har överenskommelsen kring detta samarbete förlängts och hösten 2018 ska det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) på barn- och utbildningsförvaltningen bli mer involverat i nuvarande
samarbete.
Samverkan för nyanlända inom etableringen
Samverkan med Af och DUA har också omfattat personer inom etableringsprogrammet. Detta har
resulterat i gemensamma möten mellan berörda yrkesgrupper och personer inom etableringen samt
framtagande av lokala jobbspår utifrån rådande rekryteringsbehov på arbetsmarknaden (som i Gnesta
riktar in sig mot vårdyrket och barnomsorgen). Ett tätare samarbete med lokala näringslivet har startat
för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för individer att komma ut på den reguljära
arbetsmarknaden men även för att matcha företagens behov av kompetens (genom att t.ex. starta nya
utbildningar).

6. En befolkningstillväxt om minst 2 % per år
Uppföljning av indikatorer
Befolkningen fortsätter att öka
Gnestas befolkning har från årsskiftet till och med den 31 augusti ökat med 142 personer och uppgick
då till 11 161 personer. Det är en ökning med cirka 1,3 procent sen årsskiftet samt 2,2 procent jämfört
med augusti 2017. Befolkningsökningen beror främst på inrikes flyttningsöverskott.
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Befolkningsförändring januari – augusti 2017 och 2018
År
2017
2018

Total
folkökning
56
142

Födelseöverskott
-9
26

Invandringsöverskott
36
25

Inrikes
flyttningsöverskott
24
92

Justering
5
-1

Statistiken under året från SCB är preliminär på grund av eftersläpning i inrapportering och justeras kontinuerligt. Därför stämmer inte
totalsummorna med uppgifterna i denna tabell. Först när december ingår i materialet är statistiken komplett. I de fall där inte heller årsstatistik
stämmer överens har en justering gjorts i statistiken.

Antal beviljade bygglov
Under årets första åtta månader har bygglov med startbesked beviljats för 20 bostäder, samtliga som
en- eller tvåbostadshus. Under motsvarande period 2017 beviljades 53 bostäder, varav 36 lägenheter
och 17 enbostadshus.
Antal färdigställda bostäder
Under perioden januari tom augusti har 43 bostäder färdigställts, varav 36 är lägenheter på Frönäs gärde
och övriga sju bostäder är fristående enbostadshus. Under motsvarande period förra året blev 29
bostäder klara.
God planberedskap
Gnesta kommun har god planberedskap för bostäder i hela kommunen. Planberedskap finns idag för
cirka 280 bostäder. I Gnesta tätort finns planer för 123 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. Utredningsarbete pågår för området väster om Mariefredsvägen, Södra Frustuna, som kan
möjliggöra för 250 nya bostäder och en ny skola/förskola.
Lägesrapporter
Omfattande bostadsbyggande pågår
Frösjö strand: Utbyggnaden av bostäder på Frösjö strand pågår. Exploatören Nokon har påbörjat den
andra etappen med ytterligare 39 bostadsrätter som beräknas bli klar första kvartalet 2019. I området
återstår därefter ett kvarter med ett sexvåningshus att bygga.
Frönäs gärde: Under året blev samtliga FB Bostads 36 lägenheter klara vid Frönäs gärde. I området finns
vidare en tomt som är anvisad till Gnestahem för byggande av cirka 40 hyresrätter.
Österkärv: Den första etappen av Bokloks bostadsprojekt i Österkärv med 42 lägenheter beräknas vara
klart vid årsskiftet 2018/2019. Även nästa etapp med 38 lägenheter har påbörjats och beräknas ha
inflyttning våren 2019.
Åkervägen: För ett område vid Åkervägen i norra Gnesta beviljades bygglov för 44 lägenheter under
2018. Bygglovet är just nu överklagat. Gnestahem planerar att bygga hyresrätter på platsen.
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7. Ett starkt, brett och inkluderande föreningsliv
Uppföljning av indikatorer
Stor bredd av kulturaktiviteter
Gnesta kommun har ett nära samarbete med Scenkonst Sörmland. Under våren visades
teaterföreställningen Jag kommer härifrån i samverkan med Grytsbergs säteri. I juli visades
dansföreställningen Iceolo på Frösjö strands badplats under två dagar (med tre föreställningar) för att ta
kulturen till där människorna är. Föreställningen var gratis och lockade cirka 300 personer.
Enligt Sörmlandsmodellen erbjuds alla barn och unga från förskola upp till 18 år kultur på skoltid.
Under första halvåret har 64 barn 0-5 år, 1 331 barn 6-12 år, 785 ungdomar 13-18 år tagit del av detta.
Nästan tre kulturevenemang per dag
Under första halvåret har sammanlagt 503 kulturevenemang genomförts. Det är evenemang som
anordnas av både kommun och olika föreningar, såsom konst, musik, dans, teater, bingo, bio,
workshops och föreläsningar för alla åldrar.
Lägesrapporter
Beslut om idrottspolitiskt program
Under 2017 har ett arbete pågått med att ta fram ett idrottspolitiskt program i samarbete med
föreningarna. Beslut om programmet togs våren 2018 i kommunfullmäktige.

8. Gnesta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
Uppföljning av indikatorer
Mindre andel långtidssjukskrivningar
Sjukfrånvaron ligger på 8,18 procent den 31 augusti (kvinnor 8,79 procent, män 6,03 procent) jämfört
med 7,98 procent (kvinnor 8,32, män 6,64) vid samma tidpunkt föregående år. Noterbart är att
långtidssjukskrivningarna minskat och utgör idag 50 procent av den totala sjukfrånvaron, att jämföra
med 60 procent under 2017.
Viss ökning av andel heltidsanställda
Antal anställda personer i kommunen uppgick under perioden till 868, vilket i princip är oförändrat
jämfört med samma period 2017. Av samtliga månadsavlönade har 70 procent en heltidsanställning,
varav 67 procent av kvinnorna och 81 procent av männen. Det innebär en total ökning jämfört med
förra året, då 65 procent hade en heltidsanställning (63 procent av kvinnorna och 71 procent av
männen).
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Lägesrapporter
Utbildningsinsatser
Till och med augusti månad har två av årets fyra ledarforum genomförts. Teman har varit arbetsmiljö
respektive kommunikation. HR erbjuder från och med våren 2018 ett antal utbildningar till chefer varje
år. Hittills har det varit tema arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsinsatser för medarbetare planeras
dels tillsammans med respektive chef i en utvecklingsplan, dels som gemensamma utbildningar som
krävs för verksamheten.
Reflektionsgrupper för chefer
Under våren 2017 skapades reflektionsgrupper för alla chefer i Gnesta kommun i syfte att fördjupa
ledarförmågor genom kollegialt lärande. Initialt driver grupperna själva sitt arbete men med möjlighet
att avropa stöd från HR att agera moderator, ta fram underlag eller leda en utvecklingsinsats.
Kartläggning för utökad heltidssatsning
2017 fastslog Gnesta kommun en heltidsplan i enlighet med den nationella satsningen Heltidsresan.
Heltidsresan är ett gemensamt initiativ från de centrala parterna SKL och Kommunal med målet att få
fler medarbetare att arbeta heltid inom välfärdsyrkena. Just nu kartläggs förutsättningarna för en utökad
heltidssatsning i Gnesta kommuns olika verksamheter.

9. En god ekonomisk hushållning
Uppföljning av indikatorer
Prognossäkerhet vid budgetuppföljningar
Redovisas i årsredovisningen.
Ekonomiskt resultat
Redovisas i ekonomiavsnittet.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter
Redovisas i ekonomiavsnittet.
Lägesrapporter
Digitalisering av processer pågår i samtliga förvaltningar
Kommunstyrelseförvaltningen: IT-enheten har tillsatt en tjänst som processledare för digitalisering. För
att bedöma omfattningen av digitaliseringsbehovet i kommunen och skapa en handlingsplan för
digitalisering pågår en kartläggning av respektive förvaltnings behov inom området. Implementering av
nytt affärssystem med flera digitaliserade komponenter påbörjades i mars 2018 och förväntas tas i bruk
1 januari 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. Våren 2018 infördes e-tjänsterna bokning av kommunens
infartsskyltar och att lämna synpunkter om kommunens verksamheter.
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Inom vuxen- och omsorgsförvaltningen har under 2018 vårdplanering med hjälp av video gjorts i
ungefär 65 procent av fallen. Det innebär att personalen uppskattningsvis har sparat 42 timmar i restid
och 240 mils resväg under en sexmånadersperiod. 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 att tas i drift hösten 2018.
Under 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen fortsatt med utrullningen av 1 till 1 satsningen, där
alla elever inom skolan arbetar med en egen dator eller läsplattor. Ett flertal blanketter har digitaliserats
och nu erbjuds e-tjänster för t.ex. Skolskjutsansökan, svara på erbjudande om skolskjuts,
inackorderingsbidrag m.fl. Ett nytt system för att hantera läsplattor över internet har införts inom
förskolan utreds införande av ett lämpligt systemstöd i syfte att underlätta dokumentation,
kommunikation med hemmet och det pedagogiska arbetet för personalen.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla och implementera e-tjänster
inom bl a bygglov. Miljöenheten har startat ett arbete med målet att digitalisera hela ärendekedjan från
ax till limpa för att effektivisera tillstånds- och tillsynsarbetet.

10. Långsiktigt minskad natur- och klimatpåverkan
Uppföljning av indikatorer
Rejäl förbättring i rankingen för Sveriges bästa miljökommun
Aktuell Hållbarhet, tidigare Miljöaktuellt, genomför en landsomfattande kommunranking för att utse
Sveriges bästa miljökommun. Gnesta tog ett stort steg upp från plats 160 2017 till plats 97 i år av 290
kommuner. Tilläggas bör att frågorna varierar mellan åren till skillnad från Gröna nyckeltal. Det är inte
möjligt att göra en direkt jämförelse mellan olika år i Aktuell Hållbarhets ranking. Vissa år är det frågor
kommunen jobbar särskilt med andra inte.
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 tvärvillkor2 som är viktigt att känna till i samband med
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 exempelvis 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. Bevattningsförbudet omfattar alla som
nyttjar kommunalt drickvatten. Efter bevattningsförbudet har förbrukningen minskat med i snitt 12
procent. Bevattningsförbudet kommer fortsatt att gälla då grundvattnet fortfarande sjunker. Den torra
och varma sommaren bidrog även till tre skogsbränder inom kommunens gränser, varav en av dessa
var den största i länet.
2

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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Upprustningar inom VA
En omfattande upprustning pågår av kommunens vattenverk och avloppsreningsverk samt en
utredning om ny vattentäkt i Gnesta. Nedan redovisas en lägesrapport.
 Byggstart för Laxnelänken ägde rum hösten 2017 och byggtiden är cirka ett år. Beräknas vara klart
november/december 2018.
 Upprustning av Björnlunda reningsverk har påbörjats hösten 2017 och beräknas bli klar under
hösten 2018.
 Upprustning av Björnlunda vattenverk blev klart i början av sommaren 2018.
 Utbyggnaden av ett digitalt driftövervakningssystem har pågått sen 2016 och fortsätter under 2019.
 Utredning om Gnesta vattentäkt pågår. Utredningen ska klarlägga behoven för att långsiktigt
säkerställa god tillgång och god vattenkvalitet. Utredningen beräknas vara klar vintern 2018/19.
 Vattenverket i Stjärnhov kommer att upprustas under 2019.
 Styrsystemet i Gnesta vattenverk kommer att bytas hösten 2018 för att säkerställa fortsatt drift.

11. Främjande av mänskliga rättigheter och motverkande av
all form av diskriminering
Lägesrapporter
Arbetet med jämställdhetsplanen och likabehandling
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 för brukare
och inom olika områden. För att möjliggöra levande diskussioner och samtal i arbetsgrupper kring
jämställdhet och likabehandling har fasta diskussionsunderlag tagits fram och under våren har cheferna
börjat använda dessa.
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 äldreboende, hemtjänst och Träffpunkten för att tillgängliggöra bibliotekets tjänster och
resurser för dessa prioriterade grupper. Det genomförs t.ex. högläsning och utlån av media via Legimus
(Myndigheten för tillgängliga medier).
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/funktionsnedsättning.
Förberedelse för lagstiftning om barnkonvention
Den 13 juni i år beslutade Sveriges riksdag att göra barnkonventionen till lag som börja 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. Barnoch utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet enligt SKL:s tillämpningsnycklar som underlättar för
kommunerna att få en bild av hur långt arbetet med barnrätten kommit.
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Gnestas ekonomi
Resultat och prognos
Kommunens resultat efter augusti uppgår till 0,6
mkr och prognosen för 2018 är 4,8 mkr. Det är
framförallt de positiva avvikelserna för
kommunstyrelsen samt de kommungemensamma
posterna som jämnar ut resultatet per augusti för
barn- och utbildningsnämnden samt vuxen- och
omsorgsnämnden.

överskott med 15,2 mkr. Den positiva avvikelsen
per augusti beror främst på lägre avskrivningar än
budgeterat, realisationsvinst vid försäljning av
värdepapper samt kommungemensamma
kostnader som ej tagits i anspråk. Prognosen för
utfallet av helåret ökar, främst på grund av
ytterligare försäljning av värdepapper.

Sammanställt resultat
Det sammanställda resultatet efter eliminering av
koncernmellanhavanden för Gnesta kommun
tillsammans med bolagen uppgår per 31 augusti
2018 till 6,6 mkr (13,7 mkr per 31 augusti 2017).

Nämnderna
Kommunstyrelsens skattefinansierade
verksamhet visar en positiv budgetavvikelse med
3,6 mkr efter augusti och för helår bedöms ett
överskott med 4,6 mkr. Per augusti är det främst
samhällsunderstödda resor som avviker positivt,
detta på grund av att kommunens subvention för
pendeltåget hittills under året varit lägre än
budgeterat. Prognosen för helår på 4,6 mkr
omfattar även försäljning av mark och fastigheter.

Ingen förändring har skett av sammansättningen
av den kommunala koncernen som ingår i den
sammanställda redovisningen under delårsperioden.
Bolagen har inte varit föremål för revision per
augusti 2018 (i likhet med tidigare år och enligt
gällande lagstiftning), en översiktlig granskning av
koncernens konsolidering har genomförts av
bolagens revisorer.

Taxefinansierad verksamhet Både VA- och
Renhållningsenheten har en negativ avvikelse mot
budget på tillsammans 1,6 mkr (-0,5 mkr samt 1,1 mkr). Detta beror på att en större del av
verksamheternas debitering sker i oktober månad.
Helårets utfall prognostiserats till 0, i enlighet med
budget.

Budgetavvikelse och prognos per nämnd
Den totala budgetavvikelsen uppgår till minus 3,5
mkr, varav kommungemensamma poster står för
13,1 mkr och kommunstyrelsen står för 3,6 mkr i
positiv avvikelse. Barn- och utbildningsnämnden
och Vuxen- och omsorgsnämnden uppvisar
negativa avvikelser med 7,7 mkr respektive 11,7
mkr.

(mkr)
Kommungemensamma
poster
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnd
Barn- och
utbildningsnämnd
Vuxen- och
omsorgsnämnd
Totalt exkl. VA och
renhållning
VA och renhållning
Totalt inkl. VA och
renhållning

Samhällsbyggnadsnämnden har en positiv
avvikelse mot budget per augusti med 0,8 mkr.
Detta beror framförallt på vakanser inom några
enheter samt lägre omkostnader än budgeterat.
Räddningstjänsten avviker negativt med -0,7 mkr
beroende på högre kostnader från Nyköpings
kommun men även på självrisk för skogsbrand i
augusti. Helårsprognosen visar -0,3 mkr på grund
av högre personalkostnader på Gata- park och
den redan överskridna budgeten för
räddningstjänsten.

Avvikelse mot
Avvikelse Prognosticerat
Budget budget efter mot prognos
resultat
helår augustimånad
helår

590,7

13,1

15,2

605,9

-82,2
-27,9

3,6
0,8

4,6
-0,3

-77,6
-28,2

-282,3

-7,7

-6,0

-288,3

-192,1

-11,7

-14,8

-206,9

6,1

-1,9

-1,3

4,8

0

-1,6

0

0,0

6,1

-3,5

-1,3

4,8

Barn- och utbildningsnämnden uppvisar en
negativ avvikelse med 7,7 mkr. På helår
prognostiseras ett resultat med minus 6 mkr. Den
största negativa avvikelsen mot budget beror på
att budgeten för gymnasieskolan baserades på ett
för lågt elevantal. Kostnader för personal har
också ökat. Åtgärder för att minska kostnaderna
har vidtagits men resultatet kommer inte att
kunna återhämtas helt till årsskiftet.

Kommungemensamma poster
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse
med 13,1 mkr. På helår prognostiseras ett
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Gnestas ekonomi
Vuxen- och omsorgsnämnden har en negativ
budgetavvikelse på 11,7 mkr. Avvikelsen beror
främst på att kompensation för ökat antal
placeringar ej erhållits i budget, men även på
ökade personalkostnader. Korttidssjukfrånvaron
har varit hög under året på grund av influensor
mm och konsultkostnader har ökat i och med
vakanser. Åtgärdsplaner har tagits fram för
hantering av kostnaderna. På helår prognostiseras
dock för närvarande ett underskott med minus
14,8 mkr på grund av externa placeringar,
volymökningar och fördyrad hemtjänst.

Pensionsskuld
(tkr)
Pensioner individuell del,
inklusive löneskatt
Avsättning för pensioner,
inklusive löneskatt
Pensioner intjänade före 1998,
ansvarsförbindelsen, inklusive
löneskatt
Total pensionsskuld, inkl
särskild löneskatt 24,26%
Bokförda likvida medel
Bokfört värde finansiella
placeringar
Totalt finansiella
placeringar
Marknadsvärde finansiella
omsättningstillgångar
Marknadsvärde totalt
finansiella placeringar exkl.
likvida medel
Skillnad mellan
pensionsåtagande och
marknadsvärdet på de
finansiella placeringarna
avsedda för pensioner
Finansiella placeringar
marknadsvärde/bokfört värde
( %)
Soliditet inklusive
ansvarsförbindelsen (%)

Finansiella nyckeltal
(mkr)
Soliditet
Nettokostnadsutveckling
exklusive
jämförelsestörande poster
Verksamhetens
nettokostnader i % av
skatteintäkter

2017-08-31
56,3%

2018-08-31
57,5%

6,8%

6,5%

98,2%

101,3%

Soliditeten som är ett mått på hur stor del av

2017-12-31

2018-08-31

21 493

20 469

5 783

5 576

170 494

169 364

197 770
3 460

195 409
0

124 125

130 229

127 585

130 229

144 134

151 392

144 134

151 392

53 636

44 018

116%

116%

29%

30%

tillgångarna som finansierats med skatter och
bidrag har ökat jämfört med samma tidpunkt
2017 samt sedan årsbokslutet 2017. Nyckeltalet
förväntas minska något till årsskiftet då ett nytt
lån på 50 mkr tagits efter rapportperiodens slut
(september).

Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den
så kallade blandmodellen. I augusti 2018 var
kommunens pensionsskuld inklusive löneskatt
195 mkr varav 169 mkr avser ansvarsförbindelsen.

Nettokostnadsutvecklingen för 12-månaders-

Avstämning av finansiella mål
Gnesta kommun har tre finansiella mål:

perioden är 6,5 procent och har minskat något
från samma period föregående år. Minskningen
beror främst på högre intäkter januari-augusti
2018 jämfört med motsvarande period förra året.

1. Resultatet ska i genomsnitt vara 1,5 procent
av skatter och statsbidrag under innevarande
mandatperiod.

Verksamhetens nettokostnader motsvarar

Årets prognos pekar på ett resultat på cirka 0,8
procent. Dock har de senaste årens resultat
bidragit till att ett genomsnittligt resultat i procent
av skatter och statsbidrag under mandatperioden
2015-2018 uppgår till 1,9 %.

101,3 % av skatteintäkterna jämfört med 98,2 %
föregående år. Åtgärdsplaner har tagits fram,
främst inom Barn- och utbildningsnämnden och
inom Vuxen- och omsorgsnämnden för att
bromsa kostnadsutvecklingen.

Målet förväntas bli uppfyllt.
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Balanskravet
Balanskravsresultatet är ett resultat rensat för
vissa poster som inte härrör från den egentliga
verksamheten, till exempel realisationsvinster av
anläggningstillgångar.
Prognosen för 2018 visar ett balanskravsresultat
på 4,8 mkr.

2. Investeringarna ska i genomsnitt vara
självfinansierade till 60 procent för den
skattefinansierade verksamheten under
innevarande mandatperiod.
Målet förväntas bli uppfyllt.
3. Mål enligt finanspolicy: Avkastning på
pensionsportföljen ska användas till att kapa
topparna på de utbetalningar som överstiger
ca 2 mkr från och med 2010
Målet förväntas bli uppfyllt.

28

Gnestas medarbetare
Fler månadsanställda
Kommunens personalvolym ökar. Från föregående års 862 månadsanställda till 868 i år, vilket
motsvarar en ökning om 0,7 procent.

Andelen tillsvidareanställda oförändrad
2018 är 84 procent av våra månadsavlönade medarbetare tillsvidareanställda (85 procent 2017).

Medelsysselsättningsgraden
Medelsysselsättningsgraden 2018 är 92 procent, 89 procent 2017 (kvinnor 91 procent och män 94
procent, 89 procent respektive 91 procent 2017).

Pensionsavgångar i princip oförändrade
2018 är cirka 19 procent (18 procent 2017) av kommunens anställda 60 år och äldre och förväntas
därmed gå i pension inom 7 år. Detta är en marginell ökning om 1 procentenhet.

Nyckeltal

(Mätdatum 2017-08-31 respektive 2018-08-31 om inte annat anges)
Antal månadsavlönade samt varav årsarbetare 2017
Förvaltning

Totalt

Kvinnor

Män

Antal anställda

Årsarbetare

Antal anställda

Årsarbetare

Antal anställda

Årsarbetare

Barn- o Utbildning

409

372

335

307

74

64

Kommunstyrelsen

77

69

54

47

23

22
29

Samhällsbyggnads

41

41

12

12

29

Vuxen- och omsorg

342

299

294

255

48

44

Totalsumma

862

780

688

622

174

158

Antal månadsavlönade samt varav årsarbetare 2018
Förvaltning

Totalt
Antal anställda

Kvinnor

Årsarbetare Antal anställda

Män

Årsarbetare

Antal anställda

Årsarbetare

Barn- o Utbildning

401

372

324

303

77

69

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnads

94
51

86
51

61
18

54
18

33
33

32
33

Vuxen- och omsorg
Totalsumma

325
868

288
796

283
683

248
623

42
185

39
173
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Gnestas medarbetare
Total sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid
20170101 – 20170831

Förvaltning

Totalt

Kvinnor

20180101 – 20180831

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Barn- o utbildning
Kommunstyrelsen

8,31
5,02

8,91
5,22

5,42
4,60

9,04
2,60

9,69
2,96

6,12
2,05

Samhällsbyggnad

2,38
9,15
7,98

2,88
8,60
8,32

2,13
12,12
6,64

3,49
9,57
8,18

3,34
9,40
8,79

3,57
10,42
6,03

Vuxen- o omsorg
Totalt

Total sjukfrånvaro i procent utifrån åldersintervaller
20170101 - 20170831

Ålder

Totalt

Kvinnor

<=29

7,23

8,08

30-49

7,27

>=50

8,89

Total

7,98

20180101 – 20180831

Män

Totalt

Kvinnor

4,78

7,60

8,65

4,71

7,67

5,74

8,02

8,70

5,76

9,03

8,25

8,57

8,93

7,07

8,32

6,64

8,18

8,79

6,03

Sjukfrånvaro i 60 dagar eller längre
Period

Totalt

Kvinnor

Män

2017 jan-aug

60,15%

59,47%

63,78%

2018 jan-aug

50,04%

50,14%

49,48%
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Män

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen
(1997:614) om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR). Följande redovisningsprinciper är desamma som i den senaste
årsredovisningen i de fall där inget annat anges.

för väsentligt belopp satt till ½ prisbasbelopp
(respektive räkenskapsårs prisbasbelopp).
Avskrivningsmetod
Anläggningstillgångar skrivs av linjärt efter en
bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla
resursförbrukningen. Nya materiella
anläggningstillgångar som består av flera
komponenter med olika nyttjandetid delas upp
och skrivs av var för sig.

Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt bokföringsmässiga grunder vilket är i
enlighet med god redovisningssed. Fordringar har
upptagits till de belopp varmed de beräknas
inflyta.

För maskiner och inventarier tillämpas i
huvudsak följande avskrivningstider
Anläggningstillgångar
Avskrivningstider (år)
Maskiner
5
Inventarier
5

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

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

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

Följande avskrivningstider tillämpas för
byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Avskrivningstider (år)
Verksamhetsfastigheter
20
Fastigheter för affärsverksamhet
20
Publika fastigheter
10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

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

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

Internränta
Som ersättning för använt kapital belastas
avgiftskollektivet med en intern ränta på bokfört
värde på anläggningstillgångar. Under 2017 har
räntan varit 1,8 procent.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna upptas till
anskaffningsvärde och avdrag för planenliga
avskrivningar görs systematiskt över
nyttjandeperioden. Investeringsbidrag och
anslutningsavgifter redovisas som skuld och
periodiseras över anläggningarnas respektive
nyttjandeperiod. Jämförelse görs i förekommande
fall med marknadsvärdet och vid behov görs en
nedskrivning.

Kostnader
Kostnadsföring i resultaträkningen eller
aktivering i balansräkningen
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år
klassificeras som investering om värdet är ett
väsentligt belopp. I Gnesta kommun är gränsen
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Redovisningsprinciper
Omsättningstillgångar

Skulder
Semesterlöneskulden justeras enbart per
årsbokslut.

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

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen för koncernen
Gnesta kommun har upprättats enligt
förvärvsmetoden vilket innebär att förvärvade
tillgångar och skulder redovisas till värdet vid
förvärvstidpunkten enligt upprättad
förvärvsanalys. Gnesta kommunkoncerns
redovisning har konsoliderats proportionellt viket
innebär att belopp i koncernens resultat- och
balansräkning motsvarar ägd andel i bolaget.
Koncerninterna fordringar och skulder,
internförsäljning samt internvinster elimineras i
den sammanställda redovisningen.
Marknadsbaserad prissättning tillämpas vid
leverans inom koncernen.

Finansiella tillgångar
Kommunens pensionsmedelsportfölj är
klassificerad som omsättningstillgång då de inte är
avsedda att innehas eller brukas stadigvarande.
Portföljens förvaltning anges i den finanspolicy
som fullmäktige har fattat beslut om.
Omsättningstillgångar omvärderas i
förekommande fall till lägsta värdets princip.
Avsättningar
Pensioner
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen.
Detta innebär att den pension som intjänats till
och med verksamhetsåret 1997 behandlas som en
ansvarsförbindelse i balansräkningen.
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998
redovisas som en kostnad i resultaträkningen.
Övriga pensionsåtaganden, som visstids- eller
garantipension och intjänad pension på lönedelar
över 7,5 basbelopp, redovisas under avsättningar i
balansräkningen. Såväl kostnad som avsättning
har belastats med löneskatt på 24,26%.

Gnesta kommunkoncern AB upprättar
årsredovisning och koncernredovisning i enlighet
med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
(K3). Redovisningsprinciperna kan skilja något
mellan enheterna. Det rör sig dock om marginella
skillnader som har liten påverkan på koncernens
resultat och ekonomiska ställning.
Avvikelser från RKR:s rekommendationer
Avskrivningar av anläggningstillgångar påbörjas
helt kalenderår, det vill säga året efter att en
investering har färdigställts, vilket avviker från
RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar.

Övriga avsättningar
Kommunen har även bokfört övriga avsättningar
vilka är skulder som är ovissa vad gäller
förfallotidpunkt eller belopp. Dessa avsättningar
specificeras i not.
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Resultaträkning
Gnesta kommun
Utfall
Budget

Utfall
(tkr)

Not

2018-01-01 2018-08-31

2017-01-01 2017-08-31

Sammanställd redovisning
Utfall
Utfall

Prognos

Helår
2018

Helår
2018

2018-01-01 2018-08-31

2017-01-01 2017-08-31

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2
3
4
4

91 136
-510 053
0
-10 272
0
-429 189

74 774
-469 203
0
-8 466
0
-402 894

100 388
-720 659
0
-16 923
0
-637 194

104 388
-731 618
0
-14 923
0
-642 153

138 186
-523 662
0
-27 003
66
-412 413

119 076
-481 044
0
-24 872
74
-386 766

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

5
6
7
8

337 751
85 796
7 072
-807
623

328 707
81 608
3 353
-774
10 000

507 979
131 445
5 030
-1 160
6 100

508 729
125 199
14 235
-1 210
4 800

337 751
85 796
5 262
-9 790
6 606

328 707
81 608
1 788
-11 675
13 662

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Skattekostnader
Delårets resultat

0
0
0
623

0
0
0
10 000

0
0
0
6 100

0
0
0
4 800

0
0
28
6 634

0
0
0
13 662

Realisationsvinst/förlust

0

-1 433

0

0

623

8 567

6 100

4 800

Delårsresultatet enligt balanskravet
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Balansräkning
Gnesta kommun
(tkr)

Not

Sammanställd redovisning

2018-08-31

2017-12-31

2018-08-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

9

257

358

257

358

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar
Summa materiella anläggningstillgångar

10
11
12

117 938
24 821
102 296
245 055

122 933
29 998
61 355
214 286

838 351
93 029
235 119
1 166 499

856 798
98 655
107 875
1 063 328

Finansiella anläggningstillgångar

13

127 462

127 462

6 298

6 313

372 774

342 105

1 173 054

1 069 998

36 788
58 662
130 229
22 651

33 668
49 600
124 125
88 402

36 956
62 564
130 229
101 899

33 836
50 698
124 125
109 120

Summa omsättningstillgångar

248 329

295 796

331 647

317 780

SUMMA TILLGÅNGAR

621 103

637 901

1 504 701

1 387 778

18

-357 134
-623

-356 511
-12 974

-362 645
-6 634

-356 011
-13 662

19
20

-5 573
-14 850

-5 783
-16 173

-5 573
-19 772

-5 783
-21 123

-20 424

-21 957

-25 346

-26 906

-126 500
-117 046

-126 500
-132 934

-962 951
-153 760

-850 046
-154 815

Summa skulder

-243 546

-259 434

-1 116 711

-1 004 861

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-621 103

-637 901

-1 504 701

-1 387 778

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter och varulager
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

14
15
16
17

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
därav årets resultat

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Övriga avsättningar

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

21
22
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Gnesta kommun
(tkr)

Not

Panter och Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, inkl.löneskatt 24,26%
Kommunal borgen Gnesta kommunkoncern AB, Gnestahem AB
och Gnesta förvaltnings AB
Operationella Leasingavgifter 12 mån och framåt
Framtida hyror med förfall överstigande 5 år
Summa panter och ansvarsförbindelser

2018-08-31

2017-12-31

169 364

170 494

812 951
6 682
457 098
1 446 095

730 046
4 330
477 320
1 382 190

1 110

1 110

23

Förvaltningsuppdrag
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Noter
(tkr)

Not 1. Verksamhetens intäkter
Inklusive interna intäkter
avgår interna intäkter

Gnesta kommun
2018-01-01 - 2018-08-31
2017-01-01-2017-08-31

Sammanställd redovisning
2018-01-01 - 2018-08-31
2017-01-01-2017-08-31

212 029
-120 893

184 964
-110 189

0
0

0
0

91 136
7 263
34 184
5 171
39 999
4 518
0

74 774
19 372
32 215
5 110
14 878
3 200
0

138 186
7 263
34 184
51 886
39 999
4 518
335

119 076
19 372
32 215
50 839
14 878
1 772
0

Not 2. Verksamhetens kostnader
Inklusive interna kostnader
avgår interna kostnader

-630 946
120 893

-579 392
110 189

0
0

-579 392
110 189

Verksamhetens kostnader
varav entreprenader och köp av verksamhet
varav ersättning
varav personalkostnader
varav lokalkostnader
varav förbrukning och främmande tjänster
varav diverse kostnader

-510 053
-66 093
-9 227
-297 385
-60 752
-28 679
-47 918

-469 203
-57 671
-9 584
-280 091
-56 559
-26 332
-38 966

-523 662
-66 093
-9 227
-313 060
-10 923
-76 442
-47 918

-481 044
-57 671
-9 584
-288 353
-11 863
-74 607
-38 966

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
-101
-4 995
-5 177
-10 272

0
0
-100
-3 717
-4 648
-8 466

66
0
-101
-19 485
-7 418
-26 937

74
0
-100
-19 867
-4 905
-24 798

Verksamhetens intäkter
varav försäljningsmedel
varav taxor och avgifter
varav hyror och arrende
varav bidrag
varav försäljning av verksamhet
varav övriga förvaltningsintäkter

Not 3. Jämförelsestörande poster
Omstruktureringsreserv
Värdeförändring omsättningstillgångar
Avsättning Korslöt
Summa

Not 4. Av- och nedskrivningar
Nedskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar
Avskrivning immateriella tillgångar
Avskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Summa
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Not 5. Skatteintäkter
Preliminära skatteinbetalningar innevarande år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Definitiv slutavräkning föregående år
Summa

Gnesta kommun
2018-01-01 - 2018-08-31
2017-01-01-2017-08-31

Sammanställd redovisning
2018-01-01 - 2018-08-31
2017-01-01-2017-08-31

339 152
7
-1 409
337 751

330 644
-2 818
881
328 707

339 152
7
-1 409
337 751

330 644
-2 818
881
328 707

70 970
1 152
16 816
2 399

67 860
0
15 070
3 495

0
0

0
0

70 970
1 152
16 816
2 399
0
0
0

67 860
0
15 070
3 495
0
0
0

0
-4 226
-1 315
85 796

-71
-4 595
-151
81 608

0
-4 226
-1 315
85 796

-71
-4 595
-151
81 608

Not 7. Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Ränteintäkter kundfordringar
Ränta på reverslån
Borgensavgift
Övriga finansiella intäkter
Summa

2 493
22
0
1 811
2 746
7 072

311
38
0
1 611
1 392
3 353

2 494
22
0
0
2 746
5 262

358
38
0
0
1 392
1 788

Not 8. Finansiella kostnader
Räntekostnader
Dröjsmålsränta
Bankavgifter
Övriga finansiella kostnader
Summa

-320
-55
-351
-81
-807

-72
-41
-220
-441
-774

-9 216
-55
-351
-168
-9 790

-12 462
-41
-220
1 048
-11 675

Not 6. Generella statsbidrag och utjämning
Bidragsintäkter
Inkomstutjämningsbidrag
Reglerings-/strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Välfärdsmiljarderna
Tillfälligt statsbidrag
Statsbidrag - använda flyktingmedel
Statsbidrag - ökat bostadsbyggande
Bidragskostnader
Reglerings-/strukturbidrag
Kostnadsutjämningsavgift
Utjämningsavgift LSS
Summa
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Not 9. Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Vid årets början
Årets avslutade investeringar
Avyttrat under året
Summa

Gnesta kommun
2018-08-31
2017-12-31

Sammanställd redovisning
2018-08-31
2017-12-31

4 413
0
0
4 413

4 363
50
0
4 413

4 413
0
0
4 413

4 363
50
0
4 413

-4 055
-101
0
-4 156

-3 906
-149
0
-4 055

-4 055
-101
0
-4 156

-3 906
-149
0
-4 055

0
0
0
0
257

0
0
0
0
358

0
0
0
0
257

0
0
0
0
358

5 år

5 år

5 år

5 år

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

203 916
0
0
203 916

176 418
27 498
0
203 916

1 158 815
1 417
-147
1 160 085

1 110 106
54 479
-5 770
1 158 815

Avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivningar
Avyttrat under året
Summa

-80 983
-4 995
0
-85 978

-75 409
-5 574
0
-80 983

-285 608
-19 717
0
-305 325

-259 505
-27 581
1 478
-285 608

Nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Avyttrat under året
Summa
Utgående bokfört värde

0
0
0
0
117 938

0
0
0
0
122 933

-16 409
0
0
-16 409
838 351

-10 471
-7 223
1 285
-16 409
856 798

Varav:
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Bostadsfastigheter
Mark/markanläggning
Summa

980
57 849
38 233
0
20 876
117 938

1 090
60 418
40 549
0
20 876
122 933

980
57 849
38 233
0
20 876
117 938

300 012
75 486
40 549
369 590
71 161
856 798

5-50 år

5-50 år

5-50 år

5-50 år

Avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivningar
Avyttrat under året
Summa
Nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Avyttrat under året
Summa
Utgående bokfört värde
Avskrivningstider
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar skrivs ej av.

Avskrivningstider
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar skrivs ej av.
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Gnesta kommun
2018-08-31
2017-12-31

Sammanställd redovisning
2018-08-31
2017-12-31

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

100 320
0
-630
99 690

85 577
14 891
-147
100 320

175 157
1 588
-630
176 115

159 978
15 662
-483
175 157

Avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivningar
Avyttrat under året
Summa

-70 322
-5 177
630
-74 869

-63 713
-6 756
147
-70 322

-76 502
-7 214
630
-83 085

-67 322
-9 622
443
-76 502

0
0
0
0
24 821

0
0
0
0
29 998

0
0
0
0
93 029

0
0
0
0
98 655

0
0
0
0
0
0

6 858
1 867
5 354
812
0
14 891

0
0
0
0
68 208
68 208

6 858
1 867
5 354
812
771
15 662

5 år

5 år

5 år

5 år

Not 12. Pågående investeringar
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Avyttrat under året
Årets avslutade investeringar
Årets anskaffningsvärde
Utgående bokfört värde

61 355
40 941
0
0
40 941
102 296

43 553
60 240
0
-42 438
17 803
61 355

107 875
128 413
0
-1 169
127 244
235 119

69 856
108 209
0
-70 191
38 019
107 875

Not 13. Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag
Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar
Andelskapital i Kommuninvest* med flera
Reversfordran Gnesta kommunkoncern AB
Övriga långfristiga fordringar
Bostadsrätt
Summa

61 600
-6 500
3 512
66 200
1 705
944
127 462

61 600
-6 500
3 512
66 200
1 705
944
127 462

0
0
3 512
0
1 841
944
6 298

0
0
3 512
0
1 856
944
6 313

Nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Avyttrat under året
Summa
Utgående bokfört värde
Årets avslutade investeringar varav:
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Vuxen- och omsorgsnämnden
Bolagen
Summa
Avskrivningstider
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.
Pågående investeringar skrivs ej av.

* Gnesta kommun har i maj 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner
som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
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Gnesta kommun
2018-08-31
2017-12-31

Not 14. Exploateringsfastigheter och varulager
Förråd
Utgående bokfört värde

Sammanställd redovisning
2018-08-31
2017-12-31

0
0

0
0

168
168

168
168

209
222
33
439
-641
-53
-1 313
-296
4 777
-145
173
374
-124
-797
3 876
-10 449
24
-263
937
303
1 400
1 952
31 958
1 636
313
-120
451
578
1 304
29
36 788

209
222
33
439
-951
-53
-1 313
-296
4 954
-72
121
374
-124
-797
3 358
-10 610
24
-2 344
937
303
1 463
1 879
31 944
1 131
313
640
197
384
1 300
0
33 668

209
222
33
439
-641
-53
-1 313
-296
4 777
-145
173
374
-124
-797
3 876
-10 449
24
-263
937
303
1 400
1 952
31 958
1 636
313
-120
451
578
1 304
29
36 788

209
222
33
439
-951
-53
-1 313
-296
4 954
-72
121
374
-124
-797
3 358
-10 610
24
-2 344
937
303
1 463
1 879
31 944
1 131
313
640
197
384
1 300
0
33 668

Summa

36 788

33 668

36 956

33 836

Not 15. Fordringar
Kundfordringar
Momsfordran
Fordringar skattekonto
Övriga kortfristiga fordringar
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Upplupna skatteintäkter
Upplupna ränteintäkter
Summa

3 685
4 536
0
219
23 686
24 068
2 445
58 639

5 275
7 100
3
193
19 187
17 496
346
49 600

4 638
4 536
0
1 450
25 404
24 068
2 445
62 541

5 884
7 100
27
3 228
16 617
17 496
346
50 698

Exploateringsfastigheter
Exploatering Vackerby industriområde, servis
Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis
Exploatering Björnlundagården 1:1, servis
Exploatering Frösjöstrand, Bostad, servis
Exploatering Vackerby 3:3
Exploatering Gnesta 84:14
Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken
Exploatering Vässlevägen
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2
Exploatering Vackerby industriområde
Exploatering Framnäs
Exploatering Skenda (Aspliden)
Exploatering Stationsområdet
Exploatering Vackerby Hage 2
Exploatering Norra Vackerby
Exploatering Frösjöstrand 2:1,2:2 Bostad
Exploatering Gryt 1:1 med flera (Stjärnhovs industriområde)
Exploatering Frönäs Gärde
Exploatering Gnestahöjden
Exploatering Gatukostnader Fasanvägen
Exploatering Gnesta 38:17
Exploatering Gnesta Centrum
Exploatering Gatukostnad Frösjöstrand
Exploatering Norra Frustuna bostäder
Exploatering Framnäsvägen bostäder
Exploatering Hagstumosse idrottshall
Exploatering Sigtunavägen Industrivägen
Exploatering Södra Frustuna
Exploatering Powerhuset
Exploatering Norra Vackerby trädgårdsstad
Utgående bokfört värde
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Not 16. Kortfristiga placeringar
Finansiella värdepapper
Summa

Gnesta kommun
2018-08-31
2017-12-31

Sammanställd redovisning
2018-08-31
2017-12-31

130 229
130 229

124 125
124 125

130 229
130 229

124 125
124 125

0
22 651
22 651

40
88 362
88 402

13
101 886
101 899

40
109 080
109 120

-356 511
-63
184
0
-623
488
1 070
-357 134

-343 537
-175
-1 688
0
-12 974
-63
184
-356 511

-356 011
-63
184
0
-6 634
488
1 070
-362 645

-336 293
-175
-1 688
0
-19 718
-63
184
-356 011

-2 963
-30
-47
41
0
6
-2 993

-3 363
-47
-37
61
0
423
-2 963

-2 963
-30
-47
41
0
6
-2 993

-3 363
-47
-37
61
0
423
-2 963

Förändring OPF- KL samt övrig post
Förändring PBF
Löneskatt på pensioner

-1 562
-15
-25
158
3
-1 441
-51
0
-1 089

-1 755
-25
-19
234
3
-1 562
-129
0
-1 129

-1 562
-15
-25
158
3
-1 441
-51
0
-1 089

-1 755
-25
-19
234
3
-1 562
-129
0
-1 129

Summa avsättningar pensioner

-5 573

-5 783

-5 573

-5 783

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

36 592
664
96%

36 592
664
95%

36 592
664
96%

36 592
664
95%

Not 17. Kassa och bank
Kassa
Bank
Summa

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

Not 19. Avsättningar pensioner
Avsättning exklusive ÖK-SAP
Ingående balans
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Nya utbetalningar
Sänkning av diskonteringsränta/Intjänad PA-KL
Övrig post

Utgående bokfört värde
Avsatt till pensioner ÖK-SAP
Ingående balans
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Utbetalning ÖK-SAP
Övrig post

Utgående bokfört värde
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Gnesta kommun
2018-08-31
2017-12-31

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

Sammanställd redovisning
2018-08-31
2017-12-31

0
0
0
0

-121
0
121
0

0
0
0
0

-121
0
121
0

-13 887
0
0
-13 887

-12 705
-2 000
818
-13 887

-13 887
0
0
-13 887

-12 705
-2 000
818
-13 887

-386
0
70
-316

-542
0
156
-386

-386
0
70
-316

-542
0
156
-386

-14 203

-14 273

-14 203

-14 273

-1 900
0
1 254
-646

-4 354
0
2 454
-1 900

-1 900
0
1 254
-646

-4 354
0
2 454
-1 900

0

0

-4 922

-4 950

-14 850

-16 173

-19 772

-21 123

Not 21. Långfristiga skulder
Kommuninvest
Swedbank
Nordea
Checkräkningskredit

-120 000
0
0
0

-120 000
0
0
0

-942 951
0
-20 000
0

-774 151
-25 895
-50 000
0

Långfristiga skulder till koncernföretag
Summa

-6 500
-126 500

-6 500
-126 500

0
-962 951

0
-850 046

Not 22. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalens källskatt
Okompenserad övertidsersättning
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupen särskild löneskatt
Upplupen räntekostnad
Upplupen pension individuell del
Interima skulder
Statsbidrag med villkor
Förutbetalda hyror och avgifter
Övriga kortfristiga skulder
Summa

-21 702
-6 651
-1 371
-22 080
-8 184
-13 059
-85
-9 932
-11 178
-22 803
0
0
-117 046

-39 879
-6 224
-1 371
-22 080
-7 622
-9 023
-28
-13 929
-12 399
-20 378
0
0
-132 934

-37 855
-6 651
-5 924
-22 080
-8 184
-13 059
-85
-9 932
-19 343
-22 803
0
-7 842
-153 759

-45 757
-6 224
-1 370
-22 080
-7 622
-9 023
-28
-13 929
-12 399
-20 246
0
-16 136
-154 815

Avsättning för återställande av deponier/soptippar

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

Käxle
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning
Summa deponier/soptippar
Omstruktureringsreserv
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Utgående avsättning
Uppskjuten skatteskuld
Summa övriga avsättningar
Under åren 2008-2015 har indexuppräkning skett
för Citybanan. Avsättning för återställande av deponin
Korslöt sker i sambarbete med Trosa kommun.
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Not 23. Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse, ingående balans
Försäkring IPR
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Gamla utbetalningar
Aktualisering
Övrig post
Löneskatt
Pensionsförpliktelse intjänad före 1998, inklusive
löneskatt 24,26%
Aktualiseringsgrad

Borgensåtgande Gnesta kommunkoncern
Swedbank
Kommuninvest
Nordea
Summa

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

Föregående års operationella leasingavgifter
Datorutrustning
Fordon och utrustning
Kopiatorer och faxar
Telefoniutrustning, trygghetslarm
Övriga inventarier
Summa

Gnesta kommun
2018-08-31
2017-12-31

137 208
0
988
2 233
-4 821
-223
913
33 066

144 357
0
1 454
2 728
-6 668
-1 108
-3 555
33 286

169 364
96%

170 494
95%

0
792 951
20 000
812 951

25 895
654 151
50 000
730 046

Totalt för Gnesta
kommun
1 580
4 141
81
500
381
6 682

Totalt för Gnesta
kommun
560
1 969
76
1 224
501
4 330

2018-08-31
316
724
15
226
129
1 409

2017-12-31
225
1 185
61
1 028
185
2 683

Gnesta kommun

Hyror med förfall överstigande 5 år
Hyror

2018-08-31

2017-12-31

457 098

477 320

Summa panter och ansvarsförbindelser

1 446 095

1 382 190

43

Förfaller inom ett år
532
870
23
274
179
1 878

Förfaller inom ett år
199
452
15
188
176
1 030

Förfaller senare än 1 år
men inom 5 år
731
2547
43
0
73
3 395

Förfaller senare än 1 år
men inom 5 år
137
332
0
9
140
617

Tilläggsupplysning
Sammanställd redovisning:

Tillskott, bidrag och utdelningar 2018-08-31

(tkr)
Gnesta kommun
Gnesta Kommunkoncern AB
Gnestahem AB
Gnesta Förvaltnings AB
Gnesta Centrumfastigheter AB

Ägartillskott
Given
Mottagen
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Koncernbidrag
Given
Mottagen
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Försäljning och köp
Kostnad
Fordran
53 293
66 426

Skuld
8 297

Utdelning
Given
Mottagen
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder 2018-08-31

(tkr)
Gnesta kommun
Gnesta Kommunkoncern AB
Gnestahem AB
Gnesta Förvaltnings AB
Gnesta Centrumfastigheter AB
Summa

Intäkt
4 039
0
2 177
51 026
90
57 332

0
2 922
959
158
57 332

6 500
40
1 757
0
74 723

66 200
112
114
0
74 723
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Borgen
Given
Mottagen
812 951
0
0
0
0
0
812 951

45 400
316 551
451 000
0
812 951

Borgensavgift
Intäkt
Kostnad
1 811
0
0
0
0
0
1 811

103
717
991
0
1 811

Driftredovisning
(tkr)

Utfall
201808

Utfall
201708

Förändring
2017/2018

Avvikelse
Budget/Utfall

406 933
-287
-995
-3 675
-5 222
423 547
6 936
-13 371

387 289
-454
-715
-3 838
-11 017
411 209
2 896
-10 792

Kommunstyrelsen totalt

-52 728

-53 398

671

-1,3%

-54 797

2 070

Kommunstyrelsen skattefinansiering

-51 171

-52 196

1 026

-2,0%

-54 797

3 627

Kommunchefen
Kansli- och nämndserviceenheten
IT-enheten
Ekonomienheten
Mark och fastigheter
HR-enheten
Samhällsunderstödda resor
Kommunikation och samverkan
VuA Vuxenutbildning och arbetsmarknad

-1 949
-2 637
-5 877
-5 490
-404
-3 776
-7 961
-17 749
-5 328

-2 852
-2 062
-4 595
-4 678
-306
-4 770
-10 558
-17 190
-5 185

903
-575
-1 282
-812
-98
994
2 597
-559
-143

31,7%
-27,9%
-27,9%
-17,4%
-32,0%
20,8%
24,6%
-3,3%
-2,7%

-2 664
-2 770
-4 827
-5 088
-532
-4 588
-10 568
-17 819
-5 941

715
133
-1 050
-402
128
812
2 607
70
614

Kommunstyrelsen taxefinansiering

-1 557

-1 203

-354

29,4%

-

-1 557

VA-enheten
Renhållningsenheten

-487
-1 070

182
-1 385

-669
315

-367,6%
-22,7%

-

-487
-1 070

-17 820
-1 551
-1 037
-9 100
-5 649
-483

-16 359
-1 495
-1 078
-8 422
-4 774
-590

-1 461
-56
41
-678
-875
107

-8,9%
-3,7%
3,8%
-8,1%
-18,3%
18,1%

-18 630
-1 928
-1 365
-9 196
-4 991
-1 150

810
377
328
96
-658
667

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildning administration
Förskoleverksamhet
Grundskola
Särskola
Elevhälsa
Kulturskola
Gymnasieskola
Kostenheten
Fritidsgård

-195 932
-9 946
-45 246
-89 362
-7 588
-4 204
-2 136
-27 191
-8 632
-1 627

-178 092
-9 831
-41 062
-78 169
-7 281
-5 282
-1 635
-23 838
-9 443
-1 551

-17 840
-115
-4 184
-11 193
-307
1 078
-501
-3 353
811
-76

-10,0%
1,2%
10,2%
14,3%
4,2%
-20,4%
30,6%
14,1%
-8,6%
4,9%

-188 200
-10 803
-47 144
-82 743
-6 195
-5 377
-2 174
-23 547
-8 285
-1 932

-7 732
857
1 898
-6 619
-1 393
1 173
38
-3 644
-347
305

Vuxen- och omsorgsnämnden
Nämndkostnader
Förvaltningsledning
Individ- och.familjeomsorg
Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård
Administration och bistånd

-139 829
0
-1 442
-19 484
-103 063
-15 840

-128 543
0
-1 425
-12 519
-86 292
-28 307

-11 286
0
-17
-6 965
-16 771
12 467

-8,8%
0,0%
-1,2%
-55,6%
-19,4%
44,0%

-128 080
0
-6 393
-16 071
-90 989
-14 627

-11 749
0
4 951
-3 413
-12 074
-1 213

625

10 896

-10 272

94,3%

4 093

-3 469

Kommunen totalt
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5,1%
-36,8%
39,2%
-4,2%
-52,6%
3,0%
139,5%
23,9%

Budget
201808

Kommungemensamma poster
Revision
Överförmyndare
Övriga förtroendevalda
Pensioner
Skatter/Statsbidrag
Räntenetto/Borgensavgift
Övrigt kommungemensamt

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnad administration
Plan- och byggenheten
Gata och park- och anläggningsenheten
Räddningsenheten
Miljöenheten

19 644
167
-280
163
5 795
12 338
4 040
-2 579

Förändring (%)
2017/2018

393 800
-457
-756
-4 293
-9 600
424 747
2 580
-18 421

13 133
170
-239
618
4 378
-1 200
4 356
5 050

Investeringar
2018-08-31
Delårets nettoinvesteringar uppgår till 102 297 tkr. Inga
investeringar avslutas per delårsbokslut.

De två större investeringsprojekten under året avser
utbyggnad av avloppningsledningen i Laxne och
utvecklingen av Gnesta centrum.

Investeringsredovisning
Pågående samt avslutade investeringar
(tkr)

Ingående
värde 1)

Delårets
utfall

Utgående
värde 2)

Totalt beslutade
investeringar

Återstående
investeringsmedel

Pågående investeringar under 2018
Immateriella anläggningar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa

84
25 552
35 719
61 356

1 438
23 298
16 206
40 941

1 522
48 850
51 925
102 297

1 600
95 085
97 915
194 600

78
46 235
45 990
92 303

Avslutade investeringar under 2018
Immateriella anläggningar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Pågående samt avslutade investeringar

61 356

40 941

102 297

194 600

92 303

Kommunstyrelseförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Vuxen- och omsorgsförvaltnningen
Summa

29 962
27 959
1 925
1 509
61 356

26 642
11 876
2 423
0
40 941

56 604
39 835
4 349
1 509
102 297

114 030
65 099
11 970
3 502
194 600

57 426
25 263
7 621
1 992
92 303

Varav taxekollektivet
Vatten och avlopp
Renhållning
Summa

25 551
1
25 552

22 609
688
23 298

48 160
690
48 850

94 250
835
95 085

46 090
145
46 235

1)

Ingående värde avser totalt upparbetade investeringar som är pågående per 2018-01-01.

2)

Utgående värde avser totalt upparbetade investeringar som antingen är pågående eller har avslutats per 2018-08-31.
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Exploateringar
I projekt Frösjö strand har under året 39 bostadsrätter färdigställts och byggandet av ytterligare 39
lägenheter pågår. I området återstår sedan en byggrätt för cirka 20 lägenheter i ett sexvåningshus.
Dagvattendammen har färdigställts och asfaltering av gator genomförs under hösten.
På Frönäs gärde har 36 bostadsrätter färdigställts. Byggandet av det nya äldreboendet pågår och
beräknas vara klart våren 2019. VA-arbeten har utförts och ombyggnad av gator pågår. Det återstår
sedan ett område med plats för 35-40 lägenheter som Gnestahem har markanvisning för.
I projektet Vackerby trädgårdsstad har en markanvisningstävling genomförts och ett delområde med
70-80 bostäder har markanvisats. Planarbete för hela området som kan inrymma sammanlagt 600
bostäder har påbörjats. Ramavtal samt planavtal har tecknats med ett fastighetsbolag om den norra
delen av trädgårdsstaden som är privatägd.
Mark har sålts till Gnestahem för uppförande av 45 bostäder på Åkervägen. Bygglovet ligger för
närvarande överklagat hos mark- och miljödomstolen.
En utvecklingsplan för Gnesta centrum antogs i fullmäktige under våren och en visionsbild för det så
kallade centrumkvarteret har tagits fram.
I Norra Frustuna har projektering av gator, vatten och avlopp till de 17 villatomterna genomförts och
upphandling av entreprenör sker under hösten. Byggnation förväntas påbörjas våren 2019.
I Södra Frustuna pågår utredning för byggandet av nya bostäder och en ny skola/förskola. I ett första
skede görs utredningar avseende geoteknik och dagvattenhantering samt enklare planskisser i syfte att
klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse.
Mark har sålts vid Hagstumosse till GFAB för byggnation av ny sporthall.
Cirka 4 000 kvm industrimark har sålts i Vackerby industriområde.
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Exploateringar
2018-08-31
Pågågende exploateringar (tkr)
Exploatering Vackerby industriområde, servis
Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis
Exploatering Björnlundagården 1:1 servis
Exploatering Frösjö strand, Bostad, servis
Exploatering Vackerby 3:3
Exploatering Gnesta 84:14
Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken
Exploatering Vässlevägen
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2
Exploatering Vackerby industriområde
Exploatering Framnäs
Exploatering Skenda (Aspliden)
Exploatering Stationsområdet
Exploatering Vackerby Hage 2
Exploatering Södra Vackerby trädgårdsstad
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 bostad
Exploatering Gryt 1:1 mfl
Exploatering Frönäs Gärde
Exploatering Gnestahöjden
Exploatering Gatukostnader Fasanvägen
Exploatering Gnesta 38:17
Exploatering Gnesta Centrum
Exploatering Gatukostnad Frösjö strand
Exploatering Norra Frustuna bostäder
Exploatering Framnäsvägen bostäder
Exploatering Hagstumosse idrottshall
Exploatering Sigtunavägen Industrivägen
Exploatering Södra Frustuna
Exploatering Powerhuset
Exploatering Norra Vackerby trädgårdsstad
Summa

Ingående Inkomster
värde
209
0
222
0
33
0
439
0
-951
0
-53
0
-1 313
0
-296
0
4 954
-264
-72
-73
121
0
374
0
-124
0
-797
0
3 358
0
-10 610
-16
24
0
-2 344
0
937
0
303
0
1 463
-63
1 879
0
31 944
0
1 131
0
313
0
640
-800
197
0
384
0
1 300
0
0
0
33 668
-1 216
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Utgifter
0
0
0
0
310
0
0
0
86
0
52
0
0
0
518
176
0
2 080
0
0
0
73
14
505
0
40
254
194
4
29
4 336

Omklassificering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Utgående
värde
209
222
33
439
-641
-53
-1 313
-296
4 777
-145
173
374
-124
-797
3 876
-10 449
24
-263
937
303
1 400
1 952
31 958
1 636
313
-120
451
578
1 304
29
36 788

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-12
KS.2018.316
Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2018 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänner förslag till Delårsrapport 2018 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens styrregler ska varje nämnd upprätta en delårsrapport per den
31 augusti. I delårsrapporten redovisas verksamhetsuppföljning, uppföljning och
prognos för budgeten samt uppföljning av investeringar.
Förvaltningens synpunkter
Utgångspunkten för uppföljning av verksamheten i delårsrapporten är den
politiska majoritetens plattform och verksamhetsmål vid beslut om Framtidsplan
2015-18.
Av delårsrapporten framgår vid uppföljning av indikatorer och lägesrapporter att
omfattande aktiviteter har genomförts under perioden januari-augusti för att
uppfylla den politiska plattformen och målen. I delårsrapporten finns flera
exempel på positiva resultat; fortsatt arbete med centrumutveckling, många
insatser för digitalisering inom kommunen, flera åtgärder för att attrahera
inflyttare, ökade insatser mot företag, insatser för nyanlända etc.
Det prognostiserade utfallet för den skattefinansierade verksamheten på helår
tyder på ett överskott med cirka 4,6 mkr. Det förklaras främst av att
exploateringsverksamheten prognosticerar avslut av projekt under 2018 som
genererar 4 mkr. Ett visst överskott prognostiseras för kommunchef och ett
mindre underskott för IT och ekonomienheten, medan övriga enheter bedömer
att budgeten håller.
För den taxefinansierade verksamheten prognostiseras ett nollresultat för VAverksamheten och Renhållningen.
Checklista för jämställdhet
Bedömningen är att någon jämställdhetsanalys inte är nödvändig i detta ärende
därför att rapporten utgör underlag inför fortsatt planering. Ärendet innehåller
redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under årets första åtta månader
och i många fall med könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett underlag för
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planering av verksamheten i fortsättningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-12
2. Förslag till Delårsrapport 2018 för kommunstyrelsen

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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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 och samordning
av säkerhetsfrågor.
HR-enheten tidigare personalenheten, ansvarar för att förvaltningarnas behov av information,
stöd och rådgivning samt utbildning i personalfrågor/arbetsrätt tillgodoses. Enheten har det
operativa ansvaret för lönebildningen, ansvarar för handläggning av pensioner, friskvård,
löneöversyn och tvisteförhandlingar. Enheten ger stöd och råd i arbetsmiljö- och
rehabiliteringsfrågor samt samordnar kontakten med företagshälsovården. Enheten arbetar
strategiskt för en god personal- och lönepolitik. Löneadministrationen sköts i samverkan med
Katrineholms kommun.
Vuxenutbildning och arbetsmarknad (VuA) ansvarar för vuxenutbildning och
arbetsmarknadsfrågor där även integrationsfrågor ingår.
Vuxenutbildningen består av två olika lagstadgade verksamheter: Kommunal vuxenutbildning
(grundläggande nivå, gymnasialnivå 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.
Inom området mark- och fastigheter ingår ansvaret för kommunens mark, kommunaltekniska
utredningar, ÖP Gnesta, stationsområdet, kursgården, övergripande planering samt
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miljöstrategiska frågor. Dessa frågor hanteras operativt av samhällsbyggnadsförvaltningens
personal.
Samhällsunderstödda resor: Under detta verksamhetsområde sorterar lokal busstrafik och
tågtrafik som kommunen är med och finansierar. Regionaltåg, pendeltåg och regionala busslinjer
finansieras av landstinget.
Kommunikation och samverkan ansvarar för näringsliv, turism, kultur, fritid och
kommunikation samt medborgarkontoret och biblioteket.
Ansvaret omfattar kommunens kommunikation med medborgare, besökare och medarbetare i
olika kanaler såsom webbsidor, sociala medier samt kontakter med media.
Kulturfrågorna inbegriper föreningsbidrag, stöd till kulturevenemang och samverkan mellan
föreningar och andra kulturaktörer. Ansvaret för fritidsfrågorna omfattar föreningsbidrag,
idrottsanläggningar, badhus samt samverkan med föreningar.
Näringslivsansvaret innebär bl a att främja nätverkandet mellan företagen i kommunen genom att
skapa mötesplatser, främja etableringar och nystartandet av företag. Turismfrågorna handlar om att
marknadsföra Gnesta som plats och stötta besöksnäringen.
Medborgarkontoret tillhandahåller främst service till kommunens medborgare och besökare i frågor
kring turism, lokalbokning, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning mm.
Biblioteket tillgodoser kommunens behov av litteratur och läsfrämjande aktiviteter. Utställningar
och kulturevenemang av olika slag anordnas löpande på biblioteket.
Vatten och avlopp (VA)
VA ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen och omhändertagande av avloppsvatten.
Detta är kopplat till bl a livsmedelslagstiftning och miljölagstiftning. I ansvaret ligger 4 vattenverk
och 4 avloppsreningsverk, ledningsnät på drygt 200 km, 21 pumpstationer, 2 vattentorn och 3
lågvattenreservoarer, 2 tryckstegringsstationer. Personalansvar och personalbudget ligger under
samhällsbyggnadsnämnden.
Renhållningen
Renhållningen ansvarar för att sophämtning och slamsugning blir utförd för kommunens
invånare, fritidsboende, verksamheter och företag. Ansvaret innefattar även behandling och
transport av olika typer av avfall. För ändamålet upphandlas entreprenörer. Ledord vid
upphandling är kvalitet, miljönytta och utveckling. Personalansvar och personalbudget ligger
under samhällsbyggnadsnämnden.
Exploateringsverksamhet
Under exploateringsverksamhet redovisas kommunens planering med exploateringsområden.
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Uppföljning av kommunstyrelsens mål och uppdrag
Gnesta kommuns fokusområden

Politisk plattform

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

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

Föreningsliv, kultur och fritid
Ett brett och starkt föreningsliv och ett rikt kulturliv är viktigt för folkhälsan och samhällets
civilitet. Det ger möjligheter till nya möten och integration och för Gnesta kommuns förmåga att
locka till sig och behålla invånare. Ett varierat och innehållsrikt utbud av aktiviteter för såväl
boende som besökare är viktigt för samhällsutvecklingen och bidrar till att stärka Gnesta
kommuns attraktivitet.
Gnesta har idag ett starkt förenings- och kulturliv som syns och tar plats i samhället, detta vill vi
värna och ge långsiktiga förutsättningar för fortsatt utveckling. Vi vill särskilt fokusera på att
samarbeta med föreningslivet för att inkludera fler, exempelvis genom att skapa fler aktiviteter för
unga vuxna och för seniorer.
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En god personalpolitik
Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att hålla en hög servicenivå
inom kommunens verksamheter. Medarbetare som känner stolthet och glädje inför sitt arbete är
också en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en långsiktigt hållbar
personalförsörjning.
Det är viktigt att det finns möjlighet att utvecklas och växa på arbetsplatsen samt att personalen
är delaktig i utvecklingen av verksamheterna. För att ytterligare höja kompetensnivån och öka
personalens delaktighet i verksamhetsplaneringen så krävs ett tydligt och gott chefs- och
ledarskap. Därför vill vi se över och utveckla ledarskap och personalpolitik.

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

Ett hållbart Gnesta
Miljö och klimat
Världen står inför stora utmaningar. I arbetet för att söka stoppa utvecklingen och, vid sidan av
det, mildra effekterna av de pågående klimatförändringarna så behöver mänskligheten tänka om.
De vägval vi gör idag påverkar livsvillkoren för framtida generationer.
Gnesta kommun och dess helägda bolag bör tillsammans sträva efter att minimera
energiförbrukningen i lokaler och anläggningar. Vidare bör kommunens bolag vara öppna för att
använda olika former av egenproducerad och förnybar energi i anslutning till verksamhetslokaler.
Vi vill också fortsätta att planera samhället på ett sådant sätt att klimatpåverkan långsiktigt
minskar, exempelvis genom att nya bostäder i första hand planeras i anslutning till goda
pendlingsmöjligheter.
Öppenhet, mångfald och social hänsyn
Vi önskar ett samhälle där alla känner sig välkomna och kan komma till sin rätt. Vi vill därför
aktivt arbeta för öppenhet och mångfald – med en politik som vänder sig till alla. Vi vill stärka
arbetet med mänskliga rättigheter i Gnesta kommun och motarbeta alla former av diskriminering.
Integrationsverksamheten ska stärkas genom ett tätare samarbete med bland annat
vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och statliga myndigheter för att ge en snabbare
etablering för nyanlända. Goda möjligheter till jobb, utbildning, bostad och fritidsaktiviteter är
viktiga nycklar till ett välmående samhälle. Genom att prioritera dessa frågor får vi också goda
förutsättningar till en väl fungerande integration och ett samhälle som håller ihop.
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
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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.

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 centrumkvartetet, 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 juni 2018. Av
planen framgår att centrumkvarteret ska byggas om helt med nya bostäder samt lokaler för
handel och bibliotek mm. Västra Storgatan bedöms stå helt färdig under 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 perioden januari – april
utvecklats positivt. Den nya pendlarbiljetten Movingo kan vara en del av denna effekt.
Biljettsystemet är fortfarande nytt och viss eftersläpning råder vad gäller statistik för Movingo.
För det första kvartalet 2018 har 506 Movingobiljetter sålts för sträckan Gnesta – Stockholm
varav 25 ungdomsbiljetter. Sista kvartalet 2017 såldes 423 Movingobiljetter. Försäljningen har
därmed ökat med drygt 80 biljetter i jämförelse med sista kvartalet 2017. Statistik för antalet
sålda biljetter på sträckan Gnesta – Södertälje saknas i dagsläget.
För Gnestapendeln noteras en liten ökning av antalet resande. I busstrafiken har resandet ökat
med 11 procent perioden januari – augusti 2018 jämfört med samma period föregående år.
Antalet påstigande har varit 124 600. Om skolresor och avgiftsfria sommarlovsresor exkluderas
från statistiken har resandet ökat med 3 procent i jämförelse med samma period förra året.
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.
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Lägesrapport: Utredningsarbetet är försenat till följd av att kapacitetsutredningen visar på

svårigheter med vattenförsörjningen för expansionen av norra Gnesta. En större helhetslösning
tas med för att lösa dessa hinder. Beräknas vara klart senast 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: Badstranden Frösjöstrand, Biblioteket i Stjärnhov, Förskolan Fågeldansen samt
Elektron har 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: Digitalisering av processer pågår i samtliga förvaltningar
Kommunstyrelseförvaltningen: IT-enheten har tillsatt en tjänst som processledare för
digitalisering. För att bedöma omfattningen av digitaliseringsbehovet i kommunen och skapa en
handlingsplan för digitalisering pågår en kartläggning av respektive förvaltnings behov inom
området. Implementering av nytt affärssystem med flera digitaliserade komponenter påbörjades i
mars 2018 och 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. Våren 2018
infördes e-tjänsterna bokning av kommunens infartsskyltar och att lämna synpunkter om
kommunens verksamheter.
Inom vuxen- och omsorgsförvaltningen har under 2018 vårdplanering med hjälp av video gjorts i
ungefär 65 procent av fallen. Det innebär att personalen uppskattningsvis har sparat 42 timmar i
restid och 240 mils resväg under en sexmånadersperiod. Meddelandesystemet Prator som
används av Landstinget och kommunerna har utvecklats så att man inte längre ringer och faxar
9

till varandra i lika stor utsträckning som tidigare. Arbetet med att införa e-tjänster har startat och
de första e-tjänsterna kommer att tas i drift hösten 2018.
Under 2018 har barn- och utbildningsförvaltningen fortsatt med utrullningen av 1 till 1
satsningen, där alla elever inom skolan arbetar med en egen dator/läsplatta. Ett flertal blanketter
har digitaliserats och nu erbjuds e-tjänster för t.ex. Skolskjutsansökan, svar på erbjudande om
skolskjuts, inackorderingsbidrag m.fl. Inom förskolan utreds införande av ett lämpligt systemstöd
i syfte att underlätta dokumentation, kommunikation med hemmet och det pedagogiska arbetet
för personalen.
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 från ax till limpa 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 utredning har genomförts och ett inriktningsbeslut fattades i maj i
kommunstyrelsen om att utveckla medborgarkontoret till ett servicecenter som kan kan vara på
plats tidigast 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.
Lägesrapport: Kommuninformationen skickas ut till alla hushåll i kommunen (tre utgåvor till
invånare januari-augusti och i juni till alla fritidsboende i Gnesta kommun). En kortversion av
kommunens årsredovisning skickas också till alla hushåll. Närvaron i sociala medier har ökat
markant och följarantalet växer. Under våren har Gnesta kommuns Twitter-konto öppnats. De
två turistvärdarnas arbete har under sommaren ökat synligheten för Gnesta som ett attraktivt
besöksmål. Kommunen har också producerat en almanacka för 2018 som delades ut gratis till alla
invånare och sommarboende i kommunen under december månad. Kommunen har dessutom
producerat en helt ny fritidskarta.
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.
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Bemötande vid kontakt med kommunens personal (Årlig serviceundersökning)

Uppföljning: Redovisas i kommunens årsredovisning när resultat från serviceundersökningen är
tillgänglig.


Busstrafiken – resandestatistik

Uppföljning: Se statistik under uppdrag Kollektivtrafik ovan.


Uppföljning av bredbandsutbyggnad
Uppföljning: Se lägesrapport för uppdrag Främja bredbandsutveckling 2018-20 ovan.

 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: Arbete med att erbjuda företagen hög servicenivå där lotsfunktion blir en naturlig
del i ordinarie arbetssätt fortsätter under 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.
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 våren 2018:
 Två frukostmöten i form av ”Morgonsoffor”.
 En affärslunch på tema destinationsutveckling
 Näringslivsgala på Södertuna Slott.
 Två samverkansmöten med Gnesta handel
 Två möten med Näringslivsrådet.
 Fyra frukostmöten i samverkan med Nyföretagarcentrum.
 Ett frukostmöte i samverkan med ”Företagarna” på tema ”GDPR”.
Under våren har kommunens näringslivssamordnare även 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.
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Kommunalråden och näringslivschefen gjorde 21 företagsbesök under första halvåret i år (20
samma period 2017) inom olika branscher, varav fyra företag drevs av kvinnor och 15 drevs av
män och resten av både män och kvinnor.
Uppdrag - Stärka nyföretagandet 2018
Insatser för att stärka nyföretagandet genomförs i samarbete med företagsstödjande
organisationer.
Lägesrapport: Nyföretagarcentrum har under våren anordnat en starta-eget kurs vid fem
tillfällen. Rådgivning till nystartade företag har även förekommit vid separata tillfällen på
biblioteket i Gnesta. Under januari-augusti startade 26 nya företag (25 företag motsvarande
period 2017).
Indikatorer
 Sammanfattande omdöme om företagklimat (Svenskt näringslivs undersökning)
Uppföljning: Företagen i Gnesta kommun ger betyget 3,7 i ett sammanfattande omdöme om
företagsklimat. Det är en marginell ökning från förra året med 0,02 och 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
andra former (spontanmöten, telefonsamtal etc) är det inte utan svårigheter att kunna redovisa
det totala antalet möten.

 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
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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 har resulterat i gemensamma möten mellan kommunens arbetsvägledare,
arbetsförmedlare och ungdomar. Under 2018 har överenskommelsen kring detta samarbete
förlängts och hösten 2018 ska det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) på barn- och
utbildningsförvaltningen bli mer involverat i nuvarande samarbete. I år har 12 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
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: Enligt beslutat kommuntal enligt Bosättningslagen ska Gnesta kommun ta emot
17 personer under 2018. Hittills har 4 personer tagits emot varav en har börjat på SFI och två
skrivits in i förskola/skola. Motsvarande antal för helår 2017 var 36 mottagna personer.
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. Erbjudande finns om en kurs som
förbereder för högskoleprovet. 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. Alla nyanlända
erbjuds att få en språkvän då ett nätverk i svenska samhället idag många gånger är avgörande för
att man ska komma ut på arbetsmarknaden.
Lägesrapport: Samverkan med Arbetsförmedlingen (Af) och Delegationen för Unga till Arbete
(DUA) har resulterat i gemensamma möten mellan berörda yrkesgrupper och personer inom
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etableringen samt framtagande av lokala jobbspår utifrån rådande rekryteringsbehov på
arbetsmarknaden (som i Gnesta riktar in sig mot vårdyrket och barnomsorgen). Ett tätare
samarbete med lokala näringslivet har startat för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för
individer att komma ut 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.
Indikatorer
 Antal sysselsatta
Uppföljning: Redovisas i kommunens årsredovisning då statistik finns tillgänglig.


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)
Gnesta
Södermanland
Riket

2018-08-31

Differens 1 år

Program med aktivitetsstöd
2018-08-31

Differens 1 år

2,6

-0,2

3,1

-0,3

4,7
3,8

-0,4
-0,1

4,7
2,2

-0,4
-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
Öppet arbetslösa
(% av arbetskraften)
Gnesta
Södermanlands län
Riket

2018-08-31
1,6
5,8
4,3

Differens 1 år
-0,9
-0,5
-0,4
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Program med aktivitetsstöd
2018-08-31
3,1
6,3
4,3

Differens 1 år
0,6
-1,1
-0,9

Målgrupp: Kvinnor resp män
(% av
arbetskraften)

Kvinnor
öppet
arbetslösa

Differens 1 år

2018-08-31

2018-08-31

Riket
Södermanland

3,8
4,7%

Differens 1
år
0,0%
-0,3%

Gnesta

2,4%

-0,3%

Kvinnor
progr med
akt.stöd

Differens 1
år

Män öppet
arbetslösa

Differens
1 år

2018-08-31

3,0%
4,7%

Differens
1 år
-0,2%
-0,2%

3,8%
4,6%

Differens
1 år
-0,3%
-0,5%

2,3%

-0,0%

2,7%

-0,0%

Män progr
med
akt.stöd
2018-08-31

Män

3,1%
4,7%

Differens
1 år
-0,2%
-0,6%

2,1%

0,3%

Kommentar:

Den öppna arbetslösheten i åldern 16-64 år var 2,6 procent den 31 augusti 2018, en minskning
med 0,2 procentenheter från samma tidpunkt 2017. Därutöver deltog 3,1 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 1,6 procent den 31 augusti 2018, en minskning
med 0,9 procentenheter sedan 2017. Därutöver var 3,1 procent av ungdomarna i
arbetsmarknadspolitiska program. Jämfört med länet och riket var andelen arbetslösa och i
program betydligt lägre i Gnesta.
Den könsuppdelade statistiken visar något lägre arbetslöshet för kvinnor (2,4 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. Per den 31
augusti 2018 fanns 17 ungdomar i åldern 18-24 år jämfört med åtta ungdomar ett år tidigare.

 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 har skett. Kapaciteten för att ta fram nya detaljplaner för ett ökat
byggande har därmed ökat. Ett stort arbete som är igångsatt är planeringen för 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
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bostadsbehoven för olika målgrupper kan tillgodoses. Bostadsförsörjningsprogrammet ska följas
upp årligen med start 2018.
Lägesrapport: Bostadsbyggandet har ökat och bidrar till målet om befolkningstillväxten.
Uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet kommer att ske vid årsskiftet.
Indikatorer
 Total befolkning och per tätort
Uppföljning: Under årets första åtta månader har kommunens befolkning ökat med 142
personer och uppgick den 31 augusti till 11 161personer. Ökningen under året motsvarar 1,29%
och för att nå en befolkningsökning på 2% för 2018 behöver folkmängden öka med ytterligare 75
under resten av året. Befolkning per tätort redovisas i årsredovisningen.


Antal lägenheter i planberedskap
Uppföljning: Gnesta kommun har god planberedskap för bostäder i hela kommunen.
Planberedskap finns idag för cirka 280 bostäder. I Gnesta tätort finns planer för 123 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. Utredningsarbete pågår för området väster om
Mariefredsvägen, Södra Frustuna, som kan möjliggöra för 250 nya bostäder och en ny
skola/förskola.


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

Uppföljning: Under årets första åtta månader har bygglov med startbesked beviljats för 20

bostäder, samtliga som en- eller tvåbostadshus. Under motsvarande period 2017 påbörjades 51
bostäder, varav 36 lägenheter och 15 enbostadshus.


Antal färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion (enfamiljs- och flerfamiljshus)
Uppföljning: Från årsskiftet tom augusti har 43 bostäder färdigställts, varav 36 är lägenheter på
Frönäs gärde och övriga sju bostäder är fristående enbostadshus. Under motsvarande period
förra året blev 29 bostäder klara.


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
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.
Uppdrag - Kulturpolitiskt program
I samarbete med föreningar och professionella kulturaktörer kommer kommunen att inleda
arbetet under 2018 med att ta fram ett kulturpolitiskt program.
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Lägesrapport: Upphandling av processledare för det kulturpolitiska programmet har genomförts
under våren och start och initiering av processen påbörjades i augusti.

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 är genomförda under våren 2018.
Upphandlingen påbörjades under sommaren för själva sporthallsbyggnaden.
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”. Likaså sker samverkan med Gnesta FF och
IFK Gnesta inför Gnestadagarna. Kommundialog om kultur i Sörmland genomfördes under
våren med syfte att skapa konstruktiv och kreativ dialog mellan olika kulturverksamheter på såväl
lokal som regional nivå. 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 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Dessa aktiviteter
har arrangerats och 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 avser utveckla samarbetet med seniorföreningarna i syfte att fler aktiviteter ska
kunna ordnas för de äldre i kommunen. Bland annat kommer kommunen samverka med
föreningarna för att utveckla 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, framför allt hos seniorer.
Indikatorer
 Uppföljning av antal utövare i idrottsföreningar i åldern 4-20 år
Uppföljning: Redovisas i kommunens årsredovisning.


Uppföljning av antal utövare i kulturföreningar
Uppföljning: Redovisas i kommunens årsredovisning.


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 fritidsaktiviter (enligt kommunens evenemangskalender)
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Uppföljning: Under januari-augusti 2018 har genomförts totalt 503 evenemang

(konstutställningar, teater, konserter, dans, bio, hantverk och film/bio). Enligt
Sörmlandsmodellen erbjuds alla barn och unga från förskola upp till 15 år kultur på skoltid.
Under första halvåret har 64 barn 0-5 år, 1 331 barn 6-12 år, 785 ungdomar 13-15 år tagit del av
detta. Totalt har 41 föreställningar/konserter genomförts under första halvåret i Gnesta kommun
(32 för grundskola, 1 för vuxna och 8 för äldre).
Freja Bad & Gym
Under årets åtta första månader var det cirka 18 500 betalande gäster som besökte anläggningen
för att träna och bada (motsvarande period 2017 var det cirka 21 700 gäster). Till detta kommer
skolelever och föreningar som gästar anläggningen varje vecka. Verksamheten har utvecklats med
nya maskiner på gymmet och sommarsimskolor. Under 2018 har Freja Bad & Gym genomfört 6
grupper med simskola/ plask- och lek och två intensivsimskolor på sommarlovet.
Omfattande upprustning/nybyggnation av fritidsanläggningar
Skillingavallen: Ny permanent höjdhoppsutrustning monterades i maj.
Gnesta sporthall: Påbörjat markarbete med sprängning för nybyggnation av en fullstor sporthall.
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.
Aktiviteter på biblioteket
Biblioteket har haft cirka 71 000 reella och virtuella besökare under januari-augusti i år (cirka
69 800 besökare januari-augusti 2017). Runt 4 000 besökare har varit i kontakt med kommunen
januari-augusti i år via bibliotekets digitala kanaler, dvs. via hemsidan (87 872 sidvisningar),
Facebook och Instagram (uppgifter för 2017 saknas). Låntagarna uppskattar bibliotekets digitala
närvaro och nyttjar bibliotekets e-tjänster, som t.ex. att låna e-media, streama filmer mm.
Biblioteket har anordnat 70 kulturaktiviteter (132 under samma period 2017 och minskningen
beror på personalbrist) som t.ex. bokprat, klassbesök, bokcirkel, talboksinfo, lovaktiviteter,
författarbesök, Barn spelar för barn, språkcaféer, utställningar etc.
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 första halvåret 2018 varit 17 borgerliga vigslar, 10 nya klienter
inom budget- och skuldrådgivning samt 32 besök till konsumentrådgivare. Vidare har kontoret
handlagt 156 hemsändningsbidrag och tagit emot 54 stycken synpunkter på kommunens
verksamheter som vidarebefordrats till berörda chefer samt tagit över ansvaret för kommunens
digitala infartsskyltar.
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 Utveckla personalpolitiken för att bli en mer attraktiv arbetsgivare
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: Under perioden har två av årets fyra Ledarforum genomförts. Ledningsgruppen
har fastslagit följande teman; arbetsmiljö, kommunikation, kompetensförsörjning och
digitalisering. HR har fram till augusti genomfört tre miniseminarier för chefer. Teman har varit
arbetsrätt grund, arbetsrätt fördjupning samt arbetsmiljö. Under våren 2017 skapades
reflektionsgrupper för alla chefer i Gnesta kommun i syfte att fördjupa ledarförmågor genom
kollegialt lärande. Initialt driver grupperna själva sitt arbete men med möjlighet att avropa stöd
från HR att agera moderator, ta fram underlag eller leda en utvecklingsinsats.
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
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 websida. Ytterligare en orsak är lägre bemanning inom HRenheten under 8 månader av året. Den del som påbörjats är en chefsportal som stödjer de
arbetsrättsliga processerna.
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 sent under 2018 och
vissa i början av 2019. I nuläget har en plan lagts för att utarbeta kompetensförsörjningsplaner för
varje förvaltning respektive för kommunen som helhet. Planerna ligger 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
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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, där Previa är en av deltagarna. Vid det
Ledarforum som hade arbetsmiljö som tema deltog bland annat företagshälsovården. 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 har visat sig mer komplex än väntat, då nuvarande
program består av flera olika delar som avses brytas upp, beredas och beslutas var och en för sig.
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 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: I enlighet med den partsgemensamma överenskommelsen om heltid, som
fastslogs 2017 inom ramen för centrala parters överenskommelse om Heltidsresan, har en
kartläggning av förutsättningarna för utökad heltid genomförts. Denna ska ligga till grund för
aktiviter som ska främja heltidsarbete inom Gnesta kommun.
Indikatorer



Kostnader för insatser hos företagshälsovården

Uppföljning: Denna siffra är mest relevant på helår och redovisas därför i kommunens
årsredovisning.


Nyckeltal avseende sjukskrivna

Uppföljning: En positiv trend med minskad sjukfrånvaro kan noteras det senaste kvartalet.

Siffran ligger just nu på 8.18 procent (8.79 bland kvinnor, 6,03 bland män) jämfört med
7.98 procent (8.32 bland kvinnor, 6.64 bland män) vid samma tidpunkt föregående år. Noterbart
är att långtidssjukskrivningarna minskat kraftigt och utgör idag ca 50 procent av den totala
sjukfrånvaron, att jämföra med 60 procent under 2017.
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Andelen som arbetar heltid

Uppföljning: Av samtliga månadsanställda hade 70 procent en heltidsanställning, varav 67
procent av kvinnorna och 81 procent av männen. Det innebär en ökning med fem
procentenheter jämfört med samma period förra året.


En första digital nöjd-chef-undersökning genomförs i september 2018
Uppföljning: Undersökningen genomförs i september och resultatet redovisas i kommunens
årsredovisning.

 En god ekonomisk hushållning
 Utveckla styrsystemet för ökad effektivitet och kvalitet
 Utveckla upphandling för ökad kvalitet och/eller minskade kostnader i
verksamheterna
Uppdrag - Effektiva ekonomiska processer
Implementering av nytt affärssystem genomförs i organisationen under första halvåret 2018.
Kopplat till detta sker automatisering och digitalisering av ett flertal ekonomiska processer som
identifierats under förstudien 2017.
Lägesrapport: Implementering av nytt affärssystem påbörjades i mars 2018 och det förväntas tas
i bruk 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 våren har en satsning genomförts i syfte att öka medarbetarinflytandet
inom kommunens verksamheter. Alla medarbetare på alla enheter har ombetts att på APT
inkomma med svar på två frågor; Hur skulle respektive verksamhet kunna arbeta smartare och
mer effektivt i syfte att klara fortsatt god kvalitet för fler invånare, men med minskade intäkter?
Den andra frågan löd: Hur kan vi bli en mer attraktiv arbetsgivare, få en bättre arbetsmiljö och
sänka sjukfrånvaron på vår arbetsplats? Det kom hundratals förslag och idéer på ändrade
arbetssätt och metoder som ledningsgruppen, förvaltningarna respektive enheterna under hösten
sorterar, bearbetar och återkopplar tillbaka till medarbetarna.
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 i verksamheterna och
utbildningar har genomförts för att utveckla arbetet med upphandling. Utvecklingsområden är
förbättrade inköpsrutiner och kunskaper om avtal i organisationen. Våren 2018 beslutades om en
inköpsorganisation för att utveckla arbetet med upphandling. För att klara fortsatt utveckling
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finns behov av att söka samverkansavtal avseende upphandling vilket görs hösten 2018. Behov
finns av att finna lösningar för att upprätthålla kompetens för att hantera såväl leverantörs- och
avtalsuppföljning som inköpssamordning.
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 har arbetats fram under våren för kommunens lokalresursplanering
och lokalanskaffning som inkluderar arbetsgången för förändrade lokalbehov. Arbete med
lokalresursplan har framförallt genomförts under våren inom Barn-och utbildningsförvaltningen
och slutförs under hösten. Då sammanställs också en kommunövergripande lokalresursplan i
samband med framtagandet av Framtidsplanen.
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 januari-augusti 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: Redovisas i kommunens årsredovisning.

 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
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kan förhoppningsvis användas för uppvärmning av idrottshallen. Även solceller utreds som
energikälla.
Lägesrapport: Solceller för elproduktion är installerade på den nya förskolan vid Dansut,
Fågeldansen, där också miljörummet drivs av enbart solel. Äldreboendet kommer att ha solceller.
Två stolpar med LED-belysning har installerats på Dansutskolan. Den nya sporthallen kommer
också att förses med solceller.
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 2018.
Upprustning av Björnlunda reningsverk påbörjades hösten 2017 och beräknas bli klar hösten
2018 efter förseningar för att klara de utsläppskrav som verksamhetens tillstånd omfattar. Under
2018 påbörjades ett arbete med att filma ledningar för att få bort ovidkommande vatten till
reningsverken. 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. Detta restaureringsarbete
kommer att pågå under många år.
Indikatorer
 Energianvändning redovisat i kWh/m2 för bostäder och lokaler
Uppföljning: Redovisas i kommunens årsredovisning.


Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler (ej bostäder).

Uppföljning: Redovisas i kommunens årsredovisning.


Utsläppsgränser och utsläpp från kommunala avloppsreningsverk

Uppföljning:

Gnesta avloppsreningsverk
Medelvärde jan-aug
0,29 mg/l
15,8 mg/l

Fosfor
BOD

Enligt tillstånd
0,3 mg/l
10 mg/l

Kommentar: Ombyggnationen fungerar som avsett, det har dock förekommit två driftproblem

vid Gnesta reningsverk. Ett problem var den stora mängden nederbörd i början på året. Under
januari till och med sista mars var inflödet till reningsverket nästan dubbelt så högt jämfört med
samma period förra året. Förutom detta så har externslammottagningen i Björnlunda renoverats.
Under renoveringen har en större andel externslam körts till externslammottagningen i Gnesta
reningsverk. Detta har inneburit att Gnesta reningsverk har överbelastas och inte klarat av att
rena avloppsvattnet i tillräcklig utsträckning. Externslammottagningen i Björnlunda är i drift
sedan juni och sedan juli klarar Gnesta avloppsverk reningsresultaten med god marginal.
Prognosen är att reningsverket kommer att understiga riktvärdena enligt avloppsdirektivet på
årsbasis.
Björnlunda avloppsreningsverk
Fosfor
BOD 1
1

Medelvärde jan-aug
0,6 mg/l
20 mg/l

Enligt tillstånd
0,5 mg/l
15 mg/l

BOD är en kemisk analys för att avgöra hur snabbt organismer förbrukar syrgas i en given mängd vatten.
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Kommentar: De förhöjda utsläppsvärdena beror på att det pågått en omfattande renovering av

Björnlunda reningsverk. I samband med den genomgående renoveringen har det krävs att vissa
delar av verket stängs av vilket innebär tillfälliga förhöjda värden. Renoveringen är i sitt slutskede
och kommande reningsresultat förväntas klara gällande krav.
Stjärnhovs avloppsreningsverk
Fosfor
BOD

Medelvärde jan-aug
0,5 mg/l
9,4 mg/l

Enligt tillstånd
0,5 mg/l
15 mg/l

Kommentar: Det har förekommit en driftstörning vid Stjärnhovs reningsverk. Det har varit

problem med pH-mätningen som har bytts ut och därefter har kemikaliedoseringen justerats.
Laxne avloppsreningsverk
Fosfor
BOD

Medelvärde jan-aug
1,3 mg/l
49 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 Laxne reningsverk
slutade fungera. Pumpen byttes ut omedelbart men det tog några dagar för verket att återställa
sig. Förutom den driftstörningen har utsläppen i snitt visat på 0,53 mg/l för fosfor och 21 mg/l
för BOD. Laxne avloppsverk kommer inom kort att rivas till förmån för en ny avloppsledning.



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 för brukare och inom olika områden. För att möjliggöra
levande diskussioner och samtal i arbetsgrupper kring jämställdhet och likabehandling har fasta
diskussionsunderlag tagits fram och under våren har cheferna börjat använda dessa.
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 äldreboende, hemtjänst och Träffpunkten för att tillgängliggöra bibliotekets
tjänster och resurser för dessa prioriterade grupper. Det genomförs t.ex. högläsning och utlån av
media via Legimus (Myndigheten för tillgängliga medier).
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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/funktionsnedsättning.
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
Vård- och familjeförvaltningen, för att säkerställa att det följer uppställda krav. Framtagande av
nya rutiner och mallar är i det närmaste klart men implementering gentemot övriga kommunen
återstår.
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 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 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: Samverkan med Arbetsförmedlingen och DUA har resulterat i gemensamma
möten mellan berörda yrkesgrupper och personer inom etableringen samt ett tätare samarbete
med lokala näringslivet. Aktiviterer 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 i år beslutade Sveriges riksdag att göra barnkonventionen till lag som
börja 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.
Den nya översiktsplanen antas kring årsskiftet och 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 är
vägledande och inte juridiskt bindande. Under nästa år kommer implementeringen av
översiktsplanen påbörjas.
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Indikatorer
 Antal återremitterade ärenden pga bristande genomförd/ej genomförd jämställdhetsanalys
Uppföljning: Inga ärenden har återremitterats under perioden januari-augusti.

Nämndens ekonomi
Kommunstyrelsens budget är -82 196 tkr. Nämndens avvikelse efter augusti månad är för den
skattefinansierade verksamheten +3 627 tkr, och för avgiftskollektiven -1 557 tkr. För helår
prognostiseras ett överskott för den skattefinansierade verksamheten. För samtliga förvaltningar
gäller att en större del av överskottet är periodiseringseffekter av bidrag och omkostnader.
För avgiftskollektiven bedöms ett nollresultat.
Prognos: + 4 600 tkr

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde
Verksamhetsområde

Helårs-

Avvikelse

Prognos

Prognos

budget

Utfall - budget

Avvikelse

Avvikelse

2018

augusti

augusti

Mars

Kommunchef

-3 996

715

600

0

Kansli

-4 155

134

0

0

-7 241

-1 050

-300

0

-7 632

-402

-500

0

-798

128

4 000

4 000

-6 882

812

0

0

-15 852

2 607

800

1 500

-26 728

70

0

0

-8 912

614

0

0

-82 196

3 627

4 600

5 500

VA-enheten

0

-487

0

0

Renhållningsenheten

0

-1 070

0

0

Tot taxekollektivet

0

-1 557

0

0

-82 196

2 070

4 600

5 500

IT
Ekonomi
Mark och fastigheter
HR (Human resources)
Samhällsunderstödda
resor
Kommunikation och
samverkan
Vuxenutbildning och
arbetsmarknad
Tot skattekollektivet

Tot Kommunstyrelsen

Kommunchef
Verksamhetsområdet har kostnader för kommunchefen, Ledarforum, kris och säkerhetsarbete
samt kontorsdelen av Elektron. Hos kommunchefen finns en kommunövergripande pott för
utvecklingsområden. Avvikelsen efter augusti är +715 tkr, vilket till stora delar beror på att inga
kostnader inkommit inom utvecklingsområden tom augusti månad. För prognosen på helåret
görs besparingar inom Ledarforum och Utvecklingsområden.
Prognos: 600 tkr
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Kansli
Avvikelsen för augusti visar +134 tkr. Avvikelsen kommer främst från en periodiseringseffekt.
Kostnader för it-program och utbildning av personal kommer senare under året.
Prognos: Enligt budget

IT
Verksamhetsområdet visar en avvikelse på -1 050 tkr. Vakanser under våren gör att
personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Den negativa avvikelsen beror på förändrad
periodisering av inköp 2017 efter revision. Interndebiteringen av intäkter sker en gång per år
(november).
Prognos: -300 tkr

Ekonomienhet
Verksamhetsområdet visar en avvikelse på -402 tkr. Detta pga att upphandlingen av det nya
ekonomisystemet blivit dyrare än förväntat, drivet av licens- och konsultkostnader. Personal som
slutat under året har genererat kostnader i samband med avslut av anställning. Vakanserna för
personal ersätts under resterande del av året med konsulter vilket är fördyrande.
Prognos: -500 tkr

Mark och fastigheter
Verksamhetsområdet består av bl a kommunaltekniska utredningar, översiktsplan (ÖP), Leader,
miljöpris, miljövårdsprogram, mark och fastighetsskatt. Området visar en avvikelse på +128 tkr,
Det beror på att materialet till ÖP (översiktsplan) Gnesta i stort sett är klar och genererade en
lägre kostnad än budgeterat. Detta motverkas till viss del av förutbetald kostnad för Leader.
Exploateringsverksamheten prognosticerar avslut av projekt under 2018 som genererar 4 000 tkr.
Prognos: + 4 000 tkr

HR
Området visar en avvikelse på +812 tkr, vilket beror på vakans under vår och sommar. Detta har
medfört att verksamheten inte kunnat genomföra tidigare lagd verksamhetsplan. Lägre kostnader
inom hälsovård bidrar också till den positiva avvikelsen. Kostnader för friskvårdsbidraget
förväntas öka till årsskiftet liksom kostnader för lönehantering, rekrytering och utbildning.
Prognos: Enligt budget

Samhällsunderstödda resor
Verksamhetsområdet visar en avvikelse +2 607 tkr. I samhällsunderstödda resor ingår kostnader
för busstrafik samt subventionen för pendeltåget. Avräkningen för subventionen har minskat
under året.
Prognos: + 800 tkr

Kommunikation och samverkan
Verksamhetsområdet visar en avvikelse med +70 tkr. Vi kan se lägre kostnader inom
Medborgarkontor, Media och Turistinformation. Detta motverkas av årliga utbetalda
föreningsbidrag vilket ger högre kostnader på senare delen av året.
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Prognos: Enligt budget

Vuxenutbildning och arbetsmarknad
Avvikelsen efter augusti är +614 tkr, varav vuxenutbildning +648 tkr och arbetsmarknad och
integration -34 tkr. Avvikelsen beror främst på förutbetalda bidrag inom Sysselsättning och
Yrkesvux. I övrigt följer enheten den budget som är lagd.
Prognos: Enligt budget

VA
Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse på -487 tkr. Intäkterna för vattenmätardebitering
ligger över budget och kompenserar de högre kostnaderna för reningsverken i Gnesta och
Björnlunda.
Prognos: Enligt budget

Renhållningsenheten
Verksamhetsområdet visar en avvikelse på -1 070 tkr. Det beror på att största delen av debitering
för hushållssopor sker i oktober månad. Kostnaderna för externslam och hushållsavfall är högre
än budgeterat.
Prognos: Enligt budget

Investeringsredovisning
Nämnden har under 2018 haft en investeringsbudget för skattekollektivet på cirka 19 mkr och
taxekollektiven på cirka 95 mkr. Av denna budget har skattefinansierade delen upparbetat cirka 8
mkr och den taxefinansierade verksamheten cirka 49 mkr.
Den största investeringen under 2018 för skattekollektivet var uppgraderingen av
ekonomisystemet och för taxekollektivet har avloppsledningen mellan Laxne och Gnesta varit det
största projektet.

28

Skattekollektivet
Investeringsuppföljning per
augusti 2018 (tkr)
Allmän upprustning badplatser,
idrottsplatser och friluftsområden 2016
Allmän upprustning badplatser,
idrottsplatser och friluftsområden 2018
Digital utrustning - iordningställande av
videokonferensrum
Elektroniska infartsskyltar 100 tkr
Externwebb/Gnesta.se
Foto och film
Framtagande av ny turistwebb 2018
Framtagande av turist/webbplats (3år)
2015
Freja bad & gym
Fritt Wi-Fi
Förnyelse av datorpark
Generella IT-investeringar
Gym (upprustning och komplettering)
Hemsidan e-tjänster
Hjälpmedel för funktionsnedsatta
biblioteket
Infartsskyltar
(Stjärnhov/Björnlunda/Laxne)
Införande av e-förslag 40 tkr
Internwebb/Intranätet 200 tkr
Inventarier badhus efter renovering
Inventarier i kommunhuset
IT-baserat chefstöd 100 tkr
Kartor (inklusive tillstånd)
Läsplattor
Läsplattor 2018
MSB-projekt kommunal ledningsplats
Nya sporthallen (inventarier och
utrustning) 700 tkr
Renoverings av Gnestas gamla
vattentorn
Revidering av grafisk profil
Servrar och kommunikationsutrustning
Teknisk utrustning - kamera och
kringutrustning
Teknisk utrustning: fast projektor i Asalen, bättre lösning för högtalare m.m.
kommunikation Anna Sandklef
Uppgradering/utveckling av ekonomioch beslutssystem
Upprustning A- och B-salen
Upprustning av publika lokaler (scenen i
A-salen) 2015
Upprustning av publika lokaler 2018
Upprustning av publika lokaler, datorer
2015
Upprustning av publika lokaler, datorer
2018
Upprustning Strömmen 2015
Upprustning Strömmen 2016
Utbyggnad av förvaltningsnät 2016
Utbyggnad av förvaltningsnät 2018
Utbyte av brandvägg
Verksamhetsanpassning i lokaler 500 tkr
Summa

Investeringsbudget

Avvikelse/
återstår av
budget

Utfall t.o.m.
2018-08-31

Prognos
per 201808-31

Avslutas
2018

2 300

1 016

1 284

1 150

100

0

100

50

100
0
200
150
200

0
0
45
19
0

100
0
155
131
200

50
0
200
75
100

200
100
125
1 500
500
1 000
300

60
0
198
3
589
799
0

140
100
-73
1 497
-89
201
300

175
100
125
1 500
500
655
275

50

0

50

50

650
0
0
1 200
500
0
120
100
300
2 160

26
0
0
1 193
214
0
0
84
0
132

624
0
0
7
286
0
120
16
300
2 028

100
0
0
0
500
0
60
100
300
2 160

0

0

0

0

600
200
650

0
127
55

600
73
595

0
200
650

X
X

30

0

30

30

X

200

132

68

100

1 600
100

1 532
11

68
89

1 600
50

475
285

388
0

87
285

400
143

50

0

50

25

150
100
150
1 500
500
500

0
93
0
1 040
0
0

150
460
500
500

75
100
75
1 500
500
500

0
18 945

0
7 755

0
11 033

0
14 173

* Omfördelning av investeringsmedel kommer att ske från övriga investeringsobjekt.
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Kommentarer

Ej ianspråktagen
X

X
X
X
X

Se kommentar *
Se kommentar *

Ej ianspråktagen
Ej ianspråktagen
X
X
X

Ej ianspråktagen

X
X
X
Ej ianspråktagen

X
X
X
X
X

Ej ianspråktagen

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

Investeringsbudget

Utfall t.o.m.
2018-08-31

Avvikelse/
återstår av
budget

Prognos
per 201808-31

600
40
195

688
0
1

-88
40
194

600
40
98

1 300
44 500

101
20 824

1 199
23 676

500
44 500

6 000
10 000
4 500
1 000
100
800
7 250
1 500
150
600
500
1 000
2 000
1 000
400
500
2 500
400
1 000
250
400
1 000
5 000

3 235
8 630
79
790
0
707
7 226
175
120
0
267
0
2 021
0
1 050
20
0
0
0
100
0
94
2 019

2 765
1 370
4 421
210
100
93
24
1 325
30
600
233
1 000
-21
1 000
-650
480
2 500
400
1 000
150
400
906
2 981

4 000
10 000
3 000
1 000
100
800
6 850
1 500
150
600
400
1 000
2 000
500
400
250
1 000
400
500
250
400
1 000
5 000

600
95 085

700
48 850

-100
46 235

600
87 438

* Omfördelning av investeringsmedel kommer att ske från övriga investeringsobjekt.
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Avslutas
2018
X
X

Kommentarer
Se kommentar *

X

X
X
X
X
X

Se kommentar *

X

Se kommentar *

X
X

X

Se kommentar *

Exploateringsredovisning
I projekt Frösjö strand har under året 39 bostadsrätter färdigställts och byggandet av
ytterligare 39 lägenheter pågår. I området återstår sedan en byggrätt för cirka 20 lägenheter i
ett sexvåningshus. Dagvattendammen har färdigställts och asfaltering av gator genomförs
under hösten.
På Frönäs gärde har 36 bostadsrätter färdigställts. Byggandet av det nya äldreboendet pågår
och beräknas vara klart våren 2019. VA-arbeten har utförts och ombyggnad av gator pågår.
Det återstår sedan ett område med plats för 35-40 lägenheter som Gnestahem har
markanvisning för.
I projektet Vackerby trädgårdsstad har en markanvisningstävling genomförts och ett
delområde med 70-80 bostäder har markanvisats. Planarbete för hela området som kan
inrymma sammanlagt 600 bostäder har påbörjats. Ramavtal samt planavtal har tecknats med
ett fastighetsbolag om den norra delen av trädgårdsstaden som är privatägd.
Mark har sålts till Gnestahem för uppförande av 45 bostäder på Åkervägen. Bygglovet ligger
för närvarande överklagat hos mark- och miljödomstolen.
En utvecklingsplan för Gnesta centrum antogs i fullmäktige under våren och en visionsbild
för det så kallade centrumkvarteret har tagits fram.
I Norra Frustuna har projektering av gator, vatten och avlopp till de 17 villatomterna
genomförts och upphandling av entreprenör sker under hösten. Byggnation förväntas påbörjas
våren 2019.
I Södra Frustuna pågår utredning för byggandet av nya bostäder och en ny skola/förskola. I ett
första skede görs utredningar avseende geoteknik och dagvattenhantering samt enklare
planskisser i syfte att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse.
Mark har sålts vid Hagstumosse till GFAB för byggnation av ny sporthall.
Cirka 4 000 kvm industrimark har sålts i Vackerby industriområde.
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Exploateringar
2018-08-31
Pågågende exploateringar (tkr)
Exploatering Vackerby industriområde, servis
Exploatering Fasanvägen Stjärnhov, servis
Exploatering Björnlundagården 1:1 servis
Exploatering Frösjö strand, Bostad, servis
Exploatering Vackerby 3:3
Exploatering Gnesta 84:14
Exploatering Ytterby 4:24 spårbacken
Exploatering Vässlevägen
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2
Exploatering Vackerby industriområde
Exploatering Framnäs
Exploatering Skenda (Aspliden)
Exploatering Stationsområdet
Exploatering Vackerby Hage 2
Exploatering Södra Vackerby trädgårdsstad
Exploatering Prästhopen 2:1, 2:2 bostad
Exploatering Gryt 1:1 mfl
Exploatering Frönäs Gärde
Exploatering Gnestahöjden
Exploatering Gatukostnader Fasanvägen
Exploatering Gnesta 38:17
Exploatering Gnesta Centrum
Exploatering Gatukostnad Frösjö strand
Exploatering Norra Frustuna bostäder
Exploatering Framnäsvägen bostäder
Exploatering Hagstumosse idrottshall
Exploatering Sigtunavägen Industrivägen
Exploatering Södra Frustuna
Exploatering Powerhuset
Exploatering Norra Vackerby trädgårdsstad
Summa

Ingående Inkomster
värde
209
0
222
0
33
0
439
0
-951
0
-53
0
-1 313
0
-296
0
4 954
-264
-72
-73
121
0
374
0
-124
0
-797
0
3 358
0
-10 610
-16
24
0
-2 344
0
937
0
303
0
1 463
-63
1 879
0
31 944
0
1 131
0
313
0
640
-800
197
0
384
0
1 300
0
0
0
33 668
-1 216
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Utgifter
0
0
0
0
310
0
0
0
86
0
52
0
0
0
518
176
0
2 080
0
0
0
73
14
505
0
40
254
194
4
29
4 336

Omklassificering
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Utgående
värde
209
222
33
439
-641
-53
-1 313
-296
4 777
-145
173
374
-124
-797
3 876
-10 449
24
-263
937
303
1 400
1 952
31 958
1 636
313
-120
451
578
1 304
29
36 788

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-10-01
KS.2018.312
Kommunstyrelsen

Skattesats 2019
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Den kommunala skattesatsen för 2019 fastställs till 22,12 kr.
Sammanfattning
Den kommunala skattesatsen föreslås sänkas med 6 öre till 22,12 kr.
Förvaltningens synpunkter
Beslut om skattesats fattas vanligtvis i samband med beslut om budget för
kommande år. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före
november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen.
Enligt Kommunallagens 11 kap. 11 § "Budgeten skall därefter fastställas före
december månads utgång. Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller
avgiftssats än den som har bestämts tidigare".
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-01
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
Christina Hedberg

Jenny Johansson

Kommunchef

Kommunsekreterare
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Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-23
KS.2018.262
Kommunstyrelsen

Digitaliseringspolicy
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Digitaliseringspolicy för Gnesta kommun 2019-2022 godkänns enligt bilaga.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att genomdriva
digitaliseringspolicyns intentioner.
Sammanfattning
E-tjänster spelar en nyckelroll i vår vardag. Internet och informationsteknik
påverkar alla samhällsområden. Medborgare, företagare och medarbetare
förväntar sig att snabbt och säkert kunna sköta ärenden, få information och
inflytande via enkla, digitala kontaktvägar. Genom att ta vara på digitaliseringens
möjligheter kan vi förbättra service, höja kvalitet och effektivitet i utförande och
organisation. Vi frigör tid och resurser för att möta behoven hos medborgare,
företag och medarbetare i Gnesta kommun. Digitaliseringspolicyn för Gnesta
kommun är det styrdokument som sätter ramar och mål för genomförandet av
digitaliseringsarbetet.
Ärendebeskrivning
E-tjänster spelar en nyckelroll i vår vardag. Internet och informationsteknik
påverkar alla samhällsområden. Medborgare, företagare och medarbetare
förväntar sig att snabbt och säkert kunna sköta ärenden, få information och
inflytande via enkla, digitala kontaktvägar.
Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter kan vi förbättra service, höja
kvalitet och effektivitet i utförande och organisation. Vi frigör tid och resurser för
att möta behoven hos medborgare, företag och medarbetare i Gnesta kommun. I
dokumentet "Digitaliseringspolicy för Gnesta kommun" klargörs ramarna för
inom vilka digitaliseringen av kommunens verksamhet kommer att genomföras.
Dokumentet redovisar utgångspunkter, principer, avgränsningar, övergripande
mål, inriktning, och organisation för genomförandet av digitaliseringsarbetet.
Dokumentet gäller under mandatperioden 2019 - 2022.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att Gnesta kommun har ett starkt behov av att implementera
ett policydokument för digitalisering av kommunens verksamhet. Dokumentet
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gäller under mandatperioden 2019 - 2022 och fastställer kommunövergripande
mål och ramar för genomförande av digitaliseringsarbete inom kommunen.
Digitaliseringspolicyn utgör en klar viljeinriktning och visar Gnesta kommuns
ambition att utveckla, effektivisera och anpassa verksamheten till medborgarnas,
företagarnas och verksamhetens behov.
Digitaliseringspolicyn tar hänsyn till att det ska vara möjligt att komma i kontakt
med kommunföreträdare och göra sina ärenden även om medborgaren inte kan
nyttja kommunens e-tjänster.
Ekonomiska konsekvenser
Det är i dagsläget svårt överblicka de framtida ekonomiska konsekvenserna som
digitaliseringspolicyn kommer att få. I ett inledningsskede kan kostnader för
investeringar och drift uppkomma för att i ett senare skede när digitaliseringsarbetet är genomfört plana ut. I dagsläget är det inte möjligt att uppskatta de
initiala kostnader som digitaliseringen kan ge upphov till.
Förhoppningsvis kommer digitaliseringen att leda till att verksamheter
effektiviseras så att vi inte behöver anställa lika många nya medarbetare inom
olika verksamheter. Varje år fastställs budget för drift- och investeringskostnader i
samband med Framtidsplanerna.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan har använts men förslaget till policy bedöms inte få några
konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-08-23
2. Digitaliseringspolicy för Gnesta kommun 2019 - 2022
Beslutet ska skickas till
~ Kommunchef
~ IT-Chef
~ Processledare digitalisering

Christina Hedberg

Hans Haglund

Kommunchef

IT-chef

Anders Eklund
Processledare digitalisering
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1. Inledning
E-tjänster spelar en nyckelroll i vår vardag. Internet och informationsteknik påverkar alla
samhällsområden. Medborgare, företagare och medarbetare förväntar sig att snabbt och säkert kunna
sköta ärenden, få information och inflytande via enkla, digitala kontaktvägar. Genom att ta vara på
digitaliseringens möjligheter kan vi förbättra service, höja kvalitet och effektivitet i utförande och
organisation. Vi frigör tid och resurser för att möta behoven hos medborgare, företag och medarbetare i
Gnesta kommun. I takt med att verksamheten digitaliseras och att e-tjänster införs, tar vi hänsyn till att
kommunföreträdare ska vara tillgängliga för samtliga medborgare oavsett om de har tillgång till digitala
verktyg och e-tjänster eller inte.
Gnesta kommun är en pendlarkommun och en betydande del av invånarna arbetar utanför kommungränsen. Det ställer stora krav på tillgänglighet och medborgarnas möjlighet att enkelt kunna uträtta
kommunala ärenden med hjälp av e-tjänster. Kommunen möter framtiden genom att införa digitala
verktyg och e-tjänster i syfte att ge god service till kommunens medborgare och medarbetare samt att
möjliggöra sekundsnabba beslut i de ärenden där det är möjligt. Digitalisering av verksamheten skapar
förutsättningar för att lösa många av kommunens utmaningar. Väl utvecklade digitala lösningar och etjänster ger oss goda förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun för invånare såväl som
medarbetare.

2. Syfte
Digitaliseringspolicyn pekar ut de strategiska målen för digitaliseringsarbetet under perioden 2019-2022
och hur Gnesta kommun med hjälp av e-tjänster och digitala verktyg ska skapa nytta:
– Utveckla och stärka den kommunala servicen till medborgare, brukare och näringsliv
– Samordna, effektivisera och förenkla arbetet inom kommunens verksamheter
– Ta till vara potentiella miljövinster som ligger i digitalisering och automatisering av verksamheten

3. Avgränsningar
Digitaliseringspolicyn omfattar inte infrastruktur av generell karaktär som exempelvis bredbandsförbindelser till kommuninvånare.

4. Utgångspunkter och principer
Dokumentet utgår dels från ”För ett hållbart digitaliserat Sverige", regeringens digitaliseringsstrategi för
Sverige, dels från nedanstående punkter:
– 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 inom ramen för
den kommunala förvaltningen
– IT ska stödja verksamheterna på ett standardiserat, enhetligt och driftsäkert sätt för att nå hög kvalitet
och effektivitet
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5. Utmaningar för Gnesta kommun
Läget med närheten till Stockholm som centralpunkt och motor för utvecklingen i regionen innebär att
Gnesta möter stark konkurrens från andra kommuner när det gäller att attrahera nya invånare, företag
och medarbetare. Men läget är mer gynnsamt än för många andra kommuner som inte är en del av
Stockholms arbetsmarknadsregion.
Effekterna av att antalet äldre och antalet barn blir allt fler, samtidigt som den arbetsföra och
skattebetalande delen av befolkningen inte ökar i samma utsträckning blir alltmer tydliga i prognoserna
framöver. Brist på utbildad personal och minskande skatteintäkter utgör stora utmaningar för hela
kommunsektorn.
Både kraven på välfärd och minskad klimatpåverkan ökar. Dessutom ökar kraven på konkurrenskraft och
innovation i alla delar av samhället till följd av den alltmer tilltagande globaliseringen.
Idag förväntar sig medborgare och företag god service bland annat via enkla och snabba kontaktvägar till
kommunens tjänstemän och beslutsfattare.
För att lyckas svara mot de utmaningar som kommunen står inför krävs nytänkande och strategiskt
utnyttjande av informationsteknik och e-tjänster. Utvecklingen av e-tjänster och digitala medarbetare
erbjuder goda möjligheter för kommunen att klara dessa samhällsutmaningar.
Genom att utnyttja IT och information på ett smart sätt kan vi bibehålla och förbättra kvalitet,
effektivitet och delaktighet i produktionen av kommunens tjänster. Digitalisering och automatisering är
nyckelfaktorer som bidrar till att Gnesta kommun är en attraktiv arbetsgivare. Digitalisering och
införande av e-tjänster bidrar även till att Gnesta kommun uppfattas som en attraktiv plats att bo och
verka i.

6. Övergripande mål för digitaliseringen i Gnesta
Följande fem övergripande mål har fastställts för kommunens digitaliseringsarbete i syfte att svara upp
emot de utmaningar som Gnesta kommun ställs inför:
6.1 Enkelhet
I Gnesta kommun kan medborgare och företag snabbt, enkelt och med hög säkerhet kan sköta sina
ärenden. De får enkelt tillgång till information och ges möjlighet till inflytande när de vill, var de vill och
hur de vill, på deras egna villkor.
6.2 Kvalitet
Genom att ge medborgare och företagare möjlighet att kommunicera med kommunens verksamheter
och hantera olika typer av ärenden och handlingar via e-tjänster, så säkerställer vi att inkomna handlingar
håller en hög kvalitet. Behov av komplettering eller revidering av handlingar hanteras snabbt och enkelt
inom ramen för berörd e-tjänst.
Tillförlitlig information hittas enkelt och kan nyttjas av den som behöver och har rätt till informationen.
Digitaliseringen bidrar till att Gnesta kommun uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare.
Användning av e-tjänster, automatisering och digitala verktyg ger förutsättningar för kommunens
verksamheter att ägna sig mindre åt enkla rutinärenden och mer åt personliga möten och annat
kvalificerat arbete.
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6.3 Effektivitet
E-tjänster, digitala medarbetare och informationsteknik används som strategiska verktyg och utgör
grunden för att verksamheterna kännetecknas av ett effektivt utnyttjande av kommunens samlade
resurser.
Utvecklingen av digitaliseringen bedrivs huvudsakligen inom ramen för befintliga ekonomiska resurser
och stöds av en effektiv organisation med tydliga roller och gränssnitt. Utvecklingsinitiativ värderas och
baseras på nyttor för medborgare, verksamheter och medarbetare samt de effektiviseringsvinster
initiativen medför på sikt.
6.4 Öppenhet
Kommunens information (öppna data) är tillgänglig elektroniskt vilket 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 byte av utförare av offentligt finansierade tjänster.
6.5 God service och ökat inflytande för Gnestas medborgare
Med välutvecklade e-tjänster når kommunen andra grupper än de som vanligtvis kommer på fysiska
möten och samråd.
Medborgare kan enkelt lämna synpunkter till kommunen och återkopplingen på lämnade förslag
effektiviseras. Genom att använda olika digitala kanaler utvecklas närdemokrati och medborgarinflytande.

7. Inriktning avseende digitaliseringsarbetet
7.1 Medborgare, företagare, besökare och medarbetare i fokus
Utformning av kommunens webbplatser, service och tjänster utgår från behoven hos medborgare,
företagare, besökare och medarbetare. Den ger förutsättningar för dialog, goda möjligheter till påverkan
och delaktighet. Genom att Gnesta kommun systematiskt arbetar med att analysera behov och
användning av befintliga e-tjänster upplever användarna att det är enkelt, tryggt och säkert att nyttja de etjänster som erbjuds. Digitala kanaler och e-tjänster som skapar nytta för medborgare, företagare och
besökare prioriteras.
7.2 Helhetstänk, samordning och tydlig ansvarsfördelning
Strategisk styrning, samordning av digitalisering och utveckling av e-tjänster leder till att Gnesta kommun
kan ge bättre service till samma eller lägre kostnad. Genom att samarbeta över organisationsgränserna
utnyttjas de möjligheter som den digitala utvecklingen ger på ett smart och effektivt sätt.
Medborgarnas och kärnverksamhetens behov sätts i första rummet. Kommunen kommunicerar kring etjänster, verksamhetsbehov och nytta istället för att betona teknik, system och komponenter.
Med en klar och tydlig ansvarsfördelning mellan centrala stödfunktioner och verksamheter skapas
förutsättningar för att uppnå en hög grad av digitalisering och automatisering.
Samordning av det digitala utvecklingsarbetet sker centralt från kommunstyrelsens förvaltning
tillsammans med nyckelpersoner från de olika förvaltningarna.
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7.3 Kravställning
Genom att kravställa enligt vedertagna standarder vid upphandling undviker kommunen att hamna i
beroendeställning gentemot leverantörer. Det ger större möjlighet till handlingsfrihet vid val av olika
lösningsalternativ.
7.4 Verksamhetsnära utveckling
Digitalisering handlar om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte en isolerad IT-fråga. Det
digitala perspektivet ska finnas med i all verksamhetsutveckling, både centralt och ute i förvaltningarna.
7.5 IT-infrastruktur
Idag är väl fungerande IT-tjänster en förutsättning för att bedriva en effektiv verksamhet. När ITinfrastruktur (IT-miljö och interna nätverk för datakommunikation med mera) i kommunen planeras,
tekniskt såväl som organisatoriskt, ska medborgares och kommunala verksamheters behov stå i fokus.
Kommunens IT-miljö (IT-system, programvaror, servrar, switchar, nätverk för datakommunikation med
mera) är anpassad för att effektivt stödja behovet av digitalisering och utveckling av e-tjänster. IT-stöd
för digitalisering av verksamheten och införande av e-tjänster präglas av öppenhet och effektivitet
kombinerat med hög säkerhet för leverans, data och information. Tekniska förutsättningar och e-tjänster
utvärderas löpande för att undvika inlåsningseffekter och bidra till fortsatt god utveckling.
7.6 Samverkan
Det är få kommuner och regioner som har egen kompetens eller egna resurser för att driva digitalisering.
Genom att samverka över kommun- och regiongränser så ökar vi förutsättningarna att effektivt driva
digitalisering och automatisering. Att samverka med vårt och många andra kommuners och Sveriges
kommuner och landstings (SKL) samägda bolag Inera är ett sätt för kommunen att tillgodogöra sig
kunskap, kontakter och samarbeten avseende nya digitala lösningar.
7.7 Kompetens
Gnesta kommun har behov av egen kompetens med avseende på IT- och verksamhetsutveckling i olika
roller så att förvaltningar och berörda verksamheter kan dra full nytta av digitaliseringen. I syfte att
utveckla och underhålla en hög kompetensnivå inom området erbjuds nyckelpersoner inom samtliga
förvaltningar och verksamheter möjlighet till kompetensutveckling inom digitaliseringsområdet. Det kan
ske genom utbildningsinsatser, deltagande i konferenser och utvecklingsprojekt.
7.8 Omvärldsbevakning
Omvärldsbevakning, utveckling och utvärdering av samarbeten med andra organisationer, verksamheter
och leverantörer sker kontinuerligt.

8 Genomförande och organisation
För att nå de övergripande målen som har fastställs i det här dokumentet ska en kommunövergripande
handlingsplan för digitalisering av verksamheterna tas fram och löpande uppdateras. Denna
handlingsplan utgår dels från digitaliseringspolicyn och dels från de behov som medborgare och
medarbetare har. Handlingsplanen anger initiativ och satsningsområden för att nå de övergripande målen
i policyn samt anger en övergripande tidsplan.
Det är kommunchefen som fastställer handlingsplanen i samråd med kommunledningsgruppen, vilken
utgör styrgrupp för digitaliseringen.
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De större övergripande digitaliseringssatsningar som ska göras beslutas inom ramen för respektive års
Framtidsplan där det tas höjd för årlig drifts- och investeringsbudget. Nämnderna beslutar om sina
respektive digitaliseringssatsningar på motsvarande sätt.
Den övergripande handlingsplanen förtydligar de olika förvaltningarnas och verksamheternas ansvar.
Handlingsplanen definierar det stöd som centrala funktioner (exempelvis processledare för digitalisering
och IT-enhet) kan ge i samband med genomförandet av förvaltningarnas aktivitetsplaner för
digitalisering.
Arbetet med framtagande och uppföljning av den övergripande handlingsplanen samt samordning
mellan förvaltningarna utförs av en kommunövergripande arbetsgrupp, Digitaliseringsrådet.
Digitaliseringsrådet består av representanter för samtliga förvaltningar. Rådet planerar, samordnar och
rapporterar åtgärder samt status avseende pågående och planerade digitaliseringsaktiviteter till
kommunledningsgruppen. Arbetsgruppen jobbar på strategisk, taktisk och operativ nivå. Processledaren
för digitalisering leder arbetet i digitaliseringsrådet och ansvarar för att ta fram kommunövergripande
styrdokument och planer avseende framdrift av digitaliseringsarbetet.
Den verkställande nivån utgörs av respektive förvaltning. Respektive förvaltning ansvarar för att skapa
egna aktivitetsplaner för digitalisering utifrån sina behov och den kommunövergripande digitala
handlingsplanen. Dessa aktivitetsplaner beslutas av respektive förvaltningschef.
På förvaltningarna sker det operativa genomförandet av digitaliseringsaktiviteter utifrån de
kommunövergripande och förvaltningsspecifika handlings- och aktivitetsplaner som har beslutats av
kommunchef respektive förvaltningschefer.
8.1 Förvaltning och uppföljning
Digitaliseringspolicyn gäller under perioden 2019-2022. Årsvisa avstämningar av att digitaliseringsarbetet
löper i enlighet med digitaliseringspolicyn görs mot den kommunövergripande- respektive de
förvaltningsspecifika handlingsplanerna. Kommunchef ansvarar för att den kommunövergripande
handlingsplanen följs upp och att rapporter ges i samband med delårsrapport och årsredovisning.
Respektive förvaltningschef ansvarar för att de förvaltningsspecifika digitaliseringsplanerna följs upp och
avrapporteras till respektive nämnd.

9 Begrepp och definitioner
Digitalisering:
Inom samhällsvetenskap och politik används begreppet "digitalisering" i betydelsen om införande av
informationsteknologi (IT) eller Informations- och kommunikationsteknik (IKT) och övergång till
informationssamhället. Det handlar om ändrade arbetsmetoder, organisationsprocesser, affärsmodeller
samt samhällsstrukturer i samband med införande av informationsteknologi. Digitalisering kan avse att
införa nya informationssystem, webb- och appbaserade e-tjänster samt undervisningsmetoder för elärande. Digitalisering sker ofta i syfte att ersätta pappersblanketter och manuella rutiner, rationalisera
bort administrativa arbetsuppgifter och distributionsled.
Digital medarbetare:
En digital medarbetare är en mjukvara som imiterar hur människor använder datorn i repetitiva
arbetsuppgifter. Digitala medarbetare kan sägas vara kollegor som får lära sig att utföra utvalda processer
eller arbetsuppgifter precis som övriga mänskliga medarbetare. En digital medarbetare kan sköta en eller
flera processer och arbetsuppgifter och lära sig att prioritera utvalda arbetsuppgifter. Kallas ibland för
robot eller bot.

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Digitaliseringspolicy för Gnesta kommun 2019-2022

2018-10-01

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelseförvaltningen

8(8)

Digitaliseringsråd:
Består av representanter för samtliga förvaltningar inom Gnesta kommun som ska planera, samordna
och rapportera status avseende pågående och planerade digitaliseringsåtgärder samt rapportera till
kommunledningsgruppen. Rådet leds av processledare för digitalisering.
E-tjänster:
Tjänster som tillhandahålls av olika aktörer via hemsidor där aktörer kan utföra olika transaktioner via
internetuppkopplade enheter utan fysiska möten. Exempel på e-tjänster är, men inte begränsade till, etjänster som exempel samt "Ansökan om förskoleplats", "Skolskjutsansökan för grundskola" eller
"Nybyggnadskarta - beställning".
Informationsteknik (IT):
Samlingsbegrepp för de möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation. Begreppet etablerades i branschen under åren 1992–1994 som en reaktion på nya
möjligheter att hantera kommunikation, bilder och ljud med dator. Ett äldre svenskt uttryck för
"informationsteknik" är automatisk databehandling (ADB). Exempel på informationsteknik: Internet, epost, intranät, telefoni, television och radio.
IT-miljö:
En IT-miljö utgörs av datorer, operativsystem, programvara, system, nätverk och servrar. IT-miljön kan
delas in i produktions- och testmiljöer samt efter vilken teknologi som den bygger på, exempelvis
Windows PC-miljö.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-12
KS.2018.269
Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring Sydarkivera
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Beslutar att avge avsiktsförklaring om att från och med 2021 inträda i
kommunalförbundet Sydarkivera.
2. Ge kommunchefen i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen.
3. Budgetera för anslutningsavgift om 4 kronor per invånare/år för åren 20192020 samt med 27 kronor invånare/år i och med fullständigt medlemskap
från och med år 2021.
Sammanfattning
Kommunens olika verksamheter hanterar dagligen stora mängder information
som lagras digitalt, men också på papper. För att rätt information ska vara åtkomlig för verksamheten, och kunna bevaras för framtiden, krävs ordning och
reda. Genom att samarbeta i en gemensam arkivorganisation blir det möjligt att
dela på resurser och kompetens inom området informationsförvaltning. För att
möjliggöra att Gnesta kommun stärker kvaliteten i sin informationshantering föreslås att kommunen söker medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera.
Ärendebeskrivning
Sydarkiveras bastjänster
I förbundets tjänster ingår bland annat att:
‒ Ge råd och stöd när det gäller såväl traditionell som elektronisk dokumenthantering genom bland annat utbildningar och nätverk för erfarenhetsutbyte.
‒ Vara gemensam arkivmyndighet och utöva tillsyn över hur
förbundsmedlemmarnas nämnder och bolag sköter sin arkiv- och
informationshantering.
‒ Tillhandahålla mallar för att planera och organisera verksamheternas informationshantering.
‒ Samordna informationskartläggning med säkerhetsklassning av
informationsmängder.
‒ Förvalta gemensamt bevarandesystem för digital information som ska
överlämnas till arkivmyndighet.
‒ Samordna och hantera digitala arkivleveranser från verksamhetssystem i
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samarbete med förbundsmedlemmarna.
Samverkan mellan kommuner i Södermanlands län
Många kommuner har valt att lösa frågan om e-arkiv genom att samverka på olika
sätt och inom de flesta av kommunerna i Södermanlands län har sedan drygt ett
år tillbaka fört diskussion om att hitta formerna för en samverkan inom länet.
Resultatet har blivit ett förslag om att Flens kommun tillsammans med Trosa,
Gnesta, Strängnäs, Oxelösund och Katrineholms kommuner ska ansluta oss till
kommunalförbundet Sydarkivera. Även Eskilstuna kommun har ambitionen att
bli medlemmar i Sydarkivera när deras nuvarande avtal för en e-arkivlösning löper
ut. Medlemskapet i Sydarkivera innebär att Sörmlandskommunerna kan samverka
kring frågor om informationsförvaltning utan att behöva bygga upp en
organisation från grunden.
Den bilagda rapporten “Säkra informationen för framtiden! Samverkan kring earkiv mellan kommuner i Sörmland – medlemskap i Sydarkivera” beskriver
medlemskapet mer i detalj, för- och nackdelar samt alternativ till Sydarkivera.
Rapporten är gemensam produkt för alla kommunerna som har som ambition att
söka medlemskap hos Sydarkivera.
Sydarkivera är ett kommunalförbund som 2018 består av 23 medlemmar. Förbundet utvecklades ut ett samarbete mellan kommuner i Blekinge och Kronobergs län och formaliserades 2015. Intresset för Sydarkiveras verksamhet har varit
stort och under 2017-18 har 13 nya medlemmar anslutit sig. Sydarkivera har valt
en organisatorisk lösning för att kunna växa och förbundets politiska styre är
positiva att utöka med nya medlemmar.
Beslut om att anta avsiktsförklaringen kommer att fattas i respektive kommuns
kommunstyrelse och eventuellt kommunfullmäktige under våren och hösten
2018.
Förvaltningens synpunkter
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för 2019-20 som uppgår till 4 kronor invånare/år, omfattar ett gemensamt projekt och intresserade kommuner för att säkerställa att rätt förutsättningar
finns samt att etablera ett lokalkontor i Sörmland.
Medlemsavgift som omfattar bastjänsterna erläggs från och med 2021 och är för
närvarande 27 kronor per invånare och år. Sydarkiveras förbundsfullmäktige
beslutar om medlemsavgift och eventuell återbetalning av överskott.
Utöver dessa kostnader kan det även tillkomma administrativa kostnader, t ex
reskostnader i samband med utbildningar eller medverkan vid
kommunalförbundets möten.
På sikt ser förvaltningen att antalet utskrifter kan komma att minska och
arbetstiden som hanterar utskrifter av digitala handlingar minskar i omfattning.
Båda dessa faktorer bör minska de interna kostnaderna. Dagens arkiv är
fortsättningsvis analogt, till dess att man eventuellt kan hitta någon annan
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ekonomisk och ur arkivlagens synvinkel godtagbar lösning.
E-arkivlösning via Inera AB
Den 20 juni 2018 har Inera AB, som kommunen är delägare i, skickat ut en förfrågan till landets alla kommuner huruvida det finns ett behov av en nationell
tjänst för e-arkiv. Bakgrunden är att Inera AB har fått en förfrågan att ta över
R7:s verksamhet som är ett samarbete mellan 11 landsting kring en e-arkivlösning.
Om det finns ett intresse och om Inera AB och R7 kan komma överens är det
möjligt att e-arkivtjänst kommer att kunna erbjudas via Inera AB.
Eftersom processen precis har inletts och både resultatet och tidsplanen är
osäker, föreslår vi att gå vidare med avsiktsförklaringen och inleda ett
anslutningsprojekt med Sydarkivera, men bevaka utvecklingen hos Inera AB. Det
av-görande beslutet om Gnesta kommun ska bli fullvärdiga medlemmar i
Sydarkivera ska tas först under andra halvan av 2020, när det förmodligen finns
mer information om vad Inera AB kan erbjuda och är möjligt att jämföra med ett
medlemskap i Sydarkivera.
Juridiska konsekvenser
Kommunen har inte någon legal skyldighet att ha eller tillhandahålla
arkivhandlingar digitalt. Förslaget innebär en uppdelning av arkivmyndighet, en
för det analoga arkivet, och en för det digitala.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Kommunens styrdokument som avser arkivfrågor kan komma att behöva
uppdateras.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-12
2. Rapport "Säkra informationen för framtiden! Samverkan kring e-arkiv mellan
kommuner i Sörmland – medlemskap i Sydarkivera"
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1. Inledning
Sedan 2016 har det funnits ett spirande samarbete mellan kommunerna i Sörmland med
ambitionen att hitta en gemensam lösning på behovet av e-arkiv. Resultatet har blivit ett
förslag om att ansluta oss till kommunalförbudet Sydarkivera. Ett medlemskap i Sydarkivera
innebär att kommunerna får tillgång till ett digitalt slutarkiv och kompetensen hos en
organisation som specialiserat sig på informationshantering och långsiktigt digitalt
bevarande.
Sydarkivera bildades formellt 2015 och 2018 har de 23 medlemskommuner.
Att ansluta sig till Sydarkivera är en process som sträcker sig över 2-3 år innan kommunerna
blir fullvärdiga medlemmar. För att underlätta arbetet önskar Sydarkivera att
Sörmlandskommunerna samordnar processen.
De kommuner som står bakom rapporten och som har ambitionen att söka medlemskap i
Sydarkivera är: Trosa, Gnesta, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Oxelösund kommuner.
Eskilstuna kommun har som ambition att söka medlemskap i Sydarkivera när avtalet med
deras nuvarande leverantör av e-arkiv löper ut.
Vad är ett e-arkiv?
Ett e-arkiv är en informationskälla vars funktion i grunden inte skiljer sig från kommunens
fysiska slutarkiv. Skillnaden är att analoga system och metoder byts ut mot digitala system
och metoder.
Sydarkiveras e-arkivlösning är en gemensam arkivorganisation som förvaltar system och
ansvarar för att migrera och konvertera information vid upprepade tillfällen utan att
informationen förlorar sin tillförlitlighet. Sydarkivera kontrollerar även att informationen
(data) och informationen om informationen (metadata) är korrekt samt att alla förändringar
blir spårbara.
En synonym som ibland används och som tydligt beskriver e-arkivets funktion är ”system för
långsiktig informationsförsörjning”. I den här rapporten kommer vi att använda begreppet
e-arkiv för funktionen digitalt slutarkiv. Sydarkivera fokuserar på ett system för slutarkivering
av digital information som inte längre behövs i verksamheterna.
Varför behöver kommunerna ett arkivera information digitalt?
De senaste decenniernas utveckling inom digital informationshantering har fört med sig att
mycket information som ska bevaras ligger i förvaltningarnas verksamhetssystem. När dessa
system slutar användas behöver informationen arkiveras, om inte digitalt så analogt. Att
skriva ut informationen på papper är tidskrävande och dyrt. Dessutom så förlorar man
möjligheten att återsöka och sammanställa informationen på ett effektivt sätt.
Ett e-arkiv kan skapa stor nytta för kommunerna genom att:
•
säkerställa långsiktig informationsförsörjning
•
ge ökad tillgänglighet till information
•
säkerställa att informationen är sökbar över tid
•
minska de långsiktiga kostnaderna för manuell hantering och arkivering
•
möjliggöra avveckling av gamla verksamhetssystem

Inte skaffa e-arkiv
De flesta kommuner har en ambition att arbeta mer digitalt och erbjuda invånarna e-tjänster
som alternativ till pappersblanketter och analog handläggning. Men om en kommun inför ett
helt digitalt arbetssätt utan tillgång till ett e-arkiv blir resultatet att all information som ska
bevaras måste skrivas ut på papper, vilket motverkar själva grundtanken med digitaliseringen
om effektivare service till medborgarna. Alternativet är att drifta verksamhetssystem som inte
längre används för att få tillgång till informationen digitalt, vilket kan bli dyrt och komplicerat
över tid.

2. Alternativ till att medlemskap i Sydarkivera
I den här rapporten föreslås att Sörmlandskommunerna blir medlemmar i Sydarkivera, vilket
vi ser som det enklaste och billigaste alternativet för kommunerna att få tillgång till ett digitalt
slutarkiv och en gemensam arkivorganisation som kan hantera de utmaningar som finns i att
hantera information digitalt över tid. Men det finns alternativ:
Eget samarbete i länet
På tjänstemannanivå har vi diskuterat att etablera ett eget samarbete i länet kring e-arkiv, men
att bygga upp en organisation från grunden kräver mycket tid och resurser av deltagande
kommuner. Det finns heller inte tillräcklig kompetens inom kommunerna kring digitalt
bevarande som ett samarbete skulle kunna bygga på.
Alternativa samarbeten
Efter att SKL gjorde den första ramavtalsupphandlingen av e-arkiv 2013 har det bildas ett
antal kommunala samarbeten för att upphandla e-arkiv. Ingen av dessa samarbeten har
kommit lika långt som Sydarkivera och ingen har heller bjudit in till samverkan med
ytterligare kommuner.
Det finns ett sedan länge etablerat samarbete kring e-arkiv inom landstingsvärlden, R7 där
Sörmlands läns landsting ingår. Vi har ställt frågan om de skulle vara intresserade av att utöka
sin verksamhet även med kommuner, men fått svaret att det inte är aktuellt i dagsläget.
Formerna för samarbete
Sydarkivera har valt samarbetsformen kommunalförbund, men det finns alternativa
samverkansmöjligheter som gemensam nämnd, interkommunala avtal eller kommunalt
bolag. Gemensam nämnd fungerar bra när aktörerna är få och jämnstarka, men kan vara
svårt när det handlar om många kommuner. Interkommunala avtal eller kommunalt bolag är
i dagsläget inte möjligt, eftersom det inte går att avtala om att överlåta ansvar för
arkivmyndighetsfunktioner som tillsyn över och övertagande av myndigheternas arkiv samt
utlämnande av handlingar. Kommunalförbund uppfyller bättre kraven på att organisationen
är stabil och långsiktigt hållbar.
Egen upphandling
Alternativet till samverkan är att varje kommun själv upphandlar ett e-arkiv. Varje kommun
skulle själva kunna bestämma över takten och på vilket sätt man arbetar med e-arkiv utan att
behöva anpassa sig till andra. Men kostnaden blir mycket högre; både för inköp och drift,

men kanske främst för konsultkostnader, eftersom kompetensen kring e-arkiv inte är
tillräcklig hos kommunerna.

3. Medlemskap i Sydarkivera
Sydarkivera fungerar som en gemensam arkivorganisation för förbundsmedlemmarna och
har delat upp sin verksamhet i bastjänster och anslutande tjänster.
Bastjänster
Bastjänsterna ingår i medlemsavgiften och omfattar råd och stöd, digitala arkivleveranser och
arkivsystem. Inriktning och omfattning när det gäller bastjänster framgår av ett långsiktigt
handlingsprogram och verksamhetsplan som beslutas av förbundsfullmäktige.
Råd och stöd

Sydarkivera ger förbundsmedlemmarna råd och stöd när det gäller arkiv och
informationshantering. Exempel på vad som ingår:
•
Rådgivning om informationshantering, informationssäkerhet och arkiv. Gäller både
pappersarkiv och digitala arkiv.
•
Utbildning om arkiv och informationshantering.
•
Informationsträffar för olika intressentgrupper.
•
Workshopar för informationskartläggning och säkerhetsklassning.
•
Konceptet VerkSAM med mallar för klassificeringsschema, informationsplan,
arkivbeskrivningar med mera.
•
Tillsyn över hur förbundsmedlemmarnas nämnder och bolag sköter sin arkiv- och
informationshantering. Sker enligt strategisk tillsynsplan.
Arkivleveranser

Innebär leveranser till arkivsystem av information med bevarandevärde som inte används i
den dagliga verksamheten. Sydarkivera leder, samordnar och finansierar leverans av
information från verksamhetssystem till arkivsystem. Förbundsmedlemmarna deltar med sin
kunskap om verksamheten, systemen och den tekniska infrastrukturen.
Arkivsystem

Förbundsmedlemmarna har ett gemensamt bevarandesystem för att säkerställa långsiktigt
digitalt bevarande. Sydarkivera använder standarder och väl beprövad teknik för att
säkerställa en pålitlig och långsiktigt hållbar lösning. Plattformen kommer även att utvecklas
även utifrån de behov och krav som ställs på hanteringen av information över tid.
Anslutande tjänster
Utöver bastjänsterna erbjuds medlemmarna anslutande tjänster. Dessa är avgiftsbelagda
enligt självkostnadsprincipen. Exempel på anslutande tjänster:
•
•
•
•
•

Förvalta pappersarkiv hos förbundsmedlem.
Ordna och förteckna pappersarkiv.
Behjälplig i lokalt arbete och gallring.
Informationssäkerhetsarbete och processkartläggning.
Dataskyddsombud

Kommande utveckling
Det senaste handlingsprogrammet för Sydarkivera antogs 2016 av fullmäktige och sträcker
sig fram till 2022, ett nytt ska antas i höst och sträcker sig fram till 2024. Efter att Sydarkivera
har skapat en gemensam arkivorganisation, upprättat ett e-arkiv, etablerat verksamheten råd,
stöd och tillsyn samt gjort de första leveranserna till e-arkivet, planerar man att börja arbeta
med Förbättrad tillgänglighet och Ökad automatisering.

Från Handlingsprogram 2017 – 2022, antagen av Sydarkiveras förbundsfullmäktige 2016-11-04 § 19

Från remissversionen av ”Sydarkiveras bastjänster. Underlag för verksamhetsutveckling”, planerar att
antas av förbundsstyrelsen hösten 2018.

Förbättrad tillgänglighet syftar till att förbättra möjligheterna för medborgare att ta del av den
arkiverade informationen, exempelvis skapa e-tjänster för förfrågningar och utlämning av
arkivinformation samt publicera öppna data från arkivet.
Ökad automatisering syftar till att skapa verktyg för att automatisera bevarandevården i
e-arkivet och flödet från verksamhetssystem till e-arkivet.
I ett ännu längre perspektiv finns planer att skapa en digital forskarsal på nätet.
Lokalkontor – nod i Sörmland
Sydarkivera har som ambition att finnas nära sina medlemmar. Därför har det utvecklats ett
lokalkontor, eller nod som de kallar det, i Vimmerby och ett är under planering i norra Skåne.
Om majoriteten av Sörmlandskommunerna blir medlemmar i Sydarkivera kommer de med
att öppna ett lokalkontor i Sörmland för att kunna serva medlemmarna på ett bra sätt.

4. Fördelar med medlemskap
Råd och stöd
Medlemmarna får fri tillgång till den kompetens som finns inom Sydarkivera inom områdena
informationshantering, informationssäkerhet och arkiv genom funktionen utbildning, råd
och stöd.
Sydarkivera gör informationskartläggningar tillsammans med sina medlemmar.
Kartläggningarna utgör en viktig grund för arbete kring informationssäkerhet, utveckla
effektiva och juridiskt korrekta rutiner, upprätta dokumenthanteringsplaner eller upphandla
och utveckla IT-system. Vid upphandlingar och införande av nya IT-system ingår råd och
stöd från Sydarkivera för att kunna säkerställa systemen kan hanterara den digitala
informationen över tid. Man utvecklar och förvaltar även mallar för informationshantering
som kommunerna kan ha god hjälp av i det interna arbetet.
Inom Sydarkivera finns stor kompetens inom både det kommunala regelverket och de
specifika förhållandena i medlemskommunerna. Utbildningar, nätverksträffar och andra
sammankomster kan därför utformas utifrån medlemmarnas förutsättningar och behov. Ett
annat forum för råd och stöd till kommunerna för att skapa en rättssäker och effektiv
informationshantering är Sydarkiveras tillsynsbesök på plats i kommunerna.
Idag saknar många kommuner resurser och kompetens för att arbeta strategiskt med
informationshantering och -säkerhet. Utbildningar inom området är ofta dyra och allmänt
hållna. Att anlita konsulter för arbetet blir kostsamt och skapar sällan långsiktig utveckling av
kompetensen inom organisationen. De flesta kommuner saknar tillsynsverksamhet, eftersom
kommunarkivet vanligtvis saknar resurser att hantera de svårförenliga rollerna som rådgivare
och kontrollant.
Genom medlemskapet i Sydarkivera får medlemmarna möjlighet att kostnadseffektivt
utveckla sin informationshantering och höja kompetensen kring frågorna inom hela
organisationen och på så sätt skapa bra förutsättningar för en effektiv administration.
Sydarkivera innebär även att det lagstadgade kravet på arkivmyndighetens tillsynsplikt kan
uppfyllas.

Arkivleveranser
Sydarkivera stödjer förbundsmedlemmarna i hela processen kring leveranser till digitalt
slutarkiv och ansvarar för större delen av det praktiska och tekniska arbetet.
Prioriteringsordningen för vilken information som levereras beslutas av förbundsstyrelsen
utifrån de principer som fastställts av förbundsfullmäktige och vilka behov som finns hos
medlemmarna. Lösningar som tagit fram för leveranser inom Sydarkivera kan användas av
nya kommuner, vilket på sikt möjliggör en kostnadseffektiv hantering. Många kommuner
använder även samma system, som kan hålla kostnaderna nere och göra arbetet rationellt.
Över tid kommer det att samlas en stor och kvalificerad kompetens hos Sydarkivera kring
metodik och verktyg för att ta ut information ur verksamhetssystem för leverans till e-arkiv.
Sydarkivera står för kostnaderna vid leveranser och överföring till det digitala slutarkivet om
exempelvis konsulter behöver anlitas. Medlemskommunerna ansvarar för
verksamhetskunniga och systemförvaltare inom organisationen får tid och resurser att delta i
leveransarbetet samt eventuella exportmoduler.
Arkivsystem
Genom medlemskapet får kommunen tillgång till ett system för långsiktigt digital bevarande
och behöver inte själv tillhandahålla lagringsdepåer, teknisk plattform eller
paketeringsverktyg. Informationen som levereras till systemet ska bevaras för all framtid och
utifrån den tanken har Sydarkivera byggt sitt system. Det finns även ett högt säkerhetstänk
kring informationen som lagras i e-arkivet. För att minimera risken att informationen
förvanskas eller kommer i orätta händer saknar systemet koppling till Internet.
Informationens två säkerhetskopior lagras på platser som är geografiskt åtskilda och med ett
skalskydd som tål de flesta katastrofer.
När det gäller ett digitalt slutarkiv finns det fördelar med stordrift, både tekniskt och
praktiskt. Metoder och teknik för att säkerställa digitalt bevarande är ofta baserade på öppen
källkod och öppna standarder, vilket innebär att personal med hög kompetens behövs för att
administrera systemen. Få kommuner har idag den kompetensen och därför är det en fördel
att dela på kostnaderna.
Kommunalförbund
Att bevara elektronisk information för framtida generationer är ett långsiktigt, komplext och
kostsamt åtagande, vilket kräver en organisation som är stabil och långsiktigt hållbar över tid.
Det uppfyller ett kommunalförbund. En av de största fördelarna med Sydarkivera är att
organisationen funnits en tid och hittat fungerande former för arbetet. Samtidigt är det en
verksamhet som ständigt utvecklas. Det finns således möjlighet för nya medlemmar att
påverka Sydarkiveras verksamhet utifrån egna behov.

5. Nackdelar med medlemskap
De flesta nackdelar har sin grund i den tekniska lösning som Sydarkivera valt för sitt e-arkiv
där de har prioriterat säkerhet över tillgänglighet.
E-arkivets tekniska lösning
För att minimera riskerna att arkivinformation förstörs eller förvanskas har Sydarkivera valt
en e-arkivlösning som inte har någon koppling till andra nätverk. Det är därför inte möjligt
för förbundsmedlemmarna att genom direktuppkoppling själva komma åt den levererade
arkivinformationen. Återsök och utlämnande kan enbart ske hos Sydarkivera i Alvesta. Det
som finns tillgängligt, både för kommunerna och för allmänheten, är arkivförteckningar, d v
s innehållsförteckningar över arkivinformationen.
Överlämnande av digital information
Som regel raderas arkivinformationen i verksamheten när den levereras till Sydarkivera.
Sydarkivera tar över ansvaret för vård, eftersökningar och sekretessprövning av
informationen. I och med att den tekniska lösningen inte ger kommunerna direkt tillgång till
e-arkivet, finns det en risk att levererande kommun upplever att informationen blir
svårtillgänglig.
Mellanarkiv – verksamhetsnära digitalt arkiv
Det finns förväntningar på att ett e-arkiv ska vara möjligt att koppla till verksamhetssystemen
för att verksamheterna ska kunna snabbt och enkelt kunna ta del av arkiverad information.
Men, med Sydarkiveras tekniska lösning är inte det möjligt. Arkivinformation som
verksamheterna behöver ha tillgång till kommer inte att kunna levereras till Sydarkivera.
Det finns två vägar att hantera det:
•

Behålla informationen i verksamhetssystemen, men säkra upp att den är beständig över
tid, d v s lagras i rätt format och med rätt metadata.
•
Införskaffa ett digitalt mellanarkiv som kan kopplas till verksamhetssystemet. Den här
typen av system används ofta för bygg- och planverksamheten.
Alla kommuner inom Sydarkivera har dock samma behov av ett mellanarkiv och idag arbetar
Sydarkivera med råd och stöd kring frågan, både vad det gäller att säkra upp
verksamhetssystemen och upphandla enklare e-arkiv.
Information som både finns digitalt och analogt
Stor del av den information som hanterats i verksamhetssystem finns både i digital och
analog form, eftersom informationen i verksamhetssystemen har skrivits ut på papper för att
kunna arkiveras. I vissa fall, som när det gäller skolhälsovårdsjournaler, har man vid en
tidpunkt lämnat pappershanteringen och gått över till ett helt digitalt arbetssätt, med
resultatet att en journal som berör en och samma person finns i två varianter; en äldre
pappersjournal och en yngre digital.
Vid förfrågningar på den här typen av material kan det bli omständligt, även med bra rutiner,
eftersom informationen behöver kontrolleras både av Sydarkivera och den aktuella
kommunen.

Ett sätt att lösa problemet med att information finns både digitalt och analogt är att skanna
den analoga informationen för att kunna skapa en helt digital återsökning och utlämnande.
Men det är en dyr lösning och kanske enbart motiverat om informationen efterfrågas ofta.
Förfrågningar
Den som vill ta del av arkivinformation kommer med största sannolikhet att kontakta den
egna kommunen eftersom det är den naturliga kontaktvägen. Många frågeställare vill även
prata med någon som har lokalkännedom och kan koppla frågan till en plats, verksamhet
eller historisk händelse. Risken finns att de som gör förfrågningar direkt till Sydarkivera
upplever organisationen som avlägsen och sakna lokalkännedom om Sörmland.
För att hanteringen av förfrågningar ska fungera smidigt krävs det bra rutiner och samarbete
mellan kommunerna och Sydarkivera.

6. Arkivmyndighet
I arkivlagen (1990:782) stadgas att varje kommun ska ha en arkivmyndighet som är ansvariga
för att allmänna handlingar hanteras på ett korrekt sätt för att informationen ska bevaras och
vara tillgänglig i över tid. Det vanligaste är att kommunstyrelsen utses till arkivmyndighet.
Grundtanken i Sydarkiveras organisation är att kommunalförbundet tar över delar av
arkivmyndighetsfunktionen – vården av den information som är levererad till e-arkivet samt
tillsyn över all arkiv- och informationshantering i kommunerna. Ansvaret för de analoga
arkiven behålls i kommunerna.
Den delade arkivmyndigheten är konstruerad för att fungera praktiskt, men inrymmer några
juridiska oklarheter. Frågan har utretts både inom Sydarkivera och av SKL. Arkivlagen
stadgar att varje kommun måste ha en arkivmyndighet och förarbeterna anger att det bara
kan finnas endast en arkivmyndighet. Arkivlagen skrevs 1990 när det inte fanns möjlighet att
bilda kommunalförbund eller gemensamma nämnder, vilket gör att frågan om delat ansvar
inte var aktuell och därför inte utreddes. Frågan är heller inte rättsligt prövad.
Respektive kommun fattar själva beslut om arkivmyndighet och Sydarkiveras medlemmar
har valt olika lösningar: Majoriteten har valt delad arkivmyndighet och några valt att lämna
över hela ansvaret som arkivmyndighet till Sydarkivera, ofta i samband med att man köper
tilläggstjänsten att hantera de analoga arkiven.
Sydarkivera har lyft frågan om delad arkivmyndighet till den pågående statliga utredningen
kring arkiv.
Förslaget för Sörmlandskommunernas del är att använda modellen med delad
arkivmyndighet, om inte någon kommun väljer att lämna över även de analoga arkiven.

7. Vad krävs av kommunen?
Förändrad arkivmyndighet
Ett medlemskap i Sydarkivera med delad arkivmyndighet kräver att kommunens
arkivreglemente revideras för att dela upp arkivmyndighetsfunktionen mellan Sydarkivera
och kommunen. Sydarkivera ansvarar för den digitala arkivinformationen, tillsyn av både
digital och analog arkivinformation samt utbildning och rådgivning kring gemensamma
rutiner och mallar. Ansvaret för de analoga arkiven stannar kvar i kommunens
arkivmyndighet. I arkivreglementet behöver ansvaret för utlämnande av informationen
tydliggöras.
Egen arkivorganisation
Sydarkivera innebär en förstärkning av arkivorganisationen, inte ett övertagande. För att
kunna svara upp mot de möjligheter och den kompetens som Sydarkivera erbjuder måste det
finnas personal med tid, resurser och mandat inom den egna organisationens arkivfunktion.
Finns inte dessa resurser kommer kommunen inte att få ut mycket av medlemskapet.
Kompetens och tidsåtgång
Kommunerna behöver avsätta resurser inför och under leveranser till e-arkivet och ha en väl
utvecklad organisation för detta. Nyckelpersoner, som systemförvaltare och personer med
god överblick av verksamheten, behöver kunna avsätta tid för arbetsuppgifter som
kartläggningar och kontroller för att leveranserna ska bli korrekta. Även övrig personal som
har ett ansvar för informationshanteringen behöver avsätta tid för utbildningar och andra
sammankomster inom ramen för Sydarkivera, annars går organisationen miste om den
kompetensutveckling som medlemskapet innebär.
Inom politiken behöver ledamöter i förbundsfullmäktige och eventuellt förbundsstyrelsen
utses och avsätta tid för sammanträden.

8. Kostnad för införande av e-arkiv
Det är svårt att uppskatta kostnaderna för e-arkiv och de siffror som finns från andra
kommuner eller samarbeten är ofta preliminära eftersom det är ett pågående arbete. Det är
heller inte möjligt att göra en jämförelse mellan Sydarkivera och de två första alternativen,
eftersom det handlar om lösningarna har olika innehåll. De två första alternativen innehåller
mellanarkivslösningar, men saknar den kompetens som Sydarkivera erbjuder. Risken med de
två första alternativen är att de blir dyrare, eftersom kommunen kan bli beroende av
konsluttjänster för att täcka upp bristande kunskaper inom organisationen. Beroende av
vilken sätt man löser behovet av verksamhetsnära arkiv kan det tillkomma extra kostnader
kring medlemskapet i Sydarkivera.
•
•
•

E-arkiv med drift i egen regi.
Köp av e-arkiv som tjänst hos en extern leverantör.
Tillgång till e-arkiv som medlem i Sydarkivera.

E-arkiv med drift i egen regi
Detta alternativ betyder att kommunen väljer att i egen regi upphandla, implementera och
driftsätta tekniska bevarande plattformar för e-arkivering. Kostnaderna är beräknade på:
•
Kravställning och upphandling av e-arkiv
•
Införandeprojekt med anställda projektledare under två år
•
Licenskostnader, underhåll och drift av e-arkiv
•
Leverans av information från verksamhetssystem till e-arkivet
•
Integrering av verksamhetssystem mot e-arkivet
Detta ger en total kostnad under en femårsperiod:
År 1 - projekt

År 2 - projekt

År 3

År 4

År 5

Totalt år 1 - 5

2 600 000 kr

2 700 000 kr

2 500 000 kr

2 400 000 kr

2 400 000 kr

12 600 000 kr

E-arkiv som tjänst
Alternativet betyder att kommunen köper tjänsten hos en extern leverantör som ansvarar för
drift av systemet och lagring av informationen. Kostnaderna är beräknade på:
•
Kravställning och upphandling av e-arkivtjänst.
•
Införandeprojekt med anställda projektledare under två år
•
Licenskostnader
•
Leverans av information från verksamhetssystem till e-arkivet
•
Anslutning av kommunens verksamhetssystem till e-arkivtjänsten
•
Lagringskostnad
Detta ger en total kostnad under en femårsperiod:
År 1 - projekt

År 2 - projekt

År 3

År 4

År 5

Totalt år 1 - 5

2 000 000 kr

1 900 000 kr

1 400 000 kr

1 500 000 kr

1 600 000 kr

8 400 000 kr

Medlemskap i Sydarkivera
Kostnaderna för medlemskap i Sydarkivera baserar sig på invånarantal i kommunen och som
i dagsläget är 4 kronor/invånare i anslutningsavgift och 27 kronor/invånare och år i
medlemsavgift. Kostnader för kravställning, upphandling, införandeprojekt och
licenskostnader är inte aktuellt, eftersom det tillhandahålls av Sydarkivera. Kostnaden
inkluderar:
•
E-arkiv som slutarkiv
•
Leverans av information från verksamhetssystem till e-arkiv
•
Förstärkt kompetens kring informationshantering och arkiv
Detta ger en total kostnadsbild under en femårsperiod:
År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

Totalt år 1 - 5

140 000 kr

140 000 kr

945 000 kr

945 000 kr

945 000 kr

3 115 000 kr

Sammanfattning
Innehållet i de olika scenarierna skiljer sig stort mellan medlemskap i Sydarkivera och att
införa e-arkiv på egen hand. I de två första scenarierna finns det en stor risk att
konsultkostnader kan fördyra verksamheten, eftersom kompetensen kring frågorna är en
stor brist hos alla kommuner.
Sydarkivera erbjuder kompetens och slutarkiv för digital information, men ingen gemensam
lösning för att arkivera information digitalt som fortfarande behövs inom verksamheten.
Fördelen är dock att frågan kan hanteras inom Sydarkivera och kostnaderna kan hållas nere
med hjälp av den kompetens som finns.

9. Tidsplan – anslutningsprocessen
•
•
•
•
•

•

Våren – hösten 2018: Avsiktsförklaring. Respektive kommunstyrelse fattar beslut om
att gå med i Sydarkivera.
Hösten 2018: Information till Sydarkiveras förbundsstyrelse och gemensam planering
av projekt under 2019. Förbundschef fattar beslut om att genomföra ett projekt.
2019: Gemensamt projekt mellan sydarkivera och intresserade kommuner genomförs
för att säkerställa att rätt förutsättningar finns. Avgiften om 4 kronor/invånare
faktureras
2020: Sydarkiveras förbundsfullmäktige fattar beslut om nya medlemmar.
Anslutningsöverenskommelse undertecknas av respektive kommunchef och
Sydarkivera. Anslutningsavgiften om 4 kronor/invånare faktureras.
2020: Anslutningsprojekt genomförs under 2020, bekostas av anslutningsavgiften och
genomförs av Sydarkivera i samarbete med kommunerna. Kommunerna kan börja ta
del av Sydarkiveras tjänster som utbildningar och rådgivning. Leveranser av
arkivmaterial kan dock inte göras förrän kommunerna är fullvärdiga medlemmar.
Januari 2021: Sörmlandskommunerna blir fullvärdiga medlemmar i Sydarkivera.
Medlemsavgiften om 27 kronor/invånare och år faktureras fyra gånger om året.

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-12
KS.2018.297
Kommunstyrelsen

Likvidation av Regionförbundet Sörmland
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fullmäktige beslutar att Region Sörmland övertar verksamheten från
Regionförbundet Sörmland från 2019-01-01 samt
2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna och
tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden
enligt bifogad ärendebeskrivning,
3. Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet,
4. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar
som tas emot,
5. Förbundsstyrelsen i Region Sörmland får i uppdrag att genomföra likvidation
av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske efter 201901-01 och
6. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i förbundsstyrelsen tills
likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.
Ärendebeskrivning
Gnesta kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet och landstinget
beslutat om regionbildning. I samband med regionbildning slås landstinget
Södermanland, Regionförbundet Sörmland samt Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) samman i en organisation; Region Sörmland.
Detta innebär att regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten likvideras och
att landstinget omvandlas till region. Bifogade handlingar beskriver likvidationen
och arkivhantering samt genomförandet av likvidationen för Regionförbundet
Sörmland.
Förvaltningens synpunkter
Ärendet är endast en naturlig följd av tidigare beslut om att bilda region varför
förvaltningen inte har några synpunkter.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och
informationshantering
3.
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4. Beslutsunderlag likvidation Regionförbundet Sörmland och
verksamhetsövergång
Beslutet ska skickas till
~ Regionförbundet Sörmland

Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef
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Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående
arkiv- och informationshantering
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Bakgrund
2019-01-01 bildas Region Sörmland, där verksamhet inom nuvarande Landstinget Sörmland,
Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) kommer att
ingå. De två sistnämnda är kommunalförbund där landstinget och länets samtliga kommuner
är medlemmar. SKTM har även ett dotterbolag, Länstrafiken AB1. Länstrafiken kommer att
övergå till regionen genom aktieöverlåtelse.
Regionförbundet och SKTM kommer att upphöra vid regionbildningen. Ett beslut om
likvidation kommer att fattas av kommunalförbundens samtliga medlemmar. Landstingets

1 Bolaget Länstrafiken Sörmland AB ägdes tidigare gemensamt av Landstinget Sörmland och länets alla kommuner. När SKTM bildades 2012 övertog man
ägandet av bolaget. SKTM förvarar handlingar både före och efter 2012.
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verksamhet kommer att fortgå inom regionen och regionbildningen innebär inte något byte av
huvudman.
Våren 2017 gjordes en förstudie av hur arkivbildningen inom landstinget skulle hanteras i
samband med regionbildningen, LS-LED17-1160. Förstudien kom fram till att landstingets
arkivbildning skulle fortgå som tidigare men att det däremot behövde utredas vidare hur
kommunalförbundens respektive arkiv ska hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas
inför regionbildningen. Detta dokument syftar till att svara på detta.

Regelverk och förutsättningar
Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
styrs alla av det offentligrättsliga regelverket för hantering av allmänna handlingar. Däremot
skiljer sig verksamheternas arkivorganisation åt.
I Landstinget Sörmland är landstingsstyrelsen arkivmyndighet med landstingsarkivet som
verkställande organ. Arkiv- och informationshanteringen regleras i ett arkivreglemente som
omfattar samtliga myndigheter i landstinget samt de bolag, föreningar och stiftelser där
landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande. Därutöver finns andra styrande dokument
framtagna, t.ex. bevarande- och gallringsplaner.
Hos Regionförbundet och SKTM är respektive organisations styrelse arkivmyndighet och
ansvarar för kommunalförbundens arkivhantering. Man har dock ingen utbyggd
arkivorganisation likt inom landstinget och inga anställda arkivarier eller motsvarande.
Fr.o.m. 2019-01-01 kommer regionsstyrelsen bli arkivmyndighet för Region Sörmland,
inklusive för de verksamheter som tillkommer från tidigare kommunalförbund.
Landstingsarkivet kommer att byta namn till regionarkivet, men inga förändringar i dess
uppdrag kommer att ske och man kommer fortsatt att utgöra arkivmyndighetens verkställande
organ.

Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv
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Ett arkiv består av en arkivbildares samlade handlingar 2. Med arkivbildare avses t.ex. en
myndighet, ett bolag, ett företag etc. Regionförbundet Sörmland och SKTM är två
arkivbildare med varsitt arkiv. Arkivbildningen utgår ifrån verksamhetens
organisationstillhörighet och vid byte av huvudman ska arkivbildningen brytas och en ny
arkivbildning påbörjas inom den nya organisationen. Detta innebär att regionförbundets och
SKTMs arkivbildning ska brytas i samband med regionbildningen och att de handlingar som
inkommit/upprättats av respektive förbund t.o.m. 2018-12-31 ska hållas isär från de
handlingar som inkommer/upprättas fr.o.m. 2019-01-01.
Regionförbundet och SKTM ansvarar för hantering och förvaring av sina respektive arkiv. Då
båda kommunalförbunden kommer att upphöra vid regionbildningen måste frågan om
förvaring och ansvar för arkiven fr.o.m. 2019-01-01 lösas. Då en samlokalisering av
verksamheterna ska ske är det bästa alternativet att arkiven överlämnas till regionarkivet
(nuvarande landstingsarkivet) för förvaring. Vid ett övertagande övertar regionarkivet
ansvaret för handlingarna.
Ett överlämnande av arkivhandlingar ska beslutas om av kommunalförbundens samtliga
parter. I samband med beslut om likvidation ska därför även beslutas om överlämnande
av respektive kommunalförbunds arkiv till regionarkivet. Detta ska även innefatta
arkivhandlingar för Länstrafiken AB.

Överlämnande av arkiv
Regionförbundet och SKTM ansvarar för att färdigställa sina respektive arkiv inför leverans
till regionarkivet/landstingsarkivet i enighet med landstingsarkivets krav. Detta innebär att
respektive verksamhet behöver
1. Inventera sina handlingar. Detta innebär att säkerställa att man vet var man förvarar
information, såsom i arkivlokaler, arkivskåp, hos enskilda handläggare och hur mycket
informationsmängder det rör sig om. Men även digital information som inte hanteras i
system, såsom på nätverksytor eller projektplatser, behöver ses över. För digitala
system genomförs en inventering inom delprojekt IT, se nedan, vilket ska samordnas
med landstingsarkivet.

2

Arkivlagen (1990: 782) §3 anger att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från
myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och
som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering.
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2. Utreda vilka handlingar som ska levereras till regionarkivet och vilka som ev kan
gallras eller rensas. Se nedan vad som gäller angående bevarande, gallring och
rensning.
3. Genomföra eventuell gallring eller rensning.
4. Ordna de handlingar som ska levereras enligt landstingsarkivets instruktioner.
5. Upprätta arkivbeskrivning enligt landstingsarkivets mall.
6. Genomföra leverans enligt överenskommelse med landstingsarkivet.
Ovanstående genomförs i dialog med regionarkivet.
Om det finns handlingar som ska gallras men vars gallringsfrist löper ut efter 2019-01-01
rådgörs med landstingsarkivet om hur handlingarna ska förvaras i väntan på gallring och vem
som ska verkställa gallringen.
Om det finns handlingar som ska levereras till regionarkivet men där verksamheten har behov
av att ha tillgång till handlingarna i närarkiv eller liknande för en tid framöver rådgörs med
landstingsarkivet hur och när överlämnande ska ske.

Bevarande, gallring och rensning
Kommunalförbund liksom landsting och regioner lyder under lagstiftning som rör hantering
av allmänna handlingar. Arkivlagens 3§ anger att allmänna handlingar ska bevaras, men
gallring får genomföras om informationen bedöms sakna värde utifrån
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Gallring får därmed endast ske om det gjorts en bedömning av handlingarnas
informationsvärde enligt ovan och det fattats gallringsbeslut som anger att informationen får
gallras och med vilken gallringsfrist.
I samband med bevarande och gallring talas ibland även om rensning. Att rensa innebär att
göra sig av med information som inte utgör allmänna handlingar. T.ex. ej färdigställd
information, utkast och anteckningar som enbart har förts för det egna minnet och inte tillför
sakuppgifter i ärenden. En rensning, till skillnad från gallring, får ske utan att det finns beslut
därom och när helst handläggaren önskar. Landstingsarkivets personal kan vara behjälplig för
att avgöra om handlingar är allmänna eller inte.
Regionförbundet och SKTM ansvarar för bevarande- och gallring av sina allmänna
handlingar. Landstingsarkivets personal kan vara rådgivande vid behov men
landstingsstyrelsen har endast mandat att fatta beslut om gallring för de verksamheter som
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lyder under landstingets arkivreglemente, dvs landstingets nämnder, bolag och eventuella
föreningar och stiftelser.
Fr.o.m. 2019-01-01 kommer arkivreglemente och föreskrifter om bevarande- och gallring att
gälla hela regionens verksamhet. Arkivmyndigheten (regionstyrelsen) har däremot inte
automatiskt rätt att fatta beslut retroaktivt gällande de handlingar som man tar emot från
kommunalförbunden. För att säkerställa eventuella framtida behov av
gallringsutredningar och gallringsbeslut bör beslut fattas av kommunalförbundens
medlemmar i samband med likvidationen om att regionarkivet får fatta gallringsbeslut
retoraktivt för de handlingar i de arkiv man tar emot. Detta ska även omfatta
handlingar från Länstrafiken AB.

Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden
Inom landstinget används dokumenthanteringssystemet 360 med del för diarieföring och för
dokumenthantering utanför diariet. Även SKTM använder sig av 360 i landstingets tekniska
miljö men hanterar sina ärenden i en egen åtkomstgrupp avskild från landstingets
dokumenthantering. Regionförbundet Sörmland diarieför idag i systemet PACT, vilket endast
används för ärenderegistrering och inte för dokumentlagring.
Efter att regionbildningen träder i kraft ska diarieföring ske i 360 och SKTM kommer inte
längre ha en särskild åtkomstgrupp. Landstingets huvudregistratur svarar för förberedelser
inför detta, inklusive eventuella utbildningsinsatser.
Inför regionbildningen behöver kommunalförbunden avsluta sina pågående ärenden i största
möjliga mån. Det behöver utredas hur de ärenden som måste vara öppna efter 2019-01-01 ska
hanteras. Utredning ska ske i dialog mellan landstingsarkivet, landstingets huvudregistratur
och representanter från kommunalförbunden.
För regionförbundets del behöver även säkerställas att handläggare har fortsatt tillgång till
informationen i PACT för att kunna återsöka ärenden. PACT ska också bevaras för framtiden,
se avsnitt Hantering av IT-komponenter nedan.

Hantering av IT-komponenter
En utredning av hantering av IT-komponenter efter regionbildningen pågår parallellt inom
delprojekt IT. Projektet syftar till att utreda vilka IT-komponenter från regionförbundet och
SKTM som ska föras in i regionen och vilka som ska avvecklas.
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Respektive kommunalförbund ansvarar för avveckling och kostnader i samband med det.
Detta innefattar även ansvar för bevarande och gallring i de fall information lagras i ITkomponenterna, men landstingsarkivets personal kan vara rådgivande i bevarande- och
gallringsutredningar.
Om ett digitalt bevarande i landstingets system för e-arkivering, R7e-arkiv blir aktuellt måste
möjligheter till detta utredas vidare. Kontakt ska tas med den lokala objektsspecialisten i
landstinget. En e-arkivering i R7e-arkiv innebär engångskostnader för framtagande av
exportprogram samt personalkostnader i samband med inleverans av informationen. Arbetet
med inleveranser sker ofta genom att en projektgrupp tillsätts. Det kan också sträcka sig över
en längre tidsperiod innebärande att man måste ta höjd för att de organisationer som ska bära
kostnaderna inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form under arbetets gång.
De IT-komponenter som inte avvecklas i samband med regionbildningen kommer att föras
över till regionen och fördelas i aktuella förvaltningsobjekt enligt landstingets
förvaltningsstyrningsmodell pm3. Strikt arkivbildarmässigt borde informationen i systemen
särskiljas från före och efter regionbildningen då den tillhör olika huvudmän, på samma sätt
som information i övrigt hanteras enligt avsnitt Hantering av arkivbildning och ansvar för
arkiv ovan. Ett sådant arbete skulle dock vara mycket omfattande och bedöms inte
ekonomiskt försvarbart. Landstingsarkivet föreslår därför att man istället hanterar detta vid en
framtida e-arkivering per IT-komponent. Det är då viktigt att det finns dokumentation om
respektive IT-komponent som visar på när informationen är ifrån och hur den använts.
Landstingets mall för systembeskrivning kan användas för att dokumentera detta.
Systembeskrivningen ska förvaltas med övrig systemdokumentation inom
förvaltningsobjekten tills en avveckling blir aktuell och då delges regionarkivet.
Beskrivningen upprättas med fördel tillsammans med representanter från
kommunalförbunden som har kunskap om systemen.
För att ge en översikt bör även den dokumentation som listar respektive kommunalförbunds
IT-komponenter och som tas fram inom delprojekt IT bifogas respektive arkivbeskrivning i
samband med leverans till regionförbundet enligt avsnitt Överlämna arkiv, punkt 5.
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Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående
arkiv- och informationshantering
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Bakgrund
2019-01-01 bildas Region Sörmland, där verksamhet inom nuvarande Landstinget Sörmland,
Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) kommer att
ingå. De två sistnämnda är kommunalförbund där landstinget och länets samtliga kommuner
är medlemmar. SKTM har även ett dotterbolag, Länstrafiken AB1. Länstrafiken kommer att
övergå till regionen genom aktieöverlåtelse.
Regionförbundet och SKTM kommer att upphöra vid regionbildningen. Ett beslut om
likvidation kommer att fattas av kommunalförbundens samtliga medlemmar. Landstingets

1 Bolaget Länstrafiken Sörmland AB ägdes tidigare gemensamt av Landstinget Sörmland och länets alla kommuner. När SKTM bildades 2012 övertog man
ägandet av bolaget. SKTM förvarar handlingar både före och efter 2012.
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verksamhet kommer att fortgå inom regionen och regionbildningen innebär inte något byte av
huvudman.
Våren 2017 gjordes en förstudie av hur arkivbildningen inom landstinget skulle hanteras i
samband med regionbildningen, LS-LED17-1160. Förstudien kom fram till att landstingets
arkivbildning skulle fortgå som tidigare men att det däremot behövde utredas vidare hur
kommunalförbundens respektive arkiv ska hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas
inför regionbildningen. Detta dokument syftar till att svara på detta.

Regelverk och förutsättningar
Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
styrs alla av det offentligrättsliga regelverket för hantering av allmänna handlingar. Däremot
skiljer sig verksamheternas arkivorganisation åt.
I Landstinget Sörmland är landstingsstyrelsen arkivmyndighet med landstingsarkivet som
verkställande organ. Arkiv- och informationshanteringen regleras i ett arkivreglemente som
omfattar samtliga myndigheter i landstinget samt de bolag, föreningar och stiftelser där
landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande. Därutöver finns andra styrande dokument
framtagna, t.ex. bevarande- och gallringsplaner.
Hos Regionförbundet och SKTM är respektive organisations styrelse arkivmyndighet och
ansvarar för kommunalförbundens arkivhantering. Man har dock ingen utbyggd
arkivorganisation likt inom landstinget och inga anställda arkivarier eller motsvarande.
Fr.o.m. 2019-01-01 kommer regionsstyrelsen bli arkivmyndighet för Region Sörmland,
inklusive för de verksamheter som tillkommer från tidigare kommunalförbund.
Landstingsarkivet kommer att byta namn till regionarkivet, men inga förändringar i dess
uppdrag kommer att ske och man kommer fortsatt att utgöra arkivmyndighetens verkställande
organ.

Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv

Landstinget Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: landstinget.sormland@dll.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 2(6)

HANDLÄGGARE

DATUM

Jenny Johansson
Enheten för informationsförsörjning och landstingsarkiv

DOKUMENTNUMMER

LS-LED18-2336

Ett arkiv består av en arkivbildares samlade handlingar 2. Med arkivbildare avses t.ex. en
myndighet, ett bolag, ett företag etc. Regionförbundet Sörmland och SKTM är två
arkivbildare med varsitt arkiv. Arkivbildningen utgår ifrån verksamhetens
organisationstillhörighet och vid byte av huvudman ska arkivbildningen brytas och en ny
arkivbildning påbörjas inom den nya organisationen. Detta innebär att regionförbundets och
SKTMs arkivbildning ska brytas i samband med regionbildningen och att de handlingar som
inkommit/upprättats av respektive förbund t.o.m. 2018-12-31 ska hållas isär från de
handlingar som inkommer/upprättas fr.o.m. 2019-01-01.
Regionförbundet och SKTM ansvarar för hantering och förvaring av sina respektive arkiv. Då
båda kommunalförbunden kommer att upphöra vid regionbildningen måste frågan om
förvaring och ansvar för arkiven fr.o.m. 2019-01-01 lösas. Då en samlokalisering av
verksamheterna ska ske är det bästa alternativet att arkiven överlämnas till regionarkivet
(nuvarande landstingsarkivet) för förvaring. Vid ett övertagande övertar regionarkivet
ansvaret för handlingarna.
Ett överlämnande av arkivhandlingar ska beslutas om av kommunalförbundens samtliga
parter. I samband med beslut om likvidation ska därför även beslutas om överlämnande
av respektive kommunalförbunds arkiv till regionarkivet. Detta ska även innefatta
arkivhandlingar för Länstrafiken AB.

Överlämnande av arkiv
Regionförbundet och SKTM ansvarar för att färdigställa sina respektive arkiv inför leverans
till regionarkivet/landstingsarkivet i enighet med landstingsarkivets krav. Detta innebär att
respektive verksamhet behöver
1. Inventera sina handlingar. Detta innebär att säkerställa att man vet var man förvarar
information, såsom i arkivlokaler, arkivskåp, hos enskilda handläggare och hur mycket
informationsmängder det rör sig om. Men även digital information som inte hanteras i
system, såsom på nätverksytor eller projektplatser, behöver ses över. För digitala
system genomförs en inventering inom delprojekt IT, se nedan, vilket ska samordnas
med landstingsarkivet.

2

Arkivlagen (1990: 782) §3 anger att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från
myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och
som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering.
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2. Utreda vilka handlingar som ska levereras till regionarkivet och vilka som ev kan
gallras eller rensas. Se nedan vad som gäller angående bevarande, gallring och
rensning.
3. Genomföra eventuell gallring eller rensning.
4. Ordna de handlingar som ska levereras enligt landstingsarkivets instruktioner.
5. Upprätta arkivbeskrivning enligt landstingsarkivets mall.
6. Genomföra leverans enligt överenskommelse med landstingsarkivet.
Ovanstående genomförs i dialog med regionarkivet.
Om det finns handlingar som ska gallras men vars gallringsfrist löper ut efter 2019-01-01
rådgörs med landstingsarkivet om hur handlingarna ska förvaras i väntan på gallring och vem
som ska verkställa gallringen.
Om det finns handlingar som ska levereras till regionarkivet men där verksamheten har behov
av att ha tillgång till handlingarna i närarkiv eller liknande för en tid framöver rådgörs med
landstingsarkivet hur och när överlämnande ska ske.

Bevarande, gallring och rensning
Kommunalförbund liksom landsting och regioner lyder under lagstiftning som rör hantering
av allmänna handlingar. Arkivlagens 3§ anger att allmänna handlingar ska bevaras, men
gallring får genomföras om informationen bedöms sakna värde utifrån
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Gallring får därmed endast ske om det gjorts en bedömning av handlingarnas
informationsvärde enligt ovan och det fattats gallringsbeslut som anger att informationen får
gallras och med vilken gallringsfrist.
I samband med bevarande och gallring talas ibland även om rensning. Att rensa innebär att
göra sig av med information som inte utgör allmänna handlingar. T.ex. ej färdigställd
information, utkast och anteckningar som enbart har förts för det egna minnet och inte tillför
sakuppgifter i ärenden. En rensning, till skillnad från gallring, får ske utan att det finns beslut
därom och när helst handläggaren önskar. Landstingsarkivets personal kan vara behjälplig för
att avgöra om handlingar är allmänna eller inte.
Regionförbundet och SKTM ansvarar för bevarande- och gallring av sina allmänna
handlingar. Landstingsarkivets personal kan vara rådgivande vid behov men
landstingsstyrelsen har endast mandat att fatta beslut om gallring för de verksamheter som
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lyder under landstingets arkivreglemente, dvs landstingets nämnder, bolag och eventuella
föreningar och stiftelser.
Fr.o.m. 2019-01-01 kommer arkivreglemente och föreskrifter om bevarande- och gallring att
gälla hela regionens verksamhet. Arkivmyndigheten (regionstyrelsen) har däremot inte
automatiskt rätt att fatta beslut retroaktivt gällande de handlingar som man tar emot från
kommunalförbunden. För att säkerställa eventuella framtida behov av
gallringsutredningar och gallringsbeslut bör beslut fattas av kommunalförbundens
medlemmar i samband med likvidationen om att regionarkivet får fatta gallringsbeslut
retoraktivt för de handlingar i de arkiv man tar emot. Detta ska även omfatta
handlingar från Länstrafiken AB.

Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden
Inom landstinget används dokumenthanteringssystemet 360 med del för diarieföring och för
dokumenthantering utanför diariet. Även SKTM använder sig av 360 i landstingets tekniska
miljö men hanterar sina ärenden i en egen åtkomstgrupp avskild från landstingets
dokumenthantering. Regionförbundet Sörmland diarieför idag i systemet PACT, vilket endast
används för ärenderegistrering och inte för dokumentlagring.
Efter att regionbildningen träder i kraft ska diarieföring ske i 360 och SKTM kommer inte
längre ha en särskild åtkomstgrupp. Landstingets huvudregistratur svarar för förberedelser
inför detta, inklusive eventuella utbildningsinsatser.
Inför regionbildningen behöver kommunalförbunden avsluta sina pågående ärenden i största
möjliga mån. Det behöver utredas hur de ärenden som måste vara öppna efter 2019-01-01 ska
hanteras. Utredning ska ske i dialog mellan landstingsarkivet, landstingets huvudregistratur
och representanter från kommunalförbunden.
För regionförbundets del behöver även säkerställas att handläggare har fortsatt tillgång till
informationen i PACT för att kunna återsöka ärenden. PACT ska också bevaras för framtiden,
se avsnitt Hantering av IT-komponenter nedan.

Hantering av IT-komponenter
En utredning av hantering av IT-komponenter efter regionbildningen pågår parallellt inom
delprojekt IT. Projektet syftar till att utreda vilka IT-komponenter från regionförbundet och
SKTM som ska föras in i regionen och vilka som ska avvecklas.
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Respektive kommunalförbund ansvarar för avveckling och kostnader i samband med det.
Detta innefattar även ansvar för bevarande och gallring i de fall information lagras i ITkomponenterna, men landstingsarkivets personal kan vara rådgivande i bevarande- och
gallringsutredningar.
Om ett digitalt bevarande i landstingets system för e-arkivering, R7e-arkiv blir aktuellt måste
möjligheter till detta utredas vidare. Kontakt ska tas med den lokala objektsspecialisten i
landstinget. En e-arkivering i R7e-arkiv innebär engångskostnader för framtagande av
exportprogram samt personalkostnader i samband med inleverans av informationen. Arbetet
med inleveranser sker ofta genom att en projektgrupp tillsätts. Det kan också sträcka sig över
en längre tidsperiod innebärande att man måste ta höjd för att de organisationer som ska bära
kostnaderna inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form under arbetets gång.
De IT-komponenter som inte avvecklas i samband med regionbildningen kommer att föras
över till regionen och fördelas i aktuella förvaltningsobjekt enligt landstingets
förvaltningsstyrningsmodell pm3. Strikt arkivbildarmässigt borde informationen i systemen
särskiljas från före och efter regionbildningen då den tillhör olika huvudmän, på samma sätt
som information i övrigt hanteras enligt avsnitt Hantering av arkivbildning och ansvar för
arkiv ovan. Ett sådant arbete skulle dock vara mycket omfattande och bedöms inte
ekonomiskt försvarbart. Landstingsarkivet föreslår därför att man istället hanterar detta vid en
framtida e-arkivering per IT-komponent. Det är då viktigt att det finns dokumentation om
respektive IT-komponent som visar på när informationen är ifrån och hur den använts.
Landstingets mall för systembeskrivning kan användas för att dokumentera detta.
Systembeskrivningen ska förvaltas med övrig systemdokumentation inom
förvaltningsobjekten tills en avveckling blir aktuell och då delges regionarkivet.
Beskrivningen upprättas med fördel tillsammans med representanter från
kommunalförbunden som har kunskap om systemen.
För att ge en översikt bör även den dokumentation som listar respektive kommunalförbunds
IT-komponenter och som tas fram inom delprojekt IT bifogas respektive arkivbeskrivning i
samband med leverans till regionförbundet enligt avsnitt Överlämna arkiv, punkt 5.
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Beslutsunderlag likvidation Regionförbundet Sörmland och
verksamhetsövergång
Förslag till beslut
1. Region Sörmland övertar verksamheten från Regionförbundet Sörmland
från 2019-01-01.
2. Det egna kapitalet i kommunalförbundet återbetalas till medlemmarna
och tillgångarna och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda
värden enligt bifogad ärendebeskrivning.
3. a) Regionförbundet Sörmlands arkiv överlämnas till regionarkivet.
b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de
handlingar som tas emot.
4. Förbundsstyrelsen i Region Sörmland får i uppdrag att genomföra
likvidation av förbundet enligt förbundsordningen § 21, så snart det kan ske
efter 2019-01-01.
5. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i förbundsstyrelsen
tills likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.
6. Respektive medlems fullmäktige föreslås fatta likalydande beslut.
Ärendebeskrivning
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och
SKTM bilda region från den 1 januari 2019.
Regionförbundets styrelse föreslås nu besluta att rekommendera
kommunalförbundets medlemmar att avveckla förbundet samt överlåta den
verksamhet som bedrivs av kommunalförbundet till Region Sörmland.
Förbundets tillgångar och skulder
I årsredovisningen för 2017 uppgår balansomslutningen till 29 mnkr.
Förbundets finansiella anläggningstillgångar består av minoritetsandelar i
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Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB och NyköpingÖstgötalänken AB. Materiella anläggningstillgångar består av inventarier
som förutsätts vara nedskrivna till 0 kr vid likvidationen.
Omsättningstillgångarna består utöver likvida medel, av kortfristiga
placeringar, kundfordringar och diverse kortfristiga fordringar och
interimsfordringar. För att bokfört värde ska motsvara verkligt värde på
balansdagen förutsätts kortfristiga placeringar vara avyttrade och omsatta
till likvida medel i bokslut 2018.
Förbundets egna kapital utgörs av ackumulerade resultat från tidigare
verksamhetsår.
Förbundet har inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna består av
leverantörsskulder, semester- och övertidsskulder till personalen samt övriga
kortfristiga skulder och interimsskulder.
Som ansvarsförbindelse redovisas förbundets pensionsskuld samt behållning
i SKL:s pensionsstiftelse.
Arkiv
Se bilagd utredning.
Avvecklingskostnader
I bokslut 2018 ska förbundet avsätta medel för de avvecklingskostnader som
beräknas uppstå efter 2018-12-31. Det kan t.ex. gälla kostnader för att
styrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag som likvidator eller för migrering
av data vid avveckling av IT-system.
Hantering av tillgångar och skulder i likvidationen
Hantering av tillgångar och skulder föreslås ske enligt följande principer:
-

Förbundets egna kapital återbetalas till medlemmarna
Finansiella anläggningstillgångar övertas av regionen till bokfört
värde
De kortfristiga skulder som utgör semester- och övertidsskuld
övertas av regionen och regleras vid uttag av den anställde
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder regleras med
värdet på omsättningstillgångarna.
Förbundet pensionsåtagande övertas av och hanteras fortsatt av
regionen. Avtalet med SKL:s pensionsstiftelse överlåts till regionen.
Förbundet ska säkerställa att marknadsvärdet på tillgångarna i
stiftelsen samt eventuella avsättningar till pensioner i
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-

balansräkningen motsvarar det pensionsåtagande som regionen
övertar.
Bokföringsposter som är beräknade eller uppskattade och visar sig
vara upptagna till ett för högt eller för lågt värde i bokslutet, kan om
beloppet bedöms som väsentligt, hanteras i slutlig avräkning med
förbundsmedlemmarna i samband med överlåtelsen.

Hantering av överlåtelsen
Överlåtelsen sker per den 1 januari 2019 och baseras på bokslut 31
december 2018. Då erhålls en avstämd och granskad balansräkning.
Förbundet omfattas av samma lagstiftning inom redovisningsområdet som
regionen, vilket innebär att redovisningsprinciperna sammanfaller.
Därefter sker fördelning i följande steg:
1.

Det egna kapitalet fördelas enligt principerna i
förbundsordningen och återbetalas till respektive medlem.
Det egna kapitalet blir därmed 0 och kvarvarande
tillgångar och skulder är lika stora.

2.

Regionen övertar samtliga tillgångar och skulder. Eftersom
tillgångar och skulder är lika stora behöver ingen
köpeskilling erläggas.

3.

Regionen övertar förbundets pensionsåtagande och avtalet
med SKL:s pensionsstiftelse överlåts till regionen.

Förbundets balansräkning är avvecklad och förbundets styrelse i egenskap
av likvidator, avger i enlighet med förbundsordningen en slutredovisning
för sin förvaltning
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Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-12
KS.2018.298
Kommunstyrelsen

Likvidation av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (SKTM)
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet (SKTM) beslut enligt följande
2. SKTM överlåter sin verksamhet till Region Sörmland 2019-01-01,
3. Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och
skulder överlåts till Region Sörmland till bokförda värden,
4. Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB
godkänns,
5. SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet,
6. Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar
som tas emot,
7. Länstrafiken Sörmland AB:s arkiv hanteras på samma sätt enligt punkt 4-5,
8. Genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart
det kan ske efter 2019-01-01 samt
9. Förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills
likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.
Ärendebeskrivning
Gnesta kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet och landstinget
beslutat om regionbildning. I samband med regionbildning slås landstinget
Södermanland, Regionförbundet Sörmland samt Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM) samman i en organisation; Region Sörmland.
Detta innebär att regionförbundet och kolllektivtrafikmyndigheten likvideras och
att landstinget omvandlas till region. Bifogade handlingar beskriver likvidationen,
överlåtandet av tillgångar och skulder, aktieöverlåtelseavtal, arkivhantering samt
genomförandet av likvidationen för kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet (SKTM).
Förvaltningens synpunkter
Ärendet är endast en naturlig följd av tidigare beslut om att bilda region varför
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förvaltningen inte har några synpunkter.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-12
2. Missiv
3. Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående arkiv- och
informationshantering
4. Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet den 4 oktober 2018
5. Bilaga § 3 Aktieöverlåtelse avtal 20180904 Länstrafiken AB
6. Bilaga § 3 Avtal gällande betalningsansvar för eventuell miljöskuld
7. Tjänsteutlåtande och förslag till beslut likvidation SKTM och
verksamhetsövergång
Beslutet ska skickas till
~ SKTM (kollektivtrafikmyndigheten@dll.se)

Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef
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Majlie Taengh
Ämne:
Bifogade filer:

VB: SKTM18-0147 Beslut om avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Protokoll § 3 med omedelbar justering från direktionens sammanträde i Sö....pdf;
Protokoll § 3 med omedelbar justering från direktionens sammanträde i Sö....docx;
Bilaga § 3_Aktieöverlåtelseavtal 20180904 Länstrafiken AB.pdf; Bilaga § 3 - Avtal
gällande betalningsansvar för eventuell nniljöskuld.pdf; Bilaga § 3 - Utredning arkivoch infornnationshantering.pdf

Från: Kollektivtrafikmyndigheten [mailto:Kollektivtrafikmyndigheten@dII.se]
Skickat: den 5 oktober 2018 13:51
Till: kommun@oxelosund.se; kommun@nykoping.se; Dokumenthantering <Dokumenthantering@dII.se>;
trosa@trosa.se; flenskommun@flen.se; konnmunstyrelsen@vingaker.se;
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se; Gnesta kommun <gnesta.kommun@gnesta.se>;
RegistratorKS@strangnas.se; eskilstuna.kommun@eskilstuna.se; Kollektivtrafikmyndigheten
<Kollektivtrafikmyndigheten@dII.se>
Kopia: angelina.biorklund@eskilstuna.se; sannuel.deivard@eskilstuna.se; eva.lehto@eskilstuna.se;
tomas.boner@flen.se; Alina Ruda <Alina.Ruda@gnesta.se>; lars.ramstedt@katrineholnn.se;
susanna.kullman@katrineholm.se; anncharlotte.ohrnnan@katrineholm.se; Annerfors, Jacob
<Jacob.Annerfors@dII.se>; anna.gustafsson@nykoping.se; solweig.eriksson.kurg@nykoping.se; plan@oxelosund.se;
goran.deurell@oxelosund.se; ingemar.bergstrom@trosa.se; peter.gronlund@vingaker.se;
kristina.welin@strangnas.se; anna.fal129@eskilstuna.se; joacinn.bock@vingaker.se; Alla Sörmlandstrafiken
Ledningsgrupp <AllaSormlandstrafikenLedningsgrupp@d11.se>; Berglund, Emil
<Emil.Berglund@sormlandstrafiken.se>; Nordblom, Carl <Carl.Nordblom@sormlandstrafiken.se>
Ämne: SKTM18-0147 Beslut om avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Hej!
Bifogar protokollsutdrag "§ 3 Avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet" från
direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sammanträde den 4 oktober, i vilket direktionen beslutat att
föreslå respektive medlemsfullmäktige; Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun,
Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och
Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om att:
1. Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) överlåter sin verksamhet till Region Sörmland
2019-01-01.
2 a) Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och skulder överlåts till Region Sörmland
till bokförda värden.
b) Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB godkänns. Direktionen rekommenderar
SKTMs medlemmar att även godkänna bilagt avtal om miljöskuld.
3. a) SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet.
b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.
c) Länstrafiken Sörmland ABs arkiv hanteras enligt ovan a-b).
4. Att genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det kan ske efter 2019-01-01.
5. Att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen slutförts, dock längst till
och med 2019-10-31.
Notera att ett fullmäktigebeslut behövs avseende ovan punkter. Bifogar här även förslag på aktieöverlåtelseavtal
respektive avtal om miljöskuld (enligt punkt 2b) samt arkivutredning (avseende punkt 3).

För kännedom, det vill säga inte något som medlemsfullmäktige föreslås besluta om, beslutade direktionen även att
ge Länstrafiken Sörmland AB ett ägardirektiv innebärandes att verkställa överlåtelsen av bolaget och dess
verksamhet till Region Sörmland.
Vi önskar svar, dvs, beslut i form av ett protokollsutdrag, snarast möjligt efter justeringen av besluten. Svar skickas
till kollektivtrafiknnyndigheten@dII.se alternativt Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Box 591, 611 10 Nyköping.
Ange diarienummer SKTM18-0147.
Vi är tacksamma för en skyndsam hantering.
Tveka inte att kontakta vår myndighetsjurist, Carl Nordblom, på e-post carl.nordblom@sormlandstrafiken.se eller
telefon 0155-26 59 32, om ni behöver hjälp i ärendeberedningen.
Enligt uppdrag,
/Helena Fransson
Helena Fransson
Chefssekreterare
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Sörmlandstrafiken
Telefon: 0155-26 59 14
Mobil: 070-296 59 14
E-post: helena.fransson@sormlandstrafiken.se
http://www.sormlandstrafiken.se/
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Utredning av behov av åtgärder inför regionbildningen angående
arkiv- och informationshantering
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Bakgrund
2019-01-01 bildas Region Sörmland, där verksamhet inom nuvarande Landstinget Sörmland,
Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) kommer att
ingå. De två sistnämnda är kommunalförbund där landstinget och länets samtliga kommuner
är medlemmar. SKTM har även ett dotterbolag, Länstrafiken AB1. Länstrafiken kommer att
övergå till regionen genom aktieöverlåtelse.
Regionförbundet och SKTM kommer att upphöra vid regionbildningen. Ett beslut om
likvidation kommer att fattas av kommunalförbundens samtliga medlemmar. Landstingets

1 Bolaget Länstrafiken Sörmland AB ägdes tidigare gemensamt av Landstinget Sörmland och länets alla kommuner. När SKTM bildades 2012 övertog man
ägandet av bolaget. SKTM förvarar handlingar både före och efter 2012.
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verksamhet kommer att fortgå inom regionen och regionbildningen innebär inte något byte av
huvudman.
Våren 2017 gjordes en förstudie av hur arkivbildningen inom landstinget skulle hanteras i
samband med regionbildningen, LS-LED17-1160. Förstudien kom fram till att landstingets
arkivbildning skulle fortgå som tidigare men att det däremot behövde utredas vidare hur
kommunalförbundens respektive arkiv ska hanteras och vilka åtgärder som behöver vidtas
inför regionbildningen. Detta dokument syftar till att svara på detta.

Regelverk och förutsättningar
Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
styrs alla av det offentligrättsliga regelverket för hantering av allmänna handlingar. Däremot
skiljer sig verksamheternas arkivorganisation åt.
I Landstinget Sörmland är landstingsstyrelsen arkivmyndighet med landstingsarkivet som
verkställande organ. Arkiv- och informationshanteringen regleras i ett arkivreglemente som
omfattar samtliga myndigheter i landstinget samt de bolag, föreningar och stiftelser där
landstinget har ett rättsligt bestämmande inflytande. Därutöver finns andra styrande dokument
framtagna, t.ex. bevarande- och gallringsplaner.
Hos Regionförbundet och SKTM är respektive organisations styrelse arkivmyndighet och
ansvarar för kommunalförbundens arkivhantering. Man har dock ingen utbyggd
arkivorganisation likt inom landstinget och inga anställda arkivarier eller motsvarande.
Fr.o.m. 2019-01-01 kommer regionsstyrelsen bli arkivmyndighet för Region Sörmland,
inklusive för de verksamheter som tillkommer från tidigare kommunalförbund.
Landstingsarkivet kommer att byta namn till regionarkivet, men inga förändringar i dess
uppdrag kommer att ske och man kommer fortsatt att utgöra arkivmyndighetens verkställande
organ.

Hantering av arkivbildning och ansvar för arkiv
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Ett arkiv består av en arkivbildares samlade handlingar 2. Med arkivbildare avses t.ex. en
myndighet, ett bolag, ett företag etc. Regionförbundet Sörmland och SKTM är två
arkivbildare med varsitt arkiv. Arkivbildningen utgår ifrån verksamhetens
organisationstillhörighet och vid byte av huvudman ska arkivbildningen brytas och en ny
arkivbildning påbörjas inom den nya organisationen. Detta innebär att regionförbundets och
SKTMs arkivbildning ska brytas i samband med regionbildningen och att de handlingar som
inkommit/upprättats av respektive förbund t.o.m. 2018-12-31 ska hållas isär från de
handlingar som inkommer/upprättas fr.o.m. 2019-01-01.
Regionförbundet och SKTM ansvarar för hantering och förvaring av sina respektive arkiv. Då
båda kommunalförbunden kommer att upphöra vid regionbildningen måste frågan om
förvaring och ansvar för arkiven fr.o.m. 2019-01-01 lösas. Då en samlokalisering av
verksamheterna ska ske är det bästa alternativet att arkiven överlämnas till regionarkivet
(nuvarande landstingsarkivet) för förvaring. Vid ett övertagande övertar regionarkivet
ansvaret för handlingarna.
Ett överlämnande av arkivhandlingar ska beslutas om av kommunalförbundens samtliga
parter. I samband med beslut om likvidation ska därför även beslutas om överlämnande
av respektive kommunalförbunds arkiv till regionarkivet. Detta ska även innefatta
arkivhandlingar för Länstrafiken AB.

Överlämnande av arkiv
Regionförbundet och SKTM ansvarar för att färdigställa sina respektive arkiv inför leverans
till regionarkivet/landstingsarkivet i enighet med landstingsarkivets krav. Detta innebär att
respektive verksamhet behöver
1. Inventera sina handlingar. Detta innebär att säkerställa att man vet var man förvarar
information, såsom i arkivlokaler, arkivskåp, hos enskilda handläggare och hur mycket
informationsmängder det rör sig om. Men även digital information som inte hanteras i
system, såsom på nätverksytor eller projektplatser, behöver ses över. För digitala
system genomförs en inventering inom delprojekt IT, se nedan, vilket ska samordnas
med landstingsarkivet.

2

Arkivlagen (1990: 782) §3 anger att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från
myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och
som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering.
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2. Utreda vilka handlingar som ska levereras till regionarkivet och vilka som ev kan
gallras eller rensas. Se nedan vad som gäller angående bevarande, gallring och
rensning.
3. Genomföra eventuell gallring eller rensning.
4. Ordna de handlingar som ska levereras enligt landstingsarkivets instruktioner.
5. Upprätta arkivbeskrivning enligt landstingsarkivets mall.
6. Genomföra leverans enligt överenskommelse med landstingsarkivet.
Ovanstående genomförs i dialog med regionarkivet.
Om det finns handlingar som ska gallras men vars gallringsfrist löper ut efter 2019-01-01
rådgörs med landstingsarkivet om hur handlingarna ska förvaras i väntan på gallring och vem
som ska verkställa gallringen.
Om det finns handlingar som ska levereras till regionarkivet men där verksamheten har behov
av att ha tillgång till handlingarna i närarkiv eller liknande för en tid framöver rådgörs med
landstingsarkivet hur och när överlämnande ska ske.

Bevarande, gallring och rensning
Kommunalförbund liksom landsting och regioner lyder under lagstiftning som rör hantering
av allmänna handlingar. Arkivlagens 3§ anger att allmänna handlingar ska bevaras, men
gallring får genomföras om informationen bedöms sakna värde utifrån
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.
Gallring får därmed endast ske om det gjorts en bedömning av handlingarnas
informationsvärde enligt ovan och det fattats gallringsbeslut som anger att informationen får
gallras och med vilken gallringsfrist.
I samband med bevarande och gallring talas ibland även om rensning. Att rensa innebär att
göra sig av med information som inte utgör allmänna handlingar. T.ex. ej färdigställd
information, utkast och anteckningar som enbart har förts för det egna minnet och inte tillför
sakuppgifter i ärenden. En rensning, till skillnad från gallring, får ske utan att det finns beslut
därom och när helst handläggaren önskar. Landstingsarkivets personal kan vara behjälplig för
att avgöra om handlingar är allmänna eller inte.
Regionförbundet och SKTM ansvarar för bevarande- och gallring av sina allmänna
handlingar. Landstingsarkivets personal kan vara rådgivande vid behov men
landstingsstyrelsen har endast mandat att fatta beslut om gallring för de verksamheter som
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lyder under landstingets arkivreglemente, dvs landstingets nämnder, bolag och eventuella
föreningar och stiftelser.
Fr.o.m. 2019-01-01 kommer arkivreglemente och föreskrifter om bevarande- och gallring att
gälla hela regionens verksamhet. Arkivmyndigheten (regionstyrelsen) har däremot inte
automatiskt rätt att fatta beslut retroaktivt gällande de handlingar som man tar emot från
kommunalförbunden. För att säkerställa eventuella framtida behov av
gallringsutredningar och gallringsbeslut bör beslut fattas av kommunalförbundens
medlemmar i samband med likvidationen om att regionarkivet får fatta gallringsbeslut
retoraktivt för de handlingar i de arkiv man tar emot. Detta ska även omfatta
handlingar från Länstrafiken AB.

Diarieföring inom regionen och hantering av öppna ärenden
Inom landstinget används dokumenthanteringssystemet 360 med del för diarieföring och för
dokumenthantering utanför diariet. Även SKTM använder sig av 360 i landstingets tekniska
miljö men hanterar sina ärenden i en egen åtkomstgrupp avskild från landstingets
dokumenthantering. Regionförbundet Sörmland diarieför idag i systemet PACT, vilket endast
används för ärenderegistrering och inte för dokumentlagring.
Efter att regionbildningen träder i kraft ska diarieföring ske i 360 och SKTM kommer inte
längre ha en särskild åtkomstgrupp. Landstingets huvudregistratur svarar för förberedelser
inför detta, inklusive eventuella utbildningsinsatser.
Inför regionbildningen behöver kommunalförbunden avsluta sina pågående ärenden i största
möjliga mån. Det behöver utredas hur de ärenden som måste vara öppna efter 2019-01-01 ska
hanteras. Utredning ska ske i dialog mellan landstingsarkivet, landstingets huvudregistratur
och representanter från kommunalförbunden.
För regionförbundets del behöver även säkerställas att handläggare har fortsatt tillgång till
informationen i PACT för att kunna återsöka ärenden. PACT ska också bevaras för framtiden,
se avsnitt Hantering av IT-komponenter nedan.

Hantering av IT-komponenter
En utredning av hantering av IT-komponenter efter regionbildningen pågår parallellt inom
delprojekt IT. Projektet syftar till att utreda vilka IT-komponenter från regionförbundet och
SKTM som ska föras in i regionen och vilka som ska avvecklas.
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Respektive kommunalförbund ansvarar för avveckling och kostnader i samband med det.
Detta innefattar även ansvar för bevarande och gallring i de fall information lagras i ITkomponenterna, men landstingsarkivets personal kan vara rådgivande i bevarande- och
gallringsutredningar.
Om ett digitalt bevarande i landstingets system för e-arkivering, R7e-arkiv blir aktuellt måste
möjligheter till detta utredas vidare. Kontakt ska tas med den lokala objektsspecialisten i
landstinget. En e-arkivering i R7e-arkiv innebär engångskostnader för framtagande av
exportprogram samt personalkostnader i samband med inleverans av informationen. Arbetet
med inleveranser sker ofta genom att en projektgrupp tillsätts. Det kan också sträcka sig över
en längre tidsperiod innebärande att man måste ta höjd för att de organisationer som ska bära
kostnaderna inte kommer att finnas kvar i sin nuvarande form under arbetets gång.
De IT-komponenter som inte avvecklas i samband med regionbildningen kommer att föras
över till regionen och fördelas i aktuella förvaltningsobjekt enligt landstingets
förvaltningsstyrningsmodell pm3. Strikt arkivbildarmässigt borde informationen i systemen
särskiljas från före och efter regionbildningen då den tillhör olika huvudmän, på samma sätt
som information i övrigt hanteras enligt avsnitt Hantering av arkivbildning och ansvar för
arkiv ovan. Ett sådant arbete skulle dock vara mycket omfattande och bedöms inte
ekonomiskt försvarbart. Landstingsarkivet föreslår därför att man istället hanterar detta vid en
framtida e-arkivering per IT-komponent. Det är då viktigt att det finns dokumentation om
respektive IT-komponent som visar på när informationen är ifrån och hur den använts.
Landstingets mall för systembeskrivning kan användas för att dokumentera detta.
Systembeskrivningen ska förvaltas med övrig systemdokumentation inom
förvaltningsobjekten tills en avveckling blir aktuell och då delges regionarkivet.
Beskrivningen upprättas med fördel tillsammans med representanter från
kommunalförbunden som har kunskap om systemen.
För att ge en översikt bör även den dokumentation som listar respektive kommunalförbunds
IT-komponenter och som tas fram inom delprojekt IT bifogas respektive arkivbeskrivning i
samband med leverans till regionförbundet enligt avsnitt Överlämna arkiv, punkt 5.
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Slutligt utkast 4 september 2018

Avtal gällande betalningsansvar för
eventuell miljöskuld

1. Parter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Landstinget Sörmland org. nr. 232100-0032
Eskilstuna kommun, org. nr. 212000-0357
Flen kommun, org. nr. 212000-0332
Gnesta kommun, org. nr. 212000-2965
Katrineholms kommun, org. nr. 212000-0340
Nyköping kommun, org. nr. 212000-2940
Oxelösund kommun, org. nr. 212000-0324
Strängnäs kommun, org. nr. 212000-0365
Trosa kommun, org. nr. 212000-2957
Vingåker kommun, org. nr. 212000-0308

Parterna benämns i det följande för ”Landstinget” respektive ”Kommunerna” och gemensamt
för ”Parterna”.

2. Inledning och bakgrund
2.1. Landstinget har efter beslut i landstingsfullmäktige den 26 september 2017 (”Beslutet”) hos
regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630)
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Formellt blir Landstinget region genom att
Södermanlands län efter riksdagsbeslut skrivs in i lagen. I samband med detta föreslås även
landstinget (regionen) överta ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
2.2. Ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet har idag Kommunalförbundet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (”SKTM”) med Landstinget och Kommunerna som
medlemmar. Som en konsekvens av Beslutet kommer SKTM avvecklas/likvideras.
2.3. SKTM äger bolaget Länstrafiken i Sörmland AB (”Bolaget”) som har till föremål för sin
verksamhet att på uppdrag av SKTM biträda myndigheten, förvalta, förvärva och sälja
fastigheter samt förvalta ingångna avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som
myndigheten ansvarar för enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
2.4. Som en ytterligare konsekvens av Beslutet har SKTM och Landstinget kommit överens om
att Landstinget genom Avtal avseende överlåtelse av aktierna i Länstrafiken i Sörmland
AB (”Överlåtelseavtalet”) daterat den # förvärvar samtliga aktier i Bolaget.
2.5. Enligt SKTM finns det en risk för miljöskulder inom byggnader och mark som ägs av
Bolaget. SKTM kommer genomföra markundersökningar innan årsskiftet 2018/2019 i
syfte att fastställa åtgärdsbehov, som uppstått inom byggnader och mark som ägs av
Bolaget, under den tid SKTM bedrivit verksamhet (”Markundersökningarna”). Det finns
2

således osäkerhet om vilket åtgärdsbehov som finns och vem som i så fall är ansvarig för
åtgärderna enligt miljöbalken.

3. Parternas skyldigheter
3.1. Om tillsynsmyndighet genom beslut fastställer att någon av Parterna är ansvarig för
åtgärdsbehov enlig miljöbalken är Parterna överens om att kostnader förenade med detta
åtgärdsbehov är gemensamma. Nyssnämnda gäller med begränsningen att åtgärdsbehov som
tillsynsmyndighet beslutar att någon av Parterna ansvarar för som uppkommit efter
Markundersökningarna ska bekostas av Landstinget ensamt, såvida parterna inte kommer
överens om annat.
3.2. Under förutsättning att Parterna inte enas om annan fördelningsnyckel är Parterna överens om
att gemensamma kostnader ska fördelas mellan Parterna enligt den fördelningsnyckel som
följer av SKTM:s förbundsordning § 20. Det vill säga att Landstingets andel är hälften av
kostnaderna. Kommunernas andel är hälften av kostnaderna fördelat inbördes efter respektive
kommuns invånarantal, som det såg ut vid närmast föregående årsskifte
3.3. Detta avtals giltighet är villkorat av att erforderliga beslut fattas av Parterna samt att tillträde
av aktierna i Bolaget sker enligt Överlåtelseavtalet.
# den ------- 2018
Detta avtal har upprättats i tio exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Landstinget Sörmland

Eskilstuna kommun

-------------------------------------------

--------------------------------------------

Xx

Xx

Flen kommun

Gnesta kommun

-------------------------------------------

--------------------------------------------

Xx

Xx

Katrineholms kommun

Nyköping kommun

-------------------------------------------

--------------------------------------------

Xx

Xx

Oxelösund kommun

Strägnäs kommun

-------------------------------------------

--------------------------------------------

Xx

Xx

Trosa kommun

Vingåker kommun
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-------------------------------------------

--------------------------------------------

Xx

Xx
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Slutligt utkast 4 september 2018

Avtal avseende överlåtelse av aktierna i Länstrafiken i
Sörmland AB

mellan

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

och

Landstinget Sörmland
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Detta avtal avseende överlåtelse av aktier (”Överlåtelseavtalet”) har denna dag slutits
mellan:
Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, org. nr 222000-2931, med
registrerad adress Box 591, 611 10 Nyköping (”Säljaren”)
och
Landstinget Sörmland, org. nr 232100-0032, med registrerad adress Repslagaregatan 19,
611 88 Nyköping (”Köparen”).
Säljaren och Köparen benämns nedan var för sig som ”Part” och gemensamt som
“Parterna”.
______________

1. Bakgrund
Säljaren äger samtliga # aktier (”Aktierna”) i Länstrafiken i Sörmland AB,
org. nr 556194–6236 (”Bolaget”).
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på uppdrag av Säljaren biträda
myndigheten, förvalta, förvärva och sälja fastigheter som förvalta ingångna
avtal till stöd för den regionala kollektivtrafik som myndigheten ansvarar för
enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik.
Köparen har efter beslut i landstingsfullmäktige den 26 september 2017 hos
regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt
Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Formellt blir
landstinget region genom att Södermanlands län efter riksdagsbeslut skrivs
in i lagen. I samband med detta föreslås även landstinget (regionen) överta
ansvaret som länets regionala kollektivtrafikmyndighet enligt Lag
(2010:1065) om kollektivtrafik. Säljaren ska som en konsekvens av beslutet
avvecklas.
Säljaren önskar därför sälja och Köparen önskar köpa Aktierna. I syfte att
reglera överlåtelsen av Aktierna ingår Parterna nu Överlåtelseavtalet.

2. Överlåtelse
Säljaren överlåter härmed Aktierna till Köparen och Köparen förvärvar
härmed Aktierna från Säljaren. Äganderätten till Aktierna övergår till
Köparen på tillträdesdagen, förutsatt att villkoren enligt punkt 5 nedan är
uppfyllda

3. Köpeskillingen och dess betalning
Köpeskillingen för Aktierna uppgår till 39 000 000 kronor, vilket motsvarar
aktiernas bokförda värde 2018-12-31.
Köpeskillingen ska regleras i samband med att Säljaren avvecklas/likvideras
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4. Tillträde
Tillträde ska äga rum på tillträdesdagen på den plats som Parterna kommer
överens om. Tillträdesdagen sker enligt överenskommelse.
Vid Tillträdet ska följande åtgärder vidtas.
Säljaren och Köparen ska bekräfta att villkoren enligt punkt 5 är uppfyllda.
Säljaren ska:
till Köparen överlämna aktiebrev representerande Aktierna transporterade
på Köparen;
tillse att Köparen införs som ägare av Aktierna i Bolagets aktiebok och
till Köparen överlämna aktieboken;

5. Villkor för Tillträde
Parterna är överens om att uppfyllandet av följande villkor är en
förutsättning för att Tillträde ska genomföras.
Förbundsdirektionen i Säljaren har fattat beslut om att godkänna
överlåtelsen av Aktierna på de villkor som framgår av Överlåtelseavtalet
och sådant beslut har även vunnit laga kraft.
Respektive fullmäktige i Säljarens medlemmar har godkänt överlåtelsen
på de villkor som framgår av Överlåtelseavtalet och sådant beslut har
även vunnit laga kraft.
Köparens har fattat beslut om att godkänna förvärvet av Aktierna på de
villkor som framgår av Överlåtelseavtalet.
Säljarens medlemmar har ingått avtal gällande betalningsansvar för
eventuell miljöskuld i Bolaget.
Inga väsentliga brott ska föreligga avseende garantierna i punkt 6.

6. Säljarens garantier
Säljaren har full oinskränkt äganderätt till Aktierna, vilka utgör samtliga
aktier i Bolaget.
Både Säljaren och Köparen har mycket god kännedom om tillgångar, skulder
och förpliktelser i Bolaget. Säljaren lämnar därför inga övriga garantier,
utöver vad som angivits ovan.

Överlåtelseavtalet har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit var sitt.
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Ort:

Ort:

Datum:

Datum:

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Landstinget Sörmland
______________________
Namn:

______________________
Namn:

______________________
Namn:

______________________
Namn:
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HANDLÄGGARE

DATUM

Caroline Dexfalk
Susanne Gårdö
Carl Nordblom

2018-08-16

Beslutsunderlag likvidation SKTM och verksamhetsövergång
Förslag till beslut
1. Region Sörmland övertar verksamheten från Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet (SKTM) från 2019-01-01.
2. a) Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar
och skulder övertas av Region Sörmland till bokförda värden enligt bifogad
beskrivning.
b) Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB
godkänns. SKTM rekommenderar sina medlemmar att även godkänna bilagt
avtal om miljöskuld.
3. a) SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet.
b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de
handlingar som tas emot.
c) Länstrafiken Sörmland ABs arkiv hanteras enligt ovan a-b).
4. Direktionen i SKTM får i uppdrag att genomföra likvidation av förbundet
enligt förbundsordningen § 22, så snart det kan ske efter 2019-01-01.
5. Mandatperioden förlängs för nuvarande ledamöter i direktionen tills
likvidationen slutförts, dock längst till och med 2019-10-31.
6. Respektive medlems fullmäktige föreslås fatta likalydande beslut.

Ärendebeskrivning
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Regionförbundet Sörmland och
SKTM bilda region från den 1 januari 2019. Som en del i den samordningen
har landstinget och länets kommuner kommit överens om att landstinget
(Region Sörmland) från den 1 januari 2019 ska bli regional
kollektivtrafikmyndighet. Beslut om detta togs av SKTMs medlemmar
under våren. Samtidigt beslutades om en ny överenskommelse om
kollektivtrafik i länet samt viss skatteväxling.
Landstinget Sörmland

Repslagaregatan 19

611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15

Tfn 0155-24 50 00

E-post landstinget.sormland@dll.se
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SKTMs direktion föreslås nu besluta att rekommendera
kommunalförbundets medlemmar att avveckla förbundet samt överlåta den
verksamhet som bedrivs av kommunalförbundet till den nya
kollektivtrafikmyndigheten Region Sörmland.
Förbundets tillgångar och skulder
I årsredovisningen för 2017 uppgår balansomslutningen till 233 mnkr.
SKTMs finansiella anläggningstillgångar består av aktier i det helägda
bolaget Länstrafiken Sörmland AB samt minoritetsandelar i AB Transitio,
Mälardalstrafik Mälab AB och Samtrafiken i Sverige AB. Länstrafiken
Sörmland AB äger i sin tur åtta fastigheter i form av bussdepåer i
Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Vingåker,
samt en raststuga för förare i Nyköping. Som finansiell tillgång redovisas i
bokslut 2017 en långfristig fordran i form av utlämnat lån till Länstrafiken
Sörmland AB. Under 2018 bör det undersökas om lånet kan återbetalas till
SKTM innan likvidationen. Eftersom Länstrafiken Sörmland ABär anslutet
till landstingets koncernkonto kan lånebehovet lösas med en kredit på det
kontot.
Med hjälp av PwC har en utredning genomförts av konsekvenser vid
överlåtelse av samtliga aktier eller fastigheter och annan egendom i
Länstrafiken Sörmland AB till Region Sörmland. Efter överväganden
föreslås nu att Region Sörmland förvärvar samtliga aktier i Länstrafiken
Sörmland AB till bokfört värde. I denna bedömning har tidsaspekten varit
av stor betydelse.
Utredningen har vidare belyst behovet av att hantera ansvaret för eventuella
miljöskulder kopplade till SKTMs nuvarande verksamhet. Det bedöms som
rimligt att nuvarande förbundsmedlemmar kommer överens om ett
gemensamt ansvar för erforderliga åtgärder om det skulle visa sig vara
aktuellt. Med hjälp av PwC har ett förslag till reglering av eventuell
miljöskuld tillsammans med aktieöverlåtelseavtal tagits fram.
Under hösten/vintern 2018 kommer marknadsundersökningar att
genomföras på uppdrag av SKTM i syfte att skapa en bättre bild av markens
miljömässiga beskaffenhet.
De materiella anläggningstillgångarna består av trafikinventarier och övriga
inventarier.
Omsättningstillgångarna består utöver likvida medel, av kundfordringar och
diverse kortfristiga fordringar och interimsfordringar.
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Förbundets egna kapital motsvarar medlemmarnas insatskapital. Över- eller
underskott respektive verksamhetsår har återbetalats eller tilläggsfakturerats
respektive medlem.
Som avsättning redovisas förbundets pensionsskuld. Förbundet har inga
långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna består av leverantörsskulder,
semester- och övertidsskulder till personalen samt övriga kortfristiga
skulder och interimsskulder.
Arkiv
Se bilagd utredning.
Avvecklingskostnader
I bokslut 2018 ska förbundet avsätta medel för de avvecklingskostnader som
beräknas uppstå efter 2018-12-31. Det kan t.ex. gälla kostnader för att
direktionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag som likvidator eller för
migrering av data vid avveckling av IT-system.
Hantering av tillgångar och skulder i likvidationen
Hantering av tillgångar och skulder föreslås ske enligt följande principer:
-

Förbundets egna kapital återbetalas till medlemmarna
Samtliga anläggningstillgångar övertas av regionen till bokfört värde
De kortfristiga skulder som utgör semester- och övertidsskuld
övertas av regionen och regleras vid uttag av den anställde
Avsättningen till pensioner övertas av och hanteras fortsatt av
regionen
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder regleras med
värdet på omsättningstillgångarna
Bokföringsposter som är beräknade eller uppskattade och visar sig
vara upptagna till ett för högt eller för lågt värde i bokslutet, kan om
beloppet bedöms som väsentligt, hanteras efter överenskommelse.

Hantering av överlåtelsen
Överlåtelsen sker per den 1 januari 2019 och baseras på bokslut 31
december 2018. Då erhålls en avstämd och granskad balansräkning.
Förbundet omfattas av samma lagstiftning inom redovisningsområdet som
regionen, vilket innebär att redovisningsprinciperna sammanfaller.
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Därefter sker fördelning i följande steg:
1.

Det egna kapitalet fördelas enligt principerna i
förbundsordningen och återbetalas till respektive medlem.
Det egna kapitalet blir därmed 0 och kvarvarande
tillgångar och skulder är lika stora.

2.

Regionen övertar samtliga tillgångar och skulder. Eftersom
tillgångar och skulder är lika stora behöver ingen
köpeskilling erläggas.

3.

Förbundets balansräkning är avvecklad och förbundets
direktion i egenskap av likvidator, avger i enlighet med
förbundsordningen en slutredovisning för sin förvaltning.
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Protokoll från direktionens sammanträde i Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet den 4 oktober 2018, Hotell Blommenhof Nyköping,
kl. 13.00 – 14.50
Justerad paragraf: § 3 justerades omedelbart vid sammanträdet.

Närvarande:

Monica Johansson (S), ordförande
Daniel Portnoff (M), vice ordförande
Carl Werner (MP), ledamot
Magnus Leivik (M), ledamot
Ingrid Jerneborg Glimne (M), ledamot
Mattias Claesson (C), ledamot
Urban Granström (S), ledamot
Göran Dahlström (S), ledamot
Jan-Erik Larsson (S), ledamot
Catharina Fredriksson (S), ledamot
Sarita Hotti (S), ledamot
Annelie Bengtsson (S), ledamot
Johan Rocklind (S), ersättare
Leif Lindström (S), ersättare

Förhindrade:

Ann-Sofie Lifvenhage (M), ledamot
Jacob Högfeldt (M), ledamot

Övriga närvarande:

Lars Härnström (M), ersättare
Dag Bergentoft (M), ersättare
Christer Nodemar (M), ersättare
Anna af Sillén (M), ersättare
Greta Suvén (MP), ersättare
Ann-Sofie Soleby-Eriksson (S), ersättare
Helena Ekroth (SKTM), tjänsteperson
Henrik Sollenborn (SKTM), tjänsteperson
Carl Nordblom (SKTM), tjänsteperson
Helena Fransson (SKTM), tjänsteperson
Matthias Pfeil (SKTM), tjänsteperson
Hanna Bergström (SKTM), tjänsteperson
Åsa Bjerke (SKTM), tjänsteperson
Helene Lundkvist Lontos (SKTM), tjänsteperson
Ulrika Åkerblom Sandberg (SKTM), tjänsteperson
Emma Ehrenkrona (SKTM), tjänsteperson
Emil Berglund, (SKTM), tjänsteperson
Jacob Annerfors (Landstinget), tjänsteperson

Justerare

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet – Sörmlandstrafiken
www.sormlandstrafiken.se
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A.

Sammanträdet öppnas

Ordföranden öppnade sammanträdet.

B.

Upprop
Helena Fransson genomförde uppropet.

C. Val av justerare för sammanträdet
Daniel Portnoff valdes att justera protokollet jämte ordförande.

D.

Godkännande av dagordning
Direktionen godkände dagordningen.

E.

Ärenden

Justerare

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet – Sörmlandstrafiken
www.sormlandstrafiken.se
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§ 3 Avveckling av Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet
Föredragande: Carl Nordblom, Henrik Sollenborn och Emma Ehrenkrona
Bilaga: Aktieöverlåtelseavtal 20180904 Länstrafiken AB, Avtal gällande betalningsansvar för eventuell miljöskuld, Utredning av arkiv- och
informationshantering

Beslut
Under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige
beslutade direktionen följande.
1. Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (SKTM) överlåter sin verksamhet till
Region Sörmland 2019-01-01.
2 a) Det egna kapitalet i SKTM återbetalas till medlemmarna och tillgångar och skulder överlåts till
Region Sörmland till bokförda värden.
b) Förslag till aktieöverlåtelseavtal avseende Länstrafiken Sörmland AB godkänns. Direktionen
rekommenderar SKTMs medlemmar att även godkänna bilagt avtal om miljöskuld.
3. a) SKTMs arkiv överlämnas till regionarkivet.
b) Regionarkivet ges rätt att fatta retroaktiva gallringsbeslut för de handlingar som tas emot.
c) Länstrafiken Sörmland ABs arkiv hanteras enligt ovan a-b).
4. Att genomföra likvidationen av SKTM enligt förbundsordningen § 22, så snart det kan ske efter 201901-01.
5. Att förlänga mandatperioden för nuvarande ledamöter i direktionen tills likvidationen slutförts, dock
längst till och med 2019-10-31.
Direktionen beslutade vidare att föreslå respektive medlemsfullmäktige Landstinget Sörmland,
Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun,
Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Vingåkers kommun, att godkänna SKTMs
beslut enligt punkt 1-5 ovan, med undantag för rekommendation enligt punkt 2 b).
Direktionen gav myndighetschefen i uppdrag att till följd av pågående regionbildning verkställa
avvecklingen av SKTM.
Direktionen gav Länstrafiken Sörmland AB ett ägardirektiv innebärandes att verkställa överlåtelsen av
bolaget och dess verksamhet till Region Sörmland.

Justerare

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet – Sörmlandstrafiken
www.sormlandstrafiken.se
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Direktionen beslutade att omedelbart justera ärendet.

Ärende
Inledning
Landstinget Sörmland ska tillsammans med Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
(SKTM) och Regionförbundet Sörmland bilda region från den 1 januari 2019. Som en del i den
samordningen har landstinget och länets kommuner kommit överens om att landstinget (Region
Sörmland) från den 1 januari 2019 ska bli regional kollektivtrafikmyndighet. Beslut om detta togs av
SKTMs medlemmar under våren. Samtidigt beslutades om en ny överenskommelse om kollektivtrafik i
länet samt viss skatteväxling.
För att kunna genomföra regionbildningen och sammanslagningen av landstinget, SKTM och
Regionförbundet Sörmland till den nya regionen krävs att medlemmarna fattar beslut om avveckling
och likvidering. Besluten består av fem punkter; överlåtelse av SKTMs verksamhet, principer för
överlåtelse av tillgångar, hantering av arkiv, genomförandet av likvidationen samt förlängning av
ledamöters mandatperiod. Alla medlemmar ombeds godkänna dessa beslut. Därtill föreslås
direktionen fatta beslut avseende uppdrag till myndighetschefen att verkställa avvecklingen samt om
nytt ägardirektiv till Länstrafiken Sörmland AB att verkställa överlåtelsen av bolagets och dess
verksamhet till regionen.
Nedan redogörs för grunderna för ärendets förslag till beslut.
Förbundets tillgångar och skulder
I myndighetens årsredovisning för 2017 uppgår balansomslutningen till 233 mnkr.
De finansiella anläggningstillgångarna består av aktier i det helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB
samt minoritetsandelar i AB Transitio, Mälardalstrafik Mälab AB och Samtrafiken i Sverige AB.
Länstrafiken Sörmland AB äger i sin tur åtta fastigheter i form av bussdepåer i Eskilstuna, Flen,
Katrineholm, Nyköping, Strängnäs, Trosa och Vingåker, samt en raststuga för förare i Nyköping. Som
finansiell tillgång redovisas i bokslut 2017 en långfristig fordran i form av utlämnat lån till Länstrafiken
Sörmland AB. Under 2018 bör det undersökas om lånet kan återbetalas till SKTM innan likvidationen.
Eftersom Länstrafiken Sörmland AB är anslutet till landstingets koncernkonto kan lånebehovet lösas
med en kredit på det kontot.
Med hjälp av PwC har en utredning genomförts av konsekvenser vid överlåtelse av samtliga aktier eller
fastigheter och annan egendom i Länstrafiken Sörmland AB till Region Sörmland. Efter överväganden
föreslås nu att Region Sörmland förvärvar samtliga aktier i Länstrafiken Sörmland AB till bokfört värde. I
denna bedömning har tidsaspekten varit av stor betydelse.
Utredningen har vidare belyst behovet av att hantera ansvaret för eventuella miljöskulder kopplade till
SKTMs nuvarande verksamhet. Det bedöms som rimligt att nuvarande förbundsmedlemmar kommer
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överens om ett gemensamt ansvar för erforderliga åtgärder om det skulle visa sig vara aktuellt. Med
hjälp av PwC har ett förslag till avtal om reglering av eventuell miljöskuld tillsammans med
aktieöverlåtelseavtal tagits fram. Direktionen föreslås godkänna förslaget till aktieöverlåtelseavtal samt
rekommendera respektive medlems fullmäktige att godkänna förslag till avtal om miljöskuld.
Under hösten/vintern 2018 kommer markundersökningar att genomföras på uppdrag av SKTM i syfte
att skapa en bättre bild av markens miljömässiga beskaffenhet.
De materiella anläggningstillgångarna består av trafikinventarier och övriga inventarier.
Omsättningstillgångarna består utöver likvida medel, av kundfordringar och diverse kortfristiga
fordringar och interimsfordringar.
Förbundets egna kapital motsvarar medlemmarnas insatskapital. Över- eller underskott respektive
verksamhetsår har återbetalats eller tilläggsfakturerats respektive medlem.
Som avsättning redovisas förbundets pensionsskuld. Förbundet har inga långfristiga skulder. De
kortfristiga skulderna består av leverantörsskulder, semester- och övertidsskulder till personalen samt
övriga kortfristiga skulder och interimsskulder.
Arkiv
Se bilagd utredning.
Avvecklingskostnader
I bokslut 2018 ska förbundet avsätta medel för kända avvecklingskostnader efter 2018-12-31. Det kan
t.ex. gälla kostnader för att direktionen ska kunna fullgöra sitt uppdrag som likvidator.
Hantering av tillgångar och skulder i likvidationen
Hantering av tillgångar och skulder föreslås ske enligt följande principer:







Förbundets egna kapital återbetalas till medlemmarna
Samtliga anläggningstillgångar övertas av regionen till bokfört värde
De kortfristiga skulder som utgör semester- och övertidsskuld övertas av regionen och regleras
vid uttag av den anställde
Avsättningen till pensioner övertas av och hanteras fortsatt av regionen
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder regleras med värdet på
omsättningstillgångarna
Bokföringsposter som är beräknade eller uppskattade och visar sig vara upptagna till ett för
högt eller för lågt värde i bokslutet, kan om beloppet bedöms som väsentligt, hanteras efter
överenskommelse.
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Hantering av överlåtelsen
Överlåtelsen sker per den 1 januari 2019 och baseras på bokslut 31 december 2018. Då erhålls en
avstämd och granskad balansräkning. Förbundet omfattas av samma lagstiftning inom
redovisningsområdet som regionen, vilket innebär att redovisningsprinciperna sammanfaller.
Därefter sker fördelning i följande steg:
1.

2.
3.

4.

Det egna kapitalet fördelas enligt principerna i förbundsordningen och återbetalas
till respektive medlem. Det egna kapitalet blir därmed 0 och kvarvarande tillgångar
och skulder är lika stora.
Regionen övertar samtliga tillgångar och skulder. Eftersom tillgångar och skulder är
lika stora behöver ingen köpeskilling erläggas.
Förbundets balansräkning är avvecklad och förbundets direktion i egenskap av
likvidator, avger i enlighet med förbundsordningen en slutredovisning för sin
förvaltning.
Verkställighet av beslut om överlåtelse och avveckling

Direktionens mandat att genomföra likvidationen
Av § 22 förbundsordningen framgår att det är direktionen som verkställer likvidationen i egenskap av
likvidator. Direktionen föreslås således besluta att genomföra likvidationen samt att möjliggöra detta
genom att förlänga mandatperioden för direktionens nuvarande ledamöter till och med den 2019-1031. I detta ingår även att ledamöternas nuvarande roller lämnas oförändrade under
förlängningsperioden.
Uppdrag till myndighetschef och ägardirektiv
Direktionens uppdrag att genomföra avvecklingen av myndigheten förutsätter vidtagande av ett flertal
åtgärder, såväl i syfte att förbereda som att genomföra respektive följa upp avvecklingen. För att skapa
förutsättningar för en effektiv hantering av dessa åtgärder föreslås direktionen att ge myndighetschef i
uppdrag att verkställa avvecklingen.
Borgensåtagande och andra avtalsförpliktelser
I egenskap av Sörmlands regionala kollektivtrafikmyndighet har myndigheten ingått en proprieborgen
för inköp av tåg och högvärdeskomponenter. Genom detta åtagande har även medlemmarna ett
borgensåtagande. Genom beslut i samtliga medlemsfullmäktige om överenskommelse om
kollektivtrafiken i Södermanlands län har medlemmarna kommit överens om inriktningen att detta
borgensåtagande ensamt ska bäras av Region Sörmland till följd av regionsbildningen.
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Som ett resultat av regionbildningen och förslaget till beslut om att myndighetens verksamhet ska
överlåtas till Region Sörmland kommer även myndighetens och Länstrafiken Sörmland ABs övriga avtal,
som ska gälla för tid efter den 31 december 2018, att överlåtas till regionen.

Vid protokollet

Helena Fransson
Sekreterare

Justeras

Justeras

Monica Johansson

Daniel Portnoff
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Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-15
KS.2018.51
Kommunstyrelsen

Servicecenter
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Utveckla medborgarkontoret till ett servicecenter som inkluderar växel och
teknisk kundtjänst, samt frågor från övriga förvaltningar och enheter under
förutsättning att framtidsplanen 2019-21 går igenom.
Sammanfattning
Enligt servicemätningar ligger Gnestas resultat vad gäller bl a bemötande i
genomsnitt jämfört med riket. De kommuner som har inrättat servicecenter,
kundcenter eller kontaktcenter ligger högre i mätningarna.
Ett servicecenter kommer att ge många positiva effekter. Kommunens
tillgänglighet ökar, bemötande och service mot medborgaren utvecklas positivt
samtidigt som förvaltningarna kan lägga mer tid på kvalificerad handläggning
vilket ökar effektiviteten.
Servicecenter föreslås att organiseras under Kommunikation och samverkan som
finns under kommunstyrelseförvaltningen. Servicecenter är en utveckling av
medborgarkontoret och bör inledningsvis vara lokaliserad på Strömmen
tillsammans med biblioteket och därefter i de nya centrumbyggnaderna som
planeras.
För att komma vidare med införandet av servicecenter behöver ett beslut tas av
kommunstyrelsen samt beslut om budget i framtidsplanen 2019-2021.
Uppstarten av servicecenter bör ske våren 2019 och kommer därefter ske stegvis.
Ärendebeskrivning
Enligt servicemätningar ligger Gnestas resultat vad gäller bl a bemötande i
genomsnitt jämfört med riket. De kommuner som har inrättat servicecenter,
kundcenter eller kontaktcenter ligger högre i mätningarna.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en förstudie för att undersöka
möjligheterna till att ge kommuninvånarna bättre service och högre kvalitet i
bemötandet. Kommunstyrelsen den 28 maj 2018 fattade ett inriktningsbeslut om
att utveckla medborgarkontoret till ett servicecenter. Detta sker genom att
underlätta för medborgaren och dennes kontakt med kommunen och genom att
använda kommunens resurser (personal och lokaler) avseende medborgarkontakt
på ett effektivare sätt.
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Förvaltningens synpunkter
Uppdraget i förstudien var att undersöka möjligheterna till att ge
kommuninvånarna bättre service och högre kvalitet i bemötandet med
målsättningen att:
• Underlätta för medborgaren och dennes kontakt med kommunen, oavsett
kön och ålder och behov.
• Använda kommunens resurser (personal och lokaler) avseende
medborgarkontakt på ett effektivare sätt
Att underlätta för medborgaren i kontakten med kommunen kommer innefatta
följande delar:
•

Flera alternativa kontaktvägar, personligt möte, telefon, webb, mail

• Fånga medborgarens behov av information för att kunna förbättra
verksamheternas information ut till medborgaren
•

Ge rätt svar snabbare

•

Ge medborgaren svar vid första kontakten

•

En väg in

Servicecenter är ett serviceorgan till medborgarna men också till alla förvaltningar.
Servicecenter kan hjälpa till med information, upplysning, rådgivning,
beställningar av tjänster men också i vissa fall påbörja ärenden åt förvaltningarna.
Servicecenter föreslås att organiseras under Kommunikation och samverkan som
finns under kommunstyrelseförvaltningen. Servicecenter är en utveckling av
medborgarkontoret och bör inledningsvis vara lokaliserad på Strömmen
tillsammans med biblioteket och därefter i de nya centrumbyggnaderna som
planeras. I servicecenter arbetar kommunvägledare och en chef. Ett nära
samarbete med förvaltningarna behövs för att servicen till medborgarna ska bli så
bra och effektiv som möjligt.
För att komma vidare med införandet av servicecenter behöver ett beslut tas av
kommunstyrelsen samt beslut om budget i framtidsplanen 2019-2021.
Uppstarten av servicecenter bör ske våren 2019 och kommer därefter ske stegvis.
Personalstaben anpassas efter organisationen. Funktioner som i första skedet
påverkas är växel/reception, medborgarkontor och teknisk kundtjänst.
Tillsättning av medarbetare till servicecenter i Gnesta kommun kommer att göras
utifrån framtagen kravprofil. Vi eftersträvar att inte hamna i arbetsbrist och
kommer därför i ett första steg att matcha de medarbetare som i dag finns i de
verksamheter som kommer att påverkas (växel, reception, medborgarkontor,
teknisk kundtjänst). Kompetenser som medarbetaren behöver inneha är stark
servicekänsla, gott bemötande, språkkunskap, stresstålighet, förmåga att hantera
olika typer av datastöd och verksamhetssystem samt en stark drivkraft till att
ständigt förbättra och utveckla verksamheten med medborgaren i fokus.
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Ekonomiska konsekvenser
I framtidsplanen 2019-2021 kommer kostnader för en person från växeln att
flyttas från Kanslienheten och från teknisk kundtjänst under
samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också en person och dennes kostnader
att flyttas över till Kommunikation och samverkan. Övriga kostnader 2019 blir:
170 tkr för IT-teknisk lösning för frågor- och svardatabasen ihopkopplad med
växelfunktionen
85 tkr servicemätning av mål och resultat
23 tkr förstärkt utbildningsinsats
219 tkr för extra personal under utbildningar och uppstartsfas, tre månader
Totalt 497 tkr.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
I inriktningsbeslutet finns en grundligare jämställdhetsanalys gjord men i korthet
kan sägas att Gnesta kommun vill öka kundfokus och tillgängligheten för
medborgare och besökare oavsett kön och ålder. Genom att utveckla
medborgarkontoret till ett Servicecenter enligt devisen "en väg in" gagnas
medborgare och besökare på ett jämlikt sätt, då bättre service och högre kvalitet i
bemötandet ges till alla som på olika sätt tar kontakt med kommunen.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-15
Beslutet ska skickas till
~ Kanslichef
~ Teknisk chef

Christina Hedberg

Anna Sandklef

Kommunchef

Verksamhetschef
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Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-05-03
KS.2018.107
Kommunstyrelsen

Avgifter för uthyrningslokaler
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ersätta tidigare beslut KS.2015.349 och KOT.2012.314 Riktlinjer om avgifter
för uthyrningslokaler Elektron (A och B-sal) och idrottsanläggningar.
2. Godkänna nya förslaget enligt bilaga ”Avgifter för uthyrningslokaler och
idrottsanläggningar”
3. Avgifterna börjar gälla från 1 januari 2019 och räknas årligen upp, baserat på
de hyreshöjningar som Gnesta kommun får.
Ärendebeskrivning
Avgifterna för idrottsanläggningar har inte reviderats sedan 1 januari 2014. Den
största förändringen är att separera privatperson och föreningsverksamhet för
vuxna, då avgiften varit lika för dessa grupper. Föreningsverksamhet är prioriterad
i Gnesta kommun, vilket också framgår i det antagna idrottspolitiska programmet,
och bör ha en lägre avgift än privatperson.
Freja Bad & Gym har efter önskemål, från kunder, som förslag att införa en
prisklass motsvarade ungdomar för studerande. Ny prisgrupp blir Ungdom/
studerande.
Elektron, A- och B-sal har idag ett komplicerat avgiftssystem med olika taxor
som behöver förtydligas och även förenklas.
Förvaltningens synpunkter
Avgifterna för idrottsanläggningar har inte reviderats sedan 1 januari 2014 och
bör justeras. Föreningsverksamhet för barn och ungdomar är ett prioriterat
område i Gnesta kommun, vilket också framgår i det antagna idrottspolitiska
programmet, och föreslås inte få någon höjning av avgifterna. Några andra
förändringar föreslås i strukturen. Den största förändringen är att separera
privatperson och föreningsverksamhet för vuxna, då avgiften tidigare varit lika för
båda dessa grupper. Föreningsverksamhet är prioriterad i Gnesta kommun och
bör ha en lägre avgift än privatperson.
Freja Bad & Gym har efter önskemål, från kunder, som förslag att införa en
prisklass motsvarade ungdomar för studerande. Ny prisgrupp blir Ungdom/
studerande.
Elektron, A- och B-sal har idag ett komplicerat avgiftssystem med olika taxor
som behöver förtydligas och även förenklas. De största förändringarna är samma
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priser oavsett vardag eller helg, minsta bokningsbara tid blir en timme istället för
tre och att intern verksamhet för barn och vuxna under vardagar mellan kl 8-17
är kostnadsfri. Ekonomisk justering kommer att ske i ramfördelning för budget
2019.
Externa föreningar och företag får en höjd avgift. All repetionstid inför
föreställningar i A-salen har ett reducerat pris. En annan förändring är att om
kund önskar få hjälp med ljud och ljus och en extern tekniker behöver kallas in
tillkommer en extra kostnad per timme.
Ekonomiska konsekvenser
Hyrorna för Gnesta kommun ökar årligen med ca tre (3) % utifrån den
överrenskomna hyresmodellen mellan kommunen och Gnesta förvaltnings AB.
Detta medför ökade kostnader för Kommunikation och samverkan.
Avgiftsökningen kommer till viss del att kompensera för dessa ökade kostnader.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Kommunikation och samverkan har använt hjälpblanketten Checklista för
jämställdhetsanalys som stöd och funnit att detta beslut inte påverkar
jämställdheten i Gnesta kommun, då avgifter är lika för pojkar/ flickor och män/
kvinnor. Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet får inga höjningar av
avgifterna vilket gynnar föreningslivet i Gnesta kommun.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-05-03
2. Förslag nya avgifer
3. Gamla taxor idrottsanläggningar
4. Priser Freja Bad & Gym
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
Christina Hedberg

Malin Broquist

Kommunchef

Samordnare

Anna Sandklef

Kristina Karlsson

Enhetschef

Samordnare
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Syfte
På Elektron och kommunens egna idrottsanläggningar kan utomstående hyra lokal
för föreningsverksamhet, privata aktiviteter, arrangemang och dylikt.
Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet är prioriterade grupper i Gnesta
kommun.

Avgifter
Sporthallar/ gymnastiksalar/ simbassäng/ friidrottsplats och fotbollsplaner/ B-sal
och A-sal
Alla taxor är per timme och bokas hela timmar (t ex 17 - 18)

Frejahallen/ Gnestahallen

Avgift

Förening GK Barn och ungdom
Förening GK Vuxen
Match
Privatperson
Företag/ extern förening

100
170
220
200
400

Mindre gymnastiksalar
Förening GK Barn och ungdom
Förening GK Vuxen
Privatperson
Företag/ extern förening

50
120
150
300

Naturgräsplan/ friidrottsplats Skillingavallen
Förening GK Barn och ungdom
Förening GK Vuxen
Match
Företag/ extern förening

50
120
180
500

Konstgräsplan
Förening GK Barn och ungdom
Förening GK Vuxen
Match
Företag/ extern förening
Vintertaxa GK
1 dec - 31 mars internt
Extern förening, 1 dec – 31 mars
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Freja Bad & Gym (en bassäng)
Förening GK Barn och ungdom
Förening GK Vuxen

200
350

Elektron B-salen
Alla taxor är per timme.
Förening GK Barn och ungdom
Förening GK Vuxen
Seniorförening/funktionsvariation
Privatperson
Arrangemang fredag kl 18 till söndag kl 12
Intern verksamhet vardagar dagtid
Intern verksamhet övrig tid
Företag/ extern förening
Tekniker ljud/ ljus exkl hyra

100
170
100
200
5000 paketpris
Avgiftsfri mellan kl 8 – 17
100
450
350

Elektron A-salen
Förening GK Barn och ungdom
Förening GK Vuxen
Seniorförening/funktionsvariation
Intern verksamhet vardagar dagtid
Intern verksamhet övrig tid
Företag/ extern förening
Tekniker ljud/ ljus exkl hyra
Repetitionstid för föreställningar

100
170
100
Avgiftsfri mellan kl 8 – 17
100
450
350
100

Justering av avgifter
Årligen kunna justera avgifter med ca 2 % 1 januari med start år 2020.

Förening som hyr anläggning för egen verksamhet med med
Gnesta kommun som hyresvärd
Förening som hyr anläggning av Gnesta kommun och betalar hyra varje månad
justeras hyran årligen med motsvarande justering som Gnesta kommuns
hyreskostnad ökar från fastighetsägaren.
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Prislista
Enstaka besök
Bada:
Vuxen
Ungdom (13- 18 år)
Barn (3 – 12 år)
Barn (0 – 2)
Familjebad
(1 - 2 vuxna + barn)
Senior (över 65 år)
Träna på gymmet:
Vuxen
Ungdom (15 – 18 år)
Senior (över 65 år)
Kombo (Bada och träna)
Vuxen
Ungdom (15 – 18 år)
Senior (över 65 år)
Månadskort
Bada:
Vuxen
Ungdom (13- 18 år)
Barn (3 – 12 år)
Barn (0 – 2)
Familjebad
(1 - 2 vuxna + barn)
Senior (över 65 år)
Träna på gymmet:
Vuxen
Ungdom (15 – 18 år)
Senior (över 65 år)
Kombo (Bada och träna)
Vuxen
Ungdom (15 – 18 år)
Senior (över 65 år)
6 - månaderskort
Bada:
Vuxen
Ungdom (13- 18 år)
Barn (3 – 12 år)
Barn (0 – 2)
Familjebad
(1 - 2 vuxna + barn)
Senior (över 65 år)

70 kr
50 kr
40 kr
gratis
180 kr
50 kr
100 kr
60 kr
60 kr
150 kr
100 kr
100 kr

400 kr
250 kr
200 kr
gratis
700 kr
250 kr
500 kr
250 kr
250 kr
600 kr
400 kr
400 kr

1 500 kr
1 000 kr
500 kr
gratis
2 000 kr
1 000 kr

Träna på gymmet:
Vuxen
Ungdom (15 – 18 år)
Senior (över 65 år)

2 000 kr
1 500 kr
1 500 kr

Kombo (Bada och träna)
Vuxen
Ungdom (15 – 18 år)
Senior (över 65 år)

3 000 kr
1 700 kr
1 700 kr

Årskort
Bada:
Vuxen
Ungdom (13- 18 år)
Barn (3 – 12 år)
Barn (0 – 2)
Familjebad
(1 - 2 vuxna + barn)
Senior (över 65 år)
Träna på gymmet:
Vuxen
Ungdom (15 – 18 år)
Senior (över 65 år)
Kombo (Bada och träna)
Vuxen
Ungdom (15 – 18 år)
Senior (över 65 år)

2 000 kr
1 500 kr
700 kr
gratis
3 000 kr
1 500 kr
3 000 kr
2 000 kr
2 000 kr
4 000 kr
2 500 kr
2 500 kr

10-klipp Kombo ( Bada och träna)
Vuxen
1 000 kr
Ungdom
800 kr
Senior (över 65 år)
800 kr
Simskola, 8 gånger
(från 6 år)
Plask och lek, 8 gånger
(4 – 5 år)

1 000 kr

900 kr

Barn under 12 år ska alltid ha vuxet sällskap med sig
i badanläggningen eller uppvisa intyg från simlärare
på att du kan simma 200 meter.
Du ska ha fyllt 15 år för att träna på gymmet.
Bad och träning sker under eget ansvar.
Priserna kan komma att justeras.
Du ansvarar för dina värdesaker.

Besöksadress:
Frejavägen 10, 646 32 Gnesta

Telefonnummer: 0158 – 275 271
Mejladress: frejabadogym@gnesta.se

Förslag på nya avgifter på Idrottsanläggningar inom Kommunikation och
samverkan, Gnesta kommun 2019-01-01
Införa studeranderabatt på Freja Bad & Gym, lika som ungdomspris, så det heter ungdom/
studerande. Studerande ska uppvisa studentkort motsvarande CSN.
Avgifterna är inte reviderade sedan 2014. GK = Gnesta kommun
Beslutade avgifter börjar gälla från 1 jan 2019
Sporthallar/ gymnastiksalar/ simbassäng/ friidrottsplats och fotbollsplaner.
Alla taxor på idrottsanläggningar är per timme
Frejahallen/ Gnestahallen
Förening GK Barn och ungdom
Förening GK Vuxen
Match
Privatperson
Företag/ extern förening

Nu
100
150
200
150
360

Förslag
100
170
220
200
400

50
100
100
220

50
120
150
300

Mindre gymnastiksalar
Förening GK Barn och ungdom
Förening GK Vuxen
Privatperson
Företag/ extern förening

Naturgräsplan/ friidrottsplats Skillingavallen
Förening GK Barn och ungdom
Förening GK Vuxen
Match
Företag/ extern förening

50
100
150
400

50
120
180
500

100
150
200
500
600
800

100
170
220
600
400
900

200
300

200
350

Konstgräsplan
Förening GK Barn och ungdom
Förening GK Vuxen
Match
Företag/ extern förening
Vintertaxa GK 1 dec - 31 mars internt
Extern förening, 1 dec – 31 mars
Freja Bad & Gym (en bassäng)
Förening GK Barn och ungdom
Förening GK Vuxen

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-05
KS.2018.195
Kommunstyrelsen

Sörmlandstaxan - beslut om bytestider, nya priser för vissa
produkter samt nya produkter
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner direktionens beslut att bytestiden för resor i
3 eller flera zoner sätts till 180 minuter från den 1 januari 2019
2. Kommunfullmäktige godkänner de nya priserna för Sörmlandstaxans
periodbiljett 30-dagar i en zon (580 kronor), lågtrafikkort (200 kronor) samt
enkelbiljetter (2 kronor ökning för resor i en zon och 4 kronor prisökning för
resor i två zoner) från den 1 januari 2019. Utifrån detta anpassas också
skolkorten enligt överenskommelsen angående skolkort kopplad till
Sörmlandstaxan.
3. Kommunfullmäktige godkänner att två nya produkter införs i Sörmlandstaxan
från den 1 april 2019; Familj 1-dygn och Familj 3-dygn. Priset för 1dygnsbiljetten sätts till 120 kronor för en zon respektive 240 kronor för två
eller flera zoner och priset för 3-dygnsbiljetten sätts till 300 kronor för 1-zon
respektive 500 kronor för två eller flera zoner. Produkten gäller obegränsat
resande under giltighetstiden för 2 vuxna samt upp till 3 medföljande barn
och ungdomar
Sammanfattning
En övergripande översyn har gjorts av Sörmlandstaxan och i och med detta
föreslås ett antal ändringar samt tillägg i Sörmlandstaxans utbud:
För resor i tre zoner eller fler föreslås en förlängd bytestid. Idag är bytestiden 120
minuter men flera resor som dyker upp i Sörmlandstrafikens reseplanerare tar
längre tid än så vilket gör att en bytestid på 180 minuter eller är mer lämplig för
resor i tre zoner eller fler.
I översynen föreslås en prishöjning på periodkort med 30-dagars giltighet i en zon
till 580 kronor i stället för dagens 560 kronor. En höjning görs också för
enkelbiljetter där en enkelbiljett för resa i en zon höjs med 2 kronor och i två
zoner med 4 kronor. För resor i fler zoner än två ändras inte priset.
Två nya produkter föreslås också för Sörmlandstaxan. De nya produkterna är en
familjebiljett med 1 eller 3 dygns giltighet. På biljetten kan 2 vuxna och max 3
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barn/ungdomar åka. Motiven till biljetten är att skapa en produkt som kan
konkurrera med priset för att ta bilen och parkera för en familj.
Ärendebeskrivning
Bytestider för resor i 3 zoner eller fler
I nuläget gäller 60 minuters tillåten bytestid för enzonsresor och 120 minuter
tillåten bytestid för resor i två zoner eller mer. Det har inkommit kundsynpunkter
till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet om att några av de tre-zonsresor som
visas i reseplaneraren inte är möjliga att genomföra då de övertiger maximal
bytestid. Förslaget är att bytestiden för resor i tre zoner eller fler förlängs till 180
miuter.
Prisjustering av produkter i Sörmlandstaxan
Ett inriktningsbeslut togs i samband med att Sörmlandstaxan fastslogs som
innebär att taxan ska följa SL:s priser för länskort. I januari 2018 höjdes därför
priserna för länskort. SL höjde åter priserna i januari 2018 och
kommunfullmäktige beslutade att godkänna direktionens beslut vid sammanträdet
den 1 oktober 2018; att priserna på Sörmlandstaxans 30-dagars periodkort (län)
skulle justeras i enlighet med SL-prisjustering från den 1 januari 2019.
Biljettintäkterna för 2017 visade inte den intäktsutveckling som förväntats vid
införandet av Sörmlandstaxan utan hamnade under budget. Sörmlandstaxans
generella prissänkning ger främst lägre biljettpris vid kortare resor med
landsbygdstrafiken (inom en zon) samt för frekventa resenärer som pendlar en
längre sträcka (Periodkort Län).
Förslaget grundas i en generell prishöjning motsvarande den beslutade höjningen
på länskorten samt som ligger i linje med konsumentprisindex under motsvarande
period. Då enkelbiljettspriset för långa resor är förhållandevis höga jämfört med
periodkorten har dessa priser lämnats oförändrade i förslaget. Även för
periodkorten för en zon har priset justerats mindre procentuellt för att bättre
balansera antal resor som krävs för att periodkorten ska vara kostnadseffektiva.
Nya produkter i Sörmlandstaxan
Resor med fler resenärer, speciellt i närområdet upplevs som dyra i förhållande till
alternativkostnaden för bil och parkering. Ett antal län har speciella taxor för
familjer som reser tillsammans vilket är motiven till att en sådan biljett nu föreslås
i Sörmlandstaxan.
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Förvaltningens synpunkter
Bytestider för resor i 3 zoner eller fler
Att se över bytestiden för resor i två zoner eller fler är positivt. Det är viktigt att
de reseförslag som kommer upp i reseplaneraren går att genomföra med en
biljett, annars bör detta tydligt framgå i reseplaneraren.
Prisjustering av produkter i Sörmlandstaxan
Kommunfullmäktige tog tidigare i år beslut om att höja priset på
Sörmlandstaxans periodkort som gäller i hela länet (länskortet). Att även höja
priset för periodkortet inom en zon (kommun) anses vara en logisk utveckling i
översynen av Sörmlandstaxan. Det är positivt att man även gör en översyn av
enkelbiljetterna och att inte samma indexhöjning görs för samtliga biljetter. Det är
positivt att priset på enkelbiljetter för längre resor inte höjs. Förvaltningen anser
att det inte bör dröja för lång tid mellan denna och nästa översyn av
Sörmlandstaxan. Detta för att minska risken för större förändringar på taxan som
kan påverka resenärerna negativt.
Nya produkter i Sörmlandstaxan
Att införa en ny biljett för familjer anser förvaltningen är positivt. Det kan
underlätta kollektivt resande för familjer i och med att man bara behöver köpa en
biljett i stället för tre eller fler. Det är också positivt att antalet tillåtna
barn/ungdomar är tre och inte två. På detta sätt inkluderas fler familjer i
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familjeerbjudandet. Förhoppningsvis kan införandet av denna biljettyp göra resor
med kollektivtrafik mer attraktivt.
Ekonomiska konsekvenser
Prisjusteringen förväntas ge en intäktsökning på mellan 4-5 procent till
kollektivtrafikmyndigheten vilket motsvarar ungefär 5-6 miljoner kronor. Risken
att resandeutveckling och resandemönster ska påverkas i någon större omfattning
av den föreslagna prisjusteringen bedöms som marginell.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Kvinnor åker generellt mer med kollektivtrafik än män. Förslag till beslut kan
därmed påverka kvinnor något mer än män. Då det inte är någon stor
prisförändring förväntas påverkan på jämställdhet bli liten. En jämställdhetsanalys
har upprättats.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-05
2. Protokollsutdrag från direktionens sammanträde den 4 oktober
Beslutet ska skickas till
~ Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda
Samhällsplanerare
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Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-05
KS.2018.195
Kommunstyrelsen

Sörmlandstaxan - Beslut om tilläggsavgift i kollektiv
persontrafik
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner att tilläggsavgiften vid resande med ogiltigt
färdbevis justeras till 1200 kronor plus expeditionsavgift samt kostnaden för
det faktiska färdbeviset, från den 1 januari 2019.
2. Godkänner att tilläggsavgiften för studenter som i efterhand inkommer med
giltig studentlegitimation justeras till 250 kronor från den 1 januari 2019.
Ärendebeskrivning
Tilläggsavgifter tas ut av passagerare som reser utan giltigt färdbevis.
Kollektivtrafikmyndighetens rätt att ta ut avgiften regleras i lag (1977:67) om
tilläggsavgift i kollektiv persontrafik.
Tilläggsavgiften vid resande med ogiltig biljett i Sörmlandstrafiken är i dagsläget
500 kronor plus en expeditionsavgift (just nu 20 kronor) samt biljettpris
motsvarande den inte köpta biljetten. Bedömningen är att tilläggsavgiften bör
justeras för att uppnå en förbättrad intäktssäkring och öka incitamentet för att
resa med giltigt färdbevis.
Vad gäller tillämpningen av tilläggsavgifter för studenter tilldelas studenter en
tilläggsavgift om de vid kontrolltillfället inte kan uppvisa en giltig
studentlegitimation. I dagsläget krävs att en studentlegitimation ska vara med och
inga bestridanden godkänns i efterhand. I jämförelse med andra län är detta en
förhållandevis hård tillämpning.
Med denna bakgrund är förslaget att tilläggsavgiften höjs till 1200 kronor plus
expeditionsavgift samt kostnaden för det faktiska färdbeviset, och att det i
samband med det införs en lägre tilläggsavgift på 250 kronor för studenter som i
efterhand inkommer med giltig studentlegitimation.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen anser att höjningen av tilläggsavgift samt att studenter ges
möjlighet att bestrida en tilläggsavgift om de i efterhand kan påvisa att de är
studenter anses som en förbättring av villkoren i Sörmlandstaxan. Att studenterna
ändå får betala 250 kronor anses också bra då tilläggsavgiften täcker de
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administrativa kostnader som uppstår vid hantering av ett bestridande.
Ekonomiska konsekvenser
Med en ökad tilläggsavgift uppnås en förbättrad intäktssäkring. Detta kommer
troligtvis inte påverka Gnesta kommuns kostnader för kollektivtrafiken.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Att höja tilläggsavgiften anses inte ha någon påverkan på jämställdhet. En
jämställdhetsanalys anses inte applicerbar på detta ärende
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-05
2. Protokollsutdrag från direktionens sammanträde den 4 oktober 2018
Beslutet ska skickas till
~ Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda
Samhällsplanerare
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Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-10-10
KS.2018.311
Kommunstyrelsen

Familjecentral i Gnesta
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.
Ge Vuxen- och omsorgsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att starta Familjecentral i samverkan med Landstinget.
Sammanfattning
Gnesta kommun tillsammans med Landstinget vill starta en familjecentral med
målsättningen att kunna invigas runt årsskiftet.
En familjecentral innebär en samverkansform och en hälsofrämjande arena för
föräldrar och deras barn. Samarbetet omfattar Gnesta vårdcentral,
kvinnokliniken, Vuxen- och omsorgsförvaltningen samt Barn- och
utbildningsförvaltningen. Basen i familjecentralen är den allmänna Mödra- och
Barnhälsovården i samverkan med Öppna förskolan samt en förebyggande
Socialtjänst.
Tanken med familjecentralen är att stärka det förebyggande arbetet kring familjers
mående från start med BVC och bistå med en samlad kompetens genom åren när
barnen växer. Familjecentralen är en samordnad mötesplats där föräldrar och
barn får tillgång till ett lättillgängligt stöd från samhällets olika aktörer vars olika
kompetenser samlas under samma tak. De olika verksamheterna arbetar för att
främja barns och föräldrars hälsa, sociala förankring samt att tillgodose de behov
som finns. Verksamheterna är riktade mot barn i åldern 0-6 år och deras familjer.
Ärendebeskrivning
Landstinget Sörmland och Gnesta kommun vill starta en familjecentral.
Samarbetet omfattar Gnesta vårdcentral, Kvinnokliniken, Vuxen- och
omsorgsförvaltningen samt Barn- och utbildningsförvaltningen.
Planering av familjecentralen har påbörjats i väntan på formella beslut. Gnesta
kommun har tillsammans med Landstinget förhandlat om lokaler och hyror.
Lokalerna finns på Gnesta Vårdcentral. Målsättningen är att familjecentralen ska
kunna invigas runt årsskiftet.
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Förvaltningens synpunkter
Bakgrund
Familjecentral är ett exempel på både en samverkansform och en hälsofrämjande
arena för föräldrar och deras barn. Målet är att utifrån hela familjens livssituation
främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att: finnas tillgänglig som nära
mötesplats, stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar, skapa
arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga, erbjuda lättillgängligt stöd, vara
ett kunskaps- och informationscentrum och utveckla god service. Basen i
familjecentralen är den allmänna Mödra- och Barnhälsovården i samverkan med
Öppna förskolan samt en förebyggande Socialtjänst.
Sedan 2006 har intresset för att öppna en familjecentral i Gnesta funnits.
Landstinget, Barn- och utbildningsnämnden samt dåvarande Socialnämnden har
alla varit intresserade av uppstartandet av denna verksamhet. Projektet har
tidigare inte kunnat genomföras, bland annat p.g.a. att lokalhyran ansetts för dyr i
de då tänkta lokalerna. Målgruppen var då barn i åldrarna 0-18 år.
Nyttan för kommunens barn och föräldrar
Det behövs en bra samordnad mötesplats där föräldrar och barn får tillgång till
ett lättillgängligt stöd från samhällets olika aktörer, som samlas under samma tak.
Arbetet grundar sig i att alla kompetenser ska finnas på ett och samma ställe i
lokaler som gynnar samverkan.
En familjecentral bedriver verksamheter som är hälsofrämjande, generella, tidigt
förebyggande, stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. Syftet med en
familjecentral är att lättare upptäcka och tillgodose de behov som finns hos
familjer för att främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Verksamheterna är
riktade mot barn i åldern 0-6 år och deras familjer.
Tanken är att stärka det förebyggande arbetet kring familjers mående från start
med BVC och en samlad kompetens genom åren när barnen växer.
Genom Öppna förskolan kan barn och föräldrar träffas och få möjlighet att
stärka det sociala nätverket.
Verksamheten
Familjecentralen ger utrymme för tvärprofessionellt samarbete och föräldrars
egna initiativ. Mödrahälsovården, Barnhälsovården, IFO och Öppna förskolan
samverkar och utgör tillsammans en del av ett medvetet folkhälsoarbete vars syfte
är att främja barns och föräldrars hälsa och sociala förankring. Även en del
myndighetsutövning kommer ske på familjecentralen såsom t.ex. familjerättsliga
ärenden, liksom social rådgivning men även förebyggande arbete. Organisatoriskt
bygger familjecentralen på samarbete mellan yrkesgrupper, samordning av
resurser och samverkan mellan huvudmän och verksamhetsområden.
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Mödrahälsovården, Barnhälsovården, Individ- och familjeomsorgen och Öppna
förskolan kan i samverkan ordna olika föräldrautbildningar och tematräffar. Vilka
utbildningar/aktiviteter som kommer att erbjudas är i dagsläget inte klart.
Exempel kan dock vara:
·
·
·
·

·
·

Träffar riktade mot olika föräldragrupper (unga föräldrar,
adoptivföräldrar, förstagångsföräldrar).
Spädbarnsmassage för barn 1,5-6 mån.
HLR (Hjärt- lungräddning) och första hjälpen för barn.
Föräldrautbildning tex. ABC (Alla Barn i Centrum - utbildning i att stärka
relationen mellan barn och föräldrar), Komet (Kommunikationsmetod
för hantering av bråk och konflikter).
SFI (Sveriges kommuner och landstings satsning öppen förskola för språk
och integration).
TAKK utbildning (Tecken som Alternativ och Kompletterande
Kommunikation).

De insatser/aktiviteter som genomförs, både för barn och föräldrar, kommer ha
stor betydelse för barnens hälsa och utveckling.
Barnperspektivet
Barnperspektivet innebär att samhället har ett ansvar för att skapa goda och lika
möjligheter för barns uppväxtvillkor. På familjecentralen finns det en stor samlad
kunskap om barn och deras föräldrar. Barnet är den centrala personen i allt
arbete på familjecentralen, även om det är föräldern som får stödet.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten på familjecentralen kommer kunna bedrivas inom befintliga ramar
inom Barn- och utbildningsförvaltningen respektive Vuxen- och
omsorgsförvaltningen. Tillkommande beräknad årskostnad för Gnesta kommun
är en hyra av lokalerna inklusive investeringar på ca 600 000 kr per år. Landstinget
kommer att betala ca 900 000 kr per år i hyra inklusive investeringar.
Juridiska konsekvenser
Lagar och regelverk vars verkställighet kopplas till familjecentral:
·

Barnkonventionen, artikel 5 och 18

·

Nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd

·

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

·

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

·

Socialtjänstlagen (2001:453)
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·

Föräldrabalken (1949:381)

·

Skollagen (2010:800)

·

Läroplan för förskolan Lpö 98 reviderad 2016

·

Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (2011,
reviderad 2016), läroplan för gymnasieskolan (2011)

·

Polislagen (1984:387)

Enligt ”strategi för föräldrastöd” som socialdepartementet lade fram 2013 ska alla
föräldrar erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt från 0 till 17 år.
Kommuner ska arbeta för ökad samverkan mellan aktörer vars arbete vänder sig
mot föräldrar. Antalet hälsofrämjande arenor och mötesplatser behöver öka och
utbildning i hälsofrämjande metoder och evidensbaserade föräldrastödsprogram
behöver genomföras.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
De insatser som erbjuds inom Familjecentralen är kopplade till föräldraskapet.
Det stora antalet möten med blivande föräldrar och föräldrar, barn och anhöriga
som sker inom MVC under graviditeten och efter förlossningen är unika tillfällen
att, förutom att erbjuda säker vård, även påverka levnadsvanor och bidra till ökad
jämställdhet i föräldraskapet.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Framtaget förslag går i linje med gällande planer och styrdokument för de
inblandade förvaltningarna. Satsningen på familjecentralen är en del i den interna
samverkan i kommunen mellan Barn- och utbildningsförvaltningen samt Vuxenoch omsorgsförvaltningen. Likaså överensstämmer den befintliga samverkan med
Landstinget och kommunen väl med kommunens styrdokument. Denna
samverkan kommer därutöver att utvecklas över tid.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-10
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Beslutet ska skickas till
~ Ann Malmström, förvaltningschef
~ Christina Thunberg, förvaltningschef
~ Mats Engström, verksamhetschef
~ Anne Hedlund, förskolechef
~ Monica Gustavsson, förskolechef
~ Elin Insulander Hjelm, verksamhetschef

Christina Hedberg

Julia Sundberg

Kommunchef

Utredare
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TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-10-08
KS.2018.209
Kommunstyrelsen

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2019
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Tidpunkten för kommunstyrelsens sammanträden 2019 fastställs till att börja
kl xx.
Sammanfattning
Den 17 september 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om vilken dag som
kommunstyrelsen skulle sammanträda på under år 2019. Tidpunkten på dagen
fastställs med detta beslut.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser en stor vinst med att sammanträdena förläggs under kontorstid.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan utifrån jämställdhetsanalys anses inte tillämplig på ärendet.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-08
Beslutet ska skickas till
~ Kommunsekreteraren
Christina Hedberg

Jenny Johansson

Kommunchef

Kommunsekreterare
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Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-08
KS.2018.310
Kommunstyrelsen

Verksamhetsövergång för VuA (Vuxenutbildning och
arbetsmarknad) från Kommunstyrelsen till Vuxen- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna sammanslagningen av Individ- och familjeomsorgen (IFO) och
Vuxenutbildningen och Arbetsmarknad (VuA) från 1 januari 2019. Ansvar
och budget för VuA överförs därmed från Kommunstyrelsen till Vuxen- och
omsorgsnämnden.
Sammanfattning
Idag är Individ- och familjeomsorgen organiserade under Vuxen- och
omsorgsförvaltningen. Vuxenutbildning och arbetsmarknad är organiserade
under Kommunstyrelseförvaltningen. Båda verksamheterna är beroende av
varandra när det gäller integration,vägledning, arbetsmarknad och
kompetenshöjande insatser för medborgare. Individ- och familjeomsorgen har
inga egna insatser för medborgare som står långt från arbetsmarknaden. En
sammanslagning innebär att individer som uppbär ekonomiskt bistånd, som har
missbruk eller socialpsykiatriska problem får bättre stöd avseende vägledning,
utbildning och sysselsättning. Målet är att alla individer ska ha en arbetsplats att gå
till. Organisationsförändringen tar också hänsyn till de juridiska aspekterna. För
att kunna arbeta enligt föreslaget arbetssätt behöver båda organisationerna lyda
under en och samma nämnd.
Ärendebeskrivning
Ärendet har beretts inom Vuxen- och omsorgsförvaltningen och
Kommunstyrelseförvaltningen.
För att klara framtidens utmaningar så har förvaltningarna tagit fram ett förslag
om hur Individ- och familjeomsorgen (IFO) och Vuxenutbildning och
Arbetsmarknad (VuA) ska arbeta gemensamt för att minska arbetslösheten så att
så många medborgare som möjligt ska bli självförsörjande.
Det finns behov av att bättre samordna kommunens arbete med målgrupperna
arbetssökande, nyanlända och de som har behov av ekonomiskt bistånd.
Medarbetarna inom VuA arbetar med arbetsmarknadsåtgärder, studie- och
yrkesvägledning, vuxenutbildning, mottagning och integration av nyanlända.
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Dessa verksamheter behöver sammankopplas med socialsekreterarnas
handläggning av ekonomist bistånd i syfte att kunna ställa krav på
motprestationer och successivt minska antalet medborgare med försörjningsstöd.
Verksamheterna blir mindre sårbara och mer flexibla om de relativt små
grupperna medarbetare som arbetar med dessa frågor slås ihop och får en
gemensam ledning och budget.
Vidare finns det en problematik med att det råder sekretess mellan
förvaltningarna. Det går i nuläget inte att samarbeta kring individer om de inte
själva önskar det. Sekretessen gör att det idag inte går att arbeta i samma
verksamhetssystem, vilket försvårar dokumentation, planering, samordning och
uppföljning av arbetet.
Förvaltningens synpunkter
Båda de berörda förvaltningarna ser positivt på förslaget. Förvaltningarna
bedömer att förslaget successivt kommer minska antalet hushåll som behöver
ekonomiskt bistånd och fler kommer att ha en arbetsplats att gå till vilket leder till
ökade skatteintäkter.
Vuxenutbildningen ska vara ett led i att stärka medborgarnas kompetens så att de
blir mer anställningsbara. Vuxenutbildningen får också en självklar roll i
integrationsfrågorna tillsammans med arbetsmarknaden. Komvux är ett verktyg
för att klara arbetsmarknadens kompetensförsörjning och ska uppmuntra till
fortsatta studier.
Kommunens utslussningsboende (stödboende) kommer ingå i enheten för att
säkerställa fokus på integrering i det svenska samhället där studier och arbete är
två viktiga faktorer.
Förslaget innebär att individerna möter en sammanhållen kedja av stöd och får en
kvalitetshöjning genom att möta flera professioner. Med detta förslag kommer
den psykiska ohälsan att förebyggas genom att individer får en sysselsättning och
befinner sig i ett sammanhang.
Jämställdhetsanalys
IFO och VuA är till för alla medborgare i Gnesta kommun som är i behov av
ekonomiskt bistånd, vägledning, utbildning, arbetsmarknadspolitiska insatser eller
integrationsinsatser. Det ställs samma krav på kvinnor som på män och alla har
möjlighet att ansöka och stöd i olika former efter behov.
Ekonomiska konsekvenserna
Förändringen generar inga extra kostnader utan verksamheterna kan dra nytta av
varandras personalresurser. Samordningen blir mycket enklare och effektivare.
Förvaltningarna bedömer att förslaget successivt kommer att minska antalet
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hushåll som behöver ekonomisk bistånd och fler kommer att ha en arbetsplats att
gå till vilket leder till ökade skatteintäkter.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-01

Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Mats Engström

Kommunchef

Verksamhetschef IFO
Ann Malmström
Förvaltningschef vuxen- och
omsorgsförvaltningen
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Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-23
KS.2018.159
Kommunstyrelsen

Reglemente samt avtal för gemensam överförmyndarnämnd
för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta förslaget till reglemente samt avtal för den gemensamma
överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner att börja
gälla från och med 1 januari 2019.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner har beslutat att
bilda en gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2019. I
Gnesta kommun togs beslutet vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
Detta beslut innebar också att arbetet med att bilda ett gemensamt kontor
inleddes. Syftet med samordningen av kontoren är främst att upprätthålla
kvaliteten och minska sårbarheten i verksamheten.
Förvaltningens synpunkter
Flens kommun har utarbetet ett förslag till reglemente samt avtal för den
gemensamma nämnden i samverkan med företrädare för Gnesta och Vingåkers
kommuner. För att reglementet ska bli giltigt krävs att det antas av
kommunfullmäktige i alla de tre kommuner som ingår i den gemensamma
nämnden. Av denna anledning föreslås att reglementet antas och att
kommunfullmäktige godkänner föreslaget avtal
Ekonomiska konsekvenser
Syftet med en gemensam överförmyndarnämnd är att, som beskrivs ovan,
upprätthålla kvaliteten och minska sårbarheten. Vid införandet av nämnden kan
kostnaderna öka med anledning av kostnader för projektledare och
samlokalisering, men bör på sikt vara ekonomiskt neutral.
Juridiska konsekvenser
Beslutet om att ha en gemensam överförmyndarnämnd är redan fattat, men för
att vara lagligt krävs att kommunerna har ett avtal samt att nämnden har ett
reglemente antaget av alla tre kommuner.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-23
2. Förslag till reglemente
3. Förslag till avtal
Beslutet ska skickas till
~ Överförmyndaren Gnesta kommun
~ Flens kommun
~ Vingåkers kommun

Christina Hedberg

Staffan Källström

Kommunchef

Kanslichef
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Överförmyndare i samverkan
Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner

FÖRSLAG TILL REGLEMENTE

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Flen, Gnesta och Vingåkers
kommuner
Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner har i avtal kommit överens om att från och med
1 januari 2019 bilda en gemensam överförmyndarnämnd. Detta görs i enlighet med
kommunallag och bestämmelserna i gällande speciallagar inom området.
Flens kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens
organisation.
“Överförmyndarnämnden för Flen, Gnesta och Vingåkers kommuner” kallas i reglementet för
nämnden.
1§
Uppgifter
Nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag eller
författning åligger överförmyndaren. Nämndens uppgift är att besluta i strategiska och
övergripande frågor samt sådana beslut som inte kan delegeras till tjänsteman.
2§
Ekonomisk förvaltning
Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för
av kommunfullmäktige i värdkommunen fastställd budget.
3§
Mandatperiod
Ledamöterna och ersättarna i nämnden ska enligt lag väljas för en mandatperiod, dvs fyra år
räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela
landet.
4§
Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden
sammanträder i värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat.
5§
Val av ledamöter och ersättare
Nämnden ska bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. De samverkande
kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare. Av nämndens ledamöter ska en
vara ordförande, två vice ordförande. Enligt kommunallagen ska värdkommunen utse
ordföranden och vice ordförande i nämnden. Flens kommun ges funktionen som ordförande
och ska tillse att en vice ordförande i utses bland personer nominerade av Gnesta kommun
och av Vingåkers kommun.

6§
Ledamöterna och ersättarnas tjänstgöring
För att vara beslutsföra krävs att någon av ordförande eller vice ordförande och ytterligare
en övrig ledamot samtidigt är närvarande.
Om ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare från den som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ersättarna inte väljs proportionerligt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige
fastställda ordningen.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra
när ärendet har handlagts.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdet även när de inte tjänstgör.
7§
Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av ett
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.
8§
Kallelse
Ordförande ansvarar för att kalla till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och
innehålla tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje
ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara på sammanträdet, senast
åtta dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen ska innehålla en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern
äldste ledamoten göra detta.
9§
Justering och anslag av protokoll
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta om att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll ska anslås på
respektive kommuns digitala anslagstavla på hemsidan.
10§
Reservation
En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin reservation ska göra
detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justeringen av
protokollet.
Föredragande tjänstemans möjlighet att få sin mening antecknad till protokollet.

11§
Delgivning
Behörig att ta emot delgivningar till nämnden är ordförande, vice ordförande eller den som
nämnden bestämmer.
12§
Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denna av annan ledamot och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
13§
Delegering av beslutanderätt
Omfattningen av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till enligt
kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer den gemensamma
nämnden i särskild delegeringsordning.
14§
Revision
Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande kommunerna.
Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de
samverkande kommunerna.

15§
Talerätt mm
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunernas talan i alla ärenden inom sitt
verksamhetsområde. Nämnden äger i sådana mål och ärenden rätt att träffa
överenskommelser om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal efter
medgivande samråd med den kommun det gäller.

Flens kommun
Gnesta kommun
Vingåkers kommun

FÖRSLAG TILL AVTAL
Avtal
Flen, Gnesta och Vingåker har beslutat om att bilda en gemensam överförmyndarnämnd
från och med 1 januari 2019. Detta avtal reglerar den gemensamma nämnden och samt det
gemensamma kontoret från och med det datum då det bildas.
§ 1 Parter
Flens kommun organisationsnummer 212000-0332
Gnesta kommun organisationsnummer 212000-2965
Vingåkers kommun organisationsnummer 212000-0308
§ 2 Syfte
Syfte med samverkan är främst att bibehålla, helst öka, kvaliteten i verksamheten samt
minska sårbarheten.
Gemensam nämnd
§ 3 Uppgifter
Den gemensamma nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter som
enligt lag eller författning åligger överförmyndaren.
Föreskrifter om nämndens verksamhet finns i nämndens reglemente som antas av
respektive kommuns kommunfullmäktige.
§ 4 Organisation
Flens kommun är huvudman och värdkommun för den gemensamma nämnden som ingår i
Flens kommuns organisation.
Den gemensamma nämnden ska kallas “Överförmyndarnämnden för Flens, Gnesta och
Vingåkers kommuner”.

§ 5 Nämndsammansättning

Nämnden ska bestå av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. De samverkande
kommunerna utser vardera en ledamot och en ersättare. Av nämnden ledamöter ska en
vara ordförande, två vice ordförande. Enligt kommunallagen ska värdkommunen utse
ordföranden och vice ordförande i nämnden. Flens kommun ges funktionen som ordförande
och ska tillse att en vice ordförande i utses bland personer nominerad av Gnesta kommunen
och en av Vingåkers kommun.

§ 6 Mandatperiod
Ledamöterna och ersättarna i den gemensamma nämnden ska väljas för en period om fyra
år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket ägt rum.
§ 7 Arvoden mm
Arvoden och ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i den gemensamma
nämnden beslutas och utbetalas av den kommun som utsett ledamoten. Fördelning av
kostnaderna för nämndens arbete arvoden, administration och sammanträden inklusive
arvoden mm fördelas enligt kostnadsfördelningsprincipen se § 13.

§ 8 Insyn i förvaltningen
Gnesta och Vingåkers kommun har rätt till löpande insyn i förvaltningen och redovisningen
som gäller nämndens verksamhet. Nämndens ordförande och vice ordförandena samt
anställda i den gemensamma förvaltningen är skyldiga att lämna upplysningar vi fullmäktiges
sammanträden om det inte finns något hinder mot detta på grund av sekretess. Den
gemensamma nämnden ansvarar för att årligen rapportera till respektive fullmäktige hur
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
Gemensamt kontor
§ 9 Lokal tillgänglighet
Det gemensamma överförmyndarkontoret lokaliseras till Flens kommun. Flen tillhandahåller
ändamålsenliga lokaler. Överförmyndarkontoret ska årligen följa behovet av lokal förankring
av verksamhet i Gnesta och Vingåkers kommuner samt verka för en god tillgänglighet lokalt.
Vid behov kan bokade besök göras i Vingåker och Gnesta.
§ 10 Administration
Det gemensamma kontoret, för vars personal Flens kommun är arbetsgivare ska ha
ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut. Det gemensamma kontoret
ska också planera och administrera den verksamhet som nämnden ansvarar för.
Kommunstyrelsens kansli i Flens kommun ska biträda med sekreterarstöd till den
gemensamma nämnden.

§ 11 Dokumentation och arkivering
Respektive kommun ska överlämna aktuella ärenden med tillhörande dokumentation till
Flens kommun i komplett skick.
Förvaring och arkivering av de akter som är aktuella från och med det datum som det
gemensamma kontoret bildas sker i Flens kommun i enlighet med de regler och föreskrifter
som gäller för informationshantering och verksamhet.
Ärenden som avslutats före det gemensamma kontoret bildats arkiveras inom respektive
kommun ordnat och med möjlighet till enkel åtkomst för det gemensamma kontoret vid
behov.
§ 12 Äganderätt till egendom
Flens kommun tillhandahåller och äger den egendom som nyttjas i
överförmyndarverksamheten. Egendomen ska vara försäkrad.
§ 13 Kostnadsfördelning
Den gemensamma överförmyndarverksamhetens (nämndens och kontorets) budget
(verksamhetsplan och ekonomi) utgör en del av Flens kommuns totala budget. Flens
kommuns fullmäktige ska fastställa budgeten efter att samråd har ägt rum med
kommunstyrelserna i Gnesta och Vingåker.
Gnesta och Vingåkers kommuner ska årligen ersätta Flens kommun utifrån deras andel av
ställföreträdarskap i relation till totala antalet ställföreträdarskap i den gemensamma
förvaltningen den 31/12 året före verksamhetsåret. Utvärdering ska göras gemensamt under
första kvartalet nästkommande år.
Underlaget för kostnadsfördelningen är nämnden och kontorets kostnader enligt budget.
Eventuell positiv eller negativ ekonomisk avvikelse jämfört med budget regleras vid årets slut
enligt samma fördelningsgrund. Ersättningen till värdkommunen ska betalas med 1/12
senast den 30:e varje månad. Slutreglering sker senast i januari året efter verksamhetsåret.
Kostnader inför och till följd av bildandet av den gemensamma nämnden och kontoret som
exempelvis verksamhetsledare fördelas enligt ovan beskriven fördelningsprincip.
Intäkterna avseende verksamheten och ersättningar till ställföreträdare hanteras och
redovisas av varje kommun och ingår inte i underlaget för fördelningen.
Parterna är överens om att hantera eventuella framtida skadeståndsanspråk riktade mot
överförmyndarverksamheten i ett tilläggsavtal till detta avtal.
§ 14 Tvist/Omförhandling

I de fall då tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal eller i fall väsentliga
förhållande uppkommer har berörd kommun rätt att påkalla omförhandling av avtalet. Kan
tvisten inte lösas genom förhandling ska den avgöras av allmän domstol.
§ 15 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller från och med 2019-01-01 till och med 2022-12-31 under förutsättning att
avtalet godkänts av respektive kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. De delar i avtalet
som avser det gemensamma kontoret träder i kraft när kontoren samlokaliseras.
Uppsägning av avtalet ska ske senast 15 månader före avtalets utgång. I annat fall förlängs
avtalet med fyra (4) år varje gång.
Detta avtal är upprättat i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt.

För Flens kommun

För Gnesta kommun

…………………………………………………………………………………………………………...

För Vingåkers kommun

……………………………………………………..

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-10-17
KS.2018.156
Kommunstyrelsen

Motion - Låt Gnestas äldre själva få bestämma
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås då alla beslut rörande särskilt boende är individuellt
behovsprövade.
Ärendebeskrivning
Vuxen- och omsorgsnämnden mottog en motion från Sarah Kinberg (L) gällande
att alla som är över 85 år eller äldre och som önskar en plats på ett särskilt boende
alltid ska erbjudas detta. Vuxen- och omsorgsförvaltningen har utrett ärendet.
Alla beslut gällande särskilt boende är individuellt behovsbeprövade av
biståndshandläggarna. Följaktligen kan en åldersgräns om 85 år inte ligga till grund
för ett erbjudande om särskilt boende även om individen önskar detta.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Förslaget till beslut i ärendet bedöms inte få konsekvenser som leder till fördelar
eller nackdelar för kvinnor och män då alla beslut gällande särskilt boende är
baserat på individens behov. Jämställdhetsanalys bedöms därför inte vara
tillämplig i detta ärende.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-17
2. Utdrag ur vuxen och omsorgsnämndens protokoll 2018-08-30, § 55
3. Tjänsteskrivelse 2018-08-13
4. Motionen
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
Christina Hedberg

Ann Malmström

Kommunchef

Förvaltningschef

Linda Bergström

Ida Claesson

Verksamhetschef

Utredare
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: KS.2018.156
§ 55

Motion - Låt Gnestas äldre själva få bestämma
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Motionen avslås då alla beslut rörande särskild boende är individuellt
behovsprövade.

Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsnämnden mottog en motion från Liberalerna gällande att
alla som är över 85 år eller äldre och som önskar en plats på ett särskilt boende
alltid ska erbjudas detta. Vuxen- och omsorgsförvaltningen har utrett ärendet.
Hälso- och sjukvården och socialtjänstens äldreomsorg regleras i lagar och
riktlinjer som ställer den enskildes behov och omsorg i centrum. Den som har
störst behov av omfattande omsorg ska få företräde, i detta fall till särskilt
boende. Alla beslut gällande särskilt boende är individuellt behovsbeprövade av
biståndshandläggarna. Följaktligen kan en åldersgräns om 85 år inte ligga till
grund för ett erbjudande om särskilt boende även om individen önskar detta.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-06-29

2.

Motion

Tjänsteförslag
1.

Motionen avslås då alla beslut rörande särskild boende är individuellt
behovsprövade.

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

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-06-29
KS.2018.156
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Motion – Låt Gnestas äldre själva få bestämma
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås då alla beslut rörande särskild boende är individuellt
behovsprövade.
Sammanfattning
Vuxen- och omsorgsnämnden mottog en motion från Liberalerna gällande att alla
som är över 85 år eller äldre och som önskar en plats på ett särskilt boende alltid
ska erbjudas detta. Vuxen- och omsorgsförvaltningen har utrett ärendet. Hälsooch sjukvården och socialtjänstens äldreomsorg regleras i lagar och riktlinjer som
ställer den enskildes behov och omsorg i centrum. Den som har störst behov av
omfattande omsorg ska få företräde, i detta fall till särskilt boende. Alla beslut
gällande särskilt boende är individuellt behovsbeprövade av biståndshandläggarna.
Följaktligen kan en åldersgräns om 85 år inte ligga till grund för ett erbjudande
om särskilt boende även om individen önskar detta.
Ärendebeskrivning
Vuxen och omsorgsförvaltningen mottog en motion från Sarah Kinberg och
Kerstin Grenthe (L) daterad 2018-04-13 där de kräver: ”att den som är 85 år eller
äldre och som önskar en plats på särskilt boende alltid ska erbjudas detta”.
Förvaltningens utredning
Vuxen- och omsorgsförvaltningen har under sin utredning använt sig av
Socialtjänstlagen(2001:453) och de utarbetade riktlinjerna för vuxen- och
omsorgsnämndens ansvarsområde gällande socialtjänstlagen och lagen om stödoch service.
Förvaltningens synpunkter
Hälso- och sjukvården och socialtjänstens äldreomsorg regleras av lagar som
ställer den enskildes behov och omsorg i centrum. Den som har störst behov av
omsorg ska få företräde till vården, i detta fall särskild boende. Att man per
automatik ska få en plats på särskilt boende om man så önskar vid 85-års ålder är
inte förenligt med socialtjänstlagen då lagen inte är en rättighetslag utan en
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individanpassad lag.
Syftet med särskilt boende är att tillgodose behov av vård och omsorg som inte
kan ges i hemmet. Insatsen kan även beviljas utifrån sociala aspekter och behov
av trygghet. Inför varje biståndsansökan i form av särskilt boende görs en
grundlig utredning av personens behov och bedömer om personen i fråga är i
behov av det stöd den söker. Vid ansökan om särskilt boende gäller att utökande
och kompletterade insatser i eget boende alltid prövats eller konkret övervägts
tillsammans med den enskilde och eventuellt dennes anhöriga innan beslut om
särskilt boende fattas.
Vid ansökan om särskilt boende gäller att utökade och eller kompletterande
insatser i eget boende alltid ska prövas, ha prövats eller konkret övervägts
tillsammans med den enskilde innan beslut om särskilt boende fattas. En
demensutredning kan hjälpa till vid bedömning av behovet. Ansökan om särskilt
boende beviljas efter en individuell behovsprövning där skälig levnadsnivå för den
enskilde tas i beaktande. Kriterier för bedömning av placering i särskilt boende
innefattar bland annat omfattande omvårdnadsbehov, stora svårigheter att
orientera sig, otrygg, ohälsa med täta sjukhusbesök. Plats i äldreboende ska
reserveras för personer med omfattande somatiska och i många fall även lindriga
psykogeriatriska besvär. Prövning om inflyttning till demensboende från eget
boende bör ske på grundval av en psykogeriatrisk utredning. Prövningen ska ske
utifrån en helhetssyn utifrån den enskildes behov.
Ekonomiska konsekvenser
Den föreslagna motionen innebär en stor ekonomisk påverkan för förvaltningen
då varje placering på särskilt boende kostar mellan 1-1.5 miljoner per individ och
år.

Juridiska konsekvenser
Tillämpad lagstiftning är Socialtjänstlagen (2001:453) där alla insatser som den
enskilde ansöker om ska utredas och en individuell behovsprövning göras. Det
krävs en rättssäker prövning av behov och insats för att undvika slentrianmässiga
beslut om särskilt boende då detta kan leda till att individer med konstaterade
behov kan få vänta längre på placering.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Förslaget till beslut i ärendet bedöms inte få konsekvenser som leder till fördelar
eller nackdelar för kvinnor och män då alla beslut gällande särskilt boende är
baserat på individens behov. Jämställdhetsanalys bedöms därför inte vara
tillämplig i detta ärende.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förvaltningens riktlinjer om biståndshandläggning utgår från Socialtjänstlagen
(2001:453). I förvaltningens riktlinjer framgår det tydligt att individens
omsorgsbehov står i centrum när denna söker bistånd.

Beslutsunderlag
1.
2.

Tjänsteskrivelse 2018-06-29
Motion

Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige

Ann Malmström

Ida Claesson

Förvaltningschef

Utredare

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

Motion ställd till fullmäktige i Gnesta kommun

Låt Gnestas äldre själva få bestämma
Varje människa har rätt att själv bestämma över sitt eget liv och denna rätt ska även gälla de äldre.
Vi anser därför att är man över 85 år eller äldre så ska den egna viljan avgöra om det är dags för att få
en plats på särskilt boende.
Vi fick svävande svar på vår fråga till vuxen-och omsorgsnämndens ordförande angående hur
kriterierna för att få en plats på särskilt boende ser ut i Gnesta kommun, speciellt då för äldre
personer med svår ångest och oro. Men vi har förstått av samtal med äldre Gnestabor att kommunens
(biståndshandläggarnas) helhetsbild går före den sökandes egna vilja.
Känner man otrygghet och är nedstämd, kanske har ont och ängslas över att något kan hända som till
exempel att man faller omkull eller blir liggande på toaletten eftersom man är ensam, ja då är det
inte så lätt att kaxa till sig och kräva en plats på särskilt boende inför överheten alltså kommunen.
Många äldre har dessutom den gamla, för oss hederliga, synen på tillvaron – nämligen att inte klaga.
De allra flesta äldre är pigga och helt nöjda och trygga med att bo kvar hemma med eller utan den
omsorg som hemtjänsten erbjuder, men är man över 85 år eller äldre ska man ges rätten att själv
bestämma hur man vill ha det. Vill man ha plats på ett särskilt boende ska man få det. Nu bygger vi
ett nytt äldreboende i kommunen som kommer vara inflyttningsklart till hösten 2019 och i och med
det kommer platser frigöras på Frustunagården.

Därför kräver vi Liberaler

-att den som är 85 år eller äldre och som önskar en plats på särskilt boende
alltid ska erbjudas detta.
Stjärnhov 2018-04-13
Sarah Kinberg och Kerstin Grenthe

Kommunstyrelseförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-10-10
KS.2018.201
Kommunstyrelsen

Motion - Bättre hälsa för seniorer på kommunens äldreboende
genom regelbunden träning/motion
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås då den motion och hälsa som erbjuds idag anses som
tillräcklig.
Ärendebeskrivning
Göran Ehrenhorn (SD) inkom med en motion den 28 maj 2018 där vuxen- och
omsorgsförvaltningen ombads utreda och ta fram förslag på hur träning och
motion för seniorer på äldreboenden i Gnesta kommun kan ökas. Vuxen- och
omsorgförvaltingen har utrett ärendet och bedömer att den träning och motion
som idag erbjuds bedöms som tillräcklig.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Förslag till beslut i ärendet bedöms inte få konsekvenser som leder till fördelar
eller nackdelar för kvinnor och män då all motion och träning som utövas är
individanpassad utifrån den enskildas förutsättningar och vårdplan.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-10
2. Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-08-30 , § 56
3. Tjänsteskrivelse 2018-06-29
4. Motionen
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
Christina Hedberg

Ann Malmström

Kommunchef

Förvaltningschef

Linda Bergström
Verksamhetschef

Ida Claesson
utredare
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: KS.2018.201
§ 56

Motion - Bättre hälsa för seniorer på kommunens
äldreboende genom regelbunden träning/motion
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Motionen avslås då den motion och hälsa som erbjuds idag anses som
tillräcklig.

Sammanfattning av ärendet
Göran Ehrenhorn (SD) inkom med en motion den 28 maj 2018 där vuxenoch omsorgsförvaltningen ombads utreda och ta fram förslag på hur träning
och motion för seniorer på äldreboenden i Gnesta kommun kan ökas.
Bakgrunden till motionen från Göran Ehrenhorn, Sverigedemokraterna,
grundar sig i den allmänna faktan att fysisk aktivitet har positiva effekter på
hälsa, välbefinnande och livskvalité. Vuxen- och omsorgsförvaltningen
bedömer att den träning och motion som idag erbjuds bedöms som tillräcklig.
Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för sjukgymnastik i rehabiliterande syfte
med mål att skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande
i samhällslivet. På vuxen- och omsorgsförvaltningen bedrivs
vardagsrehabilitering samtidigt som aktivitetssamordnarna varje dag har olika
aktiviteter som patienter kan delta i.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-06-29

2.

Motion

Tjänsteförslag
1.

Motionen avslås då den motion och hälsa som erbjuds idag anses som
tillräcklig.

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

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-07-24
KS.2018.201
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Motion - Bättre hälsa för seniorer på kommunens äldreboende
genom regelbunden träning/motion
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås då den motion och hälsa som erbjuds idag anses som
tillräcklig.

Sammanfattning
Göran Ehrenhorn (SD) inkom med en motion den 28 maj 2018 där vuxen- och
omsorgsförvaltningen ombads utreda och ta fram förslag på hur träning och
motion för seniorer på äldreboenden i Gnesta kommun kan ökas. Bakgrunden till
motionen från Göran Ehrenhorn, Sverigedemokraterna, grundar sig i den
allmänna faktan att fysisk aktivitet har positiva effekter på hälsa, välbefinnande
och livskvalité. Vuxen- och omsorgsförvaltningen bedömer att den träning och
motion som idag erbjuds bedöms som tillräcklig. Hälso- och sjukvårdsenheten
ansvarar för sjukgymnastik i rehabiliterande syfte med mål att skapa goda villkor
för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. På vuxen- och
omsorgsförvaltningen bedrivs vardagsrehabilitering samtidigt som
aktivitetssamordnarna varje dag har olika aktiviteter som patienter kan delta i.
Ärendebeskrivning
Göran Ehrenhorn (SD) har inkommit med en motion gällande hur träning och
motion för seniorer i Gnesta kan öka. Vuxen- och omsorgsenheten har utrett
ärendet. Under utredningen har vuxen- och omsorgsförvaltningen använt sig av
Hälso- och sjukvårdsenhetens enhetschef och fysioterapeut, Frustunagården och
Ekhagens aktivitetssamordnare samt vuxen- och omsorgsförvaltningens utredare.
Förvaltningens synpunkter
Hälso- och sjukvårdsenheten har ansvar för att utföra sjukgymnastik i
rehabiliterande och förebyggande syfte. Sjukgymnastik/fysioterapi syftar till att
förebygga risk för nedsatt funktionsförmåga, förbättra eller bibehålla resurser
samt kompensera för problem vad avser rörelseförutsättningar, rörelseförmåga
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och rörelsebeteende och andra problem som begränsar patientens hälsa.
Insatserna som ges ska bidra till att en person med förvärvad
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller
bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapa goda villkor för ett
självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Sjukgymnast och
arbetsterapeut utreder och bedömer funktionsnivå, träningsform och åtgärder.
Därefter görs ett träningsprogram och vårdplan som fördelas till
omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonalen får instruktioner om hur träningen
ska gå till. Patienter får stöd i träning en eller flera gånger per vecka.
Det finns också träningscyklar (stationära motionscyklar samt aktiv/passiv armoch bentränare för de som sitter i rullstol) på de särskilda boendena som
patienten kan ordineras att använda utifrån ett träningsprogram alternativt
användas av de som vill.
Fysioterapeuterna har också gruppträning för patienter som bor på SÄBO, två till
tre grupper per termin. I varje grupp deltar åtta till tio patienter.
Fysioterapeuterna använder sig av evidensbaserade träningsprogram. OTAGO
och HIFE som syftar till att minska risken för fall genom att förbättra balans,
gång- och förflyttningsförmågan. Urval för deltagande i gruppen görs genom
Senior Alert som är ett riskbedömningsinstrument bland annat för fall.
Målgruppen är de som vill träna, som har fallrisk eller är rädda för att falla.
Fördelarna med gruppträning är, förutom de hälsofrämjande insatserna att främja
den sociala gemenskapen.
Gnesta kommun har två aktivitetssamordnare, en på vardera SÄBO,
Frustunagården och Ekbacken. Aktivitetssamordnarna på SÄBO har dagligen
flera olika aktiviteter som patienter kan delta i. Aktivitetssamordnarna utgår från
brukarnas intressen och förutsättningar eftersom det då är lättare att erhålla ett
större engagemang från brukaren. Aktivitetssamordnarna arbetar efter ett öppet
förhållningssätt och visar intresse för varje person. Om en brukare vill vara kvar i
sitt rum, anpassar aktivitetssamordnarna träningen efter det.
Träning som erbjuds på SÄBO är bland annat individuell träning som anpassas till
brukare, sittgymnastik, cykelträning (med- och utan vårdplan) balans- och
styrketräning, meditation- och yoga, promenader, boule, dans, kognitiv träning
med mera som patienter kan delta i.
På Vuxen- och omsorgsförvaltningen bedrivs vardagsrehabilitering.
Vardagsrehabilitering definieras som aktiviteter som ska utföras i den enskildes
närmiljö med vårdpersonal som uppmuntrar, stöttar och motiverar brukaren till
att göra det som personen kan själv och gör det möjligt för dem att vara delaktiga
i sina vardagssysslor. Arbetet syftar till att bibehålla eller förbättra brukarens
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funktionsförmåga och aktivitetsförmåga samt ge förutsättningar för en
meningsfull vardag. Arbetssättet är stödjande inte hjälpande.
Vardagsrehabiliterande förhållningssätt innebär att personalen uppmuntrar
patienten att själv göra så mycket som möjligt för att bibehålla förmågor som till
exempel sköta hygien, röra på sig, klä på sig.
De patienter som är inskrivna på Hälso- och sjukvårdsenheten erbjuds olika
former av träning vilket bedöms som tillräckligt. Dock kan träningen
kompletteras med regelbundna utomhuspromenader eller annan utomhusvistelse
vilket föranleder en planering med enhetschefer och med omvårdnadspersonal.
Vidare har Gnesta kommun Träffpunkten där det erbjuds aktiviteter för kropp
och själ.
Vidare har Gnesta kommun den 4 juni 2018, invigt Powerhuset som är ett
samarbete mellan Gnesta kommun, PRO och SPF. 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, framför
allt hos seniorer.
Med detta i åtanke bedömer vuxen- och omsorgsförvaltningen att det finns
tillräckligt med regelbunden träning och motion för seniorer på äldreboende.
Utöver detta arbetar personal på SÄBO och hälso- och sjukvårdsenheten
motiverande för att öka deltagandet.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Förslag till beslut i ärendet bedöms inte få konsekvenser som leder till fördelar
eller nackdelar för kvinnor och män då all motion och träning som utövas är
individanpassad utifrån den enskildas förutsättningar och vårdplan.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Den träning och motion som erbjuds idag bedöms vara förenligt och ha sin
utgångspunkt i socialtjänstlagens- och hälso- och sjukvårdslagen värdegrund.
Förslaget till beslut bedöms överensstämma med Gnesta kommuns
fokusområden för seniorer som belyser att det ska finnas ett gott utbud av
aktiviteter för äldre invånare som stimulerar till fysisk och mental träning för att
leva ett långt, friskt och rikt liv. Förslaget till beslut bedöms överensstämma med
de styrdokument och handlingsplaner som finns inom Vuxen- och
omsorgsförvaltningen.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-06-29
2. Motion
Beslutet ska skickas till:
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige

Ann Malmström

Ida Claesson

Förvaltningschef

Utredare
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Gnesta kommun
Ink:

per edewkratau

2018 -05- 2 8.

Dnr:
För handlöggning•

Bättre hälsa för seniorer på kommunens äldreboenden
genom regelbunden träning/motion.
Motion till kommunfullmäktige i Gnesta

Även i hög ålder kan kondition och uthållighet likväl som balans, styrka och rörlighet
förbättras. Det är aldrig för sent att börja motionera och träna. Regelbunden och
mångsidig fysisk aktivitet är viktigt hela livet, men dess betydelse för att klara
vardagen ökar med åldern.
Rekommendationerna för äldre är ungefär desamma som de allmänna
rekommendationerna för vuxna, men det finns en del skillnader. Rekommendationen
betonar den ökade vikten av muskelstyrka för äldre. Balansträning är extra viktigt för
över 80-åringar och för dem som har nedsatt rörelseförmåga eller som fallit många
gånger. Rekommendationen för uthållighetskondition är densamma som för arbetsföra
vuxna. Träning kan ske på många olika sätt, på egen hand eller i grupp.
Äldre återhämtar sig långsammare än yngre och därför rekommenderas det att man
inte tränar samma muskelgrupp två dagar i följd utan har en vilodag i mellan. Varje
dag kan ändå innehålla en lämplig dos av varierad fysisk aktivitet och rörelseglädje.
Det kan ge livet nytt innehåll, inge mening och känsla av kontroll, gruppträning kan
dessutom skapa nya sociala kontakter samt öka livsglädjen.
En god kondition och muskelstyrka både förebygger och lindrar många sjukdomar
samt upprätthåller och förbättrar funktionsförmåga och livskvalitet.
En god balans och smidighet ökar rörelseförmågan och rörelsesäkerheten och minskar
på det sättet risken för fallolyckor och skador orsakade av fallolyckor.
Regelbunden och varierad fysisk aktivitet ger också positiva effekter på
rörelseförmågan, balansen konditionen, minnet, koncentrationen, uppmärksamheten
och reaktionstiden.
Motion och rörelse motverkar dessutom depression, ger minskad stress, oro och
ångest, ger bättre humör och ökar aptiten, självkänslan, självförtroendet samt
förbättrar sömnen. Träning ger också ökad kommunikation och bättre kognitiv
förmåga. Motion är också ett bra sätt att motverka benskörhet. regelbunden träning
ökar alltså hälsa, välbefinnande och livskvalité.
1

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna:
- att kommunfullmäktige ger ansvariga uppdraget att utreda och ta fram förslag på hur
regelbunden träning och motion för seniorer på äldreboende i Gnesta kommun kan
ökas.

Gör. Ehrenhorn (SD)

2

Kommunstyrelseförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-21
KS.2018.15
Kommunstyrelsen

Obesvarade motioner och medborgarförslag
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Sammanfattning
Två motioner kommer att behandlas på kommunstyrelsesammanträdet den 5
november 2018.
6 motioner ligger för beredning med kortare handläggningstid än 1 år.
För närvarande ligger sju stycken medborgarförslag för beredning med kortare
handläggningstid än ett år.
Ärendebeskrivning
Av kommunallagen framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas
så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller
medborgarförslaget väcktes.
I november 2011 beslutade kommunfullmäktige ett tillägg i fullmäktiges
arbetsordning just när det gäller redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag. Av tillägget följer att om beredningen av en motion eller
medborgarförslag inte kan avslutas inom ett år från det att den väcktes, ska detta
och vad som har kommit fram vid beredningen framgå av redovisningen.
Fullmäktige ska då antingen avskriva motionen från vidare handläggning eller
besluta att beredningen ska fortsätta och bestämma en ny tid inom vilken den
åter ska redovisas för fullmäktige.

Obesvarade motioner
Inrätta en väntsal vid Gnesta Station
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Håkan Ekstrand mfl,
Centerpartiet: Inkom: 2017-1l-29
Solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Eva Skyllberg mfl,
Miljöpartiet det Gröna: Inkom: 2018-02-26
Kommunalt Växthus
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Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Anders Simme mfl,
Vänsterpartiet: Inkom: 2018-03-08
Låt Gnestas äldre själva få bestämma.
Handläggs på vuxen- och omsorgsförvaltningen. Motionär: Sarah Kinberg mfl,
Liberalerna Inkom: 2018-04-16. Kommer att behandlas på kommunstyrelsens
sammanträde 5 november 2018
Gör motioner, interpellationer och medborgarförslag tillgängliga för
allmänheten via ett sökbart register på kommunens hemsida
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Göran Ehrenhorn
Sverigedemokraterna. Inkom 2018-05-29
Bättre hälsa för seniorer på kommunens äldreboende genom
regelbunden träning/motion
Handläggs på vuxen- och omsorgsförvaltningen. Motionär: Göran Ehrenhorn,
Sverigedemokraterna Inkom 2018-05-29. Kommer att behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde 5 november 2018
Bättre brandförsvar
Handläggs på kommunstyrelseförvaltningen. Motionär: Ingalill Fredriksson mfl.
Centerpartiet. Inkom : 2018-07-27
Fler alternativ till boende för äldre
Handläggs på vuxen och omsorgsförvaltningen. Motionär: Lill Björk,
Centerpartiet inkom 2018-08-24

Obesvarade medborgarförslag
Medborgarförslag - Strategi och genomförande av skyltning i Gnesta
kommun.
Medborgarförslaget inkom den 10 januari 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.
Medborgarförslag - Gångväg på grönyta där Mariefredsvägen och
Solåkravägen möts
Medborgarförslaget inkom den 15 februari 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut
Medborgarförslag - Avvattning av området mellan Solåkravägen och
Vackerby Industriväg, området där träden fällts.
Medborgarförslaget inkom den 15 februari 2018 och har skickats till
kommunstyrelsen för beslut.
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Medborgarförslag - Utredning hur byggrätten på Frustuna 1:13 bäst
nyttjas gällande omhändertagande av dagvatten.
Medborgarförslaget inkom den 19 februari 2018 och har skickats till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Medborgarförslag - Gång och cykelbro över järnvägen vid Lokstallet
Medborgarförslaget inkom 2 juli 2018 och har skickats till kommunstyrelsen för
beslut
Medborgarförslag - Rusta upp lekplatsen och bygg staket runt
fotbollsplanen vid Käxle
Medborgarförslaget inkom 18 juli 2018 och har skickats till kommunstyrelsen för
beslut
Medborgarförslag - Hjärtstartare till Åsbacka
Medborgarförslaget inkom 5 september 2018 och har skickats till vuxen- och
omsorgsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-09-21

Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
Christina Hedberg

Jenny Johansson

Kommunchef

Kommunsekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2018-10-03
SN.2018.60
Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS andra kvartalet 2018
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning
För andra kvartalet finns sammanlagt fem ej verkställda beslut.
Ärendebeskrivning
Inom LSS finns fortfarande de tre beslut gällande sommarläger för barn ej
verkställda. Sommarlägret kommer ske i juli, denna rapport avser april, maj och
juni. Två personer har inte erhållit sökt kontaktperson. Inom SoL finns inga ej
verkställda beslut.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Jämställdhetsanalys är inte tillämplig i ärendet.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-10-03
2. Protokoll 2018-09-27 - VON §67
3. Tjänsteskrivelse 2018-09-12
Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige
Christina Hedberg

Ann Malmström

Kommunchef

Förvaltningschef, vuxen- och
omsorgsförvaltningen
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-09-27
Ärendenummer: SN.2018.60
§ 67

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS - kvartal 2
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Inom LSS finns fortfarande de 3 beslut som gäller
sommarvistelse/sommarläger för barn ej verkställda. Desamma som
rapporterades i förra rapporten av ej verkställda beslut. Lägervistelsen kommer
att ske i juli månad. Denna rapport avser april, maj och juni. Två personer har
inte erhållit sökt kontaktperson. Arbete med att hitta lämpliga kontaktpersoner
fortgår.
Inom SoL finns inga ej verkställda beslut.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2018-09-12

Tjänsteförslag
1.

Rapporteringen godkänns.

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

Sändlista:

Ordförandes signatur

1.

Kommunstyrelsen

2.

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsförvaltningen
Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-12
SN.2018.60
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS - kvartal 2
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning
För andra kvartalet finns sammanlagt fem ej verkställda beslut.
Ärendebeskrivning
Inom LSS finns fortfarande de 3 beslut som gäller sommarvistelse/sommarläger
för barn ej verkställda. Desamma som rapporterades i förra rapporten av ej
verkställda beslut. Lägervistelsen kommer att ske i juli månad. Denna rapport
avser april, maj och juni. Två personer har inte erhållit sökt kontaktperson.
Arbete med att hitta lämpliga kontaktpersoner fortgår.
Inom SoL finns inga ej verkställda beslut.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktig.
Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Rapporten i sig föranleder ingen jämställdhetsanalys.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-09-12
Beslutet ska skickas till
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige
Ann Malmström

Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef

Handläggare
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Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-10-08
KS.2018.12
Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut
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
kommunstyrelseförvaltningen. Tiden för överklagande av beslut som fattats
med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m. att kommunstyrelsens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens digitala anslagstavla. Detta
gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då
sökanden fått del av besluten.
Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.
~

Förteckning över delegationsbeslut 2018-08-27 – 2018-10-18

~

Redovisning anställningar 2018-08-01 - 2018-09-30

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2018.83
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-09-05
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.95
Vatten och avlopp
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-10-04
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.86
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-09-13
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.100
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-10-12
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.102
Vatten och avlopp
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-10-16
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:

2018-10-19 11:41:30

Sida 1 av 8

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2018.94
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-10-01
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.89
Vatten och avlopp
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-09-17
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.91
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-09-20
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Beslutad

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.99
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-10-10
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.96
Vatten och avlopp
Ansökan om upphåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-10-16
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:

2018-10-19 11:41:30

Sida 2 av 8

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2018.104
Vatten och avlopp
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-10-16
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.88
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-09-17
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.101
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-10-12
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

KS.2018.264
Vatten och avlopp
Remiss gällande dispens för enskild avloppsanläggning

Beslutsdatum:

2018-08-29
Svar på remiss

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.90
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-09-21
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:

2018-10-19 11:41:30

Sida 3 av 8

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

RVA.2018.82
Vatten och avlopp
Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-09-25
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.84
Vatten och avlopp
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-09-10
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.80
Renhållning
Förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum:

2018-09-03
Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.93
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-09-27
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.97
Renhållning
Ansökan o uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-10-16
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:

2018-10-19 11:41:30

Sida 4 av 8

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2015.340
Renhållning
Tillståndsprövning Gnesta Återvinningscentral

Beslutsdatum:

2018-10-08
Svar på remiss

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.87
Renhållning
Ansökan om uppehåll hämtning av hushållsfall

Beslutsdatum:

2018-09-17
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.106
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-10-16
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.92
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-09-27
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:
Ärende:

RVA.2018.98
Renhållning
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum:

2018-10-16
Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Beslut:

2018-10-19 11:41:30

Sida 5 av 8

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2018.68
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2018

Beslutsdatum:

2018-09-24
Beslut - Tillförordnad ekonomichef 180925-181002

Beslut:
Ärende:

KS.2018.228
Natur- och miljövård
Remiss av Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Beslutsdatum:

2018-09-26
Beslut - Remissvar

Beslut:
Ärende:

KS.2018.260
Kultur och fritid
Ansökan om stöd för kulturarrangemang, Stjärnhovs Byalag

Beslutsdatum:

2018-09-21
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.252
Kultur och fritid
Aktivitetsbidrag VT-2018

Beslutsdatum:

2018-08-30
Beslut aktivitetsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.283
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Gnesta Filmstudio

Beslutsdatum:

2018-09-21
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:

2018-10-19 11:41:30

Sida 6 av 8

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2018.270
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Gnesta Pride

Beslutsdatum:

2018-09-21
Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.309
Kultur och fritid
Ansökan om Ledarutbildningsbidrag, Gnesta Ishockeyklubb

Beslutsdatum:

2018-10-02
Beslut ledarutbildningsbidrag Enhetschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.319
Kultur och fritid
Ansökan om lovaktivitetsbidrag Stjärnhovs Idrottsklubb

Beslutsdatum:

2018-10-11
Beslut KS med adressfält Enhetschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.284
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Gnesta Musiksällskap

Beslutsdatum:

2018-09-21
Beslut - Ansökan beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2018.318
Kultur och fritid
Ansökan om ledarutbildningsbidrag, Stjärnhovs IK

Beslutsdatum:

2018-10-05
Beslut ledarutbildningsbidrag Enhetschef, §1: Beviljad

Beslut:

2018-10-19 11:41:30
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Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2018.299
Gator och allmänna platser
Beslut om flaggning - Gnesta Pridefestival

Beslutsdatum:

2018-09-20
Beslut om flaggning

Beslut:
Ärende:

KS.2018.293
Fastighetsärenden
Nyttjanderätt/Kontrakt Gnesta 4:35

Beslutsdatum:

2018-09-17
Beslut - Nyttjanderättsavtal

Beslut:
Ärende:

KS.2018.302
Fastighetsärenden
Köp av fastighet Gnesta 1:23

Beslutsdatum:

2018-09-24
Beslut - Köpekontrakt 1:23

Beslut:
Ärende:

KS.2018.321
Ej typade ärenden
Utlämnande av handlingar

Beslutsdatum:

2018-10-09
Beslut KS Kanslichef, Avslag

Beslut:

2018-10-19 11:41:30
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Kommunstyrelseförvaltningen
Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2018-08-01 och 2018-09-30
Ekonomiassistent
Organisation: Ekonomienh
2018-08-01 - 2018-09-30
Deltid (60,00%), Löneläge: 2018
Utfärdat av: Susanne Gustafsson, Chef
Administrativ assistent
Organisation: Kansli- och Kommunservice
Vikariat, 2018-08-13 - 2018-08-31,
Deltid (50,00%), Löneläge: 2018,
Utfärdat av: Staffan Källström, Chef
Telefonist/receptionist
Organisation: Kansli- och Kommunservice
Vikariat, 2018-09-01 - 2019-02-28,
Deltid (50,00%), Löneläge: 2018
Utfärdat av: Staffan Källström, Chef
Enhetschef
Organisation: Arbetsmarknad
Allm visstidsanställning, 2018-08-01 - 2018-10-30
Heltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Mats Engström,
Verksamhetschef
Extratjänst köks o måltid
Organisation: Arbetsmarknad
BEA-avtal för vissa Arbet, 2018-10-01 - 2019-10-01
Löneläge: 2018
Utfärdat av: Angelica Markström, Arbetsvägledare
Extratjänst köks o måltid
Organisation: Arbetsmarknad
BEA-avtal för vissa Arbet, 2018-09-12 - 2018-12-31
Löneläge: 2019
Utfärdat av: Angelica Markström, TF. Enhetschef
Handläggare
Organisation: Arbetsmarknad
Allm visstidsanställning, 2018-09-01 - 2018-12-31
Heltid, Löneläge: 2018
Utfärdat av: Angelica Markström, TF. Enhetschef
Extratjänst köks o måltid
Organisation: Arbetsmarknad
BEA-avtal för vissa Arbet, 2018-09-11 - 2019-09-10
Utfärdat av: Angelica Markström, TF.
Enhetschef

Kommunstyrelseförvaltningen
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade
mellan 2018-08-01 -2018-09-30
Sfi Lärare
Organisation: Vuxenutbildningen
Tillsvidare, From: 2018-08-06
Deltid (80,00%), Löneläge: 2017
Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef
Utbildningscen

Kommunstyrelseförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

ÄRENDEBLAD

2018-10-08
KS.2018.13
Kommunstyrelsen

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

Protokoll Pensionärs- och omsorgsrådet 2018-09-28

~

Protokoll Förbundsstyrelsen RAR 2018-05-31,
http://rarsormland.se/media/152909/Styrelsen_2018-05-31_skannat.pdf

~

Protokoll Förbundsstyrelsen RAR 2018-09-21
http://rarsormland.se/media/153502/Styrelsen_2018-09-21_skannat.pdf

~

Protokoll från årsstämma Energikontoret i Mälardalen 2018-05-29

~

Utdrag från Katrineholms kommun (KS 2018-08-29, § 127) avseende
Avsiktsförklaring medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera

~

Utdrag från Flens kommun (KS 2018-09-27, § 132) avseende
Avsiktsförklaring medlemskap i Sydarkivera

~

Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 201809-14

~

Månadsrapport för pensionsportföljen- augusti 2018

~

Protokoll Gnestahem 2018-09-24

~

Protokoll Gnesta Förvaltnings AB 2018-09-11

~

Protokoll Regionstyrelsen 2018-10-04
https://region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2018/4oktober-2018/

~

Utdrag ut barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-10-23, § 32,
Uppföljning av ekonomiskt underskott

~

Utdrag ur vuxen- och omsorgsförvaltningens protokoll 2018-10-25, § 71
Återkoppling vidtagna åtgärdsplaner avseende ekonomiskt underskott
inom vuxen- och omsorgsförvaltningen.

