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Kommunstyrelsen

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2017

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner årsredovisning för kommunstyrelsen 2017

Sammanfattning

Kommunstyrelsens årsredovisning redovisar uppföljning av verksamhet, ekonomi
och investeringar.

Verksamhet

Redovisningen av verksamhetsuppföljningen baseras på kommunstyrelsens mål
och uppdrag. Den visar i korthet följande:

· Arbetet med centrumförnyelse och bredbandsutveckling fortskrider

· Bättre betyg för bemötande i årlig serviceundersökning

· Fortsatt många samarbetsformer med företagare

· Bättre betyg från företagare i undersökningar

· Satsning på sysselsättning för ungdomar och nyanlända

· Mycket hög aktiviteter för planering av bostäder som medfört god
planberedskap

· Många insatser för att attrahera inflyttare

· Fortsatt god befolkningsökning

· Många insatser för digitalisering i verksamheterna

· Fortsatt upprustning av friluftsanläggningar

· Fortsatta förbättringar i avloppsledningsverken

· Satsning på chefsutveckling

Ekonomi

Kostnadsutveckling

Totalt blev nettokostnaderna cirka – 80,5 mkr för den skattefinansierade
verksamheten 2017, en ökning med cirka 19,7 mkr jämfört med 2016.
Kostnadsökningen mellan 2016 och 2017 beror i första hand på att budgeten för
Vuxenutbildning och arbetsmarknad (fd ViA) låg hos Vuxen- och
omsorgsnämnden 2016, att badhuset togs i drift efter renoveringen, samt minskad
kompensation för försämrade intäkter vid biljettförsäljning för pendeltåg.
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Budgetavvikelse

Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott med cirka 0,3 mkr som
främst förklaras av överskott i en kommunövergripande lönepott pga lägre
kostnader för lönerörelsen än budgeterat samt lägre personalkostnader pga
vakanser. Underskott redovisas inom några områden; för samhällsunderstödda
resor pga att kompensation för försämrade intäkter av biljettförsäljning för
pendeltåg inte motsvarat budget, övertagandet av Klämmingsbergsbadet i egen-
regi samt kommunens köp av Powerhuset. Den taxefinansierade verksamheten
visar ett underskott med cirka 0,1 mkr som i första hand beror på uppgradering
av verksamhetssystem inom renhållningen.

Checklista för jämställdhet

Bedömningen är att någon jämställdhetsanalys inte är nödvändig i detta ärende
eftersom rapporten utgör underlag inför fortsatt planering. Ärendet innehåller
redovisning av vilken verksamhet som bedrivits under året och i många fall med
könsuppdelad statistik. Detta utgör i sig ett underlag för analys av skillnader
mellan könen för åtgärder framgent.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2018-02-22
- Årsredovisning för kommunstyrelsen 2017

Beslutet ska skickas till:

 Ekonomienheten

Christina Hedberg Susanne Gustafsson

Kommunchef Ekonomichef



 

 

 

   
Årsredovisning för 

kommunstyrelsen 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kommunstyrelsen 2018-03-05 
 

KS.2018.64 
 

 

  

 

 

 

 
 



 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Verksamhetsuppföljning ......................................................................................................................... 3 

Nämndens ekonomi ............................................................................................................................... 26 

Investeringsredovisning ....................................................................................................................... 28 

Uppdrag och organisation ................................................................................................................... 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



3 

 

Verksamhetsuppföljning  
 

Gnesta kommuns fokusområden  
 

 
 

Politisk plattform 
 

Jobb, utveckling och näringsliv 

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

Samhällsutveckling 

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

Föreningsliv, kultur och fritid 

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

En god personalpolitik 

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

Ansvar för ekonomin 

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

Ett hållbart Gnesta 

Miljö och klimat 

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

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

Uppdrag - Utveckling av centrum 2017-19 
Som en del i arbetet med att stärka identiteten som en attraktiv småstad satsar kommunen på 
utvecklingen av Gnesta centrum. Under våren 2017 tas beslut om en utvecklingsplan för centrala 
delarna av Gnesta tätort. Omgestaltningen av området med centrumkvarteret, Postenhuset och 
Stora Torget är en nyckelfråga för kommunen. Underlag för ett strategiskt stadsbyggnadsbeslut 
om utformning och användning av området tas gemensamt fram av förvaltningen och det 
kommunala bolaget Centrumfastigheter AB. Förslaget formas i samarbete med utvalda 
fastighetsbolag. Resultaten av de senaste årens medborgardialoger kommer att tas tillvara i 
arbetet. Tidplanen för genomförandet fastställs utifrån detaljplaneprocessen och i vilken takt 
utvald byggherre kommer att genomföra investeringen.  Ombyggnad och upprustning av Östra 
och Västra Storgatan är ett flerårigt arbete som påbörjades 2016 och fortsätter under 2017. 
Lägesrapport: För de delar av centrum som ägs av Centrumfastigheter AB har arkitekt anlitats 
under året för att skissa på hur området kan utformas.  Förslag till en utvecklingsplan för centrum 
är starkt kopplad till arbetet med utveckling av Centrumfastigheter AB och avsikten är därför att 
ta upp utvecklingsplanen för beslut under våren 2018. Arbetet med Östra Storgatan färdigställdes 
och avseende ombyggnaden av Västra Storgatan har upphandling skett vid årsskiftet och 
byggande kommer att påbörjas hösten 2018.  

 

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

Uppdrag - Gnesta vattenförsörjning 2017-2020 
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Arbete pågår med att bygga om eller etablera en ny 
dricksvattentäkt. Slutförande av utredning av dessa alternativ och beslut om inriktning sker under 
första halvåret 2017. Därefter görs en teknisk och miljömässig utredning/projektering som går ut 
på samråd och tillståndsansökan innan byggnation kan starta. 
Lägesrapport: Utredningsarbetet är försenat till följd av att det inte gick att genomföra de 
strömningstester som krävs på grund av låga grundvattennivåer under andra halvan av 2017. 
Mindre åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och säkerställa vattenleverans från nuvarande 
vattenverk har utförts under hösten 2017. Strömningstester planeras att utföras våren 2018. 
Utredningen som helhet beräknas vara klar i slutet av 2018. 

 

Uppdrag - Främja bredbandsutveckling 2017-20  
Kommunen sålde sitt stadsnätsbolag under 2014 till Skanova. Av avtalet framgår att Skanova och 
Gnesta kommun ska samarbeta för att kunna erbjuda bredband till 90 procent av hushållen och 
företagen år 2020 i enlighet med regeringens bredbandsstrategi.  Under 2017 fortsätter 
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samarbetet med bredbandsutbyggnaden bland annat genom samförläggning av fiber längs med 
Laxnelänken. Kommunens IT-chef har utsetts till bredbandssamordnare med uppdraget att skapa 
en arbetsgrupp inom kommunen som ska stödja aktörerna som arbetar med att få fram bredband 
exempelvis Skanova, Telia Öppen fiber, byalag mm. Planerna som Telia Company AB redovisar 
för Gnesta kommun i dagsläget är att målet kommer nås med råge då 95 % av Gnesta kommuns 
invånare beräknas ha erbjudits bredband i slutet av 2018. 
Lägesrapport: Vid utgången av 2016 hade 64 procent av hushållen tillgång till fiber. (Uppgifter 
för 2017 är tillgängliga i mars 2018). Under våren 2017 fick ett stort antal fastighetsägare på 
Gnesta landsbygd frågan av Telia om intresset av bredband. I och med det har 95 procent av 
Gnestas invånare fått erbjudande om fiberanslutning redan 2017. Utmaningen är att tillräckligt 
många måste tacka ja till erbjudandet för att investeringen för Telia ska bli lönsam. För att öka 
antalet intresseanmälningar har kommunen tillsammans med Telia haft ett öppet möte på 
Stjärnhovs bibliotek samt två inspirationsträffar i mötesform på Wattrangsborg i Björnlunda. 

 

Uppdrag - Erbjuda fritt Wi-Fi  
Fritt Wi-Fi för medborgare och besökare i kommunen kommer under 2017 att byggas ut i 
anslutning till ett antal kommunala verksamhetslokaler såsom skolor, badhus, bibliotek och 
äldreboenden i kommunen. Under 2017 kommer även en plan för andra möjliga framtida 
surfzoner att tas fram. 
Lägesrapport: Det fria WiFi-nätet Open Gnesta invigdes i december 2017 och finns på flertalet 
platser i kommunen. WiFi har exempelvis byggts på Frustunagården, Ekhagen, Freja bad & gym, 
biblioteket i Gnesta och ungdomsgården Chill. Utbyggnaden fortsätter under 2018. 

 

Uppdrag - Utveckla digitalisering inom kommunen 2017-18  
Utvecklandet av digitala tjänster och digitalisering inom kommunens verksamheter behöver 
intensifieras. En grund för detta arbete är att vi under 2017 implementerar en digital plattform för 
e-tjänster. Utifrån denna kommer alla förvaltningar att själva få prioritera vilka e-tjänster som ska 
utvecklas och lanseras under året och längre fram. IT-enheten rekryterar ny personal med rätt 
kompetens i syfte att utgöra ett bättre stöd för verksamheterna i deras digitalisering framöver. 
Lägesrapport: Digitalisering av processer pågår i samtliga förvaltningar:  
Inom vuxen- och omsorgsförvaltningen pågår arbete mellan landstinget och länets kommuner 
kring gemensamma system inför 2018 för att ”Trygg hemgång och effektiv utskrivning” ska 
fungera. Digitala system för informationsöverföring mellan huvudmännen, Prator och Nationell 
Patientöversikt (NPÖ) har anpassats och implementerats. Grunden för videokommunikation 
mellan landsting och kommun vid vårdplaneringar är lagd. Inom hemtjänsten kan den som 
önskar och inte vill bli störd på natten få en trygghetskamera för bruk nattetid. För de brukare 
som nu en längre tid haft kamera installerad istället för tillsynsbesök på natten har det fungerat 
väl för både brukare och personal.  
 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår en större satsning på digitala resurser i 
undervisningen. Detta ska på sikt leda till att samtliga elever har ett personligt digitalt lärverktyg 
att arbeta med i skolan. Hittills har detta införts i två årskurser. Under året har e-tjänsterna 
”förskoleplats, fritidshemsplats och skolplats” (i skolplats ingår även skolbyte) lanserats.  I dessa 
e-tjänster loggar användarna in med E-legitimation.  
 
Inom kommunstyrelseförvaltningen pågår införande av en mer ekonomisk och miljövänligare 
utskriftsprocess i hela kommunen och först ut var Frejaskolan och Ekhagen. Utbildning av 
kommunikationsrådets medlemmar i den gemensamma e-tjänstplattformen Open E-plattform är 
genomförd och arbetet med att bygga e-tjänster fortlöper. Under 2017 lanserades 13 nya e-
tjänster i plattformen. Inom biblioteket har de publika datorerna fått nytt bokningssystem som 
underlättar för både medborgarnas bokning och personalens arbete. 
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Digitaliseringsarbetet inom samhällsbyggnadsförvaltningen omfattas bland annat av medlemskap 
i Geodatasamverkan, utökade och uppgraderade digitala verktyg samt utveckling av E-tjänster 
inom bygg, miljö och renhållning. Digital orderhantering för VA och renhållningskunder har 
införts. Utökad användning av driftsövervakningssystemet sker där numera pumpstationerna 
ingår i övervakningen.  
 

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

 

Uppdrag - Gnesta kommun fyller 25 år 
Under 2017 fyller Gnesta kommun 25 år och det kommer att uppmärksammas och firas på olika 
sätt. Ett mål är att sätta guldkant på de aktiviteter som redan genomförs i kommunen, t ex 
näringslivsgalan, kalaset, Gnesta Expo och morgonsofforna, men även andra aktiviteter runt om i 
kommunen är under planering. En jubileumsfest för kommunens hela personalstyrka planeras 
också. 
Lägesrapport: Under 2017 har följande evenemang haft en extra guldkant med anledning av 
kommunens 25-års-firande: Näringslivsgalan i februari, Kalaset och Kulturskolans dag för barn i 
maj, invigningen av Frösjö strands badplats. Gnesta Expo, Så var det 1992 – en berättarkväll och 
filmvisning i oktober, Kulturdagen i november, Gnesta julmarknad samt Lions Julkonsert med 
Karin Westerberg i december. Även almanackan och kommuninformationsbladen som skickas ut 
till alla hushåll har präglats av 25-årsfirandet. Olika föreningar runtom i kommunen har ansökt 
om medel för att också fira och uppmärksamma 25-åringen lokalt. Dessa medel har gått till 
följande projekt: konstutsmyckning i Stjärnhov, Björnlundadagen i juli och filmkvällar på 
Laxnegården. Det genomfördes också en 25-års fest för kommunens medarbetare i september. 
 

Uppdrag - Öka synligheten 
Genom utökade satsningar på information och marknadsföring är målet att fler invånare ska 
flytta till kommunen, bland annat till de nya bostäder som byggs och planeras. Genom att 
synliggöra kommunens alla styrkor i olika mediakanaler kan även befintliga invånares stolthet öka 
över Gnesta kommun som geografisk plats. Exempelvis fortsätter initiativet att skicka 
kommuninformationen till alla fritidshusägare. 
Lägesrapport: Kommuninformationen skickas ut till alla hushåll i kommunen. Under 2017 har 
fem utgåvor skickats ut. Dessutom har en kommuninformation skickats ut i juni till alla 
fritidsboende med riktad information om bredbandsutbyggnad, evenemang, bostadsbyggande 
mm. Närvaron i sociala medier har ökat. De två turistvärdarnas arbete under sommaren ökade 
också 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. MTR-tågen har under sommaren erbjudit sina resenärer att via appen 
StorySpot kunna lyssna till fakta och kuriosa om Gnesta kommun då tågen har passerat. 
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Indikatorer 

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

Uppföljning: : Medborgarundersökning genomfördes hösten 2017 och resultat redovisas vid 
respektive indikator. Betyget om kommunen i sin helhet ligger ungefär på samma nivå som 2015 
och något högre än kommungenomsnittet. Kvinnor ger klart bättre betyg än män. 
 
 
Betyg där 1 är lägsta och 10 är högsta betyg 

Gnesta 
2017 

Gnesta 
2015 

Alla 
kommuner 
2017 

Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på? 
- Kvinnor 
- Män 

7,2 
7,7 
6,9 

7,3 
7,5 
7,1 

6,9 
7,0 
6,8 

 

 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: Betyget ligger ungefär på samma nivå som 2015 och något högre än 
kommungenomsnittet. Kvinnor ger bättre betyg än män.  

 
 
Betyg där 1 är lägsta och 10 är högsta betyg 

Gnesta 
2017 

Gnesta 
2015 

Alla 
kommuner 
2017 

Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur nära 
ett sådant ideal är din kommun? 

- Kvinnor 
- Män 

6,2 
 
6,5 
5,8 

6,1 
 
6,2 
6,0 

5,8 
 
6,0 
5,7 

 

 Bemötande vid kontakt med kommunens personal (Årlig serviceundersökning) 
Uppföljning: Betyget ligger ungefär på samma nivå som 2015 och lite högre än 
kommungenomsnittet. Kvinnor ger bättre betyg än män. 

 
 
Betyg där 1 är lägsta och 10 är högsta betyg 

Gnesta 
2017 

Gnesta 
2015 

Alla 
kommuner 
2017 

Hur nöjd är du med hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller 
annan personal i din kommun? 

- Kvinnor 
- Män 

 
6,8 
7,2 
6,5 

 
6,8 
6,9 
6,7 

 
6,6 
6,7 
6,4 

 

 Busstrafiken – resandestatistik 
Uppföljning: Antalet resor med buss exklusive skolkort har ökat med sex procent jämfört med 
2016 (cirka 127 300) Om även resande med skolkort inkluderas uppgick antalet resor till cirka  
186 000 vilket är oförändrat . Tendensen är liknande i hela länet med en ökning på en procent för 
samtliga resenärer och en ökning med fyra procent exklusive skolkort. 
 

 Uppföljning av bredbandsutbyggnad 
Uppföljning: Se lägesrapport för uppdrag Främja bredbandsutveckling 2017-20 ovan.  
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 Fler välmående och växande företag 
 Ett företagsklimat av hög klass 
  
 

Uppdrag - Professionell myndighetsutövning 2017-18  
Företagen är beroende av kommunens agerande t ex vid olika former av myndighetsutövande. 
Myndighetsutövandet ska därför präglas av hög service, kompetens, rättssäkerhet och 
tillgänglighet. Arbete för att utveckla en lotsfunktion för företag kommer att fortsätta 2017.  
Lägesrapport: Flertalet tjänstepersoner med näringslivskontakter har under våren 2017 deltagit i 
flera seminarier kring kommunal näringslivsservice. En planerad workshop hösten 2017 för 
tjänstepersoner inom samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att utveckla en mer lotsande roll 
genomförs våren 2018.  

 
Uppdrag - Mötesplatser mellan kommun, näringsliv och skola 2017  
Näringslivsrådet ska fortsätta att utvecklas under året. En fortsatt satsning genomförs på de 
etablerade mötesplatserna för näringsliv och kommun såsom morgonsoffor, företagarmässa, 
företagsbesök och nätverksträffar. Återkommande evenemang såsom företagsmässa och 
näringslivsgala fortsätter att utvecklas i samarbete mellan näringslivet och kommunen. Fortsatt 
arbete för att främja inslag av entreprenörskap och arbetsmarknadskunskap i grundskolans 
utbildning, genom bland annat samarbete med Ung företagsamhet (UF). 
Lägesrapport: 
Två Morgonsoffor genomfördes under året i Gnesta och i Björnlunda och besöktes av närmare 
130 företagare. Gnesta kommun stod dessutom som värd för årets Sörmlandssoffa i september 
då nästan 200 företagare från hela Sörmland deltog. Ytterligare en mötesplats har startat - 
Affärslunch - i samarbete med Södertuna Slott. Närmare 20 företagare deltog i det första mötet i 
juni på temat Ostlänken. Dessutom bjöd kommunen in Gnesta handel till fyra företagsfrukostar för 
att prata om handelns villkor, evenemang och utvecklingen i centrum. Kommunalråden och 
näringslivschefen gjorde 40 företagsbesök inom olika branscher, varav 20 företag drevs av 
kvinnor och 16 drevs av män och resten av både män och kvinnor. 
 
Näringslivsgalan genomfördes i februari och eventet var uppskattat. Samtliga platser var 
fullbokade. Årets Företagare, Årets Nyföretagare, Årets profil samt Årets Inspiratör utsågs. 
Företagsmässan Gnesta Expo genomförs hösten 2017. Samarbetet med Ung Företagsamhet (UF) 
fortskrider och är ett uppskattat inslag.  

 

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

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

 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 71 poäng av 100, vilket är det högsta värdet sedan 
undersökningen påbörjades och en förbättring med fem 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 
 

 

Uppdrag - Fler ungdomar med sysselsättning  
Det primära ansvaret för ungdomarna ligger hos arbetsförmedlingen. Kommunens arbete med 
ungdomar utgör dock ett viktigt komplement till arbetsförmedlingen. I samverkan med olika 
aktörer görs flera insatser för att öka sysselsättningen för denna målgrupp. Exempelvis drivs 
projektet DUA (Delegationen för Unga till Arbete) för ungdomar i behov av särskilt stöd. Inom 
kommunen drivs en särskild verksamhet som kallas ”Slussen”. Här ges möjlighet att få en god 
introduktion i arbetslivet genom kontinuerlig handledning samt kompletterande utbildningar för 
att öka anställningsbarheten. Inom det kommunala aktivitetsansvaret görs särskilda insatser för 
ungdomar som hoppar av gymnasiestudierna. 
Lägesrapport:. Slussen/Lilla Återbruket har totalt arbetat med cirka 40 ungdomar inom DUA 
och kommunens aktivitetsansvar i år. Av dessa har nio ungdomar hittills haft 
sysselsättning/arbete på Lilla Återbruket, sju har fått arbete inom övriga kommunen och åtta har 
fått arbete hos annan arbetsgivare. Utöver detta har 15 påbörjat/återgått till studier av olika slag.  

 

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

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

 

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

 I enlighet med beslutat kommuntal enligt Bosättningslagen har Gnesta kommun tagit emot 
36 personer under 2017. Motsvarande antal för helår 2016 var 42 mottagna personer.  

 Av de nyanlända inom etableringsprogrammet och andra utrikesfödda har under året 27 
personer haft arbete/sysselsättning inom kommunen och fem har fått arbete hos annan 
arbetsgivare. Utöver detta har tre påbörjat/återgått till studier av olika slag. Dessutom har 
kommunen hittills skapat åtta extratjänster inom bl.a förskola, äldreboende och Lilla 
Återbruket 2.  

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

 Under året har 32 familjer språkvänsmatchats. Eftersom vägen in på arbetsmarknaden ofta 
sker via kontakter och nätverk så kan detta underlätta för nyanlända att få ett arbete.  

 

Uppdrag - Överenskommelse om nyanländas etablering  
En lokal överenskommelse är tecknad mellan Arbetsförmedlingen Södra Sörmland, Landstinget 
och Gnesta kommun. Överenskommelsen beskriver vilket stöd de nyanlända kan erbjudas under 
etableringsperioden och vem som ansvarar för olika delar.  
Lägesrapport: Arbete pågår löpande utifrån överenskommelsen. En reviderad överenskommelse 
antogs under hösten 2017.  

 

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

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

                                                 
2 Ny anställningsform för nyanlända och långtidsarbetslösa 
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 Uppföljning:  
 

Relativ arbetslöshet och antal personer med aktivitetsstöd  
 

16-64 år Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd 

(% av arbetskraften) 2017-12-31 Differens 1 år 2017-12-31 Differens 1 år 

Gnesta 2,4 % -0,8 % 2,2 % -0,3 % 

Södermanland 5,0 % -0,3 % 5,2 % -0,4 % 

Riket 4,1 % +/-0  3,4 % -0,2 % 
Program med aktivitetsstöd omfattar t ex arbetsmarknadsutbildning, jobb- och utvecklingsgaranti, jobbgaranti för ungdomar, stöd till start av 

näringsverksamhet och arbetspraktik. 

 

 

Könsuppdelad statistik  
16-64 år  Kvinnor  Män  

(% av 
arbetskraften) 

Öppet arbetslösa Program med 
aktivitetsstöd 

Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd 

 2017-12-31 Diff 1 år 2017-12-31 Diff 1 år 2017-12-31 Diff 1 år 2017-12-31 Diff 1 år 

Gnesta 1,9% -1,1% 2,6% -0,2% 2,8% -0,4% 1,9% 0,4% 

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

Riket 3,8% 0,2% 3,3% -0,1% 4,3% -0,2% 3,6% -0,3% 

 
18-24  Kvinnor  Män  

(% av 
arbetskraften) 

Öppet arbetslösa Program med 
aktivitetsstöd 

Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd 

 2017-12-31 Diff 1 år 2017-12-31 Diff 1 år 2017-12-31 Diff 1 år 2017-12-31 Diff 1 år 

Gnesta 2,0% -0,3% 1,6% -1,8% 3,7% -1,1% 3,3% -1,1% 

Södermanland 4,9% 0,0% 6,5% -0,9% 6,5% -1,2% 8,4% -3,4% 

Riket 3,5% -0,1% 4,5% -0,8% 5,5% -0,6% 6,6% -1,2% 

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

18-24 år Öppet arbetslösa Program med aktivitetsstöd 

(% av arbetskraften) 2017-12-31 Differens 1 år 2017-12-31 Differens 1 år 

Gnesta 2,9% -0,6% 2,5% -1,4% 

Södermanlands län 5,7% -0,6% 7,5% -2,1% 

Riket 4,6% -0,4% 5,6% -1,0% 
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 Andel öppet arbetslösa och i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd 18-24 år i 
Gnesta och i länet 

Uppföljning: Se ovan. 
 

 Antal ungdomar öppet arbetslösa mer än 90 dagar 
Uppföljning: Arbetsförmedlingens statistik redovisar arbetslöshet mer än 6 månader. Per den 31 
december 2017 fanns åtta ungdomar i åldern 18-24 år jämfört med 17 ungdomar ett år tidigare.  
 

 

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

bostäder/lägenheter per år 
 
 

Uppdrag - Fler detaljplaner  
Målet om ökat byggande och en ökad efterfrågan på bostäder kräver att fler detaljplaner tas fram 
i betydligt större omfattning än tidigare och att mark- och exploateringsverksamheteten 
intensifieras. En projektledare för mark och exploatering har därför rekryterats för att förstärka 
organisationen.  
Lägesrapport: Rekrytering av en planarkitekt som ska jobba med detaljplaner och en 
exploateringsingenjör som ska arbeta med genomförandet av detaljplaner har skett för att möta 
den ökade efterfrågan på planering och exploatering. För arbetet med detaljplaner se indikatorer 
nedan.  
 

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

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

Indikatorer 

 Total befolkning och per tätort  
Uppföljning: Gnestas befolkning har ökat med 158 personer och uppgick den 31 december till 11 
019 personer. Det är en ökning med ca 1,5 procent som främst beror på inrikes 
flyttningsöverskott och invandringsöverskott. Under 2016 var ökningen 2 procent (212 nya 
kommuninvånare) som berodde på stort invandringsöverskott i och med flyktingtillströmningen 
året innan. Under 2017 har många av dessa nyanlända fått kommunplacering i andra kommuner.  
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Befolkningsförändring under 2015, 2016 och 2017  

År Totalt Födelse- 
överskott 

Invandrings-
överskott 

Inrikes  
flyttöverskott 

Justering 

2016 +212 +34 +197 -19 0 

2017 +158 -4 +45 +112 +5 

 

Befolkning per tätort rapporteras från SCB i mars månad.  
 

 Antal lägenheter i planberedskap  
Uppföljning: Indikatorn avser bostäder som ingår i laga kraftvunna detaljplaner och som inte 
påbörjats ännu. I nuläget är det cirka 360 bostäder i färdiga detaljplaner varav cirka 200 i Gnesta 
tätort, 93 i Stjärnhov, 31 i Laxne, 10 i Björnlunda samt 23 på landsbygden.  
 

 Antal påbörjade bostäder/lägenheter i nyproduktion (enfamiljs- och flerfamiljshus) 
Uppföljning: Under året har bygglov med startbesked beviljats för motsvarande 131 bostäder;  
80 lägenheter för BoKlok vid Österkärv, 36 lägenheter för FB Bostad vid Frönäs gärde samt 15 
småhus. Motsvarande siffror för 2016 var att det beviljades startbesked för totalt 94 bostäder, 
varav 81 lägenheter och 13 småhus.  
 

 Antal färdigställda bostäder/lägenheter i nyproduktion (enfamiljs- och flerfamiljshus) 
Uppföljning: Under året har det färdigställts 53 bostäder; 42 radhus på Frösjö strand som Ereim 
byggt och 11 småhus. Motsvarande siffror för 2016 var att det byggdes 15 bostäder som alla var i 
form av småhus.  
 

 Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende? (Medborgarundersökning) 
Uppföljning: Betyget ligger ungefär på samma nivå som 2015 och något högre än 
kommungenomsnittet.  

 
 
Betyg där 1 är lägsta och 10 är högsta betyg 

Gnesta 
2017 

Gnesta 
2015 

Alla 
kommuner 
2017 

Hur ser du på möjligheterna att hitta bra boende? 
- Kvinnor 
- Män 

5,5 
5,5 
5,4 

5,7 
5,6 
5,7 

5,2 
5,1 
5,2 

 

 

 

 Ett starkt, brett och inkluderande föreningsliv 
 

 

Uppdrag - Idrottspolitiskt program  
Kommunen inleder arbetet under 2017 med att ta fram ett idrottspolitiskt program i samarbete 
med föreningarna. 
Lägesrapport:  
Under 2017 har ett arbete pågått med att ta fram ett idrottspolitiskt program i samarbete med 
föreningarna. Två workshops har genomförts med föreningslivet och Sörmlandsidrotten för att 
ta fram prioriterade aktiviteter/områden som föreningarna vill lyfta fram. Resultatet 
sammanställdes i ett dokument som under hösten gick ut på remiss till föreningslivet och 
Sörmlandsidrotten. Beslut om programmet sker våren 2018 i kommunfullmäktige. 
 

Uppdrag - Ett väl fungerande samarbete mellan kommunen och föreningslivet 
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En nära dialog mellan föreningar och kommunen kommer att fortsätta genom planerade 
nätverksträffar och dialogmöten. 
Lägesrapport: Samarbete med föreningar har skett i syfte att kunna genomföra en mängd olika 
aktiviteter under året exempelvis teaterföreställning, Kulturdagen, filmvisningar, Gnestadagarna, 
sommarlovsaktiviteter, en gala för Världens Barn, Gnesta julmarknad, julkonsert på Elektron, 
konstverk i Stjärnhov, Björnlundadagen samt evenemang i Laxne. 
 
Gnesta kommun och Gnesta förvaltnings AB har haft en dialog med idrottsföreningar inför 
byggande av sporthall och genomfört en studieresa för att titta på en sporthall i Rimbo. 
Samarbetet mellan ishockeyklubben, kommunen och Gnesta förvaltnings AB har utvecklats och 
nu erbjuds utökade tider för allmänhetens åkning på vardagar och helger. En upprustning av 
ishallen har skett och det har även införskaffats en ny ismaskin.  

 

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

 

Uppdrag - Utökade föreningsbidrag 
Föreningsbidragen ökar med bland annat större möjligheter att söka bidrag för drift och 
underhåll av föreningsbyggnader, men också en ökning av vissa bidrag till kulturaktiviteter sker. 
Lägesrapport:  
Fritid: Under 2017 har det betalats ut cirka 1,1 mkr fördelat på fyra olika bidragsformer och 
under motsvarande period 2016 var det cirka 986 tkr. Lovaktivitetsbidraget har möjliggjort att 
många barn och ungdomar fått prova på en rad olika aktiviteter under sina lov.  
Kultur: Under 2017 betalades cirka 708 tkr ut till kultur-, intresse- och pensionärsföreningar samt 
studieförbund. Specifikt för 25-års jubileet betalades 154 tkr ut under året till riktade evenemang i 
Gnesta kommun. Under motsvarande period 2016 betalades cirka 675 tkr till kultur, intresse- och 
pensionärsföreningar samt studieförbund. Under 2016 betalades dessutom 169 tkr ut till riktade 
integrationsprojekt inom kultursektorn.  
 

Indikatorer  

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

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

 Uppföljning av antal kulturevenemang och fritidsaktiviteter  

Uppföljning: 2017 har det totalt genomförts 1 599 evenemang (2016 var det 1 118 evenemang) 
vilket i snitt är fyra evenemang per dag – året runt. Av dessa fanns det 172 tillfällen att åka 
skridskor i ishallen, 131 tillfällen att gå på bio och Träffpunkten hade 348 evenemang. Övriga 948 
evenemang var helt kulturrelaterade för alla åldrar (konstutställningar, teater, dans, föreläsningar, 
konserter, hantverk, filmvisningar (Gnesta filmstudio). 
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 Möjlighet till att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv 

(Medborgarundersökning)  

Uppföljning: Betyget har förbättrats sedan 2015 pga mycket bättre betyg från kvinnor. Betyget 
ligger lite högre än kommungenomsnittet. Bidragande orsaker kan vara att exponeringen av de 
kulturella evenemangen har ökat och synliggjorts på webb och i sociala medier. I och med 
synliggörandet har kulturmedvetandet hos medborgarna ökat. Föreningarna har, i och med de 
nya bidragsreglerna, börjat arrangera fler egna evenemang. Kommunen har också tagit ett större 
kulturellt ansvar än tidigare i samarbete med bland annat Scenkonst Sörmland. Förbättringarna 
inom idrottsområdet beror sannolikt på satsningarna på fritidsområden, föreningsliv och 
idrottsanläggningar som pågått i flera år. 

 
 
Betyg där 1 är lägsta och 10 är högsta betyg 

Gnesta 
2017 

Gnesta 
2015 

Alla 
kommuner 
2017 

Hur ser du på möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t ex kultur, sport, 
friluftsliv, föreningsliv? 

- Kvinnor 
- Män 

 
7,5 
7,8 
7,2 

 
7,1 
7,0 
7,2 

 
7,3 
7,4 
7,3 

 
Freja Bad & Gym 
Under 2017 har det varit ca 32 500 betalande gäster som besökt anläggningen för att träna och 
bada. Till detta kommer alla skolelever och föreningar som gästar anläggningen varje vecka. 
Verksamheten har utvecklats med vattengymnastik, en liten shop, babylek, aufguss (doftbastu), 
nya maskiner på gymmet och simskolor. Under 2017 har Freja Bad & Gym genomfört 10 
grupper med simskola/ plask- och lek för 83 barn, varav 32 flickor och 51 pojkar. 
 
Omfattande upprustning av fritidsanläggningar  
Skillingavallen: Komplettering av staket, nya grindar och en ny kastbur för friidrottsträning har 
monterats. Belysning på kortsidorna av anläggningen har installerats.  
Frösjö strand: I maj invigdes den nya centrala badplatsen mitt i Gnesta tätort. En plats för bad, 
lek och gemenskap som är tillgänglighetsanpassad. 
Gnesta ishall: En upprustning av ishallen och inköp ny ismaskin har skett. Varje vecka mellan 
september till mars erbjuds tider för såväl allmänhet som skolor. 
Hagstumosse IP: Under hösten 2017 har det byggts ett förråd för att möjliggöra förvaring för 
maskiner och utrustning till idrottsanläggningar. 
 
Gnesta bibliotek och medborgarkontor 
Biblioteket hade nästan 122 000 besökare 2017 (2016 var det 125 405). Antalet lån var drygt 54 
000 i likhet med förra året. Kvinnor stod för cirka 75 procent av lånen. Antalet lån av e-
böcker/e-ljudböcker fördubblades 2017 från 551 till 1 100. April 2017 lanserades den digitala 
filmtjänsten Viddla, där låntagaren erbjuds ett brett utbud av filmer. På biblioteket anordnades 
fler kulturaktiviteter 2017 nämligen 343 att jämföra med 237 förra året, varav 196 (144) för barn. 
Exempel på detta var bokprat, klassbesök, bokcirkel, talboksinfo, lovaktiviteter, författarbesök, 
Barn spelar för barn etc. Dessutom har biblioteket haft 16 utställningar.  
 
I december 2017 genomfördes en omflyttning på biblioteket i Gnesta. En stor del av 
bokbeståndet flyttades om bland annat för att synliggöra skönlitteratur samt för att skapa en mer 
åldersanpassad barnavdelning med nya möbler, skärmar och ljudreducerande väggdekorationer. 
De publika datorerna delades upp och placerades på olika ställen för att minska irritation mellan 
besökare. 
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 Utveckla personalpolitiken för att bli en mer attraktiv arbetsgivare 
 
 
Uppdrag - Utveckla medarbetarsamtalen 2017  
Medarbetarsamtalet är centralt i kommunens personalpolitiska arbete och för kvalitetssäkring i 
kommunens styrning. Förutsättningar för att genomföra bra medarbetarsamtal blir därför 
väsentliga i form av stöd och dokumentation för genomförandet. Vid samtalen fastställs 
individuella mål och individuell utvecklingsplan. Ny modell genomförs och följs upp 2017.  
Lägesrapport: Ny modell och mall för utvecklingssamtal är införd. Modellen är utvecklad 
utifrån de ledar- och medarbetarplattformar som togs fram under våren (se punkten ”Insatser 
Personalpolitiska programmet”). Även förslag på nya lönekriterier som går i linje med 
utvecklingssamtal och plattformarna har tagits fram.  
 

Uppdrag - Insatser kring Personalpolitiska programmet  
Kommunen ska med olika aktiviteter säkerställa att Personalpolitiska programmet (PPP) görs 
levande och resulterar i en bättre arbetsmiljö, bättre verksamhet och större stolthet över att vara 
anställd i Gnesta kommun. Programmet ska också uppdateras under 2017 i syfte att göra det 
ännu mer aktuellt och relevant.  
Lägesrapport: Nya ledar- och medarbetarplattformar har beslutats. Dessa går i linje med PPP 
och kommunens värdegrund DRAG och tydliggör förväntningar på medarbetare och chefer.  
Plattformarnas har förankrats med personalutskott och samtliga chefer och samverkan har 
genomförts med de fackliga representanterna. Mallar för utvecklingssamtal som stödjer 
plattformarna har tagits fram och används. Förslag på nya lönekriterier som även de stödjer 
plattformarna har tagits fram. Den formella uppdateringen av Personalpolitiska programmet har 
ej genomförts. 

 

Uppdrag - Erbjuda önskad sysselsättningsgrad  
Ett bra systemstöd är en förutsättning för att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad. Under 
2017 kommer detta att implementeras i första hand för bemanning inom hemtjänst och 
äldrevården.  
Lägesrapport: Systemstöd för att enkelt kunna administrera önskad sysselsättningsgrad är infört 
och i drift. Vuxen- och omsorgsförvaltningen erbjuder heltid vilket innebär att man kan få arbeta 
på flera enheter för att gå upp i sysselsättningsgrad. Behoven har tillgodosetts bland annat genom 
arbete i pool, vikariat etc. Av samtliga månadsavlönade hade 65 procent en heltidsanställning 
2017 (63 procent under 2016).  

 

Uppdrag - Kompetensutveckling för chefer och medarbetare 
Det uppskattade ledarprogram som startade 2016 för samtliga chefer i Gnesta kommun kommer 
att fortsätta i en ny utvecklad form under 2017. Ett särskilt utbildningsprogram kommer även att 
erbjudas helt nya chefer för att garantera kunskapsnivån hos cheferna. Kompetensutveckling för 
medarbetare kommer ännu tydligare fångas upp i samband med medarbetarsamtalen under 2017.  
Lägesrapport: Fyra Ledarforum för ledarutveckling har genomförts under våren. Teman har 
varit plattformar för ledar- och medarbetarskap och de förmågor som ledarplattformen 
innehåller.  Även en utbildning i arbetsmiljöarbete för chefer och fackliga företrädare har 
genomförts under våren. 
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Uppdrag - Utökat friskvårdsbidrag 2017 
Gnesta kommun kommer att nästintill dubbla friskvårdbidraget till de anställda 2017 till 1 500 kr, 
i syfte att fler medarbetare ska nyttja bidraget, att personalens hälsa ska bli bättre och att vi ska bli 
en mer attraktiv arbetsgivare.  
Lägesrapport: Målet var att öka nyttjandegraden med mer än 50 procent. Mer än 50 procent av 
medarbetarna nyttjade friskvårdsbidraget 2017, en ökning från på 23 procent 2016, vilket ger en 
ökning med drygt 100 procent. 

 

Uppdrag - Mer systematisk uppföljning av sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron är för hög inom Sveriges kommuner, så även i Gnesta kommun. En mer 
systematisk uppföljning kommer därför att ske av sjukfrånvaron i syfte att kartlägga orsaker för 
att kunna förebygga ohälsan på arbetsplatserna. 
Lägesrapport: Under 2017 har arbetet med att införa rutiner för frisksamtal och systematisk 
uppföljning av sjukskrivna fortsatt. Arbetet har påvisat visst resultat men utmaningen att sänka 
den totala sjukfrånvaron kvarstår. Den totala sjukfrånvaro under 2017 var 8,17 procent vilket är 
en minskning från föregående år (8,47 %). Minskningen noteras för både kvinnor (från 8,68 till 
8,59 %) och män (från 7,61 till 6,57 %) men är avsevärt större för män. 
 

Indikatorer  

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

 
Uppföljning: En medarbetarenkät genomfördes under hösten med utgångspunkt i SKL:s HME-
enkät (Hållbart medarbetarengagemang). Svarsfrekvensen var 58,4 procent. Även timanställda var 
inbjudna att delta. Timanställda nås inte lika lätt av information och inte heller har samma tillgång 
till digitala enkäter, vilket med stor sannolikhet påverkar svarsfrekvensen så att den blev relativt 
låg. 
 
Det övergripande resultatet visar att kommunens medarbetare känner hög grad av motivation för 
sitt arbete och en stor andel svarar positivt på frågorna/påståendena ovan. Man anger även i hög 
grad att man vet vad som förväntas inom ramen för anställningen och man är insatt i 
arbetsplatsens mål. Samtidigt är upplevelsen att dessa inte följs upp och utvärderas tillräckligt väl. 
Man önskar även högre grad av uppskattning från sin närmaste chef. Diagrammet visar resultat 
av medarbetarenkäten; Ju större cirkel, desto högre andel ser positivt på frågan. 
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Kvinnor och män har likvärdiga resultat i undersökningen. De marginella skillnader som kunde 
ses var att kvinnor hade ett något högre värden för motivation än män, vilka i sin tur angav sig ha 
en aningen bättre bild av ledarskapet. Vidare angav kvinnorna en marginellt mer negativ 
uppfattning av styrningen och måluppföljning. Skillnaderna är dock så små så det är svårt att dra 
vidare slutsatser av dem. Resultatet av undersökningen håller på att analyseras på samtliga 
arbetsplatser och handlingsplaner ska utarbetas inom förbättringsområden.  
 

 Andelen medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget har ökat med 50 procent 
Uppföljning: Mer än 50 procent av medarbetarna nyttjade friskvårdsbidraget 2017, en ökning 
från på 23 procent 2016, vilket ger en ökning med drygt 100 procent. 
 

 Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år 
Uppföljning: Den totala sjukfrånvaro under 2017 var 8,17 procent vilket är en minskning från 
föregående år (8,47 %). Minskningen noteras för både kvinnor (från 8,68 till 8,59 %) och män 
(från 7,61 till 6,57 %) men är avsevärt större för män. 
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 En god ekonomisk hushållning 
 Utveckla styrsystemet för ökad effektivitet och kvalitet 
 Utveckla upphandling för ökad kvalitet och/eller minskade kostnader i 

verksamheterna 
 

 

Uppdrag - Effektiva processer och automatisering av redovisning  
En förstudie är påbörjad inför upphandling av nytt affärssystem. Automatisering och 
digitalisering av ekonomiprocessen pågår. Samarbete utvecklas med kommunkoncernen för 
effektivare finanshantering mm. 
Lägesrapport: Upphandlingen avslutades med gott resultat. De två största leverantörerna på 
marknaden lämnade anbud och kommunen skrev avtal med Unit4 som lämnade det vinnande 
anbudet. Implementeringen påbörjas i mars 2018 och förväntas vara klar under året.  

 

Uppdrag - Utveckla metoder för förbättringsarbete/kvalitetssäkring för ökad kvalitet 2017-18 
Grunden för att uppnå nöjda medborgare, brukare och företag är att kontinuerligt arbeta med 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. I detta ingår att varje enhet i kommunen ska använda en 
metod för systematiskt förbättringsarbete som tillämpas i arbetsgruppen och där alla blir 
delaktiga.  
Lägesrapport: Inom socialtjänsten gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa anger att verksamheten ska dokumentera 
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Inom 
skolans område gäller Skolverkets allmänna råd och kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete 
för skolväsendet. De allmänna råden beskriver hur huvudmän, förskole- och skolenheter bör 
arbeta för att motsvara skollagens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete. Under året har ett 
särskilt fokus funnits på att säkerställa att vi lever upp till dessa krav. 

 

Uppdrag - Säkerställa ett effektivt arbete med upphandling 2017-18 
Under 2017-18 utvecklas arbetet med att kvalitetssäkra professionella upphandlingar i 
organisationen med avseende på såväl planering av, strategier för som praktisk hjälp med enskilda 
upphandlingar samt avtalsuppföljning. Kommunens upphandlingsverksamhet bärs därför sedan 
augusti 2016 upp av upphandlingsstrateg, upphandlare och avtalscontroller.  
Lägesrapport: Ett fortsatt arbete med uppsökande verksamhet i verksamheterna och 
utbildningar har genomförts för att utveckla arbetet med upphandling. Utvecklingsområden är 
förbättrade inköpsrutiner och kunskaper om avtal i organisationen. För att klara detta finns 
behov av att återbesätta kompetens som slutat för att hantera såväl leverantörs- och 
avtalsuppföljning som inköpssamordning. 

 
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 2017.  
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 Utveckling avseende (ram-)avtalstrohet  
Uppföljning: Upphandlingsfunktionen arbetar aktivt med att medvetandegöra verksamheterna 
om nödvändigheten att utnyttja ingångna avtal. Vid stickprov har framkommit att avtalstroheten 
ökat men för att kunna följa detta på ett systematiskt sätt behövs det nya ekonomisystemet som 
beräknas vara i drift nästa år.  
 

 Nöjdhet med kommunala verksamheter (Medborgarundersökning)  
Uppföljning: Betyget har förbättrats sedan 2015 och ligger ungefär som kommunsnittet. 
Kvinnor har gett ett högre betyg än män.  
 
 
Nöjd medborgarindex för helheten – Kommunala verksamheter 

Gnesta 
2017 

Gnesta 
2015 

Alla 
kommuner 
2017 

Totalt 
Kvinnor 
Män 

56 
58 
54 

52 
54 
51 

55 
56 
54 

 

 Andel enheter i kommunen med systematisk metod för förbättringsarbete 
Uppföljning: Som redovisas ovan erhåller skolan och socialtjänsten anvisningar från sina 
specialmyndigheter hur systematiskt förbättrings-/kvalitetsarbete ska fungera i form av allmänna 
råd respektive föreskrifter. För resterande verksamheter finns inte motsvarande tydlighet från 
statsmakterna. För de flesta enheter sker förändringar i verksamheten oftast när nedbrytning av 
politiska mål görs till aktiviteter i verksamhetsplaner. 
 
 

 

 Långsiktigt minskad klimatpåverkan genom hushållning av energi 
 

 

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

energi, laddmöjligheter för elfordon samt förberedelse för en framtida installation för solenergi.  
Lägesrapport: Utomhusbelysningen är utbytt på Frejaskolan och ersatt med LED-belysning. 
Visst utbyte till LED har även skett vid Dansutskolan. Nya miljörum i Åsbackas lokaler drivs 
med solel och är helt självförsörjande. GFAB har energieffektiviserat ishallen och effekten 
kommer att kunna utläsas när anläggningen varit i drift en tid. Solceller ska placeras på det nya 
äldreboendet. Solceller projekteras även på den nya förskolan vid Dansut.  

 

Uppdrag - Minskad miljöpåverkan från kommunens avloppsreningsverk 2017-19 
Den kommunala VA-verksamheten fortsätter att i hög takt rustas upp och förnyas, bl.a. 
avloppsledningar och reningsverk för att minska negativ miljöpåverkan. Ett stort projekt är 
Laxnelänken, som är en ny avloppsledning mellan Laxne och Gnesta, som byggs under 2017 och 
innebär att Laxne reningsverk kommer att stängas. 
Lägesrapport: Byggandet av Laxnelänken påbörjades hösten 2017 och kommer pågå i ett år.  
Gnestas och Stjärnhovs reningsverk har genomgått omfattande upprustningar.  En upprustning 
av Björnlunda reningsverk har påbörjats hösten 2017 och beräknas bli klar i början av 2018 för 
att klara de utsläppskrav som verksamhetens tillstånd omfattar. 

Indikatorer 
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 Energianvändning redovisat i kWh/m2 för bostäder och lokaler  
Uppföljning: Energianvändningen tas fram av Siemens och sammanställningen är inte klar för 
närvarande.  

 

 Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens lokaler (ej bostäder).  
Uppföljning: GFAB köper sedan flera år endast Grön el vilket innebär att bland annat belysning, 
värmepumpar och fläktanläggningar drivs med 100 % förnybar elenergi. Fjärrvärme för 
uppvärmning och tappvatten köps från RINDI. Företaget använde 2017 biobaserade bränslen till 
98,7 %. Resten, 1,3 % var olja. Olja ligger som reserv vid extremt kalla perioder, så kallad 
spetsvärme. 
 

 Utsläppsgränser och utsläpp från kommunala avloppsreningsverk 
Uppföljning:   

Gnesta avloppsreningsverk 
                                                                 Medelvärde 2017 Enligt tillstånd 

Fosfor 0,17 mg/l 0,3 mg/l 

BOD 8,3 mg/l 10 mg/l 

Kommentar: Under året har det inträffat två driftstörningar vid Gnesta reningsverk. Den första 
driftstörningen var ett större utsläpp av avfettningsmedel till reningsverket vilket orsakade stora 
störningar. Händelsen polisanmäldes. Den andra driftstörningen berodde på höga slamhalter i 
verket på grund av ett dataproblem. Utöver dessa driftstörningar har reningsresultatet vid 
avloppsreningsverket varit mycket bra (0,12 mg/l för fosfor och 5,9 mg/l för BOD).   

  

 Björnlunda avloppsreningsverk 
  Medelvärde 2017 Enligt tillstånd 

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

BOD 19 mg/l 15 mg/l 

Kommentar: Anledningen till de höga värdena är bristande underhåll och investeringar i 
reningsverket. Detta har resulterat i en ombyggnad som pågick under hösten/vintern 2017/18.  

  

Stjärnhovs avloppsreningsverk 
  Medelvärde 2017 Enligt tillstånd 

Fosfor 0,30 mg/l 0,5 mg/l 

BOD 5,6 mg/l 15 mg/l 

Kommentar: Stjärnhov hade en driftstörning under januari/februari i och med att 
bottenluftarsystemet havererade. Det medförde höga utsläppsvärden för BOD. Efter att verket 
åtgärdats har reningsresultaten varit långt under kraven i tillståndet med ett medelvärde på i snitt 
2,7 mg/l. 

 

Laxne avloppsreningsverk 
  Medelvärde 2017 Enligt tillstånd 

Fosfor 0,59 mg/l 0,5 mg/l 

BOD 12 mg/l 15 mg/l 

Kommentar: Under året har det inträffat två driftstörningar vid Laxne reningsverk. Den första 
driftstörningen berodde på att doseringspumpen för fällningskemikalien slutade fungera. 
Doseringspumpen byttes ut så snart felet upptäcktes. Den andra driftstörningen berodde på 
flytslam i en av bassängerna vilket kom med i och påverkade provtagningsresultatet. 
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 Främjande av mänskliga rättigheter och motverkande av all form av 
diskriminering 

 

 
Uppdrag - Arbete med jämställdhetsplanen 2017-18 
Kommunens ledningsgrupp ansvarar från 2016 för arbetet med att verkställa den övergripande 
jämställdhetsplanen. En årlig aktivitetsplan tas fram för varje förvaltning som respektive 
förvaltningschef ansvarar för med hjälp av utsedda kontaktpersoner. Rapportering sker löpande 
till dels den politiska styrgrupp som är tillsatt och dels till nämnderna och kommunstyrelsen.  
Lägesrapport:  
Styrgruppen beslutade i slutet av året att arbetet ska utvecklas så att det tydligare leder till 
verksamhetsutveckling och att verksamhet präglas av ständiga förbättringar. Mallen för 
inrapportering har korrigerats så att den stödjer detta arbetssätt.  
 
Exempel på aktiviteter under 2017 är att mallen för rapportering rörande kränkande behandling 
för barn och elever har reviderats. Nya aktiviteter som exempelvis kampsport och dansen 
Capoeira, som lockar både flickor och pojkar har startat på fritidsgården Chill. 
Jämställdhetsrepresentant på vuxen- och omsorgsförvaltningen har deltagit på arbetsplatsträffar 
på 11 enheter och följt upp jämställdhet.  
Arbete påbörjades under 2017 att granska kultur- och intresseföreningarnas medlemsstatistik, det 
vill säga antal män och kvinnor. Vid varje bidragsansökan sker avstämning av detta.  
 
Kompetensutveckling har genomförts för medarbetare som kan ha en mer utsatt roll i t ex 
tillsynsarbete (i huvudsak samhällsbyggnadsförvaltningen) där de ibland kan uppleva 
härskarteknik och risk för otillbörlig påverkan. Syftet med insatserna är att stärka både kvinnor 
och män i sin professionella utövning så att de kan agera på ett korrekt sätt i sin 
myndighetsutövning.  
 
För att främjar distansarbete, så att både kvinnor och män enklare kan förena förvärvsarbete och 
föräldraskap, har de som uttryckt behov av bärbar dator fått det i samband med ordinarie 
datorbyte. Arbetsvärdering har genomförts i syfte att ha ett kvalitetssäkert underlag för 
lönekartläggning, så att analyser, ställningstaganden och åtgärder ger effekt på rätt saker. Den 
efterföljande lönekartläggningen kunde inte påvisa osakliga löneskillnader inom eller mellan 
grupper. Slutsatsen är att 2017 års löneöversyn gjort prioriteringar som bibehållit och korrigerat 
lönebilderna på ett positivt sätt. 
 

Uppdrag - Arbete med diskrimineringsfrågor 2017-18  
Insatser ska genomföras för att säkerställa att Gnesta kommun som arbetsplats är fri från 
diskriminering och att medarbetarna behandlas lika vid t ex anställningsförfarandet eller för 
utveckling och karriär. I detta kommer också att ingå hantering av diskriminering i kommunens 
externa kontakter. 
Lägesrapport: Under året har arbete pågått med att genomföra åtaganden inom ramen för 
CEMR/jämställdhetsplanen inom samtliga förvaltningar i samråd med den politiska styrgruppen. 
Inom ramen för detta arbete har det diskuterats hur kommunen ska bli bättre på att arbeta mer 
systematiskt och samordnat även med de övriga diskrimineringsgrunderna utöver kön. Slutsatsen 
av diskussionerna utmynnade i att kommunstyrelsen beslöt att i Framtidsplanen för 2018 inleda 
ett arbete med att revidera kommunens CEMR-plan så att den ska omfatta samtliga 
diskrimineringsgrunder. Nedan följer ett axplock på aktiviteter 2017.  
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Inom kommunstyrelseförvaltningen har biblioteket, medborgarkontoret samt Freja bad och gym 
redan under 2017 breddat sitt förebyggande arbete med CEMR-planen till att omfatta även 
HBTQ-personer, personer med funktionsnedsättning samt personer med utländsk bakgrund. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2017 utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete 
avseende motverkandet av kränkningar och föreläsningar i ämnet likabehandling har hållits för 
personalen. Vuxen- och omsorgsförvaltningen har infört ett mångfaldsspel i kommunen som 
spelas på arbetsplatsträffar i syfte att höja kompetensen inom likabehandling och 
diskrimineringsfrågor. Den politiska styrgruppen för CEMR har inför 2018 utökats med en 
tjänsteperson från varje förvaltning som ansvarar för samordning och rapportering av arbetet 
med jämställdhet och diskriminering. I samband med Metoo-rörelsen påmindes samtliga chefer 
om vilka riktlinjer som gäller avseende kränkningar och sexuella trakasserier i kommunen och 
frågan diskuterades på ledningsgrupper och arbetsplatsträffar. 

 

Uppdrag - Förstärkning inom integrationsverksamheten 
En integrationsstrateg anställdes under 2016 med hjälp av de extra statsbidrag kommunen då 
erhöll. Denna tjänst permanentas 2017 i syfte att förstärka integrationen i kommunen genom att 
utveckla ett ännu bättre samarbete mellan kommunen, näringslivet, statliga myndigheter och 
civilsamhället i syfte att nyanlända snabbare ska integreras, hitta lämpliga bostäder, sociala nätverk 
och komma i arbete eller studier.  
Lägesrapport: Samarbetet mellan kommunen och civilsamhället har utvecklats exempelvis 
genom aktivt arbete med rekrytering av språkvänner för främjandet av sociala nätverk för 
nyanlända samt genomförande av kulturella aktiviteter. Under året har ett tätt samarbete med 
Länsstyrelsen t ex resulterat i två projekt kring att underlätta framtagandet av bostäder för 
nyanlända. Dessa projekt avser framför allt permanenta bostäder för ensamhushåll. I år har 
hittills samtliga kommunanvisade nyanlända erhållit lämpliga bostäder.  

 

Uppdrag - Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling kommer att erbjudas chefer och medarbetare inom integration.  
Lägesrapport: Kompetensutvecklingsinsatser redovisas nedan under Indikatorer.   

 

Uppdrag - Införliva barnkonventionen i kommunen 
Ett arbete pågår nationellt för att införliva barnkonventionen i lagstiftning. Genom 
kompetenshöjande insatser och översyn av arbetssätt och metoder ska Gnesta kommun proaktivt 
arbeta för att implementera konventionen. 
Lägesrapport: Barnkonventionen börjar bli allt mer känd inom organisationen och inarbetas 
därför i de nya styrdokument som tas fram. Exempelvis har förslaget till översiktsplan tagit 
hänsyn till konventionen liksom förslaget till idrottspolitiskt program som utarbetats 2017.   

 

Indikatorer 

 Antal tillfällen och deltagare vid kompetensutvecklingsinsatser   
Uppföljning: Kompetensutvecklingsinsatser under 2017 genomfördes vid 17 tillfällen för 110 
personer. Insatserna avsåg seminarier, utbildningar, konferenser etc. för medarbetare som 
arbetade inom integration, arbetsmarknad, grundskola, barnomsorg och Gnesta ungdomsboende  
 

 Antal återremitterade ärenden pga. bristande genomförd/ej genomförd Checklista för 
jämställdhet 

Uppföljning: Inga ärenden återremitterades under 2017 pga. bristande genomförd/ej genomförd 
Checklista för jämställdhet 
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Nämndens ekonomi  
 

 Tkr 
Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Förändring 
2017/2016 

Budget 
2017 

Budget-
avvikelse 

2017 

Kommunchefen  -5 043 -3 622 -1 421 -6 257 1 214 

Kansli- och nämndservice  -3 615 -3 965 350 -4 204 589 

IT-enheten -6 420 -5 993 -427 -6 569 149 

Ekonomi  -7 282 -6 574 -708 -7 528 246 

Mark och fastigheter -611 -952 341 -798 187 

HR -7 152 -6 352 -800 -7 741 589 

Samhällsunderstödda resor  -16 241 -14 404 -1 837 -15 644 -597 

Kommunikation och samverkan  -25 039 -18 934 -6 105 -24 788 -251 

Vuxenutbildning och arbetsmarknad     -7 496      0 -7 496 -7 297 -198 

Exploateringar  -1 600  0 -1 600 0 -1 600 

Kommunstyrelsen 
(skattefinansiering) 

-80 499 -60 796 -19 703 -80 826 328 

Vatten och avlopp (VA) 63 408 -345 0 63 

Renhållningen -182 36 -218 0 -182 

Kommunstyrelsen (taxefinansiering) -119 444 -563 0 -119 

 

Kostnadsutveckling 
Totalt blev nettokostnaderna – 80,5 mkr för den skattefinansierade verksamheten, en  
ökning med cirka 19,7 mkr jämfört med 2016. Kostnadsökningen mellan 2016 och 2017 beror i 
första hand på att budgeten för Vuxenutbildning och arbetsmarknad (fd ViA) låg hos Vuxen- och 
omsorgsnämnden 2016, att badhuset togs i drift efter renoveringen, minskad kompensation för 
försämrade intäkter vid biljettförsäljning för pendeltåg samt en central pott för lönerevision hos 
kommunchefen.  
 

Budgetavvikelse 
Den skattefinansierade verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget på 328 tkr och den 
taxefinansierade verksamheten en negativ avvikelse på -119 tkr.  
 
Kommunchef 
Verksamhetsområdet innehåller kostnader för kommunchefen, kris- och säkerhetsarbete, hyra för 
kontorsdelen av kommunhuset samt en lönepott för särskilda satsningar. Verksamhetsområdet 
visar en positiv avvikelse på 1 214 tkr pga. att årets lönerörelse genererade en lägre kostnad än 
budgeterat.   
 
Kansli och kommunservice  
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 589 tkr pga. föräldraledighet och minskade 
kostnader för förbrukningsmaterial. 
 
IT  
IT-enheten visar en positiv avvikelse på 149 tkr. Lägre kostnader beror i första hand på lägre 
personalkostnader pga föräldraledighet samt svårigheter att rekrytera personal till budgeterade 
tjänster.  
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Ekonomi 
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 246 tkr, som främst beror på en vakans under 
del av året.  
 
Mark- och fastigheter 
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 187 tkr. Det beror till största delen på att 
kostnaderna för kommunaltekniska utredningar och översiktsplanen varit lägre än budgeterat. 
 
HR 
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse på 589 tkr. Det beror på att kostnaderna för 
kompetensutveckling, utbildning, personalfrämjande åtgärder samt feriearbete varit lägre än 
budgeterat. Anledningen är att delar av planerad verksamhet inte varit möjligt att bedriva pga. 
omfattande vakanser under året.  
 
Samhällsunderstödda resor 
I samhällsunderstödda resor ingår kostnader för busstrafik samt subventionen för att resa på SL-
taxa på pendeltåget. Området visar en negativ avvikelse med -597 tkr, vilket till största delen 
förklaras av att kompensation för försämrade intäkter av biljettförsäljning inte motsvarar budget.  
 
Kommunikation och samverkan 
Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse på -251 tkr. Klämmingsbergsbadet övergick i 
egen regi vilket medförde ökade kostnader på ca 400 tkr. Detta kompenserades av att personal 
varit studie- och föräldralediga.  
 
Vuxenutbildning och arbetsmarknad 
Verksamhetsområdet ingick 2016 i Vuxen- och omsorgsnämnden. Utfallet för 2017 visar en 
negativ avvikelse mot budget på -198 tkr, vilket beror på större omfattning av 
arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning.  
 
Exploateringar 
Under slutet av 2017 köpte kommunen Powerhuset av GFAB då detta bedömdes som ett 
framtida intressant exploateringsobjekt. 
 
Vatten och avlopp (VA) 
Verksamhetsområdet visar en positiv avvikelse med 63 tkr, vilket beror på högre intäkter med en 
ny taxa. Överskottet bidrar till att möta kommande kostnader för ledningsnätet, vattenverken i 
Björnlunda och Stjärnhov, samt reningsverken i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.  

 

Renhållningen 
Verksamhetsområdet visar en negativ avvikelse med -182 tkr. Det beror på uppgradering av 
verksamhetssystem avseende datoriserad tömningsregistrering och att personalkostnaderna var 
något högre än budgeterat. 
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Investeringsredovisning 
 
Nämnden hade en total investeringsbudget för 2017 på drygt 107 Mkr och till och med 2017-12-
31 hade cirka 55 Mkr förbrukats. Den skattefinansierade delen av investeringsbudgeten uppgick 
totalt till 23 Mkr där cirka 9 Mkr hade förbrukats per 2017-12-31. Återstående investeringsmedel 
för den skattefinansierade verksamheten på totalt cirka 8 Mkr överförs till år 2018. Den 
taxefinansierade delen av investeringsbudgeten uppgår totalt till 89 Mkr där cirka 47 Mkr har 
förbrukats per 2017-12-31. Återstående investeringsmedel för den taxefinansierade verksamheten 
på totalt cirka 43 Mkr överförs till år 2018. 
 

Skattekollektivet 
 

SKATTEKOLLEKTIVET 

Investeringar                                                                (Tkr) 
Beslut i 
budget 

Utfall t.o.m. 
december 

Avvikelse/ 
återstår av 

budget 
Överförs 
till 2018 Kommentarer 

Inventarier (Arbetsmarknad, stöd, integration) 50 82 -32 0 Avslutat 2017 

Uppgradering/utveckling ekonomi- och beslutsstödsystem 1 100 84 1 016 1 016   

Utbyggnad av förvaltningsnät 1 500 1 040 460 460   

MSB-projekt kommunal ledningsplats 2 160 97 2 063 2 063   

Grön IT-plan 1 000 637 363 0 Avslutat 2017 

Fritt WiFi 470 214 256 0 Avslutat 2017 

Grön IT-plan 500 500 0 0 Avslutat 2017 

Servrar och kommunikationsutrustning 650 480 170 0 Avslutat 2017 

Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning) 500 895 -395 0 Avslutat 2017 

Förnyelse datorpark (1/3 av administrativa PC-arbetsplatser) 1 600 1 381 219 0 Avslutat 2017 

Läsplattor 100 84 16 16   

Verksamhetsanpassning i lokaler 100 0 100 100   

Inventarier i kommunhuset 500 214 286 286   

Elektroniska infartsskyltar 200 0 200 200   

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

Hjälpmedel för funktionsnedsatta biblioteket 50 0 50 50   

Upprustning av publika lokaler (scenen i A-salen) 475 208 267 267   

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

Hemsidan e-tjänster 300 0 300 300   

Bokningssystem FRI 100 50 50 0 Avslutat 2017 

Inventarier badhus efter renovering 1 200 1 190 10 10   

Gym (upprustning och komplettering) 1 000 655 345 345   

Upprustning Strömmen 100 93 7 7   

Upprustning av publika lokaler, datorer 50 0 50 50   

Kartor (inklusive tillstånd)  120 0 120 120   

Teknisk utrustning: fast projektor i A-salen 200 130 70 70   
Allmän upprustning badplatser, idrottsplatser och 
friluftsområden 2 300 530 1 770 1 770   

Digital utrustning - iordningställande av videokonferensrum 100 0 100 100   

Summa investeringar 17 275 8 650 8 625 7 994   

 
 
 
 



29 

 

Underskott av investeringsmedel för skattekollektivet vid avslut av investeringarna per 2017-12-
31 täcks upp med omfördelning av investeringsmedel då 631 tkr totalt finns i överskott på nämnd 
och skattekollektivsnivå. 
 
Avslutade objekt skattekollektivet 2017 
 

Objektsnr Investering 
Överskott i budget (+) 

(tkr) 

96803 Inventarier (Arbetsmarknad, stöd, integration) -32 

96211 Grön IT-plan 363 

97001 Fritt WiFi 256 

97006 Servrar och kommunikationsutrustning 170 

97007 Generella IT-investeringar (nätverk och övervakning) -395 

97008 Förnyelse datorpark (1/3 av administrativa PC-arbetsplatser) 219 

95046 Bokningssystem FRI 50 

  Summa 631 
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Taxekollektivet 
 

TAXEKOLLEKTIVET 

Investeringar                                                        (Tkr) 
Beslut i 
budget 

Utfall t.o.m. 
december 

Avvikelse/ 
återstår av 

budget 
Överförs 
till 2018 Kommentarer 

Containerburkar (RH) 195 1 194 194   

Ekonomibyggnad (RH) 600 0 600 600   

Digitalkörjournal och alkolås (RH) 40 0 40 40   

KS Avloppsledning till Himmerfjärdsverket 1 300 101 1 199 1 199   

KS Avloppsledning Gnesta -Laxne 35 000 8 358 26 642 26 642   
KS Gnesta vattenverk (utredning, åtgärder mm), 
Vattentäkt 2 000 2 872 -872 -872   

KS (Ledningsnät ventiler och brunnslock), VA-ledning 655 265 390 0 Avslutat 2017 

KS Vatten o avloppsledning 1 072 855 217 0 Avslutat 2017 

KS Pumpstationer 3 200 4 857 -1 657 0 Avslutat 2017 

KS Övervakningssystem 781 488 293 0 Avslutat 2017 

KS Elektriska motorer 700 937 -237 0 Avslutat 2017 

KS Gnesta reningsverk upprustning, avloppsledningsverk 5 434 4 568 866 0 Avslutat 2017 

KS Björnlunda reningsverk sandfilter, pumpar 211 256 -45 0 Avslutat 2017 

KS Datautrustning 500 97 403 0 Avslutat 2017 

KS Reservkraft, pumpar 115 224 -109 0 Avslutat 2017 

KS Reservkraft, VA-byggnader 100 100 0 0 Avslutat 2017 

Ombyggnation Björnlunda avloppsreningsverk -29 507 -536 0 Avslutat 2017 

Investeringar i elektronik, el, styrsystem 900 449 451 0 Avslutat 2017 

Ledningsnät 10 000 8 088 1 912 1 912   

Ventiler, brunnar, pumpstationer 1 500 1 312 188 0 Avslutat 2017 

Gnesta reningsverk upprustning 1 700 1 814 -114 0 Avslutat 2017 

Gnesta ARV ökat underhåll 1 000 630 370 0 Avslutat 2017 

Västra storgatan 4 500 56 4 444 4 444   

VA-banken 100 0 100 100   

Driftövervakning 1 000 447 553 553   

Digital körjournal 120 117 3 0 Avslutat 2017 

VA servicebuss 800 571 229 229   

Lastbil och grävmaskin 2 162 2 552 -390 0 Avslutat 2017 

Stjärnhov ARV 960 932 28 0 Avslutat 2017 

Björnlunda ARV 6 850 4 043 2 807 2 807   

Gnesta VV - sandåterinfiltration 1 500 146 1 354 1 354   

Upprustning Marieströms pumpstation 100 0 100 100   

Gnesta ARV - våtslampump 150 91 59 59   

Renovering gamla vattentornet 600 0 600 600   

VA saneringsplan 1 000 0 1 000 1 000   

Husbilstömning och vattenkiosk 500 192 308 308   

Björnlunda vattenverk 2 000 587 1 413 1 413   

Summa investeringar 89 316 46 512 42 804 42 683   
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Underskott av investeringsmedel före taxekollektivet vid avslut av investeringarna per 2017-12-31 
täcks upp med omfördelning av investeringsmedel då 121 tkr totalt finns i överskott på nämnd 
och taxekollektivsnivå. 
 
Avslutade objekt taxekollektivet 2017 
 

Objektsnr Investering 
Överskott i budget (+) 

(tkr) 

95207 KS (Ledningsnät ventiler och brunnslock), VA-ledning 390 

95208 KS Vatten o avloppsledning 217 

95210 KS Pumpstationer -1 657 

95211 KS Övervakningssystem 293 

95213 KS Elektriska motorer -237 

95216 KS Gnesta reningsverk upprustning, avloppsledningsverk 866 

95217 KS Björnlunda reningsverk sandfilter, pumpar -45 

95219 KS Datautrustning 403 

95220 KS Reservkraft, pumpar -109 

95221 KS Reservkraft, VA-byggnader 0 

95223 Ombyggnation Björnlunda avloppsreningsverk -536 

96202 Investeringar i elektronik, el, styrsystem 451 

96204 Ventiler, brunnar, pumpstationer 188 

96205 Gnesta reningsverk upprustning -114 

96206 Gnesta ARV ökat underhåll 370 

97205 Digital körjournal 3 

97207 Lastbil och grävmaskin -390 

97210 Stjärnhov ARV 28 

  Summa 121 
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Uppdrag och organisation 
 
Kommunchefen arbetar med stöd till förtroendevalda i det strategiska ledningsarbetet och som 
organisationens främsta företrädare i genomförandet av de uppsatta målen. Kommunchefen 
företräder kommunen utåt i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Kommunchefen är chef 
för förvaltningscheferna och själv förvaltningschef på kommunstyrelsens förvaltning. 
Kommunchefen ska följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomi och ta 
initiativ till effektiviseringsåtgärder och samverkan.  
 
Kanslienheten är den enhet som omfattar kommunens centrala kansli. Kansliets främsta 
uppgifter är att tillhandahålla service till andra förvaltningar och förtroendevalda i form av 
sekreterarskap i nämnder och styrelser, stöd i ärende- och dokumentationshantering, juridisk 
konsultation, beslutsunderlag, utredningar, diarieföring, telefonväxel, reception, arkivvård, 
kopiering, frankering och konsultation i arkivvårdsfrågor mm. 
 
Från 2017 har ansvaret för medborgarkontoret och biblioteket flyttas till enheten för 
kommunikation och samverkan.  

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

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

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

Vuxenutbildning och arbetsmarknad (VuA) ansvarar för vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsfrågor där även integrationsfrågor ingår.   

Vuxenutbildningen består av två olika lagstadgade verksamheter: Kommunal vuxenutbildning 
(grundläggande nivå, 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. Slussens medarbetare handleder deltagarna i olika verksamheter. 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.  
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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, 
inomhusanläggningar för idrott, badhus samt samverkan med föreningar.  
Näringslivsansvaret innebär bl a att främja nätverkandet mellan företagen i kommunen genom att 
skapa mötesplatser, främja etableringar och nystartandet av företag. Turismfrågorna handlar om att 
marknadsföra Gnesta som plats och stötta besöksnäringen.  
Medborgarkontoret tillhandahåller främst service till kommunens medborgare och besökare i frågor 
kring turism, lokalbokning, budget- och skuldrådgivning, konsumentvägledning mm. 
Biblioteket tillgodoser medborgarnas behov av litteratur och läsfrämjande aktiviteter. Utställningar 
och kulturevenemang av olika slag anordnas löpande på biblioteket.  
 
Vatten och avlopp (VA) 
VA ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen och omhändertagande av avloppsvatten. 
Detta är kopplat till bl a livsmedelslagstiftning och miljölagstiftning. I ansvaret ligger 4 vattenverk 
och 4 avloppsreningsverk, ledningsnät på drygt 200 km, 21 pumpstationer, 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. För att kvalitetssäkra verksamheten drivs 
kundtjänst och Återvinningsgården i egen regi. Kraft läggs även på information till kunderna. 
Personalansvar och personalbudget ligger under samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Exploateringsverksamhet 
Under exploateringsverksamheten finns kommunens planering av exploateringsområden. 
 
Inom området mark- och fastigheter ingår kommunens mark, kommunaltekniska utredningar, 
ÖP Gnesta, stationsområdet, kursgården och övergripande planering samt miljöstrategiska frågor. 
Personalansvar och personalbudget ligger under samhällsbyggnadsnämnden. 

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

 
 
 
 
 



Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-02-26
Diarienummer: KS.2018.31

Kommunstyrelsen

Remiss gällande Regionbildning

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att generellt ställa sig positiv till innehållet i
skrivelsen Regionbildning; Region Sörmland - Uppdrag och samverkan, men att
framhålla att kommunikationerna av persontrafik till och från Gnesta måste
ha en prioritet för att hela regionen ska utvecklas. Gnesta kommun anser att
regionen måste arbeta för utveckling av västra stambanan, riksväg 57 och
Skavsta flygplats för såväl person- som godstrafik.

2. Regionens uppdrag bör vidare vara att tillhandahålla en tillgänglig hälso- och
sjukvård i hela länet vid tidpunkter som stämmer överens med medborgarnas
möjligheter att ta del av denna. För att underlätta för pendlare i hela länet bör
i första hand primärvården ha förlängda öppettider på kvällar under
arbetsveckorna samt under helger.

3. Gnesta kommun anser att skivelsen är för inriktad på de uppgifter som
landstinget idag ansvarar för, som exempel ser kommunen att områdena
kompetensförsörjning, bredband och infrastruktur endast beskrivs på ett
kortfattat och övergripande sätt. Även om hälso- och sjukvården i Sörmland
kommer att bli den enskilt största uppgiften för regionen önskar Gnesta
kommun att de områden där kommunerna har samverkande uppgifter
beskrivs i bredare och mer beskrivande ordalag.
Vidare konstaterar Gnesta kommun att kommunernas inflytande och
delaktighet genom kommunal representation inte kan garanteras utifrån vad
som beskrivits då det saknas rättslig grund för detta. Därav önskar Gnesta
kommun ett förtydligande kring hur kommunernas inflytande i realiteten ska
kunna säkerställas.

Ärendebeskrivning

Landstinget Sörmland har den 22 januari 2018 skickat över remiss för inhämtande
av synpunkter från länets kommuner avseende skrivelsen Regionbildning; Region
Sörmland - Uppdrag och samverkan. Skrivelsen har arbetats fram av de samgående
organisationerna (Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet) i samråd med
företrädare från länets kommuner och den politiska styrgruppen.



Kommunstyrelseförvaltningen 2 (2)

Kommunen ska lämna svar senast den 2 maj 2018. Under beredningen har
samtliga partiföreträdare bjudits in för diskussion. Kanslichefen har sedan fått i
uppdrag att ta fram förslag till skrivning utifrån dessa diskussioner.

Förvaltningens synpunkter

Då skrivelsen beretts politiskt har förvaltningen inte några synpunkter på
remisssvaret.

Ekonomiska konsekvenser

Remissen är en del i arbetet som syftar till att bilda region, vilket i sig innehåller
frågor av ekonomisk art. Denna remiss berör dock inte dessa frågor.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Regionbildningen torde inte påverka jämställdheten då frågan huvudsakligen
innebär att tre organisationers uppdrag samlas under en huvudman.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-26
2. Missiv, 2018-01-23
3. Remiss, 2018-01-23

Beslutet ska skickas till:

 Landstinget.sormland@dll.se (Ämne: LS-LED18-0178)

Christina Hedberg Staffan Källström

Kommunchef Kanslichef

mailto:Landstinget.sormland@dll.se


2018-01-05 

REGION SÖRMLAND 
Uppdrag och samverkan 

 

 

 

 

 

  

 



1 
 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................................................... 2 

2. Bakgrund och skäl till regionbildning ........................................................................................................................ 2 

3. Regionens uppdrag ................................................................................................................................................... 3 

Sörmlandsstrategin ....................................................................................................................................................... 3 

Hälso- och sjukvård ....................................................................................................................................................... 4 

Uppdrag för sjukhusvården ....................................................................................................................................... 4 

Uppdrag för primärvården ........................................................................................................................................ 4 

Utomlänsvård och utlandsvård ................................................................................................................................. 4 

Habilitering ................................................................................................................................................................ 4 

Regionalt stöd och samverkan inom socialtjänst och vård ....................................................................................... 4 

Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering .................................................................................................... 4 

Forskning och utveckling ........................................................................................................................................... 5 

Hållbar regional utveckling ........................................................................................................................................... 5 

Regional fysisk planering ........................................................................................................................................... 5 

Kollektivtrafik ............................................................................................................................................................ 6 

Infrastruktur och transporter .................................................................................................................................... 7 

Näringslivsutveckling................................................................................................................................................. 7 

Kompetensförsörjning .............................................................................................................................................. 7 

Bredband och digitalisering ...................................................................................................................................... 7 

Jämlik regional tillväxt ............................................................................................................................................... 7 

Folkhälsa ................................................................................................................................................................... 8 

Miljö och klimat ........................................................................................................................................................ 8 

Kultur och besöksnäring ............................................................................................................................................ 8 

Utbildning .................................................................................................................................................................. 8 

EU:s strukturfonder 2014-2020 ................................................................................................................................ 9 

Landsbygdsutveckling ............................................................................................................................................... 9 

4. Samverkan ................................................................................................................................................................. 9 

Kommunernas inflytande och delaktighet .................................................................................................................. 10 

Samverkan inom regionala utvecklingsfrågor ......................................................................................................... 10 

Samverkan inom kultur och besöksnäring .............................................................................................................. 11 

Samverkan inom socialtjänst och vård, FOUiS, hjälpmedelsförsörjning samt Vård- och omsorgscollege ............. 11 

Samverkan vad gäller klagomålshantering inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård .................... 12 

Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering .................................................................................................. 12 

 



2 
 

1. Inledning 
Landstinget Sörmland övertar den 1 januari 2019 det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Formellt blir landstinget region genom att Sörmland skrivs in i denna 
lag. I samma process föreslås även Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet gå samman med 
landstinget och regionförbundet och därigenom ingå i Region Sörmland. Regionen blir därmed länets regionala 
kollektivtrafikmyndighet enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik. 
 
I lagen om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för 
regional transportinfrastruktur i de län som hittills bildat region. Med regionalt tillväxtarbete avses insatser för 
att skapa en hållbar regional utveckling och tillväxt. De landsting som avses i lagen får besluta om att 
landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse istället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelse. 
Landstinget behåller, vid en ombildning, samtliga nuvarande uppgifter, därutöver tillförs uppgifter i enlighet 
med lagen. Det innebär bland annat att landstinget ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, 
upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur samt besluta om användningen av vissa 
statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, samlar 
länets aktörer kring Sörmlands utmaningar och möjligheter utifrån en gemensam målbild för länets aktörer.  
 
Landstinget övertar även ansvaret för vissa av Länsstyrelsen i Södermanlands läns uppdrag som är kopplade 
till regional utveckling. Det mesta av det statliga utvecklingsuppdraget som låg på länsstyrelsen fördes 
emellertid över till regionförbundet redan vid dess bildande 2003, ansvaret har således till övervägande del 
redan förts över från staten. Fördelningen av utvecklingsmedel mellan länsstyrelse och region regleras i 
reglerings/villkorsbrev. I de regioner som redan bildats beslutar regionen om 95 procent av medlen och 
länsstyrelsen om fem procent. Inriktningen är att denna fördelning ska gälla även för Södermanlands län.  
 
Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna det biträde som 
landstinget behöver för regionalt tillväxtarbete och regional transportinfrastrukturplanering. De ska också 
löpande informera landstinget om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets 
utveckling. 

2. Bakgrund och skäl till regionbildning 
Det viktigaste argumentet för en regionbildning i Sörmland är att stärka och utveckla Sörmland utifrån tydliga 
politiska mål. Ett politiskt styrt regionalt organ, istället för flera, innebär ett tydligare politiskt ansvar, ett 
effektivare arbetssätt, bättre möjligheter till samordning samt att medborgarnas kontakter med både politiker 
och tjänstemän underlättas. Ytterligare ett skäl för regionbildning är att egen beskattningsrätt ger större 
ekonomisk styrka än medlemsavgifter till regionförbundet eller via särskilda överenskommelser med 
kollektivtrafikmyndigheten.  
 
En organisation med ett samlat ansvar för regionala utvecklingsfrågor kan ta ett större regionalt ansvar för 
frågor som idag hanteras av flera olika aktörer. Den framtida regionen får ett tydligt demokratiskt mandat och 
egen beskattningsrätt vilket innebär att regionen blir en starkare och tydligare samverkanspartner för staten, 
kommunerna och näringslivet. Ett konkret exempel är att dialogen med staten om infrastruktur underlättas.  
 
I arbetet med att bilda region är det viktigt att ta tillvara möjliga synergier mellan nuvarande 
landstingsuppgifter, det regionala utvecklingsuppdraget och uppdraget att ansvara för länets kollektivtrafik. 
Hälso- och sjukvård som en drivkraft för regional utveckling kan bli ännu tydligare med en koppling till ett 
bredare regionalt uppdrag – på så sätt stärks sambanden mellan välfärd och tillväxt.  
 
I och med att landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret sker en stor förändring såväl 
organisatoriskt som när det gäller förutsättningar att kraftsamla för Sörmlands utveckling. En regional 
utvecklingspolitik utifrån regionens egna förutsättningar kan formas och drivas med större effektivitet, 
tydlighet och kraft. Samverkan med länets kommuner spelar en central roll för hur väl vi tillsammans lyckas 
skapa utvecklingskraft och resultat. Därför är det viktigt att arbetet i regionen byggs med ett starkt kommunalt 
engagemang. Det nära samarbete, mellan lokal och regional, nivå som vuxit fram inom ramen för 
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regionförbundet och de utvecklade processer som förenar primärkommunala intressen med den regionala 
nivån ska vårdas och utvecklas. Exempel på områden för fortsatt samverkan är regionala utvecklingsstrategier 
och handlingsplaner, transportinfrastruktur, trafikförsörjningsprogram, strategiskt näringslivsarbete, 
besöksnäring, kompetensförsörjning, klimat- och miljöarbete, kulturprogram, kommunöverskridande och 
kommungemensamma frågor inom fysisk planering, gemensam finansiering av EU-program, sociala välfärds- 
och folkhälsofrågor samt hälso- och sjukvårdsfrågor.  
 
Parallellt med regionbildningen revideras också den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, som 
har och kommer att få stor betydelse för inriktningen på det regionala ledarskapet. Arbetet med revideringen 
har skett i en bred dialog. Strategin samlar länets aktörer kring Sörmlands utmaningar och möjligheter utifrån 
en gemensam målbild för länets aktörer.  

3. Regionens uppdrag 
Region Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. 
Huvuduppdragen är hälso- och sjukvård respektive hållbar regional utveckling. Regionen ska säkerställa att 
Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl 
fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö. Regionen har också regeringens uppdrag att 
driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, 
näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning. Sörmlandsstrategin är styrande och vägledande för 
regionens verksamhet.  
 
Genom regionbildningen förbättras möjligheterna att arbeta med komplexa frågor/utmaningar som kräver 
system- och helhetssyn och tvärvetenskapliga lösningar, något som kommer att öka förutsättningarna för att 
skapa en hållbar region. Agenda 2030 förväntas få stor betydelse för regionens uppdrag och roll. 
Genomsyrande perspektiv som miljö, jämställdhet och integration ska integreras i regionens verksamhet. En 
god och effektiv samverkan, inom såväl som utanför länet, är av stor betydelse för hur väl vi lyckas med vårt 
uppdrag.  

Sörmlandsstrategin 
Som regionalt tillväxtansvarig ska regionen utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och 
samordna insatser för att genomföra densamma. Den regionala utvecklingsstrategin ska vara en samlad och 
sektorsövergripande strategi för det regionala tillväxtarbetet och innehålla långsiktiga prioriteringar. Strategin 
ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och utveckling i 
länet. Analysen ska ta hänsyn till funktionella samband såväl inom som över länsgränsen och ska utarbetas i 
samverkan med bland annat berörda kommuner. 
 
Regionförbundet Sörmland arbetar just nu (2017) med att revidera länets regionala utvecklingsstrategi, 
Sörmlandsstrategin. Tvärsektoriell samordning – det vill säga att få olika verksamhetsområden att ”dra åt 
samma håll” är kärnan i förslaget till den reviderade strategin. Strategin beskriver processen för ett sådant 
arbete och på vilket sätt olika verksamheter kan dra nytta av varandra. Med utgångspunkt i befolkningen har 
en modell utarbetats för att beskriva hur utbildning, arbetsmarknad, näringsliv, boende och hälsa samspelar 
för att uppnå en hållbar utveckling i Sörmland. Behovet av att anpassa utvecklingsarbetet efter förändrade 
omvärldsförutsättningar innebär bland annat att något målår inte presenteras i Sörmlandsstrategin.  
 
Resultatet av det gemensamma analysarbetet för att fastställa utmaningar och möjligheter för Sörmland har 
lett fram till två övergripande inriktningar för strategin: 

 En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika 

utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas. 

 En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder motsvarar 

efterfrågan. 
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Remissperioden för strategin sträcker sig mellan den 22 januari och den 16 april 2018. Den 20 juni antar 
regionstyrelsen den reviderade Sörmlandsstrategin. Länets kommuner och landstinget har därefter också 
möjlighet att besluta om strategin i sina respektive organisationer.  

Hälso- och sjukvård 
Regionens mest omfattande uppdrag är att erbjuda invånarna i Sörmland en jämlik och effektiv hälso- och 
sjukvård samt tandvård av god kvalitet. Regionen svarar för merparten av den hälso- och sjukvård som erbjuds 
i länet och tillgodoser befolkningens behov av hälso- och sjukvård, antingen i egen regi eller genom avtal med 
privata vårdgivare eller andra sjukvårdshuvudmän. 

Uppdrag för sjukhusvården 

Sjukhusens uppdrag kan sammanfattas i följande områden: mottagningsverksamhet i öppen vård, sluten vård, 
diagnostisk verksamhet, annan behandling och rehabiliteringsverksamhet. Vid sjukhusen finns även 
verksamheter som inte bedrivs i regionens regi, exempelvis laboratorieverksamhet. 
 
Vid de tre sjukhusen – Mälarsjukhuset, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset - bedrivs medicinsk, 
kirurgisk och psykiatrisk sjukvård. Regionen är även huvudman för den rättspsykiatriska vård som erbjuds vid 
Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm som utöver sörmlänningar tar emot patienter från andra delar av 
landet. Här vårdas främst patienter som blivit dömda i domstol och som bedömts vara i behov av psykiatrisk 
vård (tvångsvård). 

Uppdrag för primärvården 

Primärvårdens uppdrag är att tillhandahålla ett brett utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som erbjuds vid 
mottagningar och i hemmet. Åtagandet omfattar människor i alla åldrar med akuta och kroniska besvär. 
Patienter med stora och komplexa vårdbehov, såsom exempelvis multisjuka äldre, svårt kroniskt sjuka, 
demenssjuka och patienter i livets slutskede, är särskilt prioriterade i primärvården. 

Utomlänsvård och utlandsvård 

Region Sörmland köper och/eller har betalningsansvar för viss sjukvård som utförs av vårdgivare utanför det 
egna länet såsom högspecialiserad vård, vård genom det fria vårdvalet, vård utifrån vårdgarantin samt 
akutsjukvård. Det omfattar även, under vissa förutsättningar, vård utanför landet. Invånare har rätt att under 
vissa förutsättningar få sin vård utförd inom EES-länderna. 

Habilitering 

Regionen erbjuder också habilitering för barn, unga och vuxna med varaktiga, medfödda eller tidigt förvärvade 
funktionsnedsättningar. Verksamheten är länsövergripande med mottagningar i Eskilstuna, Katrineholm och 
Nyköping. 

Regionalt stöd och samverkan inom socialtjänst och vård 

Regionen är en viktig part i det regionala stödet för samverkan och kunskapsutveckling av socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård. Länet har förbundit sig att, med stöd av egen finansiering, långsiktigt 
säkerställa en regional samverkans- och stödstruktur. Samverkans- och stödstrukturen är en del i 
partnerskapet med Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och samverkan sker således 
med såväl den nationella som den kommunala nivån. Regionen är även en part i ”Vård- och omsorgscollege”, 
en samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård- och omsorgsområdet. 
Hjälpmedelscentralen har regionens och samtliga kommuners uppdrag att svara för en effektiv och 
lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i länet. 

Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

Regionen ingår som en av flera parter i Samordningsförbundet RAR i Sörmland. I samordningsförbundet ingår 
dessutom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och länets kommuner. Genom finansiell samordning främjar 
förbundet samverkan mellan myndigheter och organisationer i länet som är verksamma inom 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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Forskning och utveckling 

FoU-centrum har starka akademiska kopplingar till Uppsala universitet och arbetar med att stärka Region 
Sörmlands vetenskapliga kompetens. En av huvuduppgifterna är att stimulera, underlätta och samordna 
klinisk, patientnära forskning. FoU-centrum arbetar även med samhällsmedicinska frågeställningar. 
 
Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam och samfinansierad resurs för länets 
kommuner och regionen.  Verksamheten är en del av den regionala samverkan- och stödstrukturen för 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården. 
 
Region Sörmland ingår även i ”Samhällskontraktet” där syftet är att höja kompetensnivån i Mälardalen genom 
bland annat gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, utbildningar som matchar arbetslivets behov 
och mötesplatser för lärande. Samhällskontraktet fokuserar på skola, omsorg, hållbar stadsutveckling och 
framtidens arbetskraft. 

Hållbar regional utveckling 
Enligt den nationella strategin för hållbar tillväxt och attraktionskraft bygger utvecklingspolitiken på att de 
lokala och regionala förutsättningarna tas tillvara.  
 
Det regionala utvecklingsansvaret omfattar, dels uppgifter i det regionala tillväxtarbetet dels uppgifter att 
upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.1 Ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet. 
Arbetet ska bedrivas med syftet att uppfylla målen för den regionala tillväxtpolitiken och EU:s 
sammanhållningspolitik. Den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015 – 2020 
ska vara vägledande för det regionala tillväxtarbetet.   
 
Regionen ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, samordna insatser för genomförandet av 
strategin och följa upp och utvärdera den samma. Regionen har också att besluta om användningen av vissa 
statliga medel för regionalt tillväxtarbete (1:1 Regionalt tillväxtarbete).2 Slutligen ska regionen följa upp, 
utvärdera och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet till regeringen. Hur detta ska ske 
beskrivs i det årliga villkorsbrevet som motsvarar de regleringsbrev som regeringen utfärdar till statliga 
myndigheter. Regionen har även ett generellt uppdrag att analysera och sprida kunskap om Sörmlands 
förutsättningar ur ett tillväxtperspektiv.  
 
Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar regionen för den allmänna kollektivtrafiken samt sjukresor i 
Sörmland. I uppdraget ingår att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram med fastställda mål för den 
regionala kollektivtrafiken. Regionen fattar även beslut om allmän trafikplikt och får efter överenskommelse 
med en eller flera kommuner upphandla persontransport- och samordningstjänster för sådana 
transportändamål som kommunerna ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. 
 
Utöver de lagfästa uppdragen har andra statliga uppdrag tillkommit genom åren via villkorsbrevet. Utöver 
detta har regionen ytterligare uppdrag som tillkommer utifrån separata överenskommelser med andra 
aktörer. 
 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av några av de viktigaste uppdragen inom ramen för hållbar regional 
utveckling. Det är alltså inte en heltäckande bild av regionens uppdrag. 

Regional fysisk planering 

Som regionalt utvecklingsansvarig har regionen i uppdrag att verka inom området fysisk planering. Regional 
fysisk planering utgår från funktionella aspekter såsom arbetsmarknad och pendling och eftersträvar 

                                                           
1 Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och Förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 
2 Fördelningen av medel regleras i reglerings/villkorsbrev. Idag förfogar Regionförbundet Sörmland över 15 508 tkr och 
Länsstyrelsen över 3 877 tkr vilket ger en fördelning på 80/20. I de regioner som redan bildats beslutar regionen om 95 procent 
av medlen och länsstyrelsen om fem procent. Inriktningen är därför att ytterligare 2 907 tkr förs över till Region Sörmland från 
länsstyrelsen. 
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samverkan för regional utveckling genom olika sektorer, som ortsstrukturutveckling samt infrastruktur- och 
kollektivtrafikplanering. Regional fysisk planering kan i detta fall jämställas med begreppet regional rumslig 
planering. 

Kollektivtrafik 

Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar regionen för den allmänna kollektivtrafiken samt sjukresor i 
Sörmland. Uppdraget regleras av lag (2010:1065) om kollektivtrafik. Därtill preciseras uppdraget ytterligare i 
bland annat lag om kollektivtrafikresenärers rättigheter, lag om handikappanpassad kollektivtrafik och lag om 
kontrollavgift i kollektivtrafik.3 I uppdraget ingår att regelbundet ta fram ett regionalt 
trafikförsörjningsprogram med fastställda mål för den regionala kollektivtrafiken. Regionen fattar även beslut 
om allmän trafikplikt och får efter överenskommelse med kommunerna upphandla persontransport- och 
samordningstjänster för sådana transportändamål ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. 
 
Inom sitt uppdrag ska regionen verka för tydliga kopplingar till starka tillväxtregioner och regionala nodstäder 
samt för att utveckla Sörmlands starka samband med omvärlden. Regionen ansvarar vidare för att utveckla 
regionens särskilda förutsättningar med korta avstånd till större befolkningscentra och regionala kärnor i 
Mälardalen.  
 
Som regional kollektivtrafikmyndighet ska regionen också stödja regionens täthet och flerkärnighet med 
stärkta förutsättningar för en sammanhållen och utvidgad arbetsmarknadsregion, samt skapa en ökad 
tillgänglighet till regionala arbetsmarknader. I detta sammanhang ska regionen arbeta för att underlätta 
utveckling av attraktiva städer och hållbara lokala trafiksystem med större andel gång, cykel och 
kollektivtrafik. 
 
Regionen är behörig lokal myndighet enligt EU:s kollektivtrafikförordning och fattar beslut om allmän 
trafikplikt inom länet eller, efter särskild överenskommelse med annan myndighet, myndigheternas 
gemensamma område. Regionen ansvarar för att trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten 
genomförs. 
 
Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar regionen också, efter överenskommelse med en eller flera 
kommuner i länet, för upphandling och samordning av persontransporter och samordningstjänster för 
färdtjänst och riksfärdtjänst som kommunerna ska tillgodose. Efter särskild överenskommelse med en 
kommun får regionen vidare ansvara för planering, upphandling och samordning av skolskjutstransporter. För 
dessa uppdrag ska regionen även förvalta och följa upp ingångna avtal. Regionen ansvarar inte för 
normgivning i form av riktlinjer och grunder för avgifter och inte heller tillståndsgivning för färdtjänst och 
riksfärdtjänst eller beslut om skolskjuts. Detta ansvar har kommunerna. 
 
Som regional kollektivtrafikmyndighet tillhandahåller regionen tjänster för trafikupplysning, bokning och 
samordning av resor samt kundservice och trafikledning4 för allmän och särskild kollektivtrafik inom regionens 
ansvarområde. Regionen tillhandahåller även, genom avtal med Mälardalstrafik AB, kundservicetjänster för 
Movingos5 kunder i Mälardalen. Regionen ansvarar även för upphandling och samordning av persontransport- 
och samordningstjänster för sjukresor. 

                                                           
3 Ytterligare precisering av regionens ansvar som regional kollektivtrafikmyndighet finns i följande lagar och förordningar:  

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och 
väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70. 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principer om 
frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage). 

- Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter. 
- Lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik. 
- Lag (1979:67) om kontrollavgift i kollektivtrafik. 

4 Trafikledning för den allmänna trafiken samt skolskjutsen ansvarar för närvarande trafikföretagen för genom gränssnitt i 
trafikupphandlingarna. 
5 Movingo är en pendlarbiljett som gäller för både regionala tågresor och resor i den lokala kollektivtrafiken i Mälardalen, det vill 
säga Länstrafiken Örebro, SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL och Östgötatrafiken. 
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Infrastruktur och transporter 

Regionen ska aktivt driva, delta och stödja olika utvecklingsprocesser inom transport- och 
infrastrukturområdet och aktivt arbeta med löpande infrastrukturplanering. Regionen ska stödja och vara 
verksam i aktiviteter och organisationer där vi kan bevaka och arbeta strategiskt för Sörmlands intressen inom 
transportpolitiken nationellt, regionalt och lokalt. 
 
Ett uppdrag för regionen är att upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur enligt lagen om 
regionalt utvecklingsansvar och förordning (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. 
Länsplanen ska upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven inom en region och omfatta de tolv 
närmaste åren. Regionen ansvarar för att ta fram och genomföra strategier och handlingsplaner som stödjer 
länsplanearbetet och utvecklingen av ett hållbart transportsystem. 

Näringslivsutveckling 

Regionen ska skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv i Sörmland. Inom näringslivsområdet 
verkar regionen genom andra aktörer. Medfinansieringen av strukturfonderna i Östra Mellansverige och ett 
särskilt handlingsprogram för näringslivsutveckling är exempel på två centrala uppdrag.  
 
Inom regionens näringslivsuppdrag ingår även ett basuppdrag till Almi Företagspartner Stockholm Sörmland 
AB som syftar till att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag för att skapa 
tillväxt och förnyelse.  
 
I regionens strategi för smart specialisering som antogs 2017 fastställs vilka områden som regionen ska satsa 
på för att bli globalt konkurrenskraftig gentemot andra regioner. 

Kompetensförsörjning 

Sedan 2010 har regionen ett regeringsuppdrag6 att etablera en regional kompetensplattform för förbättrad 
kunskap och samverkan om utbildningsbehovet i länet. Möjligheten att kunna rekrytera personal med rätt 
kompetens är en av förutsättningarna för att sörmländska företag ska kunna växa och att nya företag ska vilja 
etablera sig i länet. Det är också en förutsättning för en väl fungerande offentlig sektor. 

Bredband och digitalisering 

Regionen ansvarar för att upprätthålla funktionen som regional bredbandskoordinator, vilket är ett uppdrag 
som utgår från den regionala bredbandsstrategin och som delas med länsstyrelsen. Regionen och 
länsstyrelsen arbetar med övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor som 
fungerar som kontaktpunkt för offentliga och privata aktörer. Uppdraget omfattar även att implementera den 
nationella bredbandsstrategin i Sörmland. I förlängningen omfattar uppdraget också att kommunicera och 
implementera regeringens digitaliseringsstrategi. 

Jämlik regional tillväxt7 

De regionalt tillväxtansvariga aktörerna har ett uppdrag från regeringen att arbeta aktivt med insatser för att 
främja jämställd regional tillväxt med ett intersektionellt perspektiv. Regionen ska kvalitetssäkra att samtliga 
processer som initieras och genomförs alltid beaktar och säkerställer social hållbarhet ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Regionen ska bland annat redovisa hur arbetet med jämställd regional tillväxt bedrivs 
och utvecklas inom det regionala tillväxtarbetet. Arbetet sker bland annat tillsammans med Tillväxtverket, 
länsstyrelsen och länets kommuner och ska integreras med andra processer i regionen. Regionen har också i 
uppdrag att ta fram och verka utifrån en handlingsplan för jämställd regional tillväxt. 

                                                           
6 Regeringsuppdraget kommer eventuellt att revideras genom framtagandet av nya nationella riktlinjer för regionalt 
kompetensförsörjningsarbete. Ändringar kommer enligt uppgift tidigast 2018. 
7 Regionen har valt att bredda inriktningen för arbetet till att utgå från ett normkritiskt perspektiv och arbetar för en jämlik 
regional tillväxt. Det innebär att regionen inte enbart arbetar för en jämvikt mellan kvinnor och män, utan utgår från ett arbete 
som syftar till att skapa jämna förhållanden mellan alla människor, oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, ålder, 
sexuell läggning, religion eller funktionsvariation. 
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Folkhälsa 

Regionens uppdrag inom folkhälsa är att strategiskt arbeta för mer jämlika förutsättningar för hälsa, med 
målet att uppnå god och jämlik hälsa och förebygga sjukdom i befolkningen. Det görs bland annat genom att 
ta fram strategier, handlingsplaner och stödstrukturer runt exempelvis ungas psykiska hälsa, hälsofrämjande 
skolutveckling, sexualitet och hälsa, ANTD-frågor8 samt hälsosamt åldrande. Folkhälsoarbete kräver ett 
tvärsektoriellt anslag och samverkan sker med länets kommuner, länsstyrelsen och civilsamhället. 

Miljö och klimat 

Regionen har ett statligt uppdrag att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för åren 2017-2020 
med syfte att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Målet är en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 
 
Region Sörmlands hållbarhetsprogram 2019-2023 utgår från visionen om en jämlik hälsa och levande kultur i 
en hållbar, livskraftig region. Arbetet ska främja en utveckling som är långsiktigt ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbar. 

Kultur och besöksnäring 

Regionen ansvarar för samordning och utveckling av länsövergripande frågor som rör turism- och 
besöksnäring. Turismuppdraget fokuserar på destinationsutveckling, affärsutveckling och omvärldsbevakning. 
En regional besöksnäringsstrategi ligger till grund för arbetet. 
 
Uppdraget kring turism och besöksnäring utförs idag (2017) via ett upphandlat bolag, STUA, Sörmlands 
turismutveckling AB, som leder och driver det regionala arbetet med fokus på internationell- och nationell 
destinations-, affärs- och marknadsutveckling. I samband med regionbildningsprocessen behöver den 
regionala politiken ta ställning till om uppdraget ska fortsätta utföras av ett upphandlat bolag eller om det ska 
göras i regionens egen regi. 
 
Kulturverksamheten, med regionen som huvudman, bedriver som nationella och regionala uppdrag 
professionell scenkonstverksamhet med teater, musik och dans, museiverksamhet med historia, konst och 
slöjd, länsbiblioteksverksamhet, samt främjandeverksamhet inom dans, film, konst och hemslöjd. 
Verksamheterna styrs av såväl lagstiftning som föreskrifter och av regionala planer. Regionen har inom 
kultursamverkansmodellen i uppdrag att ta fram en kulturplan och stärka kulturutvecklingen i länet och 
samordna det regionala kultursamverkansarbetet. Andra regionala uppdrag är allmänkultur genom 
kulturstipendier, kultur och organisationsbidrag samt taltidningsverksamhet. 
 
Kulturen bidrar till att stärka den regionala utvecklingen och länets attraktivitet. Kulturverksamheten 
medverkar till att stärka demokratin, bildningen och människors möjlighet att påverka sin livssituation och 
samhället. Därigenom skapas förutsättningar för social och ekonomisk tillväxt. Det finns en tydlig koppling 
mellan kulturverksamhet och besöksnäring, näringslivsutveckling, samhällsbyggnad och planering. Redan idag 
består en del av besöksanledningarna i vårt län av kulturella och historiska anledningar. Den lokala kulturen 
och det lokala kulturutbudet är ofta viktiga besöksmål som attraherar besökare. Samspelet mellan 
besöksnäringen och kulturinstitutionerna och kulturmiljöerna samt de kulturella och kreativa näringarna 
bidrar också i många fall till tillväxt och utveckling på en ort.  
 
Regionen bedriver som ett regionalt uppdrag program- och friluftsverksamhet inom Nynäs slott med park och 
naturreservat med inriktning på natur, hållbar utveckling, kulturhistoria, friskvård och rekreation. Därigenom 
bidrar verksamheten till folkhälsa och näringslivsutveckling. 

Utbildning 

Regionen är skolhuvudman för viss grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt 
folkhögskolor. 
 

                                                           
8 ANTD = Alkohol, Narkotika, Tobak och Doping. 
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På Dammsdal bedrivs skolformerna grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
Verksamheten tar emot barn och ungdomar från hela Sverige med funktionsnedsättning inom autismspektrat 
och erbjuder en helhetslösning med skola och boende under elevens skoltid. Verksamhetens målsättning är 
att eleverna efter avslutad skolgång ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt efter sina 
förutsättningar. Verksamheten bedrivs i Vingåker och finansieras med avgifter från placerande kommuner. 
 
Folkhögskoleverksamheten är statligt styrd och utgör ett regionalt uppdrag. I länet är regionen huvudman för 
Åsa och Eskilstuna folkhögskolor. Inom denna verksamhet bedrivs folkbildning och uppdragsutbildning genom 
såväl statliga som lokala uppdrag. Syftet är att stärka och utveckla demokratin, utjämna utbildningsklyftor, 
möjliggöra för människor att påverka sin livssituation och öka delaktigheten i kulturlivet. 
Folkhögskoleverksamheten erbjuder utbildningar för personer över 18 år. Förutom allmän kurs, som är 
folkhögskolans motsvarighet till gymnasiet, erbjuds flera specialkurser inom konst, musik, streetdance och 
återbruk. 
 
På Öknaskolan bedrivs gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning inom naturbruksprogrammet. 
Kursinnehållet i naturbruksprogrammet är statligt styrt och verksamheten statligt reglerad. Inom denna 
verksamhet bedrivs uppdragsutbildning genom såväl statliga som lokala uppdrag. 
 
Regionens utbildnings- och folkbildningsverksamhet bidrar till såväl höjd kompetens som till mänsklig och 
samhällelig utveckling genom att bidra till individers möjlighet att vara en del av samhället. Med tanke på 
länets generellt låga utbildningsnivå är detta av stor vikt. 

EU:s strukturfonder 2014-2020 

Som regionalt utvecklingsansvarig verkar regionen inom ramen för EU:s strukturfondsprogram. Det handlar 
bland annat om att medverka i framtagandet av det regionala programmet för Östra Mellansverige avseende 
Europeiska regionala utvecklingsfonden respektive en regional handlingsplan för Europeiska socialfonden 
Östra Mellansverige. 
 
EU:s strukturfonder är geografiskt avgränsade och omfattar regionalfonden, socialfonden, jordbruksfonden 
samt havs- och fiskerifonden. Det regionala strukturfondsprogrammet för Östra Mellansverige finansieras via 
regionalfonden och socialfonden och omfattar Sörmland, Östergötland, Örebro, Västmanland och Uppsala län. 
Strukturfondspartnerskapet har i sitt programområde till uppgift att prioritera bland godkända ansökningar till 
de regionala strukturfondsprogrammen samt till det nationella socialfondsprogrammet. 

Landsbygdsutveckling  

I det regionala utvecklingsuppdraget ingår att utveckla hela det geografiska området som utgör Sörmland. Det 
sker bland annat genom satsningar inom kollektivtrafik, utbyggnad av transportinfrastruktur, digitalisering, 
kulturverksamhet, service samt en tillgänglig hälso- och sjukvård. Tillsammans med länsstyrelsen arbetar 
regionen med att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden. En koordinering sker av EU-fonderna 
landsbygdsprogrammet och de övriga strukturfonderna för att få bästa möjliga resultat.  
 
Stöd till näringslivsutveckling på landsbygden sker genom stöd till näringslivsfrämjande aktörer såsom Almi 
men även via landsbygdsprogrammet som hanteras av länsstyrelsen. Region Sörmland kommer med stor 
sannolikhet att ansvara för det regionala serviceprogrammet och hemsändningsbidragen från och med 1 
januari 2019. 

4. Samverkan 
En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer människor bor och verkar i. 
Därför är det viktigt att regionen främjar sektorsövergripande/tvärsektoriell samverkan i funktionella 
geografier, både med aktörer inom länet och med aktörer i angränsande län. Modellen för hållbar utveckling i 
Sörmlandsstrategin är vägledande för regionens samverkan. Modellen utgår från människan i centrum och 
belyser att frågor alltid bör beaktas utifrån de av varandra beroende sambanden mellan boendeattraktivitet, 
hälsa, utbildning, arbetsmarknad och näringsliv. 
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En god och effektiv samverkan, inom såväl som utanför länet, är av stor betydelse för hur väl Region Sörmland 
lyckas med sitt uppdrag. Regionen samverkar därför med olika aktörer, inom en rad olika områden på flera 
olika nivåer; internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Regionens uppdrag och roll samt behovet av och 
förutsättningarna för samverkan förändras över tid. Det är mot denna bakgrund därför inte enbart en fråga 
om att förvalta samverkan utan även att utveckla densamma. 
 
Det är av stor betydelse att utveckla och stärka samverkan i regionens geografiska närområde, vilket innebär 
närliggande län i allmänhet och Stockholm i synnerhet. Här handlar det om funktionella samband för att 
möjliggöra exempelvis arbete och studier. 
 
Inom hälso- och sjukvård finns samverkan och samarbeten inom olika områden och på olika nivåer. En viktig 
samverkanskontext här är den sjukvårdsregion som Sörmland ingår i och som utgör en av sex lagstadgade 
sjukvårdsregioner. Samarbetet regleras i ett samverkansavtal i vilket innehåller bland annat reglerat 
samarbete för remitterad vård med de två universitetssjukhusen, samarbete inom cancersatsningen, arbets- 
och miljömedicin, forskning, sällsynta sjukdomar samt även inom kunskapsstyrning, upphandlingar och 
utbildningsfrågor. Samverkan utövas genom en samverkansnämnd. Sjukvårdsregionen har stor betydelse för 
arbetet med nivåstruktureringen av hälso- och sjukvården. Det övergripande målet är att erbjuda regionens 
invånare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet på lika villkor. Inom denna region finns också ett antal 
lärosäten, varav flera universitet, samt den för Sörmland så viktiga samverkans- och samarbetspartnern 
Mälardalens högskola (MDH). 
 
Inom hållbar regional utveckling är arbetssättet processorienterat och innebär bland annat att regionen i de 
allra flesta uppdragen samverkar med andra aktörer under lång tid. Regionen äger med andra ord sällan hela 
frågan utan samverkan och samarbeten med aktörer såväl inom som utanför länet är en förutsättning för 
arbetet. 
 
När det gäller det internationella perspektivet har regionen samverkan med regioner i andra länder inom EU 
och bedriver också samarbetsprojekt inom exempelvis integrations- och mångfaldsområdet. Regionen 
behöver utveckla och stärka samverkan och samarbeten internationellt inklusive att stärka sambanden med 
EU. 
 
I nationell samverkan är kärnan de statliga myndigheternas samverkan med regionerna kopplat till olika 
uppdrag och roller. Ofta, men inte enbart, handlar det om infrastruktur och transporter, bredband och 
digitalisering respektive jämlik regional tillväxt. 
 
Regionen ska fortsätta att vara en aktiv och drivande part i de storregionala sammanhangen och säkerställa en 
positiv utveckling inom olika områden, bland annat inom kollektivtrafik, kompetensförsörjning, hälso- och 
sjukvård, infrastruktur och transporter, kultur, forskning och utveckling respektive EU:s strukturfonder. 
Samverkan på lokal/kommunal nivå handlar bland annat om kollektivtrafik, civilsamhället, nationella 
minoriteter, socialtjänst och angränsad hälso- och sjukvård, kultur, folkhälsa, landsbygdsutveckling och 
näringslivsutveckling. I denna samverkan är regionens ambition att bidra till att utveckla och stärka samverkan 
ytterligare. 

Kommunernas inflytande och delaktighet 

Samverkan inom regionala utvecklingsfrågor 

Flertalet av regionens arbetsuppgifter har stark anknytning till länets kommuner. Således är ett mycket nära 
samarbete med länets kommuner en förutsättning för att skapa en framgångsrik region. Det finns uppgifter 
där kommunerna har det formella ansvaret med en tydlig regional dimension, exempelvis samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och utbildning. Det finns andra uppgifter där ansvaret formellt är delat och där det redan 
nu finns en formaliserad samverkan. Slutligen finns det uppgifter med en formell uppgiftsfördelning där det 
också finns en mer eller mindre utbyggd samverkan. 
 
Kommunernas fortsatta inflytande över de regionala utvecklingsfrågorna i regionen är av stor betydelse och 
en av de bärande hörnstenarna i den fortsatta processen. Det finns en bred samsyn i länet att kommunernas 
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inflytande och påverkansmöjligheter på regionala frågeställningar måste säkras. Möjligheter till aktiv 
samverkan bör därför skapas organisatoriskt och kräver ett aktivt engagemang från både regionen och 
kommunerna, inte minst när det gäller samverkan inom långsiktiga strategiska hållbarhetsfrågor. 
 
De regionala utvecklingsfrågorna hanteras av en nämnd där kommunernas inflytande och delaktighet 
säkerställs via kommunal representation. Nämnden ska bereda och besluta i operativa frågor som berör 
hållbar regional utveckling samt bereda ärenden för beslut i regionstyrelse eller regionfullmäktige. Till 
området hållbar regional utveckling hör bland annat näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, 
strukturfonder, arbetsmarknad, infrastruktur, kollektivtrafik, fysisk planering, folkhälsa samt miljö och klimat. 
Regionens arbete med regional fysisk planering utgår från funktionella aspekter såsom arbetsmarknad och 
pendling och eftersträvar samverkan för regional utveckling genom olika sektorer, som ortsstrukturutveckling, 
infrastrukturplanering och kollektivtrafikplanering. I den kommunala samhällsplaneringen handlar fysisk 
planering om hur mark och vatten bör användas. Detta görs genom tre olika typer av fysiska planer, 
översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser, vilka styrs av plan- och bygglagen. 
 
Regionen ska verka för att samordna den kommunala fysiska planeringen med regional utveckling. Den 
regionala fysiska planeringen ska ge förutsättningar att hantera utmaningar och ta tillvara möjligheter som 
fastställs i Sörmlandsstrategin. Den regionala fysiska planeringen ska även vara ett stöd i samordningen med 
att koppla samman det regionala utvecklingsarbetet med kommunernas översiktsplanering, exempelvis 
genom så kallade strukturbilder. Regionen ska även verka för att främja samordning mellan 
infrastrukturplanering, kollektivtrafikplanering, bostadsförsörjning och storregionala planering. 

Samverkan inom kultur och besöksnäring  

Den statliga fördelningen av kulturpengar sker till den regionala myndigheten som har uppdraget att fördela 
pengarna till kommunerna och kulturevenemang. Här måste samverkan/samråd ske mellan regionen och 
kommunerna. I Sörmland finns Samkultur Sörmland, en regional samverkansgrupp som verkar för att utveckla 
Sörmlands kulturliv genom dialog och samråd. 
 
Samkultur Sörmland är ett samrådsorgan med representanter från länets kommuner och landstinget 
Sörmland. Samrådsorganets uppdrag är att främja samverkan mellan länets kommuner och regionen om den 
regionala kulturplanen och kulturverksamheten i länet. Samrådsorganet arbetar med, och håller levande, en 
för Sörmland gemensam kulturvision, deltar i arbetet med att ta fram underlag för länets regionala kulturplan 
samt uppföljning, utvärdering och analys av densamma. 
 
Även när det gäller besöksnäringen finns ett stort behov av samverkan med länets aktörer. Allt oftare är 
kulturevenemang och kulturupplevelser i Sörmland en huvudsaklig besöksanledning. Denna utveckling har inte 
bara förstärkt betydelsen av kulturturism utan även skapat nya resemönster som exempelvis design- eller 
filmdriven turism. 
 
Svensk besöksnäring sysselsätter allt fler människor i hela landet och har en allt större betydelse för 
samhällsutvecklingen. Kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter ansvarar för verksamheter som 
ofta är avgörande för näringens möjligheter att utvecklas. En väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik är 
ett exempel på viktiga förutsättningar för att näringen ska kunna utvecklas. Länets kommuner har flera viktiga 
roller som påverkar företagens utveckling genom sin myndighetsutövning, tillstånd- och tillsynsverksamhet. 
Regionen kan tillsammans med länets kommuner arbeta aktivt med företagsfrämjande insatser som 
kompetensutveckling, nätverksarbete och att driva samverkansprocesser. 

Samverkan inom socialtjänst och vård, FOUiS, hjälpmedelsförsörjning samt Vård- och 

omsorgscollege 

Regionen och länets kommuner samverkar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård genom en 
gemensam nämnd. Nämnden ansvarar för det regionala stödet för samverkan och kunskapsutveckling av 
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, som länet genom avtal har förbundit sig att långsiktigt 
säkerställa och finansiera.  
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Den gemensamma nämnden ska tillvarata de synergier som ligger i att samverka mellan huvudmännen, öka 
effektiviteten, förbättra kvaliteten samt skapa så likvärdig service som möjligt inom berörda områden. 
Nämnden har också i uppdrag att hantera nationella uppdrag/utredningar, statsbidrag och föreskrifter och 
rekommendationer som berör samverkan eller kunskapsutveckling som med fördel hanteras gemensamt. 
 
Den gemensamma nämnden har också regionens och samtliga kommuners uppdrag att svara för en effektiv 
och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i länet. 
 
Inom nämndens ansvarsområde ligger också samverkan kring vård- och omsorgscollege, en samverkansform 
mellan arbetsliv och utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Samarbetet inom vård- och omsorgscollege 
sker på såväl nationell som regional och lokal nivå. 
 
Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS), länets gemensamma resurs för kunskapsutveckling och 
brobyggare mellan forskning och praktik, är en del av den regionala samverkans- och stödstrukturen. 
 

Samverkan vad gäller klagomålshantering inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård 

Klagomålshantering inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård hanteras av en nämnd vars 
huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare inom 
hälso- och sjukvård samt tandvård, samt att få klagomål besvarade av vårdgivaren.  
 
Nämnden ska också tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta till 
vara sina intressen i hälso- och sjukvården, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, främja 
kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för 
patienterna till vårdgivare och vårdenheter, samt informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och 
andra berörda om sin verksamhet.  
 
Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och 
sjukvård anpassas efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål 
och synpunkter samt uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av 
vården. 
 
Nämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av stödpersoner till patienter som vårdas 
enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller enligt 
smittskyddslagen (2004:168). 

Samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

Regionen och länets kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inom området 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Målsättningen är att stärka individers förmåga till egenförsörjning och 

minskat bidragsberoende. Genom lokala samverkansgrupper (LSG) uppmärksammas grupper som riskerar 

ohälsa och hinder i rehabiliteringskedjan identifieras. Fortsatt samverkan inom området är angeläget och det 

politiska ägarskapet för området avses att närmare utredas.  

 







Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-02-26
Diarienummer: KS.2018.32

Kommunstyrelsen

Remiss gällande Sörmlandsstrategin

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att generellt ställa sig positiv till innehållet i den
reviderade Sörmlandsstrategin, men att framhålla att fungerande
kommunikationer är av yttersta vikt för fungerande arbetsmarknad genom
pendling och godstransporter i hela länet. I Gnesta kommuns fall avser det i
huvudsak västra stambanan och riksväg 57.

Ärendebeskrivning

Regionförbundet Sörmland har den 22 januari 2018 skickat över inbjudan att
besvara remiss avseende revidering av Sörmlandsstrategin. Själva strategin
tillhandahölls endast som en länk på följande sida:

http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/

Kommunen ska lämna svar senast den 16 april 2018. Under beredningen har
samtliga partiföreträdare bjudits in för diskussion. Kanslichefen har sedan fått i
uppdrag att ta fram förslag till skrivning utifrån desssa diskussioner.

Förvaltningens synpunkter

Då skrivelsen beretts politiskt har förvaltningen inte några synpunkter på
remisssvaret.

Ekonomiska konsekvenser

Sörmlandsstrategin innbär inte några kostander för kommunen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Revidieringen av Sörmlandsstrategin är en handling som ägs av Regionförbundet
och från den 1 januari lär ägas av Region Sörmland. Strategin torde inte påverka

http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
http://region.sormland.se/regional-utveckling/soermlandsstrategin/
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jämställdheten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse
2. Missiv, 2018-01-23

Beslutet ska skickas till:

 info@region.sormland.se (ange 17-099 i ämnesrad)

Christina Hedberg Staffan Källström

Kommunchef Kanslichef

mailto:info@region.sormland.se






Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-02-13
Diarienummer: KS.2017.377

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport: löner, lönerelaterade avgifter och pensioner

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner förvaltningens förslag till svar på revisionsrapport om

löner, lönerelaterade avgifter och pensioner.

Ärendebeskrivning

Revisionen har genomfört en granskning av kommunens interna kontroll
avseende rapportering av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner.
Granskningen syftar till att bedöma tillförlitligheten i lönesystemet och om den
interna kontrollen avseende rapportering av löner, lönerelaterade avgifter och
pensioner är tillräcklig.

Under förvaltningens synpunkter kommenteras de bedömningar och
rekommendationer som revisorerna gjort utifrån kontrollmål i syfte att besvara
revisionsfrågan.

Förvaltningens synpunkter

Löner, lönerelaterade avgifter och pensioner utgör tillsammans bland de största
kostnaderna i Gnesta kommuns verksamheter. Det finns också risker förknippade
med lönehanteringen, exempelvis registerhållning, hantering av lönesystemet i
övrigt, rapportering och arbetsledarnas kontroll av löneunderlagen. Den större
delen av Gnesta kommuns lönehantering sköts av löneenheten i Katrineholm.
Vissa delar, som exempelvis lönerevisionen, hanteras dock fortsatt i Gnesta
kommun och alla anställningsavtal förvaras på plats i Gnesta. En felaktig
lönehantering kan få stora konsekvenser för såväl anställda som för kommunen.

Nedan kommenteras de bedömningar och rekommendationer som revisionen
gjort i sin granskning utifrån uppsatta kontrollmål.

Kontrollmål 1: Nyckelkontroller i löneprocessen finns och tillämpas.
Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att kontrollmålet är delvis
uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att det vid lönerevisionen inte görs någon
avstämning av att justerad lön är korrekt.
Kommentar: Kommunen kommer i samband med lönerevision 2018 införa en
avstämningsrutin där HR säkerställer att löner inrapporterade i
förhandlingsverktyget är de löner som ligger till grund för lönehanteringen i
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Katrineholm.

Kontrollmål 2: Det finns tillfredsställande förklaringar till orimliga värden när det
gäller månadslöner, timlöner etc.
Samtliga granskade månadslöner har verifierats utan anmärkning mot
anställningsavtal/lönerevision. Kontrollmålet bedöms därmed vara uppfyllt.

Kontrollmål 3: Det finns tillfredsställande förklaringar till eventuella
dubbelregistreringar.
Vid uppföljning av möjliga dubbelutbetalningar har tillfredsställande förklaringar
erhållits som styrker att dubbelutbetalningar inte gjorts. Mot bakgrund av detta
bedöms kontrollmålet vara uppfyllt.

Kontrollmål 4: Analys av olika lönearter (ob-tillägg, övertidsersättning, jour- och
beredskapsersättning etc.) visar inte på några oförklarliga avvikelser.
Tillfredsställande förklaringar till fluktuationer har erhållits. Kontrollmålet
bedöms därför vara uppfyllt.

Kontrollmål 5: Samtliga anställningar är korrekt registrerade i lönesystemet.
Vid verifiering avseende utbetalningar till personer med ologiska personnummer
samt utbetalningar till personer med avvikande ålder har rimliga förklaringar
erhållits. Däremot noterades att lön hade utbetalats till en person som avslutat sin
anställning. Mot bakgrund av detta bedöms kontrollmålet vara delvis uppfyllt.
Kommentar: Rutiner finns för hur en uppsägning ska lämnas till HR och vidare
till lönekontoret. I det noterade fallet har ansvarig chef lämnat ärendet till HR för
sent för att stoppa en utbetalning av lön. Återbetalning har skett och kommunen
har inte lidit ekonomisk skada. Vid introduktion av nya chefer kommer vikten av
återrapportering av förändring av anställningsavtal till HR och lönekontoret att
påtalas.

Kontrollmål 6: Analys av kostnadsersättning (bilersättning, utlägg etc.) visar inte
på några oförklarliga avvikelser.
Avstämning av rutin för registrering av reseersättning och traktamente har gjorts.
Samtliga utvalda reseersättningar kunde verifieras utan anmärkning. Kontrollmålet
bedöms därför vara uppfyllt.

Kontrollmål 7: Inga oförklarliga avvikelser noteras gällande semesterlöneskuld,
kontrolluppgifter samt möjlighet till körning av period 13.
Granskningen ger att det finns fastställda rutiner för de avstämningar som
genomförs hos såväl löneenheten som Gnesta kommun. Kontrollmålet bedöms
vara uppfyllt.

Kontrollmål 8: Det finns rutiner för redovisning och avstämning inklusive
underlag för lönerelaterade avgifter och pensioner.
Revisionen har kartlagt rutiner för hantering och kontroll av källskatt,
arbetsgivardeklarationer och pensioner. Avstämning har även gjorts för beräknad
källskatt och nettolön mot redovisningen samt avstämning mot
arbetsgivardeklaration utan anmärkning. Den sammanfattande bedömningen är
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att kontrollmålet är uppfyllt.

Kontrollmål 9: Rutiner för avvikelserapportering (närvaro/frånvaro) finns och
tillämpas.
Lönesystemet har vissa inbyggda kontroller som genomförs vid den månatliga
lönekörningen. Varje registrering måste sedan attesteras av behörig chef för att gå
vidare till utbetalning. Med bakgrund av detta bedömer vi att rutinerna är
tillfredsställande och att kontrollmålet är uppfyllt.

Rekommendationer:
Mot bakgrund av noterade brister rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
Säkerställa att rutin för inrapportering av, exempelvis, avslutade anställningar till
löneenheten finns och efterlevs.
Utforma rutiner för avstämning av justerad lön i samband med löneöversynen.

Kommentarer:
Vid introduktion av nya chefer kommer vikten av återrapportering av
anställningsavtal till HR och lönekontoret att ytterligare påtalas.
Kommunen kommer i samband med lönerevision 2018 att införa en rutin där
HR säkerställer att löner inrapporterade i förhandlingsverktyget överensstämmer
med de löner som ligger till grund för lönehanteringen i Katrineholm.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Jämställdhetsanalys anses inte vara relevant i detta ärende då det avser granskning
av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner oavsett kön.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-13
2. Revisionsrapport: löner, lönerelaterade avgifter och pensioner

Beslutet ska skickas till:

 Revisionen

Christina Hedberg Susanne Gustafsson

Kommunchef Ekonomichef



Björn Svallfors 
Vice ordförande 

GNESTA 
KOMMUN 2017-12-13 

      

Revisionsskrivelse 
Kommunstyrelsen 

För kännedom 
Kommunfullmäktige 

Gnesta kommun 

Ink: 2017 -17-- 13 
Dnr:  

För handläggning:  

Revisionsrapport: löner, lönerelaterade avgifter och pensioner 
Kommunens förtroendevalda revisorer har genomfört en granskning av kommunens interna 
kontroll avseende rapportering av löner, lönerelaterade avgifter och pensioner. Granskningen 
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1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en 
granskning av kommunens interna kontroll avseende rapportering av löner, 
lönerelaterade avgifter och pensioner. 

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen 
avseende löner och ersättningar i huvudsak är tillräcklig. I granskningen har dock 
följande brister noterats: 

• Vid verifiering av utbetalningar noterades att en person fått lön utbetald 
trots att anställningen hade avslutats. 

• Vid verifiering av nyckelkontroller noterades att ingen avstämning görs av 
att justerade lön är korrekt utifrån löneöversynen. 

Mot bakgrund av noterade brister rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att rutin för inrapportering av, exempelvis, avslutade 
anställningar till löneenheten finns och efterlevs. 

• Utforma rutiner för avstämning av justerad lön i samband med 
löneöversynen. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts utifrån kommunens totala utgifts-
och inkomstslagsredovisning samt utifrån en inventering av redovisningsrutinerna 
utifrån vägledning för redovisningsrevision från SKYREV (Sveriges Kommunala 
Yrkesrevisorer), som i tillämpliga delar bygger på ISA (International Standard of 
Audit). 

Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet. I och med att 
personalkostnaderna utgör en så pass stor del av de totala externa kostnaderna är 
väsentligheten hög. Det finns också risker förknippade med lönehanteringen. I den 
centrala hanteringen kan det finnas risk för att registerhållningen och hanteringen 
av lönesystemet i övrigt, inte alltid fungerar som avsett. I den mån lönehanteringen 
har decentraliserats finns ökad risk för att lönerapporteringen och arbetsledarnas 
kontroll av löneunderlagen inte fungerar tillfredsställande. En felaktig löne-
hantering kan få stora konsekvenser för såväl anställda som för kommunen. 

2.2. Revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningen syftar till att bedöma tillförlitligheten i lönesystemet. Följande 
revisionsfråga har formulerats för att besvara syftet med granskningen: 

• Är den interna kontrollen avseende rapportering av löner, lönerelaterade 
avgifter och pensioner tillräcklig? 

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har vi 
utgått från följande kontrollmål: 

• Nyckelkontroller i löneprocessen finns och tillämpas. 
• Det finns tillfredsställande förklaringar till orimliga värden när det gäller 

månadslöner, timlöner etc. 
• Det finns tillfredsställande förklaringar till eventuella dubbelregistreringar. 
• Analys av olika lönearter (ob-tillägg, övertidsersättning, jour- och 

beredskapsersättning etc.) visar inte på några oförklarliga avvikelser. 
• Samtliga anställningar är korrekt registrerade i lönesystemet. 
• Analys av kostnadsersättning (bilersättning, utlägg etc.) visar inte på några 

oförklarliga avvikelser. 
• Inga oförklarliga avvikelser noteras gällande semesterlöneskuld, 

kontrolluppgifter samt möjlighet till körning av period 13. 
• Det finns rutiner för redovisning och avstämning inklusive underlag för 

lönerelaterade avgifter och pensioner. 
• Rutiner för avvikelserapportering (närvaro/frånvaro) finns och tillämpas. 

2.3. Revisionskriterier och avgränsning 
Revisionskriterier utgår från aktuella lagstiftning inklusive övrig normgivning inom 
området samt interna styrande och stödjande dokument. 

Avgränsning har gjorts enligt ovanstående revisionsfråga och kontrollmål. 
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen och samtliga facknämnder. 
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2.4. Revisionsmetod 
Granskningen bygger på en registeranalys som omfattar all lönedata för Gnesta 
kommun under perioden januari till augusti 2017. Delar av utfallet av register-
analysen presenteras i rapporten. Avvikande värden har följts upp med löne-
enheten. Vidare har en uppföljning avseende ett antal centrala kontrollrutiner 
gjorts. 

Registeranalysen har omfattat följande delar: 

• Analys av orimliga värden när det gäller månadslöner, timlöner etc. 
• Identifiering av möjliga dubbelregistreringar. 
• Fördelning och analys per olika lönearter (ob, övertid, jour- och beredskap) 
• Identifiering av personal med avvikande ålder, avvikande perioddatum etc. 
• Analys av kostnadsersättning (bilersättning, utlägg etc.) 
• Uttag ur systemet av listor för semesterlöneskuld och kontrolluppgifter 
• Beräkning av lönearter som avser källskatt och bruttolön angivna av Gnesta 

kommuns samt avstämning mot Gnesta kommuns huvudbok. 
• Avstämning av bruttolön, förmåner, källskatt och sociala avgifter mot 

arbetsgivardeklarationer. 

Uppföljning och verifiering av identifierade avvikelser och orimliga värden har 
gjorts. Vidare har en genomgång och analys av avstämningsrutiner gjorts. 
Materialet har kompletteras via intervjuer med lönechefen och en systemförvaltare 
på löneenheten. 

Revisionsrapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstemän. 
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3. Granskningsresultat 
Den större delen av Gnesta kommuns lönehantering sköts av löneenheten i 
Katrineholm. Vissa delar, som exempelvis lönerevisionen, hanteras dock fortsatt i 
Gnesta kommun och alla anställningsavtal förvaras på plats i Gnesta. 

3.1. Nyckelkontroller i löneprocessen 

Kontrollmål: Nyckelkontroller i löneprocessen finns och tillämpas. 

Vi har genom intervju med lönechef och systemförvaltare på löneenheten 
identifierat nyanställning (upprättande av anställningsavtal och registrering i 
personalsystem), lönerevision (löneöversyn) samt löneutbetalning som tre 
huvuddelar i löneprocessen. Till varje del har nyckelkontroller identifierats och 
testats. 

Test av kontroll vid nyanställning 

Rekryteringsprocessen startar i försystemet WinLas där anställande chef hanterar 
processen. Det är sedan chefen, alternativt administratör med tilldelad behörighet, 
som fyller i anställningsavtalet i WinLas. Anställningsavtalen skrivs ut från WinLas 
och skrivs under av chef och den nyanställde. Originalen sparas sedan i person-
arkivet hos Gnesta kommun. Löneenheten i Katrineholm hämtar sedan upp 
anställningsavtalet i WinLas och fyller manuellt i det i lönesystemet. Det sker ingen 
efterkontroll för att säkerställa att rätt uppgifter fylls i. Som ett led i intern-
kontrollen kontrolleras däremot ett antal anställningsavtal mot att korrekt lön är 
inskrivet i systemet. 

I ovan beskrivna process har vi identifierat en nyckelkontroll som att det under-
skrivna anställningsavtalet överensstämmer med informationen i lönesystemet. Vi 
har gjort ett stickprov på fem medarbetare där vi kontrollerar att det finns under-
skrivna anställningsavtal. I samtliga fall fanns underskrivna avtal. 

Test av kontroll vid lönerevision 

Processen avseende kommunens lönerevision genomförs årligen och administreras 
av HR-avdelningen hos Gnesta kommun. Inför lönerevision förs information från 
lönesystemet över till en löneöversynsmodul. Där ansvarar sedan respektive chef för 
att fylla i de nya lönerna. När HR-avdelningen meddelar att lönerna är avstämda 
och godkända för löneenheten över lönerna till lönesystemet. I samband med 
överföringen skickar systemet fellistor som ska kontrolleras och det görs en 
översiktlig kontroll av att lönerna ser rimliga ut. 
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Som test av nyckelkontrollen har vi säkerställt att underlag finns avseende löne-
revisionen för en medarbetare. I granskningen har det framkommit att det inte görs 
några kontroller av att lönen som sätts i samband med lönerevisionen är korrekt. 

Test av kontroll vid utbetalning samt attest 

Vid den månatliga löneutbetalningen stängs systemet ett par dagar innan löne-
utbetalningen för att löneenheten ska ha en dag att genomföra kontroller. I nästa 
steg startas lönekörningen. Löneenheten godkänner filen som går till banken. När 
löneutbetalning är verkställd skickar banken en kvittens på utbetalningen. Löne-
enheten jämför denna mot utbetalningsordern och sparar avstämningen i en pärm. 
Löneenheten tar även fram utanordningslistor som skickas till ekonomiavdelningen 
i Gnesta kommun som läser in filen i ekonomisystemet. När löneutbetalningen dras 
från bankkontot gör ekonomiavdelning en avstämning mellan utbetalning och den 
utbetalningsorder de erhållit från löneenheten. 

Avseende test av kontroll vid den månatliga utbetalningen samt attest har vi 
säkerställt att summan i bankens bekräftelse överensstämmer med underskriven 
utbetalningsordern för två månader (mars respektive september år 2017) samt med 
bokningen i Gnesta kommuns ekonomisystem. Kontrollen genomfördes utan 
anmärkning. 

3.1.1. Vår bedömning 
Samtliga test av kontroller utom ett genomfördes utan anmärkningar. Avseende 
kontroll vid lönerevisionen noterar vi att det inte görs någon avstämning av att 
justerad lön är korrekt. Med bakgrund av detta blir bedömningen att kontrollmålet 
är delvis uppfyllt. 
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3.2. Analys av orimliga värden 

Kontrollmål: Det finns tillfredsställande förklaringar till orimliga värden när 
det gäller månadslöner, timlöner etc. 

Fördelning av grundlön 

60.000 - 100.000 ' 
50.000- 60.000 
45.000 - 50.000 
40.000 - 45.000 
35.000- 40.000 
30.000 - 35.000  

        

        

        

25.000 - 30.000  
20.000 - 25.000  
15.000- 20.000  • 
10.000- 15.000 
5.000- 10.000 

0 - 5.000 le 
<0 1 

       

_ JUMMINEN1111~ 

_ 

       

       

         

         

         

          

0 50 100 150 200 250 

I diagrammet ovan framgår lönefördelningen för löntagare med grundlön, dvs. 
månadslön eller timlön. Som framgår av diagrammet har en stor del (ca 76 %) av de 
anställda i kommun en lön mellan 15 000 och 35 000 kronor. En del löntagare har 
en månatlig lön mellan o och io 000 kronor, vilket förklaras av att kommunen har 
behovsanställda timvikarier. 

Uppföljning har gjorts avseende de tio löntagarna med högst månatlig grundlön, 
där grundlönen har stämts av mot anställningsavta1.1 Resultatet av uppföljningen 
visar att samtliga grundlöner överensstämmer med anställningsavtal. 

En utsökning har även gjorts avseende höga bruttolöner. Uppföljning gjordes 
avseende de sex högsta bruttolönerna, se tabell 2 i bilaga 1. Resultatet av 
uppföljningen visade att posterna avsåg avgångsvederlag, månadslöner samt 
semesterersättning. Samtliga stämdes av utan anmärkning. 

3.2.1. Vår bedömning' 
Samtliga granskade månadslöner har verifierats utan anmärkning mot anställnings-
avtal/lönerevision. Uppföljningen visade att posterna avsåg avgångsvederlag, 
månadslöner samt semesterersättning. Samtliga stämdes av utan anmärkning 
Kontrollmålet bedöms därmed vara uppfyllt. 

1 Se tabell 1, bilaga 1. 
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3.3. Analys av dubbelregistreringar 

Kontrollmål: Det finns tillfredsställande förklaringar till eventuella 
dubbelregistreringar. 

En analys av lönetransaktionerna har gjorts för att identifiera potentiella dubbel-
registreringar/utbetalningar av lön. Förekomsten av följande kombination mer än 
en gång under samma period har betraktats som en potentiell dubbelutbetalning• 
löneart för månadslön + personnummer + löneperiod + belopp. 

I analysen fångades 180 stycken potentiella dubbelutbetalningar överstigande io 
000 kr. Uppföljning med kommunen gjordes avseende tio av de potentiella 
dubbelutbetalningarna. Vid verifieringarna erhölls rimliga förklaringar som styrker 
att dubbelutbetalningar inte gjorts. Samtliga avsåg retroaktiva betalningar och 
korrigeringar. Den analysmetod som tillämpats av PwC bygger på absoluta tal vilket 
medför att den inte gör skillnad på plus och minus. Detta innebär att till exempel 
korrigeringar av en post identifieras som en potentiell dubbelutbetalning i analysen. 
De potentiella dubbelbetalningar som har verifierats presenteras i tabell 3, bilaga 1. 

3.3.1. Vår bedömning 
Vid uppföljning av möjliga dubbelutbetalningar har tillfredställande förklaringar 
erhållits som styrker att dubbelutbetalningar inte har gjorts. Mot bakgrund av detta 
bedöms kontrollmålet vara uppfyllt. 

3.4. Analys av olika lönearter 

Kontrollmål: Analys av olika lönearter (ob-tilläg g, övertidsersättning jour-

 

och beredskapsersättning etc.) visar inte på några oförklarliga avvikelser. 

Nedan presenteras de beloppsmässigt mest använda lönearterna i kommunen. Det 
bedöms rimligt att dessa lönearter utgör de beloppsmässigt största lönearterna. 
Uppföljning av dessa lönearter görs i andra avsnitt i denna granskning varför ingen 
ytterligare verifiering görs i detta avsnitt. 

Löneart Total utbetalning jan-aug 2017 (tkr) 

1101- Månadslön 124 719 394 kr 
Pool - Timlön lo 932 840 kr 

1103 - Månadslön vikariat 8 174 592 kr 
9401 - Preliminär skatt enligt tabell -33 420 908 kr 

En övergripande fluktuationsanalys har gjorts avseende ett antal lönearter för ob-
tillägg, övertids- och jourersättning, se tabeller nedan. 

Kommunen använder flera lönearter för OB-tillägg. Vid uppföljning med löne-
enheten framkommer att OB-tilläggen är släpande, dvs, utbetalningen i januari 
avser december. OB-storhelg har två tydliga toppar under granskningsperioden, 
januari och maj. Detta stämmer väl överens med hur helgdagarna har infallit under 
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den aktuella perioden (julen medför stora OB-utbetalningar i januari och påsken 
medför stora OB-utbetalningar i maj). OB-kväll och OB-natt ligger jämt över 
perioden, medan OB-helg ökar något under juni. Ökningen beror på att OB-tillägget 
har höjts från och med första maj 2017, vilket syns i utbetalning i juni. 

Fluktuationsanalys OB-tillägg 
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-100 000 kr 
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OB vardag kväll OB vardag natt OB veckoslut  — OB storhelg 

 

Övertid rapporteras i självserviceportalen och beviljas av överordnad chef. I likhet 
med utbetalning av OB-tillägg släpar utbetalningen av övertidsersättning en månad. 
Utbetald övertidsersättning ligger relativt jämnt under granskningsperioden men 
ökar i juni. Det uppges kunna bero på att anställda tar ut sin övertidsersättning till 
sommaren. 

Fluktuationsanalys Övertid 
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Utbetald jourersättning ligger relativt jämnt över hela granskningsperio den och det 
rör sig om förhållandevis låga belopp. 
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Fluktuationsanalys Jourersättning 
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3.4.1. Vår bedömning 
Vid uppföljning av fluktuationer mellan månaderna för ett antal lönearter har 
tillfredsställande förklaringar till fluktuationerna erhållits. Mot bakgrund av detta 
bedöms kontrollmålet vara uppfyllt. 

3.5. Analys av personalregistret 

Kontrollmål: Samtliga anställningar är korrekt registrerade i lönesystemet. 

En jämförelse mellan transaktionsfil och personalregistret har utförts för att 
säkerställa att inga transaktioner skapats på anställda som ej finns upplagda i 
personalregistret. I analysen identifierades 2 personer som erhållit lön efter 
anställningens slut. Uppföljning gjordes avseende dessa personer, se tabell 4i 
bilaga 1. I samband med granskningen noterades att en av dessa hade fått för 
mycket lön utbetalt. Avseende båda personerna noteras att löneenheten fått 
information två respektive tre månader efter att anställningen faktiskt avslutats. 

En uppföljning gjordes även avseende tre personer som erhållit lön innan 
anställnings början, se tabell 5 i bilaga 1. Samtliga tre utbetalningar har avstämts 
utan anmärkning. Det avsåg, bland annat, anställda som bytt anställning inom 
kommunen och utbetalningarna avsåg lön för den föregående anställningen. 

Analys har även gjorts avseende personer med ologiska personnummer. Tre 
personer med avvikande personnummer identifierades. Vid uppföljning med 
löneenheten framkommer att samtliga förklaras av att det avser så. kallade 
samordningsnummer.2 

Ytterligare analys har gjorts avseende avvikande ålder. Med avvikande ålder åsyftas 
personer som är yngre än 16 eller äldre än 67 år. Rimliga förklaringar har inhämtats 
avseende de tio personer med högst avvikande ålder och som erhållit månadslön. 

2  Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit 
folkbokförda i Sverige. Syftet med samordningsnummer är att myndigheter och andra 
samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i 
Sverige. 
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3.5.1. Vår bedömning 
Vid verifiering avseende utbetalningar till personer med ologiska personnummer 
samt utbetalningar till personer med avvikande ålder har rimliga förklaringar 
erhållits. Däremot noterades att lön hade utbetalats till en person som hade avslutat 
sin anställning. Mot bakgrund av detta bedöms kontrollmålet vara delvis uppfyllt. 

3.6. Analys av kostnadsersättningar 
Kontrollmål: Analys av kostnadsersättning (bilersättning, utlägg etc.) visar 
inte på några oförklarliga avvikelser. 

Analys av utbetalda kostnadsersättningar har gjorts. Det är i huvudsak två typer 
kostnadsersättningar som tillämpas, reseersättning och traktamente. Verifiering 
har gjorts avseende reseersättningar. 

Vi har identifierat två lönearter som avser reseersättningar. Sammanlagt har 
reseersättningar uppgående till ca 1,5 tkr utbetalts i resetillägg under gransknings-
perioden. Det relativt låga beloppet i lönesystemet beror på att personalens egna 
utlägg hanteras och utbetalas via ekonomikontoret hos Gnesta kommun. Vid 
utbetalning av egna utlägg krävs en ifylld utbetalningsorder samt kvitto från 
inköpet. Uppföljning har gjorts avseende de tio enskilt största ersättningsposterna 
under granskningsperioden, se tabell 6 i bilaga 1. Samtliga poster verifierades utan 
anmärkning mot underlag för utbetalat resetillägg. Samtliga reseersättningar måste 
attesteras av överordnad chef för att utbetalnings ska ske. 

Vi har identifierat fyra lönearter som avser traktamenten. Under gransknings-
perioden är det 25 personer som fått traktamente utbetalt. Medarbetare registrerar 
traktamente i lönesystemet vilket måste attesteras av chef för att utbetalning ska 
ske. 

3.6.1. Vår bedömning 

Avstämning av rutin för registrering av reseersättning och traktamente har gjorts. 
Rutinerna innebär att chef måste attestera ersättningen innan den betalas ut. Vid 
verifiering av tio reseersättningar kunde samtliga verifieras utan anmärkning. Mot 
bakgrund av resultatet från verifieringen bedöms kontrollmålet vara uppfyllt. 

3.7. Avstämningar i lönehanteringen 

Kontrollmål: Inga oförklarliga avvikelser noteras gällande semesterlöneskuld, 
kontrolluppgifter samt möjlighet till körning av period 13. 

Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden kontrolleras månatligen utifrån listor som tas ut via 
lönesystemet. Löneenheten levererar sedan semesterskulden till ekonomiavdelning 
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hos Gnesta kommun när de begär att få den. Ekonomiavdelningen har ansvar för att 
bokföra semesterlöneskulden i enlighet med underlagen. 

De anställda i Gnesta kommun måste ta ut minst 20 semesterdagar per år enligt 
avtal och lagstiftning. Det är respektive chef som ansvarar för att det efterlevs och 
inga ytterligare kontroller sker från löneenheten. Anställda i kommunen får ha max 
40 sparade semesterdagar, har medarbetare fler sparade semesterdagar utbetalas 
det som lön. Detta görs automatiskt via lönesystemet i mars. 

Löneenheten gör månatligen kontroller avseende långa ledigheter för att säkerställa 
att det, exempelvis, inte missas om någon återkommer till arbetet i förtid. 
Löneenheten genomför däremot inga kontroller av att, till exempel, semesterdagar 
verkligen har rapporterats in under året eller om detta har missats. 

Löneskuld 
Löneenheten kontrollerar löneskulder varje månad efter verkställd lön samt efter 
konterad verkställd lön. I samband med det tar de fram en lista som skickas till 
ekonomiavdelningen i Gnesta. Det är en av lönehandläggarna som ansvarar för att 
stämma av rättelser samt säkerställa att inkomst av tjänst och skatt stämmer. I 
möjligaste mån är det löneenheten som hanterar rättningar, men ibland kräver 
ärendet att en chef ute hos enheterna/avdelningarna kopplas in. 
Kommunen uppges inte ha ett stort problem med löneskulder och har som rutin att 
det inte ska finnas några löneskulder över årsskiftet, även om detta inte alltid går att 
nå fullt ut. 

Period 13 
I början av januari gör löneenheten en körning för period 13. Detta görs med avsikt 
att säkerställa att det inte finns några bruttolöneskulder inför inrapporteringen av 
kontrolluppgifter. Det kan till exempel handla om att det finns ett sjukavdrag 
registrerat som inte stämmer och därmed behöver återbetalas. 

Kontrolluppgifter 
Kontrolluppgifter lämnas årligen, 31 januari, till Skatteverket. Löneenheten tar i 
samband med detta fram ett utdrag som skickas till ansvariga hos Gnesta kommun, 
som i sin tur ansvarar för att lämna in kontrolluppgifterna till Skatteverket. I 
samband med inlämnandet ger Skatteverkets hemsida felsignaler om något avviker. 
Identifieras bruttolöneskulder efter den 31 januari som påverkar årsinkomsten för 
det år som årsinkomsten avser får ingen korrigering göras avseende skatten efter 
sista februari. 

3.7.1. Vår bedömning 
Vi har kartlagt rutiner för hantering av löneskulder, möjligheter till körning i period 
13 och inlämning av kontrolluppgifter. Det finns fastställda rutiner för de 
avstämningar som genomförs hos såväl löneenheten som Gnesta kommun. 
Kontrollmålet bedöms vara uppfyllt. 
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3.8. Rutiner för redovisning och avstämning 

Kontrollmål: Det finns rutiner för redovisning och avstämning inklusive 
underlag för lönerelaterade avgifter och pensioner. 

Redovisning och avstämning avseende lönerelaterade avgifter 
De lönearter som avser källskatt och nettolön angivna av Gnesta kommun har 
beräknats ackumulerat till och med juni och sedan stämts av mot huvudbok. I 
nedanstående tabell återfinns resultatet av denna validering. Noterade differenser 
mellan beräknad källskatt och bokförd källskatt respektive mellan beräknad 
bruttolön och bokförd bruttolön är immateriella. Slutsatsen är att saldo enligt 
huvudbok överensstämmer med erhållen data. 

Löneperiod Beräknad nettolön Nettoolön bokförd i 
huvudbok Differens (%) 

201706 107 441 320 kr 107 451 689 kr 0% 

Löneperiod Beräknad källskatt Källskatt bokförd i 
huvudbok Differens (%) 

201706 35 883 298 kr 35 885 498 kr 0% 

Utifrån de transaktioner som skapats i lönesystemet under granskningsperioden 
har förmåner och sociala avgifter för de olika ålderskategorierna beräknats och 
stämts av mot Gnesta kommuns arbetsgivardeklarationer som lämnats till 
Skatteverket. Siffrorna har beräknats ackumulerat till och med juni. Resultatet av 
denna analys syftar till att utföra en rimlighetsbedömning av att den information 
som lämnats till Skatteverket är fullständig och riktig samtidigt som analysen 
validerar den data som används i de övriga analyserna i denna rapport. 

Löne- 
period 

Beräknade 
sociala 
avgifter 

Deklarerade 
sociala 
avgifter 

Differens 
% sociala 
avgifter 

Beräknade - förmå 
Deklarerade 
förmåner 

Differens 
96 
förmåner 

201706 43 804 793 kr 44 207 361 kr 1% 171 641 kr 171 641 kr 0% 

Slutsatsen är att belopp enligt arbetsgivardeklaration överensstämmer med erhållen 
data. Identifierade differenser är immateriella. 

Löneenheten genomför månatligen en körning i lönesystemet där underlag 
(arbetsgivardeklarationen) skapas som lämnas till ekonomiavdelningen hos Gnesta 
kommun. Underlag för arbetsgivardeklarationen tas ut efter såväl konterad lön, 
huvudutbetalning som extrautbetalning. Källskatten kontrolleras av 
ekonomiavdelning hos Gnesta kommun och vid en eventuell differens hör de av sig 
till löneenheten. Det uppges under intervjun att om något eventuellt inte skulle ha 
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konterats korrekt är uppfattningen att ekonomiavdelningen hade noterat detta 
direkt. 

I registeranalysen har analys gjorts avseende avvikande preliminärskattesatser. I 
analysen fångades bruttolöner med avvikande preliminärskattesats upp, vilket i 
analysen definierades som en preliminärskattesats över 6o procent eller under 20 

procent. Verifiering har gjorts avseende tio poster med avvikande preliminärskatt, 
se tabell 7i bilaga 1. Samtliga poster verifierades utan anmärkning mot 
lönespecifikation och underlag för jämkning. 

Redovisning och avstämning avseende pensioner 
Gnesta kommun anlitar för närvarande KPA som sköter hela kommunens 
pensionsadministration, vilket innebär att pensioner inte hanteras i lönesystemet. I 
praktiken innebär hanteringen för kommunen att de skickar en fil till KPA vid 
delårs- respektive årsbokslut. I samband med att filen tas ut gör löneenheten 
avstämningar mot lönesystemet. KPA skickar sedan underlag för vad kommunen 
ska bokföra samt vad som ska utbetalas avseende pensioner. Vid delårs- respektive 
årsbokslut gör ekonomienheten hos Gnesta kommun avstämningar mot KPAs 
pensionsprognoser samt inbetalningar till KPA och Pensionsvalet. Vi har tagit del av 
underlag för avstämningen i samband med delårsbokslutet 2017. 

3.8.1. Vår bedömning 
Vi har kartlagt rutiner för hantering och kontroll av källskatt, 
arbetsgivardeklarationer och pensioner. Rutinerna bedöms vara tillfredsställande. 
Vi har även stämt av beräknad källskatt och nettolön mot huvudbok utan 
anmärkning, samt stämt av beräknade sociala avgifter och förmåner mot 
arbetsgivardeklaration utan anmärkning. Vid verifiering av lo bruttoutbetalningar 
med avvikande preliminärskattesats har tillfredsställande förklaringar erhållits för 
samtliga transaktioner. Den sammanfattade bedömningen är att kontrollmålet är 
uppfyllt. 

3.9. Rutiner för avvikelserapportering 

Kontrollmål: Rutiner för avvikelserapportering (närvaro/frånvaro)finns och 
tillämpas. 

I Gnesta kommuns lönesystem finns det en modul som heter Självs ervice. Där 
registrerar medarbetare sina avvikelser, vilket kan vara allt från 
frånvarorapportering till övertid. Däremot ska all sjukfrånvaro samt vård av sjukt 
barn anmälas till chef alternativt personalredogörare som sedan registrerar detta i 
Självservice. Eventuella ledigheter längre än en månad ska även dessa rapporteras 
via chef. Avvikelserapporteringen som medarbetaren rapporterar in själv går sedan 
automatiskt till behörig chef som ska kontrollera och attestera dessa. 

Behörigheterna avseende godkännande och attest hanteras av löneenheten i 
Katrineholm. Det finns ingen mall för hur en anmälan/ansökan om behörighet ska 
se ut. Vanligtvis hör chefens chef av sig via telefon eller mail och meddelar att en 
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medarbetare behöver behörighet. Löneenheten arbetar med att införa ett 
elektroniskt system för ansökan av behörigheter och har en förhoppning om att 
Gnesta kommun ska ingå i detta. Behörigheterna som delas ut till chefer innebär att 
de kan attestera och godkänna sina medarbetares avvikelserapportering. Det är 
enbart löneenheten som kan justera fast data som, exempelvis, lön. Löneenheten 
uppger att det har varit vissa problem med att bli uppdaterade när någon hos 
Gnesta kommun byter tjänst internt och om behörigheten eventuellt ska justeras i 
samband med detta. Tidigare genomförde löneenheten och Gnesta kommuns HR-
avdelning gemensamt kontroller av om behörigheterna i systemet var aktuella. I och 
med att det varit stor personalomsättning hos HR-avdelningen har detta däremot 
fallit mellan stolarna. Ambitionen finns att återuppta dessa kontroller snarast 
möjligt. 

I samband med den månatliga lönekörningen görs vissa automatiska kontroller i 
lönesystemet med avsikt på frånvarorapportering. Bland annat görs kontroller 
avseende ledighet vid lov, rapportering av sjukfrånvaro, beräkning av frånvaro vid 
ändrade anställningsvillkor samt om föräldraledighet är på väg att upphöra. Vi har 
tagit del av ett utdrag över samtliga kontroller som genomförs av lönesystemet. 

Enligt löneenhetens rutiner ska chefer säkerställa att det inte finns några 
oattesterade poster inom deras ansvar. De ska även hålla tidsbegränsade 
anställningar och längre tjänstledigheter under bevakning och stämma av dessa 
med löneenheten. Cheferna kan prenumerera på vissa bevakningar från 
löneenheten, exempelvis läkarintygsdatum vid sjukfrånvaro, signal vid 
tidsbegränsad anställning och kontroller av årets semesterdagar. 

Kommunen har i nuläget inte några riktlinjer eller rutiner som stödjer chefer i hur 
de ska säkerställa att medarbetares avvikelser verkligen rapporteras in. 

3.9.1. Vår bedömning 
Vi har kartlagt och kontrollerat att rutiner för avvikelserapportering finns och hur 
dessa tillämpas. Lönesystemet har vissa inbyggda kontroller som genomförs vid den 
månatliga lönekörningen. Varje registrering måste sedan attesteras av behörig chef 
för att gå vidare till utbetalning. Med bakgrund av detta bedömer vi att rutinerna är 
tillfredställande och att kontrollmålet är uppfyllt. 
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Bedömning Kontrollmål 
Delvis uppfyllt 
Samtliga test av kontroller utom ett 
genomfördes utan anmärkningar. Avseende 
kontroll vid lönerevisionen noterar vi att det 
inte görs någon avstämning av att justerad 
lön är korrekt utifrån löneöversynen. Med 
bakgrund av detta blir bedömningen att 
kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Nyckelkontroller i löneprocessen 
finns och tillämpas. 

Uppfyllt 
Samtliga granskade månadslöner har 
verifierats utan anmärkning mot 
anställningsavtal/lönerevision. 
Uppföljningen visade att posterna avsåg 
avgångsvederlag, månadslöner samt 
semesterersättning. Samtliga stämdes av 
utan anmärkning. Kontrollmålet bedöms 
därmed vara uppfyllt. 

Det finns tillfredsställande 
förklaringar till orimliga värden 
när det gäller månadslöner, 
timlöner etc. 

Uppfyllt 
Vid uppföljning av möjliga 
dubbelutbetalningar har tillfredställande 
förklaringar erhållits som styrker att 
dubbelutbetalningar inte har gjorts. Mot 
bakgrund av detta bedöms kontrollmålet 
vara uppfyllt. 

Det finns tillfredsställande 
förklaringar till eventuella 
dubbelregistreringar. 

Uppfyllt 
Vid uppföljning av fluktuationer mellan 
månaderna för ett antal lönearter har 
tillfredsställande förklaringar till 
fluktuationerna erhållits. Mot bakgrund av 
detta bedöms kontrollmålet vara uppfyllt. 

Analys av olika lönearter (ob-
tillägg, övertidsersättning, jour-
och beredskapsersättning etc.) 
visar inte på några oförklarliga 
avvikelser. 

Samtliga anställningar är korrekt 
registrerade i lönesystemet. 

Delvis uppfyllt 
Vid verifiering avseende utbetalningar till 

4. Bedömning och 
rekommendationer 

4.1. Avstämning mot kontrollmål 
Granskningen har gjorts utifrån nio kontrollmål. Bedömningen av respektive 
kontrollmål görs enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis uppfyllt/Ej uppfyllt. 
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personer med ologiska personnummer samt 
utbetalningar till personer med avvikande 
ålder har rimliga förklaringar erhållits. 
Däremot noterades att lön hade utbetalats 
till en person som hade avslutat sin 
anställning. Mot bakgrund av detta bedöms 
kontrollmålet vara delvis uppfyllt. 

Uppfyllt 
Avstämning av rutin för registrering av 
reseersättning och traktamente har gjorts. 
Rutinerna innebär att chef måste attestera 
ersättningen innan den betalas ut. Vid 
verifiering av tio reseersättningar kunde 
samtliga verifieras utan anmärkning. Mot 
bakgrund av resultatet från verifieringen 
bedöms kontrollmålet vara uppfyllt. 

Analys av kostnadsersättning 
(bilersättning, utlägg etc.) visar 
inte på några oförklarliga 
avvikelser. 

Inga oförklarliga avvikelser noteras 
gällande semesterlöneskuld, 
kontrolluppgifter samt möjlighet 
till körning av period 13. 

Uppfyllt 
Vi har kartlagt rutiner för hantering av 
löneskulder, möjligheter till körning i period 
13 och inlämning av kontrolluppgifter. Det 
finns fastställda rutiner för de avstämningar 
som genomförs hos såväl löneenheten som 
Gnesta kommun. Kontrollmålet bedöms 
vara uppfyllt. 

Det finns rutiner för redovisning 
och avstämning inklusive underlag 
för lönerelaterade avgifter och 
pensioner. 

Uppfyllt 
Vi har kartlagt rutiner för hantering och 
kontroll av källskatt, 
arbetsgivardeklarationer och pensioner. 
Rutinerna bedöms vara tillfredsställande. Vi 
har även stämt av beräknad källskatt och 
nettolön mot huvudbok utan anmärkning, 
samt stämt av beräknade sociala avgifter 
och förmåner mot arbetsgivardeklaration 
utan anmärkning. Vid verifiering av lo 
bruttoutbetalningar med avvikande 
preliminärskattesats har tillfredsställande 
förklaringar erhållits för samtliga 
transaktioner. Den sammanfattade 
bedömningen är att kontrollmålet är 
uppfyllt. 

Rutiner för avvikelserapportering 
(närvaro/frånvaro) inklusive så 
kallade nyckelkontroller finns och 
tillämpas. 

Uppfyllt 
Vi har kartlagt och kontrollerat att rutiner 
för avvikelserapportering finns och hur 
dessa tillämpas. Lönesystemet har vissa 
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inbyggda kontroller som genomförs vid den 
månatliga lönekörningen. Varje registrering 
måste sedan attesteras av behörig chef för 
att gå vidare till utbetalning Med bakgrund 
av detta bedömer vi att rutinerna är 
tillfredställande och att kontrollmålet är 
uppfyllt. 

4.2. Svar på revisionsfrågan samt 
rekommendationer 

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen 
avseende löner och ersättningar i huvudsak är tillräcklig. I granskningen har dock 
följande brister noterats: 

• Vid verifiering av utbetalningar noterades att en person fått lön utbetald 
trots att anställningen hade avslutats. 

• Vid verifiering av nyckelkontroller noterades att ingen avstämning görs av 
att justerade lön är korrekt utifrån löneöversynen. 

Mot bakgrund av noterade brister rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att rutin för inrapportering av, exempelvis, avslutade 
anställningar till löneenheten finns och efterlevs. 

• Utforma rutiner för avstämning av justerad lön i samband med 
löneöversynen. 

2017-12-13 

Simon Löwenthal Tobias Bjöörn 
Projektledare Uppdragsansvarig 
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Bilaga 1- Tabeller 
Tabell 1 

Löntagare Verifiering 

Löntagare 1 Verifierad mot anställningsavtal. Utan anmärkning. 

Löntagare 2 Verifierad mot anställningsavtal. Utan anmärkning. 

Löntagare 3 Verifierad mot anställningsavtal. Utan anmärkning. 

Löntagare 4 Verifierad mot anställningsavtal. Utan anmärkning. 

Löntagare 5 Verifierad mot anställningsavtal. Utan anmärkning. 

Löntagare 6 Verifierad mot anställningsavtal. Utan anmärkning. 

Löntagare 7 Verifierad mot anställningsavtal. Utan anmärkning. 

Löntagare 8 Verifierad mot anställningsavtal. Utan anmärkning. 

Löntagare 9 Verifierad mot anställningsavtal. Utan anmärkning. 

Löntagare 10 Verifierad mot anställningsavtal. Utan anmärkning. 

Tabell 2 
Person Löneperiod Verifiering 

Person 1 201701 Verifierad mot avgångsvederlag. Utan 
anmärkning. 

Person 2 
201706 Verifierad mot anställningsavtal. Utan 

anmärkning. 

Person 3 201706 Verifierad mot anställningsavtal. Utan 
anmärkning. 

Person 4 201706 Verifierad mot anställningsavtal. Utan 
anmärkning. 

Person 5 201706 Verifierad mot lönespec för 
semesterersättning. Utan anmärkning. 

Person 6 201706 Verifierad mot anställningsavtal. Utan 
anmärkning. 

Tabell 3 

Person Period Antal  förekomster Verifiering 

Person 1 
201706 

2 
Retroaktiv betalning och 

korrlgering. UA. 
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Person 2 
201706 

2 
Retroaktiv betalning och 

korrigering. TJA.. 

Person 3 201706 
2 

Retroaktiv betalning och 
korrigering. UA. 

Person 4 201706 
2 

Retroaktiv betalning och 
korrigering. UA. 

Person 5 
201706 

2 
Retroaktiv betalning och 

korrigering. TJA. 

Person 6 
201706 

2 
Retroaktiv betalning och 

korrigering. TJA. 

Person 7 201706 
2 

Retroaktiv betalning och 
korrigering. UA. 

Person 8 
201706 

2 
Retroaktiv betalning och 

korrigering. UA. 

Person 9 
201706 

2 
Retroaktiv betalning och 

korrigering. UA. 

Person 10 
201706 

2 
Retroaktiv betalning och 

korrigering. UA. 

Tabell 4 
Person Belopp Verifiering 

Person 1 
65 576 kr Personen har fått för mycket utbetalt vilket upptäcktes i 

samband med granskningen. Löneenheten fick i juni 
reda på att personen avslutade sin anställning i april. 

Person 2 

50746 kr Utbetalat belopp är korrekt. Däremot avslutades 
anställningen i efterhand eftersom löneenheten i maj 
blev meddelade att personen avslutade sin anställning i 
februari. 

Tabell 5 

Person Belopp Verifiering 
Person 1 19 o08 kr Avser arvode till huvudman. UA. 

Person 2 
14 837 kr Ny anställning i april. Januari avser utbetalning för 

timmar i dec för en annan anställning. UA. 

Person 3 10 225 kr Var timanställd i dec, timmarna betalades i februari. Ny 
anställning i juni. TJA. 
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Tabell 6 
Benämning Löneperiod Belopp Verifiering 

Utlägg resekostnad 

201702 525 kr Samtliga avser resetillägg som är en 
skattepliktig förmån anställda får vid 
resor. Avstämt mot underlag där 
antal dagar framgår. UA. 

Utlägg resekostnad 201706 315 kr Utan anmärkning 
Personliga utlägg ej 
moms 

201704 315 kr Utan anmärkning. 

Personliga utlägg ej 
moms 

201704 210 kr Utan anmärkning. 

Personliga utlägg ej 
moms 

201706 210 kr Utan anmärkning. 

Utlägg resekostnad 201702 210 kr Utan anmärkning. 
Personliga utlägg ej 
moms 

201706 210 kr 
Utan anmärkning. 

Utlägg resekostnad 201701 210 kr Utan anmärkning. 

Utlägg moms 201704 210 kr Utan anmärkning. 

Utlägg resekostnad 201704 210 kr Utan anmärkning. 

Tabell 7 

Löne- 
period Brutto Källskatt Källskatt 

procent Verifiering 

201701 43 822 kr -5 558 kr 13% Avstämt mot lönespec och 
underlag för jämkning. UA. 

201705 37 083 kr -4 749 kr 13% Avstämt mot lönespec och 
underlag för jämkning. UA. 

201704 33 638 kr -4 336 kr 13% Avstämt mot lönespec och 
underlag för jämkning. UA. 

201703 33 578 kr -4 329 kr 13% Avstämt mot lönespec och 
underlag för jämkning. UA. 

201702 30 850 kr -4 001 kr 13% Avstämt mot lönespec och 
underlag för jämkning. UA. 

201706 26 129 kr -4 941 kr 19% Jämkning 17% samt skatt på 
engångsbelopp 30%. UA. 

201701 25 170 kr -4 509 kr 18% Avstämt mot lönespec och 
underlag för jämkning. UA. 

201704 23 354 kr -3 923 kr 17% Avstämt mot lönespec och 
underlag för jämkning. UA. 

201705 22 749 kr -3 730 kr 16% Avstämt mot lönespec och 
underlag för jämkning. UA. 

201706 22 478 kr -3 994 kr 18% Avstämt mot lönespec och 
underlag för jämkning. UA. 

December 2017 
Gnesta kommun 21 av 21 
PwC 



Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-02-07
Diarienummer: KS.2018.57

Kommunstyrelsen

Överföring av medel från kommungemensamma poster till
Vuxen- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras för oförutsedda, ej
påverkbara händelser med 6,5 mkr i 2017 års räkenskaper.

Ärendebeskrivning

Inom ramen för kommungemensamma poster 2017 har det funnits ett utrymme
för oförutsedda, ej påverkbara händelser.

I Vuxen- och omsorgsnämndens verksamhet har det under 2017 tillkommit ett
stort antal externa placeringar inom verksamhetsområdet. Verksamheten har inte
kunnat förutse dessa kostnader i budgetarbetet och har inte heller haft möjlighet
till påverkan under året. Kostnaderna för detta uppgår till 6,5 mkr för 2017.

Förvaltningens synpunkter

Mot bakgrund av dessa oförutsedda kostnader föreslår förvaltningen att Vuxen-
och omsorgsnämnden får kompensation med 6,5 mkr i 2017 års räkenskaper.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan är inte tillämpbar i detta ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-07

Beslutet ska skickas till:

 Kommunfullmäktige

 Ekonomienheten

Christina Hedberg Susanne Gustafsson

Kommunchef Ekonomichef
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Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE
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Upprättad: 2018-02-16

Diarienummer: BOUN.2018.7

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringar 2018

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i anspråk i

enlighet med investeringsbilaga.

Sammanfattning

I investeringsbilagan redovisas den investeringsbudget för 2018 som beslutats av
Kommunfullmäktige och därefter i Barn- och utbildningsnämnden. För att de
beslutade investeringarna ska kunna tas i anspråk måste barn- och
utbildningsnämnden besluta om alla nyinvesteringar och alla reinvesteringar.

Belopp över 500 tkr ska dessutom skrivas fram till kommunstyrelsen.

De investeringar som det gäller enligt investeringsbilagan:

- nr 6, utemiljö ny förskola 600 tkr

- nr 8, digitalisering 1 till 1 dator 1 000 tkr

- nr 10, pedagogiska datorer/läsplattor 800 tkr

- nr 15, möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum 725 tkr

- nr 19, serveringsdiskar matsal 500 tkr

För att ge samma förutsättningar för alla barn/elever måste tillgång till en bra
miljö både inomhus och utomhus finnas tillgänglig. Det måste finnas fler
pedagogiska verktyg i alla förskolor/skolor annars riskeras att det inte går att
upprätthålla likvärdighet i lärandet för alla barn/elever. Om inte investeringarna
sker kan det leda till att tillgången till en bra inomhus- och utomhusmiljö saknas
samt att tillgången på digital utrustning och datorer/läsplattor inte blir likvärdiga
för barn/elever och med det blir inte undervisningen likvärdig.

I investeringsbilagan redovisas tidplan samt beräkningsgrunder för
investeringarna.

Ärendebeskrivning

Ärendet har beretts av barn- och utbildningsnämnden,
kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillföra ärendet.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-16

2. Utdrag ur barn- och utbildningsnämndens protokoll 13 februari 2018, § 5

3. Tjänsteskrivelse 2018-01-23

4. Investeringsbilaga

Beslutet ska skickas till

~ Ekonomienheten

Christina Hedberg Christina Thunberg

Kommunchef Förvaltningschef BoU

Monica Nilsson

Ekonom



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-13
Ärendenummer: BOUN.2018.7

§ 2

Ianspråktagande av investeringar 2018

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i

anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i

anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

Ianspråktagande av investeringar 2018 enligt sammanställning i Barn- och
utbildningsnämndens framtidsplan 2018.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-01-29

2. Investeringsbilaga

Tjänsteförslag

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i

anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i
anspråk i enlighet med investeringsbilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla
tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Christina Thunberg, förvaltningschef

~ Sheila Gholipour, ekonom
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Upprättad: 2018-01-23

Diarienummer: BOUN.2018.7

Barn- och
utbildningsnämnden

Ianspråktagande av investeringar 2018

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i anspråk i

enlighet med investeringsbilaga.

Förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

1. Investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i anspråk i

enlighet med investeringsbilaga.

Sammanfattning

Ianspråktagande av investeringar 2018 enligt sammanställning i Barn- och
utbildningsnämndens framtidsplan 2018.

Ärendebeskrivning

I investeringsbilagan redovisas den investeringsbudget för 2018 som beslutats av
Kommunfullmäktige och därefter i Barn- och utbildningsnämnden. För att de
beslutade investeringarna ska kunna tas i anspråk måste barn- och
utbildningsnämnden besluta om att alla investeringar får tas i anspråk.

Belopp över 500 tkr ska dessutom skrivas fram till kommunstyrelsen. De
investeringar som det gäller enligt investeringsbilagan är nr 6 utemiljö ny förskola
600 tkr, nr 8 Digitalisering 1 till 1 dator 1 000 tkr, nr 10 pedagogiska
datorer/läsplattor 800 tkr, nr 15 möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum 725
tkr samt nr 19 serveringsdiskar matsal 500 tkr.

För att ge samma förutsättningar för alla barn/elever måste tillgång till en bra
miljö både inomhus och utomhus finnas tillgänglig. Det måste finnas fler
pedagogiska verktyg i alla förskolor/skolor annars riskeras att det inte går att
upprätthålla likvärdighet i lärandet för alla barn/elever. Om inte investeringarna
sker kan det leda till att tillgången till en bra inomhus- och utomhusmiljö saknas
samt att tillgången på digital utrusning och datorer/läsplattor inte blir likvärdiga
för barn/elever och med det blir inte undervisningen likvärdig.  

I investeringsbilagan redovisas tidplan samt beräkningsgrunder för
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investeringarna.

Förvaltningens synpunkter

I investeringsbilagan redogörs för omfattning av investeringen, investeringsbelopp
och tidsplan. Förvaltningen föreslår att samtliga investeringar enligt bilagan
investeringar för barn- och utbildningsförvaltningen 2018 får tas i anspråk.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ej tillämpligt då investeringarna är könsneutrala.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-29

2. Investeringsbilaga

Beslutet ska skickas till

~ Sheila Gholipour, ekonom

~ Christina Thunberg, förvaltningschef

Christina Thunberg Monica Nilsson

Förvaltningschef Ekonom



Barn- och utbildningsförvaltningen INVESTERINGSBILAGA

Upprättad:
Diarienummer:

2018-01-23
BOUN.2018.7

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringar 2018

Sammanfattning

I ärendet redovisas investeringsbudget för 2018 som beslutats av
Kommunfullmäktige samt därefter i Barn- och utbildningsnämndens framtidsplan
2018. För att beslutet ska bli fullständigt måste barn- och utbildningsnämnden
besluta om alla investeringar som framgår av investeringsbilagan.

Belopp över 500 tkr ska dessutom skrivas fram till kommunstyrelsen. De
investeringar som det gäller nedan är nr 6 utemiljö ny förskola 600 tkr, nr 8
Digitalisering 1:1 dator 1 000 tkr, nr 10 pedagogiska datorer/läsplattor F-9, 800 tkr,
nr 15 möbler arbetsrum, skolmatsal, klassrum 725 tkr, nr 19 serveringsdiskar matsal
500 tkr.

FÖRSKOLAN

1. Datorer/läsplattor och digital utrustning

Omfattning

Kostnaden är beräknad på befintliga avtal och hur många datorer/läsplattor som är
3 år eller mer och ska bytas ut. Även annan utrustning som behöver köpas in till
verksamheten.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Datorer/läsplattor mm 100 tkr 9003
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2. Investeringar för miljöförbättringar

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att miljön i förskolorna ska hålla den standard
som krävs utifrån lagar och regler.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

De förbättringar som krävs 100 tkr 9005

3. Nytt material för giftfri förskola

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att byta ut visst material inom förskolan som
konstaterats innehålla giftiga ämnen.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div material 100 tkr 9005

4. Pedagogisk utemiljö

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att bibehålla den goda pedagogiska utemiljön i
förskolan

Investeringsbelopp

400 tkr

Tidplan
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Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div uteredskap 400 tkr 9005

5. Verksamhetsmöbler

Omfattning

Investeringen omfattar inköp/reparationer för att hålla fortsatt hög standard på
möblerna/inredningen i förskolorna.

Investeringsbelopp

300 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div möbler och annan

inredning 300 tkr 9010

6. Utemiljö ny förskola

Omfattning

Inredning av ny gårdsmiljö i samband med uppförandet av ny förskola.

Investeringsbelopp

600 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div artiklar till utemiljön nya

förskolan 600 tkr 9010

7. Inredning och pedagogiskt material ny förskola

Omfattning
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Inredning inomhus ny förskola.

Investeringsbelopp

400 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div inredning stolar, bord,

pedagogisk utrustning mm 400 tkr 9010

GRUNDSKOLA

8. Digitalisering 1 till 1 dator

Omfattning

Investeringen innebär på några års sikt att alla lärare och elever i grundskolan ska
ha tillgång till en egen dator. Då första omgången av chromebooks och ipads
köptes in föregående år så kan inköp av div program mm behöva göras för att
upprätthålla standarden och användandet av dessa. I övrigt så kan extra
utbildningar och inspirationsföreläsningar till pedagoger komma att genomföras
löpande under åren framöver.

Investeringsbelopp

1 000 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div kostnader för program

Och utrustning till befintliga

Datorer/ipads i 1:1 satsning 1 000 tkr 9003

9. Datorer/läsplattor

Omfattning

Kostnaden är beräknad på befintliga avtal och hur många datorer/läsplattor som
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behöver köpas in för att tillgången till datorer/läsplattor ska vara god. Om inte
investeringarna sker kan det leda till att tillgången till datorer/läsplattor inte blir
likvärdiga för elever och med det blir inte undervisningen likvärdig.

Investeringsbelopp

200 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Datorer /läsplattor 200 tkr 9003

10.Pedagogiska datorer/läsplattor F-9 (byte var 3:e år)

Omfattning

Kostnaden är beräknat på befintliga avtal och hur många datorer/läsplattor som är
3 år eller mer och ska bytas ut.

Investeringsbelopp

800 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Pedagogiska datorer/läsplattor800 tkr 9003

11.Digital klassrumsutrustning F-9 (ej datorer/läsplattor)

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att förbättra och underlätta undervisningen i
klassrummen och krävs för att kunna bedriva modern undervisning och låta
omvärlden komma in i klassrummen. Om inte investeringen sker kan det leda till
att tillgången till digital utrustning inte blir likvärdig för elever och därmed blir inte
undervisningen likvärdig.

Investeringsbelopp

275 tkr

Tidplan



Barn- och utbildningsförvaltningen INVESTERINGSBILAGA 6(10)

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div digital utrustning 275 tkr 9005

12.Ersättning uthyrningsinstrument

Omfattning

Investeringen omfattar utbyte/reparation av befintliga instrument som köpts in för
grundskolans undervisning.

Investeringsbelopp

30 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Instrument grundskolan 30 tkr 9010

13.Komtek – nyinvestering

Omfattning

Investeringarna sker för att stimulera och öka intresset för teknik bland barn, unga
och pedagoger. Kurserna inom KomTek kan handla om konstruktion, elektronik,
design, robotprogrammering eller entreprenörskap. Investeringen kommer sträcka
sig under flera år och nytt material köps in löpande för att hållas aktuellt.

Investeringsbelopp

450 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div. tekniskt material 450 tkr 9005

14.Maskiner/möbler slöjdsal
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Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att ersätta uttjänt utrustning som är i behov av
utbyte.

Investeringsbelopp

50 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Utrustning slöjdsal 50 tkr 9010

15.Möbler arbetsrum, skolmatsal och klassrum – reinvestering

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att bibehålla och förbättra arbetsmiljön och
förenkla arbetet för lärarna och förbättra miljön för eleverna på de olika skolorna.

Investeringsbelopp

725 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Möbler arbetsrum,

möbler skolmatsal och

möbler klassrum 725 tkr 9010

16.Pedagogisk utemiljö F-9

Omfattning

Investeringen omfattar inköp för att förbättra och utveckla skolornas utemiljöer
och locka eleverna till utelek. Det finns stora behov av förbättrad utemiljö på flera
skolor.

Investeringsbelopp

400 tkr
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Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div uteutrustning 400 tkr 9010

KOSTENHETEN

17.IT-utrustning

Omfattning

Investeringen omfattar inköp av datorer och skrivare till de nytillkomna
förskoleköken.

Investeringsbelopp

100 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div IT-utrustning 100 tkr 9003

18.Köksutrustning

Omfattning

Investeringen omfattar utbyte/upprustning av befintlig köksutrustning.

Investeringsbelopp

150 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div köksutrustning 150 tkr 9005
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19.Serveringsdiskar i matsal

Omfattning

Investeringen omfattar utbyte av utsliten/omodern serveringsdisk.

Investeringsbelopp

500 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Serveringsdisk 500 tkr 9010

20.Köksinredning

Omfattning

Investeringen omfattar inredning till kök på nybyggd förskola och nybyggt
äldreboende.

Investeringsbelopp

250 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div köksutrustning 250 tkr 9005

FRITIDSGÅRD

21. Inredning och inventarier

Omfattning

Investeringen omfattar upprustning fritidsgården Chills lokaler för att lokalerna ska
fungera för ändamålet och för att skapa ökad trivsel.

Investeringsbelopp
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115 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Möbler och annan

inredning 115 tkr 9010

KULTURSKOLA

22. Instrument och inventarier

Omfattning

Investeringen omfattar utbyte/reparation av befintliga instrument samt inköp av
annan utrustning som behövs i verksamheten

Investeringsbelopp

60 tkr

Tidplan

Löpande under året

Komponenter i investeringen

Komponent Belopp Nummer

Div instrument o inventarier 60 tkr 9005

Christina Thunberg

Förvaltningschef
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Upprättad: 2018-02-26

Diarienummer: MOB.2018.26

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringar 2018 gata/park

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel 2018

gata/park får tas i anspråk

Ärendebeskrivning

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för
samhällsbyggnadsnämnden 2018. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska dessa
skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse SBN Ianspråktagande av investeringar 2018 gata/park, daterat

2018-02-07

2. Bilaga Investeringar tekniska verksamheten 2018, daterat 2018-02-07

3. Protokoll 2018-02-14 SBN §4

Beslutet ska skickas till

~ Teknisk chef

~ Ekonomienheten

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef Förvaltningschef

Ghita Sjösteen

Tekniska chef



Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-02-14
Ärendenummer: MOB.2018.26

§ 4

Ianspråktagande av investeringar 2018 gata/park

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
2018 gata/park får tas i anspråk

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för
samhällsbyggnadsnämnden 2018. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska
dessa skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-06

2. Bilaga Investeringar tekniska verksamheten 2018

Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
2018 gata/park får tas i anspråk

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Teknisk chef

~ Ekonomienheten
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Upprättad: 2018-02-06

Diarienummer: MOB.2018.26

Samhällsbyggnads-
nämnden

Ianspråktagande av investeringar 2018 gata/park

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel 2018
gata/park får tas i anspråk.

Sammanfattning

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för
samhällsbyggnadsnämnden 2018. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska dessa
skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för
samhällsbyggnadsnämnden 2018. I tabell nedan redovisas de investeringar och
reinvesteringar som i enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska
skrivas fram till nämnden och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Gata/Park

Investeringar 2018 Belopp (Tkr)

Nya gator/parkering 6 000

GC-vägar 2 325

Fordonspark 2 930

Tillgänglighetsanpassning 200

Uppsnyggning yttertätorter 300

Totalt nya investeringar 11755

Reinvesteringar 2018
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Byte av belysningsarmatur och stolpar 600

Beläggningsprogram 3 900

Barmarksunderhåll 2 000

Renovering lekplatser 2 000

Parkmöbler 200

Totalt reinvesteringar 2018 8 700

Förvaltningens synpunkter

I bilagan redogörs för de investeringar och de reinvesteringar som kommer
behövas under 2018.

Ekonomiska konsekvenser

Kan inte ovanstående investeringsbudgetar ianspråktas kan tidigare beslutade
investeringar ej genomföras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan är inte tillämpbar på ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

I enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska under budgetåret de i
framtidsplanen beslutade nyinvesteringarna samt alla reinvesteringar skrivas fram
till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-06

2. Bilaga Investeringar tekniska verksamheten 2018

Beslutet ska skickas till

~ Kommunstyrelsen

~ Teknisk chef
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~ Ekonomienheten

Patrik Nissen Ghita Sjösteen

Förvaltningschef Teknisk chef



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

2018-02-06
MOB.2018.26

Bilaga Ianspråktagande av investeringar 2018 gata/park

1. Nya gator/parkeringar

Omfattning

Avser parkering och lokalgata vid gamla Rekalfastigheten på Frönäs samt
byggnation av ny angöring Dansutskolan.

Investeringsbelopp

Beslutad investering för parkering och lokalgatan, vid Rekalfastigheten
uppgår till 4 500 tkr för 2018.

Beslutad investering för angöring Dansutskolan uppgår till 1 500 tkr för
2018.

Tidsplan

Arbetet kommer projekteras under våren 2018 och byggas under hösten
2018. Arbetet med angöring Dansutskolan planerar att starta under 2018.

2. GC-vägar (Gång- och cykelvägar)

Omfattning

Avser investeringen för nybyggnation av en GC-väg längs Österkärvsvägen,
uppsättning av räcke på GC-väg Menuettvägen, Utredning av möjlighet till
trottoar i Laxne upp till återvinningsstationen samt nybyggnation av GC-väg
längs Häggvägen i Stjärnhov.

Investeringsbelopp

Beslutad investering för ny GC-väg längs Österkärvsvägen uppgår till 1 000
tkr för 2018, uppsättning av räcke på GC-väg Menuettvägen uppgår till 200
tkr för 2018, utredning av möjlighet till trottoar i Laxne upp till
återvinningsstationen uppgår till 300 tkr för 2018 samt ny GC-väg längs
Häggvägen i Stjärnhov uppgår till 825 tkr för 2018.
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Tidsplan

Arbetet med GC-väg längs Österkärvsvägen kommer utföras i samband med
byggnationen av vägen och området BoKlok. Arbetet planerar att starta i
sommaren 2018. Utredningen av möjlighet för trottoar upp till
återvinningstationen i Laxne kommer utföras under hösten 2018.
Uppsättning av nytt räcke längs GC-väg Menuettvägen planerar att starta
våren 2018. Arbetet med GC-väg Häggvägen planerer att starta hösten 2018.

3. Fordonspark

Omfattning

Denna investering omfattar 2 nya åkgräsklippare, släp till lastbil, vibrovält,
sopmaskin, sorteringsverk för grus samt mindre utrustningar så som
motorsåg, handgräsklippare m.m.. Släpet till lastbilen köps in tillsammans
med VA-enheten. Investeringen här omfattar endast Gata/Parks andel av
investeringen.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 2 930 tkr för 2018.

Tidsplan

Inköp kommer genomföras löpande under året.

4. Tillgänglighetsanpassning

Omfattning

Beslutad investering omfattar åtgärder som anmäls avseende bland annat
enkelt avhjälpta hinder samt övriga mindre åtgärder för att öka
tillgängligheten i våra tätorter.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 200 tkr.

Tidsplan

Genomförs löpande under 2018.

5. Uppsnyggning av yttertätorter

Omfattning

Beslutad investering omfattar åtgärder för försköning och ökad trivsel av
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kommunen yttertätorter.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 300 tkr för 2018.

Tidsplan

Genomförs löpande under 2018

6. Byte av belysningsarmatur och stolpar

Omfattning

Beslutad investering omfattar byte av gatubelysningsstoplar och armarturer
som ett led i årligt underhåll och förbättrad belysning.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 600 tkr för 2018.

Tidsplan

Genomförs löpande under 2018.

7. Beläggningsprogram

Omfattning

Beslutad investering omfattar asfalteringsarbeten enligt kommunens
beläggningsprogram.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 3 900 tkr för 2018.

Tidsplan

Genomförs löpande under 2018.

8. Barmarksunderhåll

Omfattning

Beslutad investering omfattar åtgärder kantsten, mindre asfaltslagningar,
rännstensbrunnar, gatuskyltar, linjemålning m.m.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 2 000 tkr för 2018.
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Tidsplan

Genomförs löpande under 2018.

9. Renovering lekplatser

Omfattning

Beslutad investering omfattar åtgärder för upprustning av lekplatser med
fokus att tillskapa bra och stimulerande mötesplatser för barn.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 2 000 tkr för 2018.

Tidsplan

Genomförs löpande under 2018.

10. Parkmöbler

Omfattning

Beslutad investering omfattar åtgärder för byte av slitna parksoffor.

Investeringsbelopp

Beslutad investering uppgår till 200 tkr för 2087.

Tidsplan

Genomförs löpande under 2018.



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad: 2018-02-21
Diarienummer: KS.2018.49

Kommunstyrelsen

Ramavtal med Kanfast AB om exploatering av norra delen av
Vackerby trädgårdsstad

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Ramavtal med Kanfast AB avseende exploatering av norra delen av Vackerby
trädgårdsstad (del av fastigheten Kolke 4:3) godkänns.

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna avtalet.

3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja planarbete för norra
delen av Vackerby trädgårdsstad.

Sammanfattning

Ett ramavtal som reglerar framtida kostnader och ansvar för exploatering av
norra delen av Vackerby trädgårdsstad föreslås tecknas med Kanfast AB som har
option att köpa marken av markägaren.

Ärendebeskrivning

I planen för Vackerby trädgårdsstad redovisas en utbyggnad av totalt 500-600
bostäder varav cirka 200 bostäder i villor, 200 i rad-/parhus samt 200 i
flerbostadshus. Cirka 250-300 av bostäderna är förlagda till mark som kommunen
äger och resterande del är privatägd.

För den privatägda delen av området har Kanfast AB tecknat ett optionsavtal
med markägaren att köpa marken. Ett ramavtal mellan kommunen och Kanfast
för exploateringen av norra Vackerby trädgårdsstad har utarbetats. Avtalet anger
förutsättningarna avseende kostnader och ansvar för exploateringen. Ramavtalet
kommer senare att ersättas med ett exploateringsavtal som reglerar utbyggnaden
mer i detalj.

Ramavtalet innebär bl a att Kanfast AB ska bekosta samtliga allmänna
anläggningar såsom gator, parker samt vatten och avlopp i norra delen av
Vackerby trädgårdsstad. Bolaget ska också bekosta del av anläggningarna som är
gemensamma för hela området, såsom trafikplatser, huvudgata, torg och större
parkområde. Bolaget ska vidare bekosta detaljplan och de utredningar som
behövs för framtagandet av detaljplan.
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Gestaltningsprogrammet för trädgårdsstaden antaget av kommunstyrelsen i
december 2016 ska följas vid utbyggnaden av området.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att påbörja planarbete för
området.

Ekonomiska konsekvenser

Exploatören ska bekosta utbyggnaden av området av såväl enskilda som allmänna
anläggningar. Allmänna anläggningar bekostas av exploatören enligt regler i Plan-
och bygglagen 6 kap. Kostnaden för VA-utbyggnaden erläggs enligt gällande VA-
taxa för Gnesta kommun. Delar av de allmänna anläggningarna betjänar hela
området och ska bekostas av bägge exploateringsområdena, dvs både norra och
södra delen av Vackerby trädgårdsstad. Kostnaderna fördelas utifrån byggrätt i
kommande detaljplan.

Juridiska konsekvenser

Ramavtalet anger de grundläggande förutsättningarna för fördelning av kostnader
och ansvar för utbyggnaden av norra Vackerby trädgårdsstad. Ramavtalet ska
senare ersättas av ett exploateringsavtal.

Checklista för jämställdhet

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

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Ramavtalet kommer senare ersättas med ett exploateringsavtal som tas fram i
enlighet med riktlinjer för markanvisning, optioner och exploateringsavtal.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-21

2. Förslag till ramavtal

3. Kartbilaga till ramavtalet

Christina Hedberg

Kommunchef Tomas Enqvist

Planeringschef



Bilaga 1 till ramavtal – 
områdets ungefärliga 
avgränsning 



Ramavtal inför exploatering och utbyggnad av Norra delen av

Vackerby Trädgårdsstad (del av nuvarande Kolke 4:3)

Mellan Gnesta kommun, org. nr 212000-2965, nedan kallat kommunen och exploatören Kanfast

AB, org. nr 556323-0118 nedan kallat Bolaget, träffas följande ramavtal om exploatering för del

av fastigheten Kolke 4:3, Gnesta kommun, nedan kallat Området.

1. Förutsättningar för detta avtals bestånd

En förutsättning för detta ramavtals bestånd är att Bolaget har möjligheten att förvärva

Området med äganderätt genom köp enligt Jordabalken. Vidare att Bolaget som köpare

av Området ansöker om lantmäteriförrättning inom 6 månader efter det att köpet har

ingåtts. Dessutom att detaljplan för Området har vunnit laga kraft så att sökt

fastighetsbildning kan slutföras och därmed Bolaget genom avstyckad fastighet kan

erhålla lagfart som bevis på full äganderätt till området. Områdets ungefärliga utbredning

redovisas i bilaga 1.

2. Grundläggande förutsättningar

Hela området Vackerby Trädgårdsstad kan helt utbyggt komma att inrymma uppemot
600 bostäder. Vad avser norra delen av trädgårdsstaden kan denna komma omfatta
omkring 300 – 350 bostäder i form av flerbostadshus, villor och radhus. Inom den södra
delen där kommunen äger marken kan denna del omfatta 250 – 300 bostäder med
liknade sammansättning av blandad bebyggelse som för den norra delen.

Samtliga allmänna anläggningar inom och i anslutning till Vackerby Trädgårdsstad ska
bekostas och utföras inom exploateringen. Genom området ska det anläggas en ny
huvudgata med gång- och cykelväg, trädplantering, busshållplatser, parkeringsplatser mm.
Huvudgatan sträcker sig huvudsakligen i nord-sydlig riktning. På Mariefredsvägen (väg
867) samt vid Vackerby industriväg ska anläggas trafikplatser som ansluter till den
planerade huvudgatan. Inom delen av området där kommunen äger marken planeras en
dagvattendamm som kan hantera och fördröja dagvatten vid större skyfall och ett större
parkområde. Det planeras även ett område med torgfunktion, centralt beläget i Vackerby
Trädgårdstad. Exploateringen av Området ska delfinansiera alla dessa för Vackerby
Trädgårdsstad gemensamma anläggningar och funktioner. Föreslagen utformning anges i
gestaltningsprogram för Vackerby trädgårdsstad antaget av kommunstyrelsen 2016-12-05.

Ett övergripande gestaltningsprogram finns utarbetat för gator och bebyggelse.
Gestaltningsprogrammet utgör grunden för exploateringen av Vackerby Trädgårdsstad.
Mer detaljerade gestaltningsprogram för bebyggelse och allmänna anläggningar tas fram
inom ramen för respektive kommande detaljplaneprocess. Preliminärt delas området in i
två olika detaljplaner en för Området respektive en för södra delen. Dessa två
detaljplaner avses hanteras i en parallell planprocess.

Gnesta kommun har från början haft ambitionen att påbörja exploateringen söderifrån.
En möjlig utbyggnadstakt kan vara ca 60 bostäder per år vilket då ger en sammantagen



total byggtid på 10 år. Men om huvudgatan genom området byggs ut i hela sin längd
redan från början kan det underlätta för en utbyggnad och exploatering i olika delar av
området samtidigt.

3. Berört utbyggnadsområde
Detta avtal gäller ett område av fastigheten Kolke 4:3 som har markerats på bifogad
karta, nedan kallat Området. Se bilaga 1. Området kommer genom fastighetsbildning
avstyckas till en exploateringsfastighet med egen unik fastighetsbeteckning. Därefter
kommer ytterligare lämplig fastighetsbildning att behöva ske i området såsom
avstyckning och fastighetsreglering etc varvid lämpligt avtal upprättas mellan parterna.

4. Syftet med avtalet
Syftet med detta ramavtal är att tydliggöra förutsättningarna och åstadkomma en
ändamålsenlig exploatering inom planområdet samt reglera samarbetet mellan parterna.

5. Syftet med utbyggnaden
Området som avses förvärvas av Bolaget, är planerat att användas för bostäder, parkmark
samt gatumark mm. All allmän platsmark inom utbyggnadsområdet planeras få
kommunalt huvudmannaskap.

6. Kostnader för planarbete samt nödvändiga utredningar och undersökningar
Hela Vackerby trädgårdsstad avses preliminärt delas in i två detaljplaner. Bolaget ansöker
om och står för samtliga kostnader för att ta fram detaljplan för Området samt därmed
sammanhörande nödvändiga erforderliga undersökningar och utredningar som avser
arkeologi, geoteknik, dagvatten, etc inför detaljplanens upprättande. Arbetet med
detaljplan skall regleras i ett avtal mellan Bolaget och samhällsbyggnadsnämnden inom
Gnesta kommun.

7. Utbyggnaden av allmänna anläggningar och kostnadsansvar
Inom Området kommer Kommunen att bygga ut allmänna anläggningar såsom
huvudgata, lokalgator eventuellt övriga allmänna anläggningar inklusive vatten och avlopp
och debitera exploatören för alla dessa nedlagda kostnader för Området.

Debitering ska ske efter respektive regelverk som reglerar de olika verksamheterna såsom
kommunens VA-taxa och PBL för gatukostnader.

Kostnaden för allmänna platser såsom lokalgator och mindre parkområden inom
Vackerby Trädgårdsstad fördelas så att Bolaget står för samtliga kostnader för dessa
anläggningar inom Området och Kommunen står för kostnader inom sitt
utbyggnadsområde.

Utbyggnadskostnaderna för allmänna anläggningar som byggs utanför Området men
som betjänar hela Vackerby trädgårdsstad ska fördelas enligt fördelningsnyckel för
respektive anläggning. Kostnaderna för huvudgata med trädplantering, gång- och
cykelväg och parkeringsplatser, trafikplatser vid Mariefredsvägen och Vackerby
industriväg samt anläggande av torgplats och större parkyta för hela Vackerby



Trädgårdsstad fördelas efter fördelningsnyckeln antal kvadratmeter BTA enligt detaljplan
inom respektive område.

Kostnaden för VA-utbyggnaden erläggs enligt gällande VA-taxa för Gnesta kommun.

8. Exploateringsavtal
Parterna ska teckna ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet av exploateringen.
Parterna är överens om följande grundförutsättningar:

- Gnesta kommun ansvarar för och bygger ut allmänna anläggningar inom hela Vackerby
trädgårdsstad såsom huvudgata med tillhörande anläggningar, trafikplatser vid
Mariefredsvägen och Vackerby industriväg, lokalgator, VA-anläggningar och övriga
anläggningar såsom dagvattendamm, större parkområde och central torgplats.

- Bolaget ska bekosta och ställa ut en säkerhet motsvarande utbyggnadskostnaderna för
lokalgator, mindre parkområden samt VA (enligt 38 § Lag 2006:412 om allmänna
vattentjänster) inom Området. Säkerheten kan komma att tas ut etappvis.

- Bolaget ska bekosta sin del och ställa en säkerhet motsvarande utbyggnadskostnaderna
för allmänna anläggningar, belägna utanför Området och som motsvarar Områdets del i
respektive anläggning såsom huvudgata med trädplantering, gång- och cykelväg och
parkeringsplatser inklusive trafikplatser vid Mariefredsvägen och Vackerby industriväg,
större park samt centralt belägen torgplats.

- Bolaget bygger ut och bekostar samtliga anläggningar inom de bostadskvarter som
planeras inom Området.

- Bolaget ansöker om och står för samtliga kostnader för fastighetsbildning som
erfordras för genomförande av exploateringen hos Lantmäteriet såsom avstyckning och
fastighetsreglering. Kommunen biträder ansökan i avseende att överföra mark till
kommunal fastighet som omfattas av bestämmelser om allmän platsmark.

- Bolaget ansöker om att ta fram detaljplan för Området och tecknar särskilt planavtal
med samhällsbyggnadsnämnden avseende detta.

- Bolaget överlåter mark till kommunen som kommer att utgöra allmän plats enligt
detaljplan vid genomförandet av detaljplanen. Överlåtelsen sker utan ersättning.

-Bolaget genomför exploateringen enligt intentionerna i gestaltningsprogrammet för
Vackerby trädgårdsstad antaget av kommunstyrelsen 2016-12-05.

9. Erläggande av uppkomna kostnader för utbyggnaden av allmänna anläggningar
Bolaget ska erlägga sin del av uppkomna kostnader till på anmodan av kommunen senast
1 månad efter utbyggnaden av respektive etapp är färdigställd och genomgått godkänd
slutbesiktning.



10. Avbrytande av ramavtal
Parterna har rätt att avbryta samarbetet om exploateringsavtal ej har tecknats senast
2020-06-30. Parterna står då var för sig för nedlagda kostnader i projektet, om inget
annat avtalas.

11. Tidplan
Parterna är överens om att arbeta efter följande tidplan:
Ny detaljplan sommaren - 19
Fastighetsbildning hösten - 19
Byggstart av gator mm hösten - 19
Byggstart av bostäder våren - 20

12. Överlåtelse av avtalet
Parterna har ej rätt att, utan den andres skriftliga godkännande, överlåta detta avtal på
annan part. Dock har Bolaget rätt att efter meddelande och bekräftelse av Kommunen,
överlåta avtalet till ett helägt dotterbolag av Bolaget (Kanfast AB). Vid överlåtelse av
detta avtal till annan part inträder denne i företrädande parts ansvar mot den andra
parten Kommunen.

13. Utbyte av information
För att ge insyn för en part hos den andre ska part kontinuerligt informera den andra
parten om relevant information om utbyggnaden genom direktkontakt och genom att
hålla lämpliga möten varvid protokoll ska upprättas.

För Gnesta kommun För Kanfast AB

……………………….. ………………………………

Patrik Nissen Mårten Hansén

………………………………

Carl Henrik Permert
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Upprättad: 2018-02-19
Diarienummer: KS.2017.259

Kommunstyrelsen

Vackerby trädgårdsstad – markanvisningstävling

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Mark anvisas till Ereim AB för byggande av cirka 70-80 bostäder i Vackerby
trädgårdsstad.

2. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att avgränsa markanvisningsområdet i
samråd med exploatören och teckna markanvisningsavtal

3. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta detaljplan för södra
delen av Vackerby trädgårdsstad.

Sammanfattning

En markanvisningstävling har genomförts för fyra delområden i Vackerby
trädgårdsstad. Ereim AB föreslås anvisas mark för byggande av cirka 70-80
bostäder. Planarbete föreslås påbörjas för hela den södra delen av Vackerby
trädgårdsstad som sammanlagt rymmer cirka 300 bostäder.

Ärendebeskrivning

En markanvisningstävling har genomförts för fyra delområden på kommunens
mark i Vackerby trädgårdsstad. Delområde 1 innehåller enbart flerbostadshus i
fyra våningar med möjlighet till cirka 80 lägenheter. Delområdena 2-4 ger
möjlighet till villor/parhus/radhus samt mindre flerbostadshus som mot
huvudgatan får vara max tre våningar. Delområdena ger möjlighet till cirka 40-80
bostäder vardera. Sammanlagt möjliggörs cirka 200-250 bostäder inom samtliga
delområden.

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

Sammanlagt fem förslag har lämnats in. Ett förslag för område 1 som omfattar
den centrala delen av Vackerby trädgårdsstad. Ett förslag som omfattar område 2,
3 och 4 samt tre förslag som omfattar endast område 4.
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Förslag har lämnats från:

Paradoumo bostadsutveckling AB (område 1)

Ereim AB (område 2,3 och 4)

FB Bostad AB (område 4)

Sjötorpshus AB (område 4)

Veidekke AB (område 4)

Anbuden har utvärderats av en grupp tjänstepersoner på
samhällsbyggnadsförvaltningen. Protokoll från utvärderingen bifogas. Resultatet
har därefter beretts i en styrgrupp bestående av kommunens planeringsutskott.
Anbuden har utvärderats utifrån tre övergripande målområden: arkitektur och
gestaltning, miljö och teknik samt social hållbarhet.

Förvaltningens synpunkter

Av de inlämnade förslagen bedöms Ereim AB ha inlämnat det förslag som bäst
motsvarar de mål som ställts upp i tävlingsprogrammet och föreslås därför
anvisas mark för uppförande av cirka 70-80 bostäder. Förvaltningen föreslår att
avgränsningen för exploateringen avgörs i samråd med företaget. Det kan till
exempel utgöra ett helt delområde, eller delar av två områden.

Förvaltningen föreslår vidare att en dialog förs med FB Bostad som erhållit andra
plats i tävlingen om att utveckla de arkitektkoniska kvaliteterna i förslaget och
därefter pröva möjligheten till en direktanvisning av mark.

För område 1 har endast ett förslag inkommit. Förslaget bedöms inte i tillräcklig
grad uppfylla uppsatta mål i tävlingsprogrammet avseende arkitektur och
gestaltning och förvaltningen föreslår att en ny tävling genomförs för detta
delområde.

Planarbete föreslås påbörjas för hela den södra delen av Vackerby trädgårdsstad
som sammanlagt rymmer cirka 300 bostäder.

Ekonomiska konsekvenser

En preliminär exploateringskalkyl har upprättats för utbyggnaden av den nya
stadsdelen. Intäkterna från exploateringen ska bekosta utbyggnaden av allmänna
anläggningar i området såsom gator, parker och VA. Projektet bedöms
preliminärt ge ett visst överskott.

Juridiska konsekvenser

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

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

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

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

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-19

2. Sammanställning av anbuden

3. Utvärderingsprotokoll

Christina Hedberg

Kommunchef Patrik Nissen

Samhällsbyggnadschef

Tomas Enqvist

Planeringschef





62



22 poäng

17 p
2 p

3 p







25 poäng

22 p
3 p

0 p











23 poäng
16 p

6 p

1 p









45

25 p

10 p

10 p











52

34 p
10 p

8 p













Steg 1 – (Prekvalificering) Ja/Nej

Sjötorpshus Paradoumo Veiddekke FB EREIM

·        Ekonomisk styrka och stabilitet Ja Ja Ja Ja Ja 

·        Erfarenhet av samordning med andra aktörer Ja Ja Ja Ja Ja 

·        Erfarenhet av liknande stadsutvecklingsprojekt Ja Ja Ja Ja Ja 

·        Uppfyller bidraget inlämningskravet? Ja Ja Ja Ja Ja 

Utvärdering baserat på mål i tävlingsprogram

Sjötorpshus Paradoumo Veiddekke FB EREIM

1. En stadsmässig, tät, varierad och grön stadsdel i mänsklig skala

o Stilren, klassisk, tidlös arkitektur 2 2 1 2 5

o Varierat uttryck med fasadmaterial i puts, trä och tegel 1 2 1 3 5

1 4 1 3 5

o Bebyggelsen anpassas i skala till omgivande landskap och bebyggelse 5 5 5 5 5

2 3 4 5 4

3 1 1 2 5

3 5 3 4 5

17 22 16 25 34

o Området präglas av stadsmässighet som uppnås genom att entréer placeras mot 

gata och tydliga avgränsningar mellan privat och offentligt. Hus placeras nära gatan 

och i linje med varandra. Förgårdsmark kan med fördel användas för att få en 

halvprivat zon i anslutning till entrén.

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

landskapet (se gestaltningsprogram för färgval)

o Grönska används som ett gestaltningselement i såväl det privata som det offentliga 

rummet

o Omsorg om detaljer såsom t.ex. fönster, dörrar, tak, takfötter, foder, lister etc.



Sjötorpshus Paradoumo Veiddekke FB EREIM

2. En miljövänlig och resurseffektiv stadsdel där smarta lösningar prövas

0 1 2 2 2

0 0 0 2 1

2 1 1 1 2

o En väl utbyggd laddinfrastruktur finns för elfordon 0 1 1 1 1

o Utrymme finns ör framtida fastighetsnära avfallssortering 0 0 2 2 2

o Lättillgänglig cykelparkering 0 0 0 2 2

2 3 6 10 10

Sjötorpshus Paradoumo Veiddekke FB EREIM

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

o Blandade boende- och upplåtelseformer 1 0 0 2 2

o Trygga, trivsamma miljöer med god belysning och god tillgänglighet 0 0 0 2 2

o En närbutik etableras vid torget

o Odlingsmöjligheter 0 0 1 2 2

0 0 0 2 2

o Smitvägar mellan kvarteren som gör området lättillgängligt 2 0 0 2 0

3 0 1 10 8

Total 22 25 23 45 52

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

mötesplatser för både gammal och ung

o Lokaler för handel eller annan verksamhet byggs på andra sidan huvudgatan vid 

torget

o Husen är energisnåla och möjliggör egenproducerad energi/el – solpanel etc.

o Dagvatten omhändertas lokalt så långt det är möjligt genom t ex gröna tak och 

fördröjning av dagvatten på kvartersmark

o Smarta lösningar eftersträvas för t ex återanvändande av dagvatten för bevattning 

eller spolvatten i toaletter
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Upprättad: 2018-01-29
Diarienummer: KS.2018.6

Kommunstyrelsen

Remissvar – Godsstrategi för Stockholmsregionen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande och ger
samhällsbyggnadschefen i uppdrag att underteckna yttrandet till Stockholms läns
landsting

Sammanfattning

Gnesta kommun är en växande kommun i Stockholmsregionen med en hög
pendlingsgrad och Västra stambanan är därför en nyckelfråga i kommunen.

Det är viktigt att analysera de konsekvenser och effekter mer trafik på befintligt
järnvägsnät kan få för pendlarkommuner som Gnesta. De prioriteringskriterier
och den prioriteringsordning som används av Trafikverket vid tåglägestilldelning
måste revideras innan mer godstrafik kan flyttas till järnvägen i framtiden.

Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplanenämnden, har tagit fram ett
förslag till en ny godsstrategi. Godsstrategin ska bidra till att nå målen i den
regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). Godsstrategin
räknas som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §.
Kommunerna som tillhör Stockholms län ska därför använda sig av underlaget i
sin planering. Gnesta som angränsande kommun till Stockholms län och
ingående i samma arbetsmarknadsregion berörs också av förslaget. Remissvaren
kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse.

Stockholms läns landsting har sänt förslaget på remiss och svar ska lämnas senast
den 2 mars. Gnesta kommun har fått anstånd att lämna remissvaret den 7 mars.

Förvaltningens synpunkter

Gnesta kommun är en växande kommun i Stockholmsregionen och förväntas
växa med 30 procent fram till 2030. Kommunen är ingen stor godsaktör, men är
extremt beroende av att Västra stambanan fungerar bra för persontrafik.
Kommunen har en hög pendlingsgrad, över 50 procent, och ingår i Stockholms
arbetsmarknadsregion. Regional- och pendeltågen används för arbets- och
skolpendling till framförallt Södertälje och Stockholm. Kapaciteten på Västra
stambanan är därför en nyckelfråga i Gnesta kommun.
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I de prognoser som görs i förslaget till Godsstrategi är det tydligt att mer
godstrafik kommer ske på järnvägsnätet i takt med expansion och
befolkningsökning samtidigt som transportinfrastrukturen i stort sett väntas vara
den samma år 2050 som idag. I denna kontext är det viktigt att lyfta fram vilka
konsekvenser mer spårtrafik på befintligt järnvägsnät kan få. Mer trafik på ett
redan ansträngt järnvägsnät kommer exempelvis försvåra möjligheterna att få de
tåglägen som behövs för att Gnesta även i framtiden ska vara en attraktiv
pendlarkommun. Effekterna av att flytta mer godstrafik till spåren bör därför
utredas ytterligare och sjötrafik bör användas i största möjliga mån för att avlasta
järnvägsnätet.

I handlingsområdet effektiv logistik är en strategi att man ska verka för bättre
nyttjande av tåglägestilldelningen. Gnesta kommun vill understryka vikten av att
prioriteringskriterierna och prioriteringsordningen som används av Trafikverket
vid tåglägestilldelning ses över. En viktig aspekt att ha med sig vid
tåglägestilldelningen är att regionala pendlingsresor enbart kan ske på vissa tider
för att vara attraktiva och funktionella. Pendlingsresorna är därmed inte lika
anpassningsbara som godstrafiken. Det är positivt att handlingsområdet effektiv
logistik tar upp att godstransporter ska spridas över dygnet för att minska
trängseln i rusningstrafik. Gnesta kommun vill ändå lyfta fram att det är av största
vikt att de konfliktpunkter som finns idag samt de som kan komma bli aktuella i
framtiden identifieras och hanteras. Innan mer godstrafik använder det befintliga
järnvägsnätet måste också en robust pendlingstrafik vara säkrad

Checklista för jämställdhet

Checklista för jämställdhet är inte tillämpbart på detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-01-12

2. Yttrande förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen

3. Remissmissiv

4. Förslag till godsstrategi: http://rufs.se/globalassets/h.-
publikationer/2017/godsstrategi_webb.pdf

Beslutet ska skickas till:

 Stockholms läns landsting: Registrator.trf@sll.se i Word- och PDF-format.

Ange diarienummer TRN 2017-0055 i ämnesraden

Christina Hedberg Patrik Nissen

mailto:Registrator.trf@sll.se
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Kommunchef Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda

Samhällsplanerare
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Upprättad: 2018-02-08

Diarienummer: KS.2018.6

Kommunstyrelsen

Yttrande förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen

Gnesta kommun är en växande kommun i Stockholmsregionen och förväntas
växa med 30 procent fram till 2030. Kommunen är ingen stor godsaktör, men är
extremt beroende av att Västra stambanan fungerar bra för persontrafik.
Kommunen har en hög pendlingsgrad, över 50 procent, och ingår i Stockholms
arbetsmarknadsregion. Regional- och pendeltågen används för arbets- och
skolpendling till framförallt Södertälje och Stockholm. Kapaciteten på Västra
stambanan är därför en nyckelfråga i Gnesta kommun.

I de prognoser som görs i förslaget till Godsstrategi är det tydligt att mer
godstrafik kommer ske på järnvägsnätet i takt med expansion och
befolkningsökning samtidigt som transportinfrastrukturen i stort sett väntas vara
den samma år 2050 som idag. I denna kontext är det viktigt att lyfta fram vilka
konsekvenser mer spårtrafik på befintligt järnvägsnät kan få. Mer trafik på ett
redan ansträngt järnvägsnät kommer exempelvis försvåra möjligheterna att få de
tåglägen som behövs för att Gnesta även i framtiden ska vara en attraktiv
pendlarkommun. Effekterna av att flytta mer godstrafik till spåren bör därför
utredas ytterligare och sjötrafik bör användas i största möjliga mån för att avlasta
järnvägsnätet.

I handlingsområdet effektiv logistik är en strategi att man ska verka för bättre
nyttjande av tåglägestilldelningen. Gnesta kommun vill understryka vikten av att
prioriteringskriterierna och prioriteringsordningen som används av Trafikverket
vid tåglägestilldelning ses över. En viktig aspekt att ha med sig vid
tåglägestilldelningen är att regionala pendlingsresor enbart kan ske på vissa tider
för att vara attraktiva och funktionella. Pendlingsresorna är därmed inte lika
anpassningsbara som godstrafiken. Det är positivt att handlingsområdet effektiv
logistik tar upp att godstransporter ska spridas över dygnet för att minska
trängseln i rusningstrafik. Gnesta kommun vill ändå lyfta fram att det är av största
vikt att de konfliktpunkter som finns idag samt de som kan komma bli aktuella i
framtiden identifieras och hanteras. Innan mer godstrafik använder det befintliga
järnvägsnätet måste också en robust pendlingstrafik vara säkrad.

Patrik Nissen
Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda
Samhällsplanerare
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Stockholm, december 2017

Vi behöver era inspel om förslaget  
till godsstrategi för Stockholmsregionen

Stockholms län är Sveriges största konsumtionsmarknad. Individers och företags val  
och mönster förändras i snabb takt, vilket påtagligt har förändrat godshanteringens förut-
sättningar. Stockholmsregionen växer och därmed ökar även godstransporterna. Det är en 
stor samhällsutmaning att möta det ökade behovet av transporter samtidigt som det gäller 
att minimera trängseln, öka framkomligheten i transportsystemet och nå klimatmålet om 
ett fossilfritt transportsystem till 2050. 

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd beslutade den 7 december 2017 att skicka 
förslaget på remiss under perioden 21 december–2 mars 2018. Tillväxt- och region-
planenämnden beslutar om godsstrategin i juni 2018. Till dess behöver vi era inspel för  
att kvalitetssäkra förslagets innehåll, samt för att diskutera hur vi behöver arbeta för att 
uppnå regionens mål. I utskicket ingår, förutom förslaget, även en förteckning över de 
aktörer som får remissen. 

Den regionala godsstrategin för Stockholms län är vägledande för regionens aktörer i  
regionen. Godsstrategin ska bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Frågor vi gärna vill ha era svar på:
• Saknas utmaningar för godstransporter? 
• Är de tre strategiska områdena för utveckling av godstransporter i Stockholms län  

lämpliga? 
• Saknas insatser inom de fem handlingsområdena?
•  Hur kan ni som aktör i Stockholmsregionen bidra till genomförandet? 

Remissvar 
Välkommen att skicka in synpunkter på förslaget. Synpunkterna skickas elektroniskt till 
registrator.trf@sll.se både i word- och pdf-format. Ange diarienummer TRN 2017-0055. 
Synpunkterna ska vara Stockholms läns landsting tillhanda senast den 2 mars 2018. 
Remissvaren kommer att sammanställas i en samrådsredogörelse. 

Mer information finns på www.rufs.se. Där hittar du även kontaktuppgifter till de som 
arbetat med att ta fram förslaget. 

Med vänliga hälsningar

Hanna Wiik
Förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Stockholms läns landsting
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Upprättad: 2017-11-07
Diarienummer: KS.2017.316

Kommunstyrelsen

Idrottspolitiskt program 2018-2025

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta förslag till Idrottspolitiskt program 2018-2025

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav Kommunikation och samverkan i uppdrag att ta fram ett
förslag till ett Idrottspolitiskt program hösten 2016. I en inkluderande process
med Sörmlandsidrotten, idrottsföreningarna i Gnesta kommun,
kommunstyrelsens presidie och tjänstepersoner från Kommunikation och
samverkan har det tagits fram ett Idrottspolitiskt program som sträcker sig fram
till 2025.

Förvaltningens synpunkter

Antagandet av det Idrottspolitiska programmet 2018 - 2025 förenklar arbetet med
utvecklingen av hur Gnesta kommun tillsammans med idrottsföreningarna i
Gnesta kommun ska arbeta gemensamt för en friskare och tryggare kommun
med ett brett utbud av såväl organiserad verksamhet och möjlighet till spontan
aktivitet på alla orter. Barn och unga ska vara trygga i deltagandet i de aktiviteter
som erbjuds.

Arbetet började med workshop tillsammans med idrottsföreningar i mars 2017
och därefter har ytterligare workshops hållits vid tre tillfällen under året. I oktober
och november skickades förslaget till idrottspolitiskt program ut på remiss till alla
idrottsföreningar. Tre svar inkom. Även Barn- och utbildningsförvaltningen,
Vuxen- och omsorgsförvaltningen liksom Samhällsbyggnadsförvaltningen har
inkommit med remissvar.

Jämställdhetsanalys

Idrottspolitiskt program 2018-2025 ska ge alla rätt att kunna delta i organiserad
aktivitet. Jämställdhet, mångfald och allas rätt har genomsyrat alla träffar med
föreningar under processen.
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Beslutsunderlag

1. Idrottspolitiskt program 2018-2025

2. Tjänsteskrivelse 2017-11-07

Beslutet ska skickas till:

 Kommunfullmäktige

 Idrottsföreningarna i Gnesta kommun

Christina Hedberg Malin Broquist

Kommunchef Fritidssamordnare

Anna Sandklef

Chef kommunikation och samverkan



Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Idrottspolitiskt program Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

KS 2017 316

Dokumentinformation Dokumentet gäller för

Idrottspolitiskt program 2018 - 2025
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Idrottspolitiskt program 2018 - 2025

Om Gnesta kommun

Gnesta är en naturskön kommun med stora möjligheter att utveckla en miljö där alla
invånare och besökare kan trivas i Gnesta kommun. Med närheten till 180 sjöar och
skogsområden med fantastiska naturreservat ges boende och besökare möjlighet att vistas i
naturen. Alla invånares möjlighet att utöva aktiviteter ska finnas som en röd tråd i tätorter
och ytterområden som är öppna för alla, är hälsofrämjande och ger varje ort ett
attraktionsvärde!

Gnesta kommun bildades 1992 (innan tillhörde Gnesta Nyköpings kommun) och är därmed
en ung kommun i hjärtat av Sörmland. Kommunen ligger ca 65 km sydväst om Stockholm
vilket innebär att många arbetspendlar. Kommunen växer och vintertid bor cirka 11 000
personer här medan det under sommaren är många fler tack vare alla fritidshus.

Kommunens yta är 610 km² och av kommunens invånare bor 65-70 % i någon av
tätorterna. Gnesta är en utpräglad småföretagarkommun med cirka 1 160 registrerade
företag i en mängd olika branscher. Kommunen gränsar till Södertälje, Trosa, Nyköping,
Flen, Strängnäs och Nykvarn.
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Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Idrottspolitiskt program 2018 - 2025

Politisk utgångspunkt

Gnesta är en unik kommun med ett starkt näringsliv, ett rikt kultur- och föreningsliv samt
många engagerade medborgare. Kommunens geografiska läge i Stockholm-Mälardalen är
strategiskt viktigt och det finns en stor potential för Gnesta att fortsätta växa och vara en
attraktiv boendeort för ännu fler.

Vi vill se ett Gnesta som präglas av kreativitet, personlighet, öppenhet och mångfald. Ett
Gnesta där människors ursprung, kön eller funktionsvariation inte begränsar möjligheterna
till deltagande, utveckling eller till möjligheten att leva ett gott och rikt liv.

Ett brett och starkt föreningsliv är viktigt för folkhälsan och samhällets civilitet. Det ger
möjligheter till nya möten och integration och bidrar till 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. Detta är något som föreningslivet och kommunen i samverkan har
goda möjligheter att vårda och fortsätta att utveckla.

Syftet med Idrottspolitiska programmet

Det idrottspolitiska programmets syfte är att stärka föreningslivet, erbjuda aktiviteter för fler
invånare i alla åldrar samt erbjuda en aktiv fritid för alla barn och unga. Programmet ska ha
en bred förankring och vara hållbart ett antal år framåt. Viktiga utgångspunkter i
programmet är:

* Att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan Gnesta kommun och föreningslivet samt
en aktiv samverkan föreningarna emellan.

* Att stärka och utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet runt om i Gnesta kommun.

* Att bidra till integration, tillgänglighet och jämställdhet inom idrotten så att alla ges
möjlighet till en aktiv fritid.

* Att genom ett rikt fritidsutbud kunna främja en stärkt folkhälsa.

Genom ett idrottspolitiskt program skapar vi inriktningar och former för att i samarbete och
samförstånd kunna främja en positiv utveckling i kommunen under kommande år.

Johan Rocklind & Ann-Sofie Lifvenhage

Kommunalråd i Gnesta kommun
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Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all
verksamhet så att vi ska ha roligt, må bra och prestera mer.

Demokrati och delaktighet, föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika
värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och att ta
ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett
bakgrund.

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar oavsett bakgrund. Idrotten ska förena människor oavsett olikheter och
fungera som brobyggare mellan människor med olika bakgrund.

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig
inom ramarna för överenskommelser och god etik och moral. Att motverka fusk, dopning,
mobbning, trakasserier, våld och osund ekonomi såväl på som utanför idrottsanläggningen.

Svensk idrotts strategi och långsiktiga mål

Svensk Idrott är samlingsnamnet för Riksidrottsförbundet och dess medlemsorganisationer
(specialidrottsförbunden) samt SISU Idrottsutbildarna och omfattar även
idrottsföreningarna där värdegrunder, stadgar och gemensamma riktlinjer realiseras genom
medlemskapet. Svensk Idrotts gemensamma värdegrund sammanfattas i dokumentet
"Idrotten vill" och alla verksamheter vilar på fyra gemensamma hörnstenar:

● Glädje och gemenskap

● Delaktighet och demokrati

● Allas rätt att vara med

● Rent spel

Dessa är fundamentala för idrotten på alla nivåer och ska efterlevas såväl på träningar och
tävlingar som på styrelsemöten, årsmöten och i andra sammanhang där idrotten är
representerad.

Utöver "Idrotten vill" ska all verksamhet för barn och unga följa FN:s barnkonvention.
Riksidrottsförbundet har därför tagit fram riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som ska
guida förbund och föreningar när de planerar och tar beslut för sina verksamheter. En fråga
som står högt på Svensk Idrotts agenda är trygga idrottsmiljöer, och det finns särskilt riktade
insatser för utbildning och uppföljning av verksamhet som varje idrottsförening kan arbeta
med.

Svensk Idrott har mot bakgrund av ett antal identifierade samhällstrender tagit fram en
strategi som sträcker sig till år 2025. Denna bygger på idrottens verksamhetsidé; ”Vi bedriver
idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet.” Strategin utgår från fyra
målområden som anses extra viktiga:

● Livslångt idrottande

● Idrottens värdegrund är vår styrka

● Idrott i förening

● Idrotten gör Sverige starkare

Arbetet inom dessa målområden ska genomföras på alla nivåer inom idrotten och aktiveras



Kommunstyrelsens förvaltning 6(11)

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Idrottspolitiskt program 2018 - 2025

genom fokus på fem utvalda utvecklingsresor:

● Den moderna föreningen engagerar

● Inkluderande idrott för alla

● En ny syn på träning och tävling

● Jämställdhet för en framgångsrik idrott

● Ett stärkt ledarskap

Tillsammans ska arbetet med dessa utvecklingsresor leda till att Svensk Idrott uppnår sin
vision ”Svensk Idrott – världens bästa". Bilden nedan illustrerar synen på den nya, moderna,
idrottsföreningen som man vill se den 2025:

Bilden visar hur såväl elitsatsning som motionsidrott ska rymmas inom
föreningsverksamheten och att idrotten är till för alla. Ingen utslagning ska ske på grunder av
färdigheter utan målet är att tränings- och tävlingsformer ska anpassas så att de stimulerar
fler till att delta mer.

1. Barn och ungdomar i fokus i Gnesta kommun

Gnesta kommun ska främja ett brett föreningsliv med ett stort urval av aktiviteter som ska
vara tillgängliga för alla. En förening syftar grundläggande till att främja ett värde, en idé som
gynnar allmän- eller medlemsintresset. Den syftar inte till ekonomisk vinst.

Föreningarna ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet och tillgänglighet -
för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgaren möjlighet att berika sin fritid
med upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt liv.

Alla barn och ungdomar som är föreningsaktiva i Gnesta kommun ska känna sig trygga och
säkra i föreningens verksamhet och föreningen ska motverka särbehandling av barn och
ungdomar, arbeta för allas rätt att vara med i såväl träning som match/ tävling.

Kommunen betalar ut föreningsbidrag och i Gnesta kommun ska det vara till föreningar
vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär och som syftar till att skapa en
meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro.

Gnesta kommun har två olika typer av bidrag som ska möjliggöra för föreningar att bedriva
ett rikt och hälsofrämjande aktivitetsutbud: kontantbidrag och subventionerade lokalhyror.

Mål

● Det ska finnas utrymme för barn och ungdomars olikheter och alla ska få delta efter sin
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egen förmåga. Idrotten är en plats för lek och glädje, träning och tävling och det är en
plats för alla.

● Barn och ungdomar ska stimuleras till daglig fysisk aktivitet genom samarbete mellan
föreningslivet och Gnesta kommuns olika verksamheter, t ex skola, fritidsgårdar och
barnomsorg.

● Barn och ungdomar i Gnesta kommun ska ges möjlighet att delta i olika aktiviteter och
att vara aktiva i olika föreningar. I Gnesta ska vi inte konkurrera om samma barn, vi
uppmuntrar till aktivitet!

● Låga medlemsavgifter för barn och ungdomar ska göra det möjligt för alla att vara med i
en eller flera idrottsföreningar.

● Idrotten för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens behov. Verksamheten
ska vara förenlig med FN:s barnkonvention.

Strategi

Vad är Gnesta kommuns ansvar:

● Skapa förutsättningar för rättvisa föreningsbidrag som är tydliga och enkla att förstå, så
att föreningar vet vad som gäller.

● Anordna nätverksträffar i samarbete med Sörmlandsidrotten.

Vad är föreningslivets ansvar:

● Arbeta långsiktigt för att idrotten ska vara en plats för alla och för allsidiga aktiviteter.
● Samverka föreningar emellan för att uppmuntra till aktivitet samt samverka med andra

organisationer, t ex skolan.
● Föreningarna ska delta med minst en föreningsmedlem på anordnade nätverksträffar.
● Marknadsföra föreningens verksamhet i de kommunala skolorna.

2. Balansen mellan organiserad idrott och spontanidrott -folkhälsa

Idrott och motion är viktigt för ett friskt liv. Att motivera till fysisk aktivitet och utveckla nya
alternativ är en gemensam utmaning för idrottsrörelsen och kommunen.

Historiskt sett har idrottsanläggningar i huvudsak byggts för den organiserade idrottens
behov. Många önskar numera motionera på egen hand och när det passar de själva, det som
idag kallas för spontanidrott.

För att möta detta behov satsas det idag även mycket på utomhusgym, motionsspår,
aktivitetsparker och anläggningar som fritt kan användas av boende i kommunen. I Gnesta
kommun finns det såväl ishall som badhus, sporthallar, tennisbanor, utomhusgym och en
friidrottsplats, vilket inte många andra kommuner av vår storlek kan tillhandahålla. I Gnesta
kommun satsar man stort!

Mål

● Utveckla bredd- och motionsidrotten.

● Stimulera till idrottande hela livet.

● Öka tillgängligheten till anläggningar, samt skapa ökade möjligheter för spontanidrott.

● Stärka folkhälsan.
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● Samverka med andra föreningar och andra aktörer för ökad fysisk aktivitet.

● Stödja föreningslivet i deras strävan att förbättra folkhälsan för alla.

Strategi

Vad är Gnesta kommuns ansvar:

● Gnesta kommun ska i möjligaste mån främja en spontan aktivitet, såväl inomhus som
utomhus.

● Erbjuda utökade halltider även för verksamhet som inte är lagidrott och som främjar
hälsa och välbefinnande.

Vad är föreningslivets ansvar:

● Skapa möjlighet till aktivitet för alla åldrar.
● I möjligaste mån erbjuda gratis "prov-på-tillfällen"

3. Idrottens anläggningar i Gnesta kommun

Idag finns det idrottsanläggningar som gör att föreningslivet och privatpersoner kan utöva
sin idrott i Gnesta kommun. Utvecklingen av både nya och gamla anläggningar är en
förutsättning för framtida utövande.

Sporthallar, badhus, motionsspår, tennisbanor, kampsportslokal, friidrottsplats,
fotbollsplaner, ishall, utomhusgym, hinderbana och spontanidrottsplatser ska bidra till
aktivitet för alla.

Oavsett om kommunen hanterar skötseln på sina egna anläggningar eller om en förening
äger, hyr eller arrenderar en anläggning ska anläggningen vara en trygg, säker, tillgänglig och
attraktiv plats att vistas på.

Avgifter och taxor i Gnesta kommuns idrottsanläggningar är subventionerade för
föreningsverksamhet. Avgifter och taxor beslutas av kommunfullmäktige.

Mål

● Höja standarden och underhållet på anläggningar, lokaler och friluftsstråk.
● Barn och ungdomars träning ska tilldelas träningstider före de vuxnas.
● Alla föreningar med verksamhet som främjar folkhälsa och aktivitet ska ges möjlighet att

träna i kommunens anläggningar.
● Avgifter/ taxor ska vara lägre för barn- och ungdomsverksamhet.

Strategi

Vad är Gnesta kommuns ansvar:

● Gnesta kommun ska underhålla alla kommunalt ägda idrottsplatser.
● Föreningar med egna anläggningar får ekonomiskt stöd för att sköta och driva sina

anläggningar. Ersättningen för detta regleras i dokumentet för regler och riktlinjer för
föreningsbidrag "Föreningsbidrag i Gnesta kommun".

● Erbjuda föreningar med inomhusverksamhet hallbokningsträffar under våren varje år.

Vad är föreningslivets ansvar:
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● Alla föreningar som erhåller föreningsbidrag, kontant bidrag eller lokalsubvention ska
marknadsföra Gnesta kommun som sponsor av verksamheten.

● Ökad förståelse för andra föreningars behov av tider i de kommunala anläggningarna.
● Föreningar med egna eller arrenderade idrottsplatser ska underhålla dessa.

4. Föreningslivet ska verka för trygg och säker idrott

Föreningslivet i Gnesta kommun erbjuder deltagare i alla åldrar en social gemenskap och
meningsfull fritid. Vi bedriver verksamhet i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas
under hela livet.

Mål

● Alla ledare/ tränare i Gnesta kommun ska aktivt bidra till att deltagare i alla åldrar känner
sig sedda och trygga när man deltar i en aktivitet.

Strategi

Vad är Gnesta kommuns ansvar:

● Gnesta kommun ska tillsammans med Sörmlandsidrotten se till att varje förening får
stöd i att ta fram relevanta dokument och utbildning i krishantering och riktlinjer för
arbete mot alkohol, droger, diskriminering och mobbning.

● Gnesta kommun ska tillsammans med Sörmlandsidrotten erbjuda föreningarna
regelbunden utbildning i första hjälpen.

Vad är föreningslivets ansvar:

● Alla idrottsföreningar ska arbeta fram en policy/ plan för att hantera en eventuell
krissituation i sin förening och en tydlig kommunikationsplan.

● Tydliga riktlinjer som är förankrade och kommunicerade i föreningen om alkohol,
droger, diskriminering, kränkning och mobbning.

● Arbeta aktivt efter barnkonventionens principer.

● Alla föreningar ska begära utdrag från Polisens brottsregister av ledare, tränare och andra
vuxna med ledande roll i föreningen. Föreningen ska ha tydliga regler för hur ofta detta
register ska begäras ut som återkommande rutin.

5. Det goda ledarskapet

Engagerade, kunniga och välutbildade ledare/ tränare i en förening är oerhört viktiga i
samhällsutvecklingen och är viktiga förebilder för barn och ungdomar i föreningslivet.

Som ledare/ tränare ska man förmedla demokratiska värderingar och ha en grundläggande
förståelse för hur barn och ungdomar utvecklas såväl fysiskt och psykiskt som socialt.

Som kommun ska Gnesta stödja det goda ledarskapet genom ledarutbildningsbidrag och i
samarbete med Sörmlandsidrotten.

Alla barn och ungdomar har rätt till trygghet och gemenskap. I Gnesta kommuns föreningar
ska barn och ungdomsaktivitet bygga på:

● Lek och glädje.

● Insikten om att barn är inte små elitidrottare.
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● Att barn ska uppmuntras, inte pressas.

Mål

● Alla medlemmar/ deltagare i en förening ska känna sig välkomna och trygga.

● Barn och ungdomar ska uppmuntras att prova på olika idrotter och aktiviteter.

● Alla föreningar ska begära utdrag från Polisens brottsregister av ledare, tränare och andra
vuxna med ledande roll i föreningen. Föreningen ska ha tydliga regler för hur ofta detta
register ska begäras ut som återkomande rutin.

Strategi

Vad är Gnesta kommuns ansvar:

● Stötta det goda ledarskapet i samarbete med Sörmlandsidrotten genom att erbjuda t ex
workshops och utbildningar.

Vad är föreningslivets ansvar:

● Alla ledare ska vara vuxna förebilder och föregå med gott exempel och vara lojal med
föreningslivet och Gnesta kommun. Vi pratar med varandra och inte om varandra!

● Föreningen ska sträva efter att utbilda ledare och styrelsemedlemmar.

● Styrelsen i föreningen bör spegla samhället i sin bredd och kompetens.

6. Evenemang och publikidrott

Gnesta kommun förser föreningslivet med information om vad man bör tänka på vid ett
evenemang på sin webbplats.

Med evenemang menas en stor händelse som drar publik.

Mål

● Att locka flera besökare till evenemang, matcher och aktiviteter.

● Ökat intresse för att delta i träning och bli ledare.

Strategi

Vad är Gnesta kommuns ansvar:

● När föreningar lämnar information om evenemang så lägger kommunen in det i
evenemangskalendern på kommunens webbplats.

Vad är föreningslivets ansvar:

● Informera Gnesta kommun om evenemang så att de kan läggas in i
evenemangskalendern.

● I möjligaste mån erbjuda gratis "prov-på-tillfällen".

Prioriterade områden ur ett föreningsperspektiv

I en inkluderande process med Sörmlandsidrotten, idrottsföreningarna i Gnesta kommun,
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kommunstyrelsens presidie och tjänstepersoner från Kommunikation och samverkan har det
tagits ett antal prioriterade områden:

Idrottsanläggningar (gäller både Gnesta kommun och föreningsägda)

Samverkan mellan IF och skola

Satsa på socialt utsatta grupper

Ledarutbildning och medlemsvård

Paraplyförening

Samlat kansli

Digitalisering

Ökad folkhälsa

Värdskap

Utvecklingsområden

Gemensam digital kalender för evenemang

Utveckla Hagstumosse till ett Idrottscenter med plats för såväl organiserad idrott som en
plats för spontan aktivitet.

Bättre system för bokning av anläggningar där man lättare ser lediga tider

Marknadsföring av föreningar och deras aktiviteter

Långsiktig planering av nya idrottsanläggningar som motsvarar behovet när Gnesta kommun
får flera invånare.

Ökad samverkan med olika verksamheter inom Gnesta kommun, t ex skola.

Gemensamt föreningskansli

Gnesta kommun ansvarar tillsammans med föreningslivet om att leva upp till det
idrottspolitiska programmet.
Föreningarna ansvarar för sina punkter och Gnesta kommun för sina.
Dokumentet är levande och ska följas upp regelbundet.
Gnesta kommun ansvarar för att sammankalla föreningarna till regelbundna
uppföljningsmöten.

En handlingsplan ska tas fram i samråd med föreningarna för att säkerställa att aktiviteter
genomförs.
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Kommunstyrelsen

Höjning av avgift för reklam på infartsskyltar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta förslaget att höja avgiften för reklam på infartsskyltarna för föreningar

till 600 kr per annonsrad och för företag till 1 200 kr per annonsrad för alla

fyra skyltar, från och med 3 april 2018.

Sammanfattning

Det finns fyra infartsskyltar till infarterna till Gnesta tätort; på varje skylt finns en
nedre del som är avsedd för annonsering. Annonseringens innehåll styrs av regler
från Länsstyrelsens och Trafikverkets regler.

Annonsperioden är två veckor. För företag kostar idag en två-veckors period
1000 kr och för en förening 500 kr. Priset gäller för alla fyra skyltar och per
annonsrad. Priset för annonsering bör höjas med 100 kronor för föreningar, per
annonsrad och två-veckorsperiod för alla fyra skyltarna och för företag med 200
kr. Då får föreningar betala 600 kr och företag 1200 kr. Priset för expressavgiften
bör dessutom höjas med 200 kr för att stävja de annonsörer som kommer i sista
stund. Höjningen föreslås gälla från och med 3 april 2018.

Ärendebeskrivning

Det finns fyra infartsskyltar till infarterna till Gnesta tätort; på varje skylt finns en
nedre del som är avsedd för annonsering. Annonseringens innehåll styrs av regler
från Länsstyrelsens och Trafikverkets regler. Reglerna lyder: "Annonsering ska
avse förenings-, företags- eller kommunevenemang och händelser. Som
evenemang och händelse räknas inte allmän kommersiell reklam, sponsorer,
marknadsföring av företag, produkter, erbjudanden eller liknande. Annonser får
heller inte innehålla politiska budskap, anstötande ord eller uppmana till aktioner
eller lagbrott. Politiska evenemang får skyltas neutralt om de samtidigt finns i
evenemangskalendern på Gnesta kommuns webbplats med en tydlig avsändare."

Annonsperioden är två veckor. För företag kostar idag, en två-veckors period
1000 kr och för en förening 500 kr. Priset gäller för alla fyra skyltar och per
annonsrad.

Förvaltningens synpunkter

Gnesta kommun har en överenskommelse med Layout & Dekor gällande
produktion av annonsmaterial. Layout & Dekor bistår vid sidan av sin
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kommersiella affärsverksamhet.

För upp- och nedmontering samt rengöring av skyltarna svarar kommunens
utegrupp på VuA, Vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Kostnaden som annonsbokarna betalar går för att täcka material- och
produktionskostnad direkt till Layout & Dekor.

Kostnaderna för material- och produktionskostnader överstiger vida företagets
faktiska kostnad. Materialet kostar betydligt mer än de 500 och 1000 kr från
respektive annonsbokare, vilket i praktiken betyder att Layout & Dekor sponsrar
föreningslivet.

Sena annonsbokare får idag dessutom betala en expressavgift på 300 kr per
annonsrad.

Priset för annonsering bör därför höjas med 100 kronor för föreningar, per
annonsrad och tvåveckorsperiod för alla fyra skyltarna och för företag med 200
kr. Då får föreningar betala 600 kr och företag 1200 kr. Priset för expressavgiften
bör dessutom höjas med 200 kr för att stävja de annonsörer som kommer i sista
stund. Höjningen föreslås gälla från och med 3 april 2018.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnaderna påverkar inte kommunen däremot påverkar det föreningar och
företag som annonserar. Höjningen är modest utifrån hur prisutvecklingen har
sett ut för material- och produktionskostnad.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Evenemangen som annonsörerna berättar om hälsar alla, oavsett bakgrund,
läggning och tro välkomna. Priserna påverkar alla föreningar som väljer att
annonsera lika, precis samma gäller företagen. Så en utförlig jämställdhetsanalys
bedöms inte behöva göras.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-07

Beslutet ska skickas till

~ Kommunfullmäktige

~ Layout & Dekor; Ingela Jarl

Christina Hedberg Anna Sandklef

Kommunchef Enhetschef
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Kommunstyrelsen

Bidrag till lokaliseringsutredning Västra stambanan

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänner att Gnesta kommun medfinansierar lokaliseringsutredningen för

Västra stambanan med 166 tkr.

Ärendebeskrivning

Gnesta kommun ingår tillsammans med 17 andra kommuner längs Västra
stambanan i Västra stambanegruppen. Ett mål för arbetet i denna gemensamma
gruppering är att driva frågor om att utveckla Västra stambanan med förbättrad
kapacitet mfl frågor.

Ett förslag till uppläggning av en utredning med konsultstöd rörande en
järnvägskorridor för dubbelspår mellan Göteborg (Sävedalen) och Alingsås har
presenterats av Västra stambangruppen. De delar som ingår i utredningen är ett
förslag till genomförbar järnvägssträckning och utformning inklusive kostnader,
bedömning av konsekvenser för miljö och samhälle samt genomförbarhet,
beräkning av samhällsekonomisk effektivitet samt beräkning av dynamiska
samhällseffekter. Enligt tidplan ska en färdig rapport finnas klar i juni 2018

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen anser att Gnesta kommun ska ställa sig bakom att vara med och
medfinansiera utredningen. I detta fall rör det stråket in mot Göteborg. Det här
är första delen av ett utredningsarbete som i ett kommande skede ska utreda
kapaciteten på Västra stambanan för sträckan in mot Stockholm.

Syftet med ett gemensamt agerande från kommunerna längs Västra stambanan är
att med stöd av en kvalificerad utredning kunna påverka staten att utveckla och
förbättra Västra stambanan. Målet är att lämpliga åtgärder som förbättrar
kapaciteten på banan ska komma med i kommande nationella infrastrukturplaner.

Ambitionen med utredningen är att den senare ska kunna fungera som ett
underlag enligt Lagen om byggande av järnväg.

Ekonomiska konsekvenser
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Den totala kostnaden för utredningen har bedömts till cirka 5 milj kr. Den
föreslagna kostnadsfördelningen per kommun baseras på invånarantalet. Gnesta
kommuns del beräknas därmed till 166 tkr. Eventuellt kan berörda regionförbund
bidra med finansiering av utredningen vilket i så fall sänker kostnaderna för
kommunerna.

Förvaltningen föreslår att kostnaden ska belasta kommungemensamma poster.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Beslutet bedöms inte kräva någon jämställdhetsanalys.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-26

Beslutet ska skickas till

~ jan.bremer@skovde.se

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef Samhällsbyggnadschef



Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE

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

Kommunstyrelsen

Motion - Inrättande av handlingsplan för landsbygden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avslå Centerpartiets förslag till att inrätta en handlingsplan för landsbygden.

Sammanfattning

Centerpartiet i Gnesta har lämnat in en motion om inrättande av handlingsplan
för landsbygden. Centerpartiet skriver att det är bra att Gnesta växer men att
kommunen är större än tätorten Gnesta och vill att landsbygd, Björnlunda,
Stjärnhov och Laxne bör ingå i framtidsplaneringen.

Förvaltningen beskriver i ärendet de styrdokument som redan på olika sätt
behandlar landsbygdsutveckling och därmed påverkar det långsiktiga arbetet i
kommunen. I ärendet beskrivs; näringslivsprogrammet, översiktsplanen,
bostadsförsörjningsplanen, idrottspolitiska programmet och det framtida
kulturpolitiska programmet. Förvaltningen anser att eftersom landsbygden
beskrivs i dessa dokument och det inte heller finns varken personella eller
finansiella resurser för att genomföra en särskild handlingsplan för landsbygden,
så bör motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Centerpartiet i Gnesta har lämnat in en motion om inrättande av handlingsplan
för landsbygden. Centerpartiet skriver att det är bra att Gnesta växer men att
kommunen är större än tätorten Gnesta och vill att landsbygd, Björnlunda,
Stjärnhov och Laxne bör ingå i framtidsplaneringen. En livskraftig landsbygd som
bjuder på unika naturupplevelser och rikt utbud av fritidsaktiviteter attraherar
nyinflyttning.

Förvaltningens synpunkter

Utveckling av Gnesta kommun sker på många plan och alla förvaltningar ansvarar
för sina delar. Nedan finns exempel på strategiska dokument som på olika sätt
berör landsbygdsutveckling.
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Näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet, antaget 2013 är tydlig i skrivningar och mål att hela
Gnesta kommuns näringsliv ska utvecklas. Det handlar om växande befolkning,
företagsklimat av hög klass, stärkt entreprenörskap och satsning på
nyckelbranscher som t ex besöksnäring, handel samt bygg- och
tillverkningsindustri, men också fler kunskapsintensiva tjänsteföretag.
Näringslivsprogrammet gäller t om 2018 och behöver därefter se över och
eventuellt revideras.

Näringslivsprogrammet beskriver bland annat redan:

Ökat bostadsbyggande i attraktiva miljöer ger en växande befolkning i
kommunens alla delar. Vikten av utbyggnad av fiber/bredband till alla områden i
kommunen. Programmet beskriver hur viktigt det är att fortsätta utveckla hela
kommunen som en attraktiv, naturnära kommun som kan locka entreprenörer,
inflyttare och besökare till oss. Dessutom är besöksnäringen en särskild
nyckelbransch tillsammans med handeln, bygg- och tillverkningsindustrin.

Till näringslivsprogrammet finns en handlingsplan med aktiviteter för att nå de
sex övergripande målområdena. Exempel på aktiviteter är mötesplatser i form av
morgonsoffa, mässa och gala.

I det fokuserade arbetet med besöksnäringen ingår att ta tillvara de särskilda
värden som finns på landsbygden med unika naturupplevelser och
friluftsmöjligheter. Detta sker tillsammans med de aktiva näringsidkarna runtom i
kommunen.

Översiktsplanen - 2050

En översiktsplan är ett långsiktigt strategiskt dokument för mark- och
vattenanvändning i hela kommunen. Planen används också som stöd och
hjälpmedel i den mer detaljerade planeringen.

I översiktsplanen finns utpekade utvecklingsområden för alla orter som ligger
inom kommunens kommunikationsstråk. Cirka 30 % av den nya bebyggelsen
fram till 2050 förväntas ske i orterna Björnlunda, Stjärnhov och Laxne samt på
landsbygden.

Översiktsplanen har sex övergripande inriktningar: attraktiva livsmiljöer, bostäder
för framtiden, flexibla kommunikationer, ett starkt näringsliv, en attraktiv och
livskraftig naturmiljö samt en god klimat- och miljöanpassning. I inriktningarna
nämns natur, kultur och besöksnäring som särskilt viktiga för att skapa en levande
landsbygd. En annan viktig strategi är att bygga längs med de utpekade
kommunikationsstråken för att skapa goda och hållbara transporter i hela
kommunen. Bredband och fiber ska fortsätta byggas ut i kommunen för att
möjliggöra för fler att bo och verka även på landsbygden.

Ny bebyggelse på landsbygden ska bidra till att bevara det sörmländska landskapet
och det finns riktlinjer och strategier för placering och gestaltning av ny
bebyggelse i översiktsplanen.
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Översiktsplanen är ute på samråd mellan 12 januari - 12 mars 2018 för att
inhämta medborgarnas, myndigheters med fleras synpunkter på planförslaget.

Bostadsförsörjningsplan

Det planerade bostadsbyggandet de närmsta fem åren, för hela kommunen,
presenteras i Bostadsförsörjningsprogrammet som antogs hösten 2017. I
programmet framgår att trycket för närvarande är högst på centralorten men att
det finns detaljplanerade områden och beredskap för bostadsbyggande i
utvecklingsområden såsom Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Utöver den mark
som kommunen råder över finns flertalet privata initiativ för både enstaka
boningshus samt större områden där detaljplan finns eller utreds.

Idrottspolitiskt program

Under 2017 har arbetet med ett idrottspolitiskt program pågått. En lång process
med ett flertal möten där alla idrottsföreningar har varit inbjudna för att i
workshop-form mejsla fram innehållet har genomförts.

Syftet med det idrottspolitiska programmet är att åstadkomma ett långsiktigt
samarbete Gnesta kommun och föreningslivet och föreningar emellan. Ett annat
syfte är att stärka och utveckla möjligheterna till fysisk aktivitet runt om i hela
Gnesta kommun. Dessutom syftar programmet till integration, tillgänglighet och
jämställdhet för en stärkt folkhälsa.

Idrottspolitiska programmet går upp till beslut i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige under våren 2018.

Kulturpolitiskt program

Under 2018 kommer ett kulturpolitiskt program tas fram i samverkan med
kulturföreningar och professionella kulturaktörer. Även detta program kommer
att ta avstamp i tätorter och landsbygd och att erbjuda kulturella aktiviteter på
olika platser i kommunen.

Förvaltningens synpunkter är kopplat till alla dessa olika styrdokument och
program där landsbygdens intressen tas tillvara och visar att de ska arbetas med. I
och med det anser förvaltningen att ett ytterligare program/handlingsplan för
landsbygdsutveckling inte behöver tas fram.

Ekonomiska konsekvenser

Att arbeta fram en handlingsplan för landsbygdsutveckling tillsammans med olika
aktörer som lever och verkar på landsbygden kräver resurser, främst personella
resurser. Det kan också vara klokt att köpa in tjänsten som processledare för att
leda arbetet framåt och på ett målmedvetet sätt. I dagsläget finns inte dessa
resurser i beslutad framtidsplan.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Respektive styrdokument har haft sin jämställdhetsanalys. Framtagandet av en
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handlingsplan för landsbygdsutvecklingen i Gnesta bör ha motsvarande
jämställdhetsfokus och analyser. I övrigt bedöms inte checklistan vara tillämplig.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

I förvaltningens synpunkter har de olika styrdokumenten som är relevanta i
ärendet beskrivits.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-16

2. Motionen

Beslutet ska skickas till:

 Kommunfullmäktige

 Centerpartiet

Christina Hedberg Anna Sandklef

Kommunchef Enhetschef

Patrik Nissen

Samhällsbyggnadschef



Motion

ang inrättande av handlingsplan för landsbygden!

Gnesta kommun växer, det är många byggprojekt på gång i

kommunen. Det tycker vi inom Centerpartiet är bra, vad vi inte tycker

om är det faktum att alla satsningar samt utvecklingsplaner endast

gäller tätorten Gnesta.

Gnesta kommun är så mycket större än det, i Björnlunda, Stjärnhov,

Laxne samt övrig landsbygd bor närmare hälften av

kommuninnevånarna. Även dessa områden bör ingå i den

framtidsplanering som sker inom kommunen.

För att kunna attrahera nyinflyttning, krävs en livskraftig landsbygd

som bjuder på unika naturupplevelser samt möjlighet till ett rikt

utbud av fritidsaktiviteter.

Därför vill Centerpartiet föreslå att:

En handlingsplan för landsbygdsutvecklingen inom Gnesta

kommun framtages snarast

Håkan Ekstrand (C) Lill Björk (C) Ingalill Fredriksson (C)

Erik Granqvist (C)
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Upprättad: 2018-02-26

Diarienummer: KS.2017.49

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Korsningen Sigtunavägen/Östra Storgatan

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Förslagsställaren har inskickat ett medborgarförslag som gäller korsningen Östra
Storgatan/Sigtunavägen. Förslaget är: "att nu när ni gör iordning denna del av
Östra Storgatan så märk upp en fil för vänstersvängen samt även en avkörningsfil
när man kommer från Stopphållet".
Vägsträckan trafikeras idag av tung trafik samt övrig motortrafik. För oskyddade
trafikanter såsom gående och cyklister finns längs gatan avskilt gång- och
cykelstråk samt trottoar. Området idag har god sikt och hastigheten är 60 km/h.
Hastigheten på Sigtunavägen är 30 km/h.

Utifrån polisens olycksstatistik finns inga trafikolyckor rapporterade sedan 2000-
01-01.

Förvaltningen bedömer att risker för allvarlig personskada som mycket små vilket
inte motiverar en ombyggnation.

Ärendebeskrivning

Förslagsställaren har skickat in ett medborgarförslag som gäller Östra
Storgatan/Sigtunavägen.

I mars 2017 tittade planeringsenheten på korsningen i samband med
framtagandet av detaljplanen för ny idrottshall vid Hagstumosse. Då gjordes
bedömningen att det ur ett trafiksäkerhetsperspektiv inte behövdes ett speparat
körfält för vänstersväng.

Förvaltningens synpunkter

Ett extra körfält för de som ska svänga vänster från östra rondellen på Östra
Storgatan in på Sigtunavägen samt en avkörningsfil för körande från STOPP-
rondellen, skulle kräva 4 körfält i rad. Vägbanebredden bör för en tvåfilig väg ligga
på mellan 5,8 - 11 meter beroende på referenshastighet. Ju högre hastighet desto
bredare bör vägen vara. Enligt nu gällande hastighet bör vägen vara minst 8 meter
bred med avseende på att tunga fordon ska kunna mötas på ett trafiksäkert sätt.
Idag är vägen 9 meter bred. Två ytterligare körfält skulle innebära 16 meter
utifrån behovet av utrymme för tung trafik. Detta skulle innebära att man
behöver bredda vägen med nya körfält på befintliga grönytor.
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Vägsträckan trafikeras idag av tung trafik samt övrig motortrafik. För oskyddade
trafikanter så som gående och cyklister finns längs gatan avskilt gång- och
cykelstråk samt trottoar. Området idag har god sikt och hastigheten är 60 km/h.
Hastigheten på Sigtunavägen är 30 km/h.

Utifrån polisens olycksstatistik finns inga trafikolyckor rapporterade sedan 2000-
01-01.

Förvaltningen bedömer att risker för allvarlig personskada som mycket små vilket
inte motiverar en ombyggnation.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget skulle innebära en uppskattad kostnad för förslaget är ca 2 000 000 kr.

Juridiska konsekvenser

Inga juridiska konsekvenser föreligger.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan bedöms inte som tillämplig på detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-02-26

2. Medborgarförslag

Beslutet ska skickas till

~ Förslagsställaren

Christina Hedberg Ghita Sjösteen

Kommunchef Teknikchef

Claes Lindqvist

Gatuingengör



Jenny Johansson, Elektron 

Ämne: 	 VB: Synpunkt från hemsidan 

Hej igen ! 
Tack för svar. Jag undrar om min synpunkt går in som ett medborgarförslag, skulle gärna vilja detta Hälsningar Janne 

Med vänlig hälsning, 

Lena Lindberg 1 Ekonom - Utredare 

Kommunhuset 1 Västra Storgatan 15 1 646 80 Gnesta 
Telefon: 0158-275 115 1 växel: 0158-275 000 www.gnesta.se  1 lena.lindberg@gnesta.se  

	Ursprungligt meddelande 	 
Från: sitevision 
Skickat: den 8 februari 2017 20:33 
Till: Lena Lindberg 
Ämne: Synpunkt från hemsidan 

Vilken verksamhet eller enhet gäller synpunkten? Ange "Enkelt avhjälpt hinder", om du vill anmäla ett sådant 
problem. 
Korsningen Sigtunavägen - Östra Storgatan 

Vad gäller synpunkten? 
Hej ! 
En av dom farligaste olyckstyperna i trafiken är vänstersvängen, vilket är fallet vid ovanstående korsning när man 
kommer från Östra rondellen. Risken/ olyckor för denna olyckstyp har ökat för övrigt dom senaste åren och gäller 
även denna korsning. 
Svänger dagligen i denna korsning och tycker att denna är obehaglig. 
Förslaget är att nu när ni gör iordning denna del av Östra Storgatan så märk upp en fil för vänstersvängen samt även 
en avkörningsfil när man kommer från Stopphället. 

Jag önskar svar på min synpunkt 
Ja 

Namn 
Jan Aspgren 

Telefonnummer dagtid 
0158 121 11 

E-postadress 
janne.aspen@live.se  

Gnesta kommun 
Ink: 	2017 -02- 10 
Dnr 	  
För handläggning. 	  

1 



Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-02-08
KS.2018.12

Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-01-01). Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats med
stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att kommunstyrelsens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller
dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden
fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2018-01-17 – 2017-02-15

~ Anställningar 2017-12-01 - 2018-01-01



Kommunstyrelseförvaltningen

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade

mellan 2017-12-01 och 2018-01-01

Bibliotekare
Organisation: Bibliotek
Tillsvidare, From: 2018-03-01
Deltid (50,00%), Löneläge: 2018
Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2017.142

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-01-26

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.5

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-01-26

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.9

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-01-26

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.3

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-01-26

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.4

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-01-26

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

2018-02-16 15:16:31 Sida 1 av 4
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DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2018.10

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-01-26

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.6

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-01-25

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2018.17

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-02-02

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2018.11

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-01-24

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2018.12

Renhållning

Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2018-01-25

Beslut: Beslut gällande delning sopkärl

2018-02-16 15:16:31 Sida 2 av 4
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DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2018.8

Renhållning

Ansökan om befrielse från hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-01-26

Beslut: Beslut gällande befrielse hämtning hushållsavfall

Ärende: RVA.2018.7

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-01-23

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2018.18

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-02-07

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2017.136

Renhållning

Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2018-01-23

Beslut: Beslut gällande delning sopkärl

Ärende: RVA.2018.16

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-02-02

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfal Miljöansvarig, : Beslutad

2018-02-16 15:16:31 Sida 3 av 4
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DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2018.38

Natur- och miljövård

Remiss - Natura 2000-prövning för nedläggning av fiberkabel i Natura 2000-
området Båven

Beslutsdatum: 2018-01-29

Beslut: Beslut KS med adressfält Miljöstrateg, §1: Beviljad

Ärende: KS.2018.61

Kultur och fritid

Ansökan om Ledarutbildningsbidrag, IFK Gnesta

Beslutsdatum: 2018-02-08

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2018.36

Kultur och fritid

Ansökan om lovaktivitet, Gnesta Fotbollsförening

Beslutsdatum: 2018-01-30

Beslut: Beslut KS med adressfält Kommunikationschef, §1: Beviljad

2018-02-16 15:16:31 Sida 4 av 4



Kommunstyrelseförvaltningen

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade

mellan 2017-12-01 och 2018-01-01

Bibliotekare
Organisation: Bibliotek
Tillsvidare, From: 2018-03-01
Deltid (50,00%), Löneläge: 2018
Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef



Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-02-08
KS.2018.13

Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Sammanfattning

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

~ Månadsrapport för pensionsportföljen januari 2018

~ Protokoll från Samordningsförbundet RAR 2017-11-27,
http://rarsormland.se/media/148375/Styrelsen_2017-11-
27_skannat.pdf

~ Protokoll från medlemsmöte Samordningsförbundet RAR 2017-11-27,
http://rarsormland.se/media/148451/Medlemsmote_2017-11-
27_skannat.pdf

~ Meddelande från SKL, 2018-01-26, Överenskommelse mellan staten och
SKL om stöd till jämställdhetsarbete och kvinnofridsarbetet på lokal och
regional nivå 2018-2020.
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