
Kommunfullmäktige KALLELSE – KUNGÖRELSE

Sammanträde i kommunfullmäktige

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 19 mars 2018, kl. 19.00. B-salen, Västra Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 18.00. Lokal, B-salen, Elektron.

Oppositionen (C, L, V); kl. 18.00. Lokal, Frösjön/Lockvattnet, Elektron.

Oppositionen (MP); kl. 17.30. Lokal, Misteln, Elektron.

Oppositionen (SD); kl. 18.00. Lokal, Björken, Elektron.

Förslag till justerare

Ordinarie: Dan Glimne (M) och Göran Ehrenhorn (SD)

Ersättare: Sarah Kinberg (L) och Linda Lundin (S).

Tid och plats för justering

Torsdagen den 22 mars 2018, kl. 09.00. Kommunledningskontoret, Västra
Storgatan 15, Gnesta

Allmänheten

Allmänheten är välkommen att närvara vid sammanträdet.

Beslutsunderlag till ärendena i kallelsen finns på www.gnesta.se samt för läsning
digitalt i kommunens reception och på medborgarkontoret.

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

Dagordning

Sammanträdets öppnande samt upprop

Val av justerare och tid för justering

Godkännande av dagordning

Allmänhetens frågestund

Information

Nr. Diarienummer Ärende

1 KS.2018.96 Enkel fråga - Avser kommunen söka klimatklivet?

2 KS.2018.93 Interpellation - Särskilt boende

3 KS.2018.109 Interpellation angående fler turer för Gnestapendeln
på helgerna

4 KS.2018.31 Remiss gällande Regionbildning

http://www.gnesta.se


Kommunfullmäktige KALLELSE – KUNGÖRELSE

5 KS.2018.32 Remiss gällande Sörmlandsstrategin

6 KS.2018.57 Överföring av medel från kommungemensamma
poster till vuxen- och omsorgsnämnden

7 KS.2017.316 Idrottspolitiskt program 2018-2025

8 KS.2018.11 Höjning av avgift för reklam på infartsskyltar

9 KS.2018.89 Motion - Solcellsuppvärmt utomhusbad i
Björnlunda

10 KS.2018.108 Motion - Kommunalt växthus

11 KS.2018.73 Medborgarförslag - Avvattning av området mellan
Solåkravägen och Vackerby Industriväg, området
där träden fällts

12 KS.2018.74 Medborgarförslag - Gångväg på grönyta där
Mariefredsvägen och Solåkravägen möts

13 KS.2018.79 Medborgarförslag - Utredning hur byggrätten på
Frustuna 1:13 bäst nyttjas gällande
omhändertagande av dagvatten.

14 KS.2018.100 Medborgarförslag - Regler kring nyttjande av
multiplanen i Thuleparken

15 KS.2014.164 Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden
2014-2018

16 KS.2018.21 Anmälningsärenden kommunfullmäktige

Sven Anderson Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare



Gnesta kommun 

Ink: 2D7 02 2 8 

Dnr:  

För handläggning•  

rniljöpartiet de gröna 

ENKEL FRÅGA 

TILL ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN, JOHAN ROCKLIND (Sj 

AVSER KOMMUNEN SÖKA KLIMATKLIVET? 

Nuvarande regering startade 2015 upp investeringsstödet Klimatklivet, som 
söks för ldimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid på lokal 
nivå. Samtliga kommuner i Sörmland har i februari 2018 sökt pengar från 
Klimatklivet - utom Gnesta. Pengar kan till exempel sökas för en rad 
investeringar som vi gemensamt har slagit fast ligger i kommunens intresse — 
fler laddstolpar för elbilar, energieffektivisering i byggnader, förbättringar i 
avfallsanläggningar och mycket mer. 

MILJÖPARTIET FRÅGAR: 

• Avser majoriteten verka för att kommunen söker pengar från 
Klimatklivet, till exempelvis för fler laddstolpar för elbilar i 
kommunen? 

Gnesta 2018-02-28 

Carl Werner 
Miljöpartiet de gröna i Gnesta 



Till Fullmäktige i Gnesta kommun 

Interpellation 

Gnesta kommun 

Ink: 2C.1318 
Dnr: ............................ 

För handläggning: ................ 

Till ordförande i vuxen- och omsorgsnämnden Ingrid Jerneborg Glimne 

I senaste numret av tidningen Senioren redovisas bland annat statistik på riksnivå 

beträffande särskilt boende. Där konstateras att man nationell nivå saknar statistik för hur 

många som köar för plats i särskilt boende, men Socialstyrelsen hänvisar till att varje 

kommun brukar ha statistik för den egna kommunen. 

De som står i kö för särskilt boende har beviljats denna insats. Men det torde även finnas 

önskemål om särskilt boende från personer vars behov idag tillgodoses med omfattande 

hemtjänstinsatser. I december 2016 fanns enligt Socialstyrelsens statistik 39.762 personer 

med hemtjänst "50 timmar i månaden eller dygnet runt". Eftersom man kan anse att Gnesta 

kommuns befolkning utgör en tusendel av rikets, skulle denna siffra direkt överförd till 

Gnesta kommun innebära att det finns ca 40 personer i denna kategori i kommunen. 

Men så enkelt är det sannolikt inte. 

Bekymmersamt är dessutom att många ensamma äldre är oroliga att något ska hända tex 

akut sjukdom, fall, skador och liknande. Dessutom är allmän oro och till och med ångest 

vanligt bland ensamma äldre. 

Nu frågar vi dig 

1 Hur många personer som beviljats särskilt boende har inte fått någon plats dvs står i kö? 

Hur länge har man köat? 

2 Hur vanligt är det att en person som önskar särskilt boende får avslag och hänvisas till 

hemtjänst? Hur många avslag har gjorts de senaste två åren? 

3 I artikeln i Senioren säger Gösta Bucht, SPF seniorernas sakkunnige i vård- och 

omsorgsfrågor Följande : "Det är ett lika känt som kritiserat faktum att många kommuner 

låter sina biståndsbedömare uppmuntra äldre att acceptera hemtjänst och avstå från att 

söka särskilt boende eftersom det ändå skulle bli avslag". Förekommer detta i Gnesta 

kommun? 

4 Godkänns ångest och svår oro hos en gammal person som skäl till att beviljas särskilt 

boende i Gnesta kommun? 

Liberalerna i Gnesta 

Sarah Kinberg och Kerstin Grenthe 



0  Vänsterpartiet Gnesta 

Gnesta kommun 

Ink: 2018 -03- 08 
Dnr:  

För handläggning.  

Interpellation 

till kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind. 

På fullmäktigemöte 2018-02-12 ställde en representant från Föreningen Gnestapendeln en fråga om 

den politiska majoriteten var beredd att stödja kampanjen för fler turer för Gnestapendeln på 

helgerna. Kommunalrådet Johan Rocklind svarade att det inte fanns någon plats på "spåren" för 

detta, alltså inte tillgängliga tåglägen. Enligt våra uppgifter från Trafikverket så finns det mycket 

lediga tåglägen på helgerna. Dock inte riktigt lika mycket på söndag e-m då trafiken med snabbtågen 

till och från Göteborg ökar. På helgerna har de flesta trafikslagen mindre trafik. T. ex. vårt pendeltåg, 

linje 48, som har mindre än hälften av vardagstrafiken. Vi vill att Johan Rockklind redovisar var 

majoriteten fått uppgifterna om att det inte finns "plats på spåren" på helgerna. Något måste ju ökat 

kraftigt? 

För Vänsterpartiet Gnesta den 5 mars 2018 

Lena Staaf 



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.31

§ 14

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 skrivesen 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.

Sammanfattning av ärendet
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.
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.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

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

Tjänsteförslag
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 skrivelsen 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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) föreslår att man lägger till vilka partier som varit med på det
inbjudna mötet för partiföreträdare samt att skrivningen om Skavsta flygplats i
beslutspunkt ett tas bort.

Gustav Edman (MP) bifaller Lena Staafs (V) ändringsförslag.

Ingrid Jerneborg Glimne (M), Håkan Ekstrand (C) och Ann -Sofie Lifvenhage
(M) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna
förslaget eller enligt det framskrivna förslaget med Lena Staafs (V)
ändringsförslag. Kommunstyrelsen bifaller det framskrivna förslaget.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Reservationer

Lena Staaf (V) reserverar sig.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



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
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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. 



6 
 

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.  

 



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.32

§ 15

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, riksväg
57 och Skavsta flygplats för såväl person- som godstrafik.

Sammanfattning av ärendet
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 dessas diskussioner.

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

Tjänsteförslag
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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ingrid Jerneborg Glimne (M) föreslår man lägger till Skavsta flygplats i
beslutssatsen. Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Kim Jarl (M) bifaller Ingrid
Jerneborg Glimnes (M) tilläggsförslag.

Gustav Edman (MP) och Lena Staaf (V) bifaller det framskrivna förslaget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt det framskrivna
förslaget med Ingrid Jerneborg Glimnes (M) tilläggsförslag eller enligt det
framskrivna förslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt

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


Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

det framskrivna förslaget med Ingrid Jerneborg Glimnes (M) tillägg.

Reservationer

Lena Staaf (V) reserverar sig.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige



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


2018-01-05 

REGION SÖRMLAND 
Uppdrag och samverkan 
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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.  
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§ 17

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.

Sammanfattning av ärendet
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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-07

Tjänsteförslag
1. Vuxen- och omsorgsnämnden kompenseras för oförutsedda, ej

påverkbara händelser med 6,5 mkr i 2017 års räkenskaper.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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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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§ 23

Idrottspolitiskt program 2018-2025

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta förslag till Idrottspolitiskt program 2018-2025

Sammanfattning av ärendet

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.

Beslutsunderlag

1. Idrottspolitiskt program 2018-2025

2. Tjänsteskrivelse 2017-11-07

Tjänsteförslag

1. Anta förslag till Idrottspolitiskt program 2018-2025

Förslag till beslut på sammanträdet

Lena Staaf (V) föreslår återremiss av ärendet med motiveringen att utreda hur
jämställdheten ser ut i dag på olika idrottsområden och vilka åtgärder som
behöver vitas för att förbättra jämställdheten. Gustav Edman (MP) bifaller
Lena Staafs (V) förslag om återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att
ärendet ska avgöras idag. Kommunstyrelsen har beslutat enligt det framskrivna
förslaget.

Reservationer

Lena Staaf (V) reserverar sig

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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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
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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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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
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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



Kommunstyrelsens förvaltning 7(11)

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Idrottspolitiskt program 2018 - 2025

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.



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-03-05
Ärendenummer: KS.2018.11

§ 24

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 av ärendet

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.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-07

Tjänsteförslag
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.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kim Jarl (M) anmäler jäv.

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Upprättad: 2018-02-07

Diarienummer: KS.2018.11

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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Upprättad:
Diarienummer:

2018-03-01
KS.2018.89

Kommunfullmäktige

Motion - Solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Motionen medges, anmäls och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Ärendebeskrivning

Miljöpartiet de Gröna har skickat in en motion angående att anlägga ett
solcellsuppvärmt utomhusbad i Björnlunda.

Beslutsunderlag

~ Motionen



Gnesta kommun 

Ink: 202 -02- 23 
Dnr. 
För handläggning 

©CTElet .de gräfta I -- 

0.0 

MOTION 

SOLCELLSUPPVÄRMT UTOM SBAD BJÖRNUADA 
Björnlunda samhälle saknar badplats. Vattenkvaliteten i Kyrksjön i 
Björnlunda är tyvärr alltför dålig och sjön kan inte förväntas bli badbar inom 
en nära framtid. Badsjöarna ligger på för långt avstånd för att enkelt kunna 
nås med cykel eller till fots. Det finns inte heller någon annan 
utomhussimbassäng i kommunen. Att bygga ett utomhusbad i eller i 
anslutning till Björnlunda samhälle skulle vara ett välkommet tillskott för de 
som bor i Björnlunda och troligen för hela kommunens invånare. 

VISION FÖR ETT UTOMHUSBAD: 

Utomhusbadet skulle förstärka attraktiviteten i Björnlunda genom att bli en 
viktig samlingsplats under sommaren. Eftersom det är önskvärt att 
utomhusbadet kan användas under en stor del av sommarhalvåret behöver 
vattnet värmas. Genom solvärmefångare eller solceller kan detta göras på ett 
miljömässigt och energieffektivt sätt. En lämplig plats för utomhusbadet bör 
sökas invid eller med utblick över Kyrksjön. 

Simbassängen bör vara tillräckligt stor för att vara en plats för simskola och 
simtävlingar. Till utomhusbadet kan också knytas andra aktiviteter som 
exempelvis glasskiosk, café, lekplats, boulebana eller liknande. Övriga 
vattenaktiviteter som småbarnspool och vattenrutschbana kan också 
övervägas. 

MILIÖPARTIET FÖRESLÅR: 

• Att kommunen utreder kostnader och förutsättningar för att bygga ett 
utomhusbad uppvärmt av solvärmefångare eller solceller i Björnlunda. 

Gnesta 2018-02-15 

Eva Skyllberg 
Kerstin Landin 
Miljöpartiet de gröna i Gnesta 
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Upprättad:
Diarienummer:

2018-03-08
KS.2018.108

Kommunfullmäktige

Motion - Kommunalt växthus

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Motionen anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen för
beredning.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har lämnat in en motion där man vill att kommunen utreder
kostnader, placering och finansiering av ett kommunalägt och drivet Växthus.
Man vill också att Gnesta kommun inberäknar vilka vinster en sådan
verksamhet skulle kunna inbringa.

Beslutsunderlag

~ Motionen



Gnesta kommun 

Motion ifrån Vänsterpartiet Gnesta- Växth dse218 -03- 08 
Dnr: 
För handläggning.  

Vi vill se en utredning gällande ett kommunalt ägt och drivet Växthus i 
modernt format. 
Gnesta kommun har ett stående behov av närodlat och ekologiska grönsaker 
till skolor, barnstugor, LSS boenden och äldreboenden. Behovet ev denna 
tillgång ökar i och med att flera efterfrågar detta mer än det finns tillgängligt i 
närområdet. 

Vi vill se att utredningen riktar in sig på hur modern teknik kan nyttjas för att 
tillskapa en produktionsenhet som kan producera grönsaker och kryddor 
över hela kalenderåret. Ett modernt växthus behöver både el och värme året 
om. Moderna växthus har större möjligheter att byggas med modernt 
material som klarar av bättre isolera mot kyla. Att i samband med detta 
byggnation se över möjligheter att ta miljömässigt ansvar i framkant genom 
att att koppla jordvärmeväxlare eller motsvarande ifrån sjövatten eller/och 
andra värmesystem. 

Ett sådan enhet öppnar också upp möjligheterna till arbete för brukare som 
inte kan arbeta på reguljära arbetsmarknaden. Det skulle också öppna upp 
för många olika aktiviteter så som projekt med skolor och förskolor runt 
biologi och hållbarhet.Utvecklingsmöjligheterna är väldigt många. 
Att se över möjligheterna för delfinansiering via EU fond, länsstyrelsen, 
naturvårdsfonder med mera. 
Denna verksamhet skulle kunna bli något som sätter Gnesta på kartan 
gällande grön utveckling kanske med förebild så somTom Tits gör för 
Södertälje. 

Vi vill: 

• Att Gnesta kommun utreder kostnader, placering och finansiering och 
av en sådan enhet. 

• Att Gnesta kommun inberäknar vilka vinster en sådan verksamhet skulle 
kunna inbringa. 

Anders Simme Lena Staaf 
Vänsterpartiet Gnesta Vänsterpartiet Gnesta 
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Upprättad:
Diarienummer:

2018-03-01
KS.2018.73

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Avvattning av området mellan
Solåkravägen och Vackerby Industriväg, området där träden
fällts

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Ärendebeskrivning

Förslagställaren föreslår att kommunen ordnar med avvattning av området
mellan Solåkravägen och Industrivägen där man nyligen avverkat träd, området
brukar översvämmas både vår och höst.

Beslutsunderlag

~ Medborgarförslag



  

Gnesta kommun 
Ink: 202 -02- 1  5 
Dnr: ............................ 
För handläggning: ................ 

Till: 
Kommunfullmäktige 
646 80 Gnesta 

bNIESIA 
KOMMUN-1f MEDBORGARFÖRSLAG 

 

Förslag 

Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra. 

J 61,5 r-- „, rd vtaiy. tA, e_  

a, voLt}-v-y ovv 0 im r -C ete-Å—  1111,e, cvA  a  

Motivering 

Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor. 

x  
0 - ek n,-C-t- yz A2-4—

 

ö 
S Ct, k , C2c-vt, å 6. ( e-C x n v‘. 1K' '  v1-5  611 

(> S k",‘•e_X:  

Information om behandling av personuppgifter 

För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras 
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att 
publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag. 

För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Jag samtycker till intemetpublicering 

jag samtycker inte till internetpublicering 0 

Namnt 

Namnförtydlig 

Adress 
,e_7244 14146-s--xi (2)2 

Postadress 

6(16 3 y 64 --7)9-

 

E-postadress Telefon 

0 .72 51/ 9  /e24-0 
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Upprättad:
Diarienummer:

2018-03-07
KS.2018.74

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Gångväg på grönyta där
Mariefredsvägen och Solåkravägen möts

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Ärendebeskrivning

Förslagsställaren föreslår att kommunen anlägger en gångväg på grönytan där
Mariefredsvägen och Solåkravägen möts.

Beslutsunderlag

~ Medborgarförslaget



Ast Jag samtycker till internetpubliceting 

Jag samtycker inte till intemetpublicering 

Namnteckning 

Namnför‘G.  .rilA 61‘C

 

3 72e 7opo  Gki 

Datum 

-,C)/g 0 / 

GNESTA 
KOMMUN MEDBORGARFÖRSLAG 

646 80 Gnesta 

Förslag 

Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra. 

eL 4I ar1e%15,5s  eo 5  v"1,9 s xed 
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Motivering 

Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor. 
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Information om om behandling av personuppgifter 

För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras 
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att 
publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag. 

För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Adress 

, -2) 
E-postadress 

pri „41 ca vg,t, 

Postadress . 
6 (-/6(, 

Telefon 

07J /&90 

Gnesta kommun 

Ink: 202 -02- 1 5 

ör handläggning'  
KommunTu ina lige 



Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-03-07
KS.2018.79

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Utredning hur byggrätten på Frustuna
1:13 bäst nyttjas gällande omhändertagande av dagvatten.

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Ärendebeskrivning

Förslagsställaren föreslår att kommunen utreder hur byggrätten på Frustuna
1:13 bäst nyttjas gällande omhändertagande av dagvatten.

Beslutsunderlag

~ Medborgarförslaget



070-1871300 anders.br.gustavssonagmailcom Slåttervägen 8 646 34 Gnesta 

Medborgarförslag 
Jag önskar få utrett och analyserat hur byggrätten på Frustuna 1:13 Åkervägen bäst nyttjas 

med avseende på omhändertagande av dagvatten. 

Området är mycket dåligt dränerat och på den västra delen av fastigheten finns en täkt 

dräneringsledning som på inget sätt förmår leda bort ytvattnet. Detta är lägsta punkten i 

området, sett från samtliga väderstreck kommer ytvatten som ej infiltreras att samlas här. Vidare 

avvattnas området via öppna diken som inte klarar kraftiga regn, spontana 

fördröjningsmagasin uppstår utmed gator och gångvägar. 

På västra delen av Frustuna 1:13 (områdets lägsta punkt) bör ett fördröjningamagasin skapas 

om ca 1000 kbm, detta avvattnas sedan via vägtrumma under Åkervägen och vidare i 

befintliga öppna diken till Frösjön. 

Detaljplanens förslag på byggnation av 2800 kvm ljus yta kan sannolikt rymmas på fastigheten 

tillsammans med vattenmagasinet. Detta magasin kommer även att underlätta kommande 

byggnation öster om Åkervägen. 

Många fördelar kan uppnås: 

Minskad frekvens och magnitud av översvämmade gator och gångvägar 

Ökat djur och växtliv i boendemiljön 

Områdets barn får lära sig upptäcka och respektera vatten 

- Estetiskt tilltalande med en vattenspegel i området 

- Minskar byggkostnaderna i området då dyra pumplösningar undviks 

Minskad klagokör från boende på Slåttervägen 

Ser fram emot ert svar och står till ert förfogande om ni önskar kompletterande uppgifter. 

Vänliga hälsningar 

‘: Anders Gustavsson 
Gnesta kommun 

Ink: 2018 -02- 19 
Dnr:  

För handläggning•  



Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-03-07
KS.2018.100

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Regler kring nyttjande av multiplanen i
Thuleparken

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Medborgarförslaget anmäls, medges och skickas till kommunstyrelsen
för beslut.

Ärendebeskrivning

Förslagställaren föreslår att det sätts upp skyltar som visar mellan vilka
klockslag multiplanen i Thuleparken får nyttjas.

Beslutsunderlag

~ Medborgarförslaget



Dnr: ...................... 
För handläggning: ing............. . 

Ink: 

Gnesta kommun 

2018 -03- 02 

Till: 

Kommunfullmäktige 

646 80 Gnesta 

01-Aer7 - 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

ay(42/Cdf 
i Postadress 

i 14  '
 33 97n.1  
Telefon 

Adress 

Handläggare kontaktar mig helst på: 0 Telefon kSk E-post 0 Via brev 

Datum 

4K- - 02. 

GNESTA * 
KOMMUN _ MEDBORGARFÖRSLAG 

  

Förslag 

Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra. 
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Motivering 

Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor. 
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Information om behandling av personuppgifter f/a —cA-f. i/clare 
För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras 
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att 
publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag. 

För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga 
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas. 

Jag samtycker till internetpublicering  

Jag samtycker inte till internetpublicering 

Gnesta kommun 1 Blankett för medborgarförslag 

/7 .035-a  c79 
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Fortsättning på Medborgarförslag 
inlämnat till Gnesta kommun (Elek-
tron, Gnesta) den 2 mars 2018 av 
Lennart Ragvaldson, Torggatan 15, 
64633 Gnesta. 

En (1) sida 

Bollplanen har förlagts i ett befintligt bostadsområde. Någon miljökonsekvensbeskrivning anser kommunens 
handläggare inte erfordras/erfodrats för dess anläggande (och bruk). Frågan har dryftats i en tät 
korrespondens mellan undertecknad och kommunen, företrädd huvudsakligen av dess tekniska chef Ghita 
Sjösteen, under sommarhalvåret 2016. Korrespondensen torde ha arkiverats hos kommunen. Min 
sammanfattning 2016 av innehållet i den utväxlade korrespondensen har för kännedom också tillställts 
kommunchefen. Efter genomgång av ärendet har Kommunchefen och Tekniska chefen påtecknat beslut 
innebärande att ärendet för kommunens del är avslutat. Under 2017 har ingen korrespondens utväxlats. 

I det avslutande svaret till mig har ingen besvärshänvisning lämnats, varför jag nu tillskriver 
Kommunfullmäktige för att uppnå mitt önskemål att få nyttjandet av bollplanen (multiplan) reglerat så att 
störande verksamhet inte förkommer framgent. 

Kommunens handläggare har framhållit att Thuleparkens disposition har redovisats fyra gånger för att 
inhämta medborgarnas synpunkter. Ett av tillfällena var under en Gnestadag ordnad i Thuleparken, ett annat 
utanför Elektron vid en julmarknad. Dessutom har några skolklasser i Frejaskolan fått lämna synpunkter. 
Min erfarenhet är att synpunkterna som lämnats endast berört innehållet i parken, vilka redskap som föreslås 
anskaffas/byggas i parken. Samverkan har skett mellan Kommunen och Gnestahem enbart rörande 
gränsdragningen och nyttjande av marken. De närboende intill parken har inte tillfrågats explicit. Bedömda 
störningar för omgivningen har inte berörts. 

Flera andra grannar har underhand uttryckt att bollspelandet är störande och begränsar möjligheten att kunna 
njuta sommarkvällar på sin balkong. Det gäller framför allt Torggatan 13 och 15. Störande ljud uppfattas av 
boende på den s.k. cirkustomten och boende på Torggatan 17 (närmaste delen mot parken) samt 
Landshammarsgatan 2 (östra delen). I vilken mån boende på Thulegatan 9 (bostadsrättsförening) störs vet jag 
inte. En spark på en boll, dess studs mot staket och plank hörs väl, passningar åtföljs av "tjoande", blåsning i 
visselpipa från såväl spelande som avbytare/åskådare. Antalet personer på och utmed planen (scenen) är 
2016 omkring 25-30, under förra året (2017) något färre. Genom avlösningsspel pågår spelandet 
kontinuerligt från omkring klockan 16 å 16:30 till styvt klockan 22. Under 2017 slutade spelandet oftast 
omkring klockan 20 eller strax därefter. Vi står nu inför en ny säsong. 

Jag har föreslagit kommunens handläggare fyra tillfällen då vi skulle kunna träffas för att diskutera frågan. 
Dessa tillfällen har varit dels på Kommunens kontor, dels hos mig i min bostad, dels ute i parken, dels på 
annan plats och tid till vilken kommunens handläggare kallar. Inget av dessa förslag har kommenterats. 

Jag har föreslagit kommunen att ta in i sin ordningsstadga att bollspelande och annan störande verksamhet i 
Thuleparken inte ska få förekomma efter klockan 21:00. Kommunen har på detta förslag framhållit att den 
inte vill ha något förbud. I nuvarande ordningsstadga förbjuds störande verksamhet vissa tider för 
pålningsarbeten, bergkross o.dyl. Då vi själva talat med de somstör, har vi fått till svar att "det står ingenstans 
att vi inte får spela boll", "att vi inte får spela radio, men vi kan ju dämpa lite". Kommunen anser att 
härvarande störningsfråga ska hanteras av Polisen, som skulle återkomma till mig. Någon sådan kontakt har 
inte Polisen inte tagit och jag har från kommunen inte fått veta vem som kommunens handläggare talat med 
och var. 

Några enklare skyltar med en överkryssad boll och texten "Bollspel undanbedes efter 21:00"(på svenska och 
arabiska, som på Vårdcentralen) föreslår jag sätts upp vid entrén till parken och på bollplanens staket (fyra 
sidor). Kostnaden torde kunna rymmas i kommunens budget. 

/Lennart Ragvaldson Vänligen 
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Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-03-02
KS.2014.164

Kommunfullmäktige

Val till kommunala uppdrag - Mandatperioden 2014-2018

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

1. Välja xx till ersättande överförmyndare från 2018-01-01 tom 2018-12-31

2. Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

3. Välja xx från socialdemokraterna till ersättare i Gnestahems styrelse

4. Godkänna Maria Nilssons(S) avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige.

5. Begära att Länsstyrelsen gör en uppräkning för Socialdemokraterna.

Ärendebeskrivning

Ärendet behandlar fyllnadsval till vakanta platser i barn- och
utbildningsnämnden, Gnestahems styrelse samt val av ersättande
överförmyndare samt övriga avsägelser.

Beslutsunderlag

~ Maria Nilssons (S) avsägelse



Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-03-06
KS.2018.21

Kommunfullmäktige

Anmälningsärenden kommunfullmäktige

Sammanfattning

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

~ Medborgarförslag,Korsningen Sigtunavägen/Östra Storgatan, utdrag ur
kommunstyrelsens protokoll 180305, § 27
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