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Sammanträdesdatum: den 4 mars 2019

Sammanträdets öppnande mm

Sammanträdet öppnande samt upprop

Ordföranden öppnar sammanträdet och upprop genomförs.

Val av justerare och tid för justering

Ordföranden föreslår Håkan Ekstrand (C) som ordinarie och Tomas Ingberg (SD)
som ersättare att justera protokollet tisdagen den 5 mars 2019, kl 11.00, på
kommunledningskontoret, Västra Storgatan 15, Gnesta.

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Godkännande av dagordningen

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

Information

Bertil Karlsson och Ylva Johannesson informerar om Leader.

Kanslichef Staffan Källström informerar om kommunallagen mm.
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Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: KS.2019.37

§ 18

Årsredovisning kommunstyrelsen 2018

Beslut

1. Godkänner årsredovisning för kommunstyrelsen 2018

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens årsredovisning redovisar uppföljning av verksamhet,
ekonomi och investeringar.

Verksamhet

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

· Arbetet med centrumförnyelse och bredbandsutveckling fortskrider

· Utbyggnaden med fritt Wifi på allmänna platser fortsätter

· Fortsatt många samverkansformer med företagare

· Bättre betyg från företagare i undersökningar

· Fortsatta insatser och samverkan med andra parter för sysselsättning för
ungdomar och nyanlända

· Samarbete mellan Gnesta kommun, Pensionärernas Riksorganisation
(PRO) och SPF Seniorerna för fler aktiviteter för äldre

· Omfattande planeringsverksamhet som lett till betydande nivå på
bostadsbyggande

· Många insatser för att attrahera inflyttare

· Fortsatt god befolkningsökning

· Ökat antal insatser för digitalisering i kommunala verksamheterna

· Fortsatta upprustningar av friluftsanläggningar

· Fortsatta insatser för att förbättra avloppsledningsverken

· Satsning på chefsutveckling

Ekonomi

Kostnadsutveckling

Totalt blev nettokostnaderna cirka – 68 mkr för den skattefinansierade
verksamheten 2018, en minskning med cirka 12,5 mkr jämfört med 2017.
Förändringen mellan 2017 och 2018 avser till största delen försäljning av mark
inom Mark och fastigheter (6,3 mkr). Dessutom tillkommer intäktsförda
bidrag från Migrationsverket från tidigare år (4,3 mkr), enligt gällande
redovisningsregler.

Budgetavvikelse
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Den skattefinansierade verksamheten visar ett överskott mot budget med cirka
14,2 mkr som främst förklaras av försäljning av mark samt tidigare års bidrag
från Migrationsverket som till största delen intäktsförts 2018 enligt gällande
redovisningsregler. Överskott redovisas av enheten Kommunchef med 0,9
mkr främst beroende på återhållsamhet med kostnader för
utvecklingsområden. Även Kommunikation och samverkan visar ett större
överskott beroende på lägre omkostnader på medborgarkontoret och lägre
kostnader för förbrukningsmaterial på badhuset. Underskott redovisas inom
några områden; för ekonomienheten (-0,2 mkr) på grund av ökade
konsultkostnader för implementering av nytt ekonomisystem då enhetens
projektledare slutat sin anställning under året. IT-enheten visar en negativ
avvikelse på -0,8 mkr då programkostnader för 2017 belastar 2018 års resultat
samt ökade konsultkostnader då befintlig personal varit sjukskriven och
föräldraledig. Den taxefinansierade verksamheten visar ett underskott med
cirka 0,3 mkr som i första hand beror på högre kostnader för underhåll på
våra anläggningar än budgeterat.

Beslutsunderlag

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

Tjänsteförslag

1. Godkänner årsredovisning för kommunstyrelsen 2018

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: KS.2018.405

§ 19

Revisionsrapport - Granskning av krisberedskap

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens svar på revisionsrapport

gällande granskning av krisberedskap.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av revisorerna i Gnesta kommun har PwC genomfört en
granskning av krisberedskap
Sammanfattning av förvaltningens föreslagna åtgärder utifrån revisionens
synpunkter:

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

· Översyn kommer ske av krisledningsorganisation utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv.

· Översyn kommer ske av möjligheter för delar av krislednings-
organisationen att kunna utföra sina arbetsuppgifter på distans.

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

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

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

· Utbildnings- och övningsplaner ses över och uppdateras.

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

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-02-08

2. Revisionsskrivelse daterad 2018-12-12

3. Revisionsrapport PwC daterad november 2018
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Tjänsteförslag
1. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens svar på revisionsrapport

gällande granskning av krisberedskap.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Revisionen
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Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: MOB.2018.257

§ 20

Plan- och bygglovtaxa 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Godkänna förslag till ny plan- och bygglovstaxa 2019.

2. Taxan börjar gälla från 15 april 2019.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande Plan- och bygglovstaxa har gällt sedan 2011-04-26 och togs fram
till den nya Plan- och bygglagen som kom 2011.

Syftet med översynen har varit att anpassa taxan till de nya förutsättningar
som gäller idag då det skett många förändringar i Plan- och bygglagen samt
göra en översyn av nivån för tidsersättning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-02-14

2. Plan- och bygglovstaxa 2019

3. Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll

4. Tjänsteskrivelse 2019-01-31

Tjänsteförslag

1. Godkänna förslag till ny plan- och bygglovstaxa 2019.

2. Taxan börjar gälla från 15 april 2019.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: SN.2019.8

§ 21

Ianspråktagande av investeringar för socialnämnden 2019

Beslut

1. Investeringar enligt punkt 4 i investeringsbilagan får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

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

Ärendet har behandlats i socialnämnden den 13 februari 2019. Enligt
kommunens riktlinjer ska samtliga investeringar som beslutats i
Framtidsplanen skrivas fram till respektive nämnd och investeringar
överstigande 500 tkr och upp till 2 mkr även vidare till kommunstyrelsen.

Beslutspunkten 2 från socialnämndens protokoll 2019-11-13, § 2 har beslutats
på delegation.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-02-14

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2019-02-13, § 2

3. Tjänsteskrivelse 2019-01-29

4. Investeringsbilaga

Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt punkt 4 i investeringsbilagan får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Redovisningsansvarig/controller

~ Ekonomienheten

~ Förvaltningschef

~ Verksamhetschef ÄFH
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~ Verksamhetschef AoB (Administration och Bistånd)
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Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: KS.2019.19

§ 22

Handlingsplan för digitalisering

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Handlingsplan för digitalisering i Gnesta kommun 2019-2022

godkänns enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Handlingsplanen för digitalisering i Gnesta kommun 2019-2022 innehåller de
kommunövergripande digitaliseringsaktiviteter som utarbetats utifrån de
digitaliseringsmål som ställts upp i ”Digitaliseringspolicy för Gnesta kommun”.
Handlingsplanen har tagits fram av processledaren i samråd med
digitaliseringsrådet och förankrats i kommunledningsgruppen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-02-08

2. Handlingsplan för digitalisering i Gnesta kommun 2019-2022

Tjänsteförslag
1. Handlingsplan för digitalisering i Gnesta kommun 2019-2022

godkänns enligt bilaga.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: SN.2018.60

§ 23

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS -kvartal 3

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet

För tredje kvartalet 2018 finns fyra ej verkställda gynnande beslut.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-22

2. Tjänsteskrivelse 2019-01-22

3. Utdrag ur Socialnämnderns protokoll 2019-01-13

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: SN.2018.60

§ 24

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS -kvartal 4

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-01-22

2. Tjänsteskrivelse 2019-01-23

3. Utdrag ur Socialnämndens protokoll 2019-01-13

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Omröstning

Text

Reservationer

Text

Sändlista:

~ Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: KS.2018.22

§ 25

Medborgarförslag - Strategi och genomförande av skyltning
i Gnesta kommun

Beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att titta vidare på
möjligheterna att arbeta fram en sammanhållen strategi för skyltning av
vissa promenadstigar och cykelleder. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren har skrivit ett medborgarförslag som handlar om strategi och
genomförande av skyltning i Gnesta kommun och framförallt Gnesta tätort.
Förslagsställaren skriver att man genom skyltar kan ta lyfta fram flera aspekter
av boendemiljön genom att lyfta värden som t ex rekreation, friluftsliv, natur-
och kulturmiljö som kommunen är så rik på.

Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig positiv att titta vidare på en plan, en
strategi eller liknande dokument för att möjliggöra enhetliga skyltar i våra
tätorter som visar på olika promenadstråk, cykelstigar osv. Förvaltningen
tänker också att dessa skulle sammanställas i kartor som kan hämtas på
turistinformationen och ligga digitalt på t ex www.sagolikasormland.se.

Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen är överens
om att titta vidare på förslaget ur ett turistperspektiv. Arbetet behöver
genomföras tillsammans med bland annat Gata och park utifrån drift,
underhåll och skötsel.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-02-07

2. Medborgarförslag

Tjänsteförslag

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att titta vidare på
möjligheterna att arbeta fram en sammanhållen strategi för skyltning av
vissa promenadstigar och cykelleder. Därmed anses
medborgarförslaget besvarat.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång
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Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: KS.2018.73

§ 26

Medborgarförslag - Avvattning av området mellan
Solåkravägen och Vackerby Industriväg

Beslut
1. Medborgarförslaget anses besvarat då samhällsbyggnadsförvaltningen

redan hade beslutat om avvattning innan förslaget kom.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ordnar med
avvattning av grönytan utmed Vackerby industriväg, då området har blivit
vattensjukt sedan träden fälldes. Gnesta kommun avverkade alléträden utmed
Vackerby Industriväg hösten 2017. Efter avverkning har marken blivit
vattensjuk, dels pga obefintlig/trasig dränering men också pga det inte finns
några träd som suger upp vattnet.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2018-02-07

2. Medborgarförslaget

Tjänsteförslag
1. Medborgarförslaget anses besvarat då samhällsbyggnadsförvaltningen

redan hade beslutat om avvattning innan förslaget kom.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren
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Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: KS.2018.74

§ 27

Medborgarförslag - Gångväg på grönyta där
Mariefredsvägen och Solåkravägen möts

Beslut
1. Medborgarförslaget avslås gällande gångväg.

Sammanfattning av ärendet

Förslagsställaren föreslår att man ska bygga en gångväg på gräsytan mellan
Vackerby industriväg till övergångsstället vid Mariefredsvägen. Förvaltningen
påtalar att det finns alternativa gång- och cykelvägar och förslaget är därmed
inte ekonomiskt försvarbart.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-02-05

2. Bilaga 1

3. Medborgarförslaget

Tjänsteförslag
1. Medborgarförslaget avslås gällande gångväg.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Förslagsställaren

~ Gatuingenjör
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Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: KS.2019.2

§ 28

Redovisning av delegationsbeslut 2019

Beslut

1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-04-26). Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

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

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

~ Förteckning över delegationsbeslut 2019-01-11 – 2019-02-22

~ Anställningar
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Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: KS.2019.1

§ 29

Anmälningsärenden 2019

Beslut

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

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

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - december 2018

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - januari 2019

~ Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde, 2019-01-08

~ Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde, 2019-02-06

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

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



Kommunstyrelsen PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-03-04
Ärendenummer: KS.2019.3

§ 30

Kommunchefen informerar

Sammanfattning

Rekryteringarna inom Socialförvaltningen - chef för Stöd och vägledning
(IFO) samt chef för Administration och Bistånd är klara.

Kanslichefsrekrytering pågår - HR-chef Tatjana Mineur Tf. Kanslichef i väntan
på rekrytering

Ny upphandlingssamordnare rekryterad.

Vattenläckan i Stjärnhov
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Handlingsplan för digitalisering i
Gnesta kommun 2019 - 2022
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Inledning


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


Syfte


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


Utgångspunkter och förutsättningar


Gnestas digitaliseringspolicy utgår från följande principer och kommunövergripande mål:


Principer:
– E-tjänster ska vara enkla och säkra att använda.
– Fokus ska läggas på tjänster som skapar nytta för medborgare, näringsliv och kommunal förvaltning.
– Den kommunala förvaltningen ska sträva efter och stödja innovation och delaktighet.
– IT ska stödja verksamheterna på ett standardiserat, enhetligt och driftsäkert sätt för att nå hög kvalitet
och effektivitet.


Kommunövergripande mål:
– Enkelhet
– Kvalitet
– Effektivitet
– Öppenhet
– God service och ökat inflytande för Gnestas invånare
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Granskning och rimlighetsbedömning
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Nej


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


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


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


Handlingsplan


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


Handlingsplan: Ta fram förslag till vilka digitala kanaler som officiellt ska erbjudas och underhållas för
kommunikation med medborgare, företag och besökare i kommunen.


Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.


Tidplan: 2019 – 2021.


Kostnader: Utredning genomförs inom befintlig budgetram. Beslutsunderlag med kostnadsuppskattning
presenteras som ett delresultat av utredningen.


Effektmål: Ökad service genom att göra det möjligt för medborgarna att, i högre utsträckning, använda de
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digitala kanaler som kommunen tillhandahåller.


2) E-tjänster och integrationer
Utveckling av externa e-tjänster och implementation av integrationer mot berörda verksamhetssystem ska
utgå från kommuninvånare och företagares nytta och behov samt utifrån den effektivisering som e-
tjänsten ger upphov till inom respektive förvaltning. Initiativet till att utveckla e-tjänster ska komma från
kommunens förvaltningar som en del i verksamhetsutvecklingen. Respektive förvaltning avsätter resurser
i form av personal i utvecklingsprocessen. Frågan om e-tjänster ska alltid finnas med i förvaltningarnas
IT-grupper vid diskussioner rörande verksamhetsutveckling.


Utvecklingen av en e-tjänst ska alltid föregås av kartläggning av aktuell arbetsprocess:
a. Så här jobbar vi idag
b. Önskeläge – så här jobbar vi efter digitaliseringen av tjänsten


Handlingsplan: Respektive förvaltning utvecklar och implementerar e-tjänster utifrån nytta och behov
inom ramen för kommunens befintliga e-tjänstplattform.


Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.


Tidsplan: 2019-2022.


Kostnader: Inom befintlig budgetram.


Effektmål: Effektivisera kommunikation med kommuninvånare och ärendehandläggning genom god
tillgång till e-tjänster.


3) Säker digital meddelande- och posthantering
Övergången från pappersbaserad meddelande- och posthantering till säker digital hantering leder till
snabbare och bättre service i dialogen med privatpersoner, företag och andra myndigheter. Denna
förändring ger även kommunens verksamheter möjlighet att skicka meddelanden som kräver sekretess via
en digital kanal. Exempel på en tjänst för säker meddelandehantering är ”Mina meddelanden”. ”Mina
meddelanden” är en tjänst som gör det möjligt för privatpersoner och företag att ta emot meddelanden
digitalt från olika myndigheter och kommuner. Inloggning sker med hjälp av e-legitimation mot en säker
digital brevlåda.


Handlingsplan: Utred, planera och föreslå införande av system för säker digital meddelandehantering i
Gnesta kommun.


Ansvarig: Kommunstyrelseförvaltningen genom IT-enheten och Kanslienheten.


Tidsplan: 2020-2021.


Kostnader: Inom befintlig budgetram för utredningsarbetet. Beslutsunderlag för framtaget förslag
presenteras för beslut efter utredningen.


Effektmål:
• minskade materialkostnader för utskick
• minskad arbetstid för posthantering i processflödena
• minskad arbetstid för administration av adressregister i kommunens olika processer
• snabbare svarstid och kortare väntetid
• skydd från att post ska kunna öppnas av obehöriga
• skydd från att post ska hamna fel/inte komma fram
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4) Kartläggning av verksamhetsprocesser
Om Gnesta ska lyckas med digitaliseringen av verksamheten är kunskap om verksamhetsprocesser
nödvändig. För att säkerställa att organisationen har transparenta och optimerade processer ska
förvaltningarnas verksamhetsprocesser kartläggas och formaliseras.


Handlingsplan: Respektive förvaltning ska under perioden 2019 - 2022 kartlägga minst fem
verksamhetsprocesser inom sitt verksamhetsområde per år.


Ansvarig: Respektive förvaltning.


Tidsplan: 2019-2021.


Kostnader: Inom befintlig budgetram.


Effektmål: Samtliga väsentliga verksamhetsprocesser inom kommunens verksamheter är optimerade och
tydligt dokumenterade. Hög intern effektivitet med gott utnyttjande av resurser samt en bättre
medborgarservice.


5) Införande av digitala medarbetare
Inventera ärenden som kan utföras av digitala medarbetare (Robot Process Automation) och inför
tekniken i verksamheter där det passar. Införande av digital medarbetare kan med fördel genomföras i
verksamheter där olika typer av regelstyrda ärenden handläggs. Ett exempel på regelstyrda ärenden är
handläggning av ekonomiskt bistånd där digitala medarbetare kan införas i syfte att avlasta kvalificerade
handläggare från enklare automatiseringsbara ärenden. Berörd förvaltning avsätter verksamhetsresurser
för medverkan i utvecklingsprocessen.


Införande av digital medarbetare ska alltid föregås av kartläggning och analys av aktuell arbetsprocess:
a. Så här jobbar vi idag
b. Önskeläge – så här jobbar vi efter digitaliseringen av tjänsten


Handlingsplan: Berörda förvaltningar analyserar förekomsten av ärenden som är möjliga att
automatisera och medverkar tillsammans med IT-enheten vid införande av digital medarbetare.


Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.


Tidsplan: 2019-2022.


Kostnader: Utredning genomförs per införande inom befintliga budgetramar. Ett beslutsunderlag
inklusive kostnader presenteras som en del av utredningsresultatet. Kostnaden för införande belastar
respektive förvaltning.


Effektmål: Effektivisera och snabba upp handläggning av regelstyrda ärenden samt frigöra tid för
handläggare att lägga på att aktivt arbeta direkt med brukare behov.


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


Handlingsplan: Berörda förvaltningar inför verktyg för mobilt arbetssätt och beslutsfattande.
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Ansvarig: Berörda förvaltningar.


Tidsplan: 2019-2022.


Kostnader: Utredningen förs inom befintlig budgetram. Ett beslutsunderlag inklusive kostnader
presenteras som en del av utredningsresultatet.


Effektmål: Snabbare ärendehandläggning, förbättrad kvalité på dokumentationen och möjlighet att fatta
beslut i samband med besök. Aktuell information finns alltid tillgänglig för behörig personal samtidigt.


7) Resfria möten1


Genom att använda tekniken för resfria möten kan många fysiska möten undvikas och kommunens
förvaltningar kan därigenom spara tid och pengar. Resfria möten har även en positiv miljöpåverkan. I
samband med införandet av Office 365 kommer Gnesta kommuns medarbetare att ges tillgång till ”Skype
för företag”. Med rätt utbildning och tillgång till rätt utrustning kan vi öka antalet resfria möten och
därigenom spara tid och miljö.


Handlingsplan:
1. Gör tjänsten ”Skype för företag” tillgängligt för samtliga förvaltningar
2. Erbjud utbildningar i resfria möten och meddelandehantering via ”Skype för företag”
3. Utrusta ett sammanträdesrum i kommunhuset med utrustning för resfria möten


Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.


Tidsplan: 2019-2020.


Kostnader: Utredning av behov genomförs inom befintlig budgetram. Beslutsunderlag med
kostnadsuppskattning presenteras som del av utredningsresultatet.


Effektmål: Spara tid, kostnader och miljö.


8) Smart stad
Begreppet ”Smart stad” omfattar flera vitt skilda områden inom kommunens verksamhet. Det kan handla
om allt från patientkameror inom Socialförvaltningen till sensorer som mäter vattennivåer i brunnar och
smarta papperskorgar som meddelar när det är dags för tömning.


Handlingsplan: Kartlägg behovet av smart stadlösningar inom kommunen och prioritera behoven efter
angelägenhetsgrad, skapa en plan för- och påbörja införande.


Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.


Tidsplan: 2019-2022.


Kostnader: Utredning av behov genomförs inom befintlig budgetram. Beslutsunderlag med
kostnadsuppskattning presenteras som del av utredningsresultatet.


Effektmål: Effektivisering av arbetet, sänkning av kostnader och minskad miljöpåverkan.


9) Automatisera interna systemsamband
Gnesta kommunförvaltning har ett flertal system som är beroende av att dela och bearbeta samma
information. Idag sker överföring av information mellan olika verksamhetssystem i huvudsak genom att







Kommunstyrelseförvaltningen 8(8)


medarbetare manuellt flyttar informationen mellan berörda verksamhetssystem. Genom att nyttja
befintlig integrationsplattform för att automatisera överföring av information mellan verksamhetssystem
så kan vi säkerställa att rätt information automatiskt överförs till rätt system vid rätt tidpunkt. Genom
denna åtgärd frigörs tid som kommunens medarbetare kan lägga på mer kvalificerade uppgifter samtidigt
som kvalitet och säkerhet i utförande av berörda arbetsuppgifter ökar.


Handlingsplan:
Inventera systemsamband i kommunens IT-miljö och skapa en automatiseringsplan för berörda
systemsamband.


Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.


Tidsplan: 2019-2022.


Kostnader: Utredningen genomförs inom befintlig budgetram. Ett beslutsunderlag inklusive kostnader
presenteras som en del av utredningsresultatet.


Effektmål: Personoberoende, mer effektiv och mer säker överföring av information mellan berörda
system.


10) Öppna data
I Gnesta kommun ska information som inte är sekretessbelagd vara tillgänglig i elektronisk form, dvs
öppna data. Det skapar goda möjligheter för privatpersoner, företag och organisationer att skapa nya,
innovativa tjänster. En hög grad av öppenhet och transparens innebär att medborgare och företag kan
jämföra kommunal service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig elektronisk
information är en viktig förutsättning för att enskilda medborgare ska kunna göra medvetna val vid
förstagångsval och byte av utförare av offentligt finansierade tjänster.


Handlingsplan: Inventera kommunens tillgång på öppna data. Utred hur kommunen på effektivaste sätt
kan göra kommunens data öppna och tillgängliga för kommuninvånare, företagare och besökare.


Ansvarig: Respektive förvaltning med stöd av IT-enheten.


Tidsplan: 2019-2022.


Kostnader: Utredningen genomförs inom befintlig budgetram. Ett beslutsunderlag inklusive kostnader
presenteras som en del av utredningsresultatet.


Effektmål: Enkel och snabb åtkomst av Gnesta kommuns öppna data för allmänhet och organisationer.





