
Kommunstyrelsen KALLELSE – KUNGÖRELSE

Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 17 september 2018, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra
Storgatan 15, Gnesta

Gruppmöten

Majoriteten (S, M); kl. 08.30. Lokal, Frösjön/Lockvattnet, Elektron.

Oppositionen (C, L, V); kl. 08:00. Lokal, Björken, Elektron.

Oppositionen (MP); kl. 08:00. Lokal, Misteln, Elektron.

Förslag till justerare

Ordinarie: Lena Staaf (V) Ersättare: Annika Eriksson (S)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 19 september 2018, kl. 14:00. 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

Offentliga 1-19, Ej offentliga 20

Nr. Diarienummer Ärendemening

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

2 KS.2017.280 Medborgarförslag - Enklare trottoarer,
övergångställe samt gästparkeringar, Valhallsgränd,
Frönäsvägen

3 KS.2018.275 Investeringsutrymme för Gnesta Förvaltnings AB
vid byggande av ny sporthall



Kommunstyrelsen KALLELSE – KUNGÖRELSE

4 KS.2018.173 Revisionsrapport: Översiktlig granskning av
nämndernas ansvarsområde

5 KS.2018.195 Sörmlandstaxan

6 KS.2018.178 Finanspolicy

7 SN.2018.61 Avgifter IFO

8 KS.2018.45 Partistöd 2018

9 KS.2018.229 Kulturplan Sörmland 2019-2022

10 KS.2018.266 Riktlinjer för lokalresursplanering och
lokalanskaffning

11 KS.2018.222 Södermanlands läns samlade regionala ANDT-
strategi med åtgärdsprogram 2018-2021

12 KS.2018.268 Ianspråktagande av investeringsmedel

13 SN.2018.62 Ianspråktagande av investeringsmedel 2018

14 KS.2017.327 Motion - Belysning vid Östra Storgatans
övergångsställe

15 KS.2018.209 Sammanträdestider kommunstyrelsen 2019

16 KS.2018.210 Sammanträdestider kommunfullmäktige 2019

17 SN.2018.60 Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

18 KS.2018.12 Redovisning av delegationsbeslut

19 KS.2018.13 Anmälningsärenden kommunstyrelsen

20 KS.2018.14 Kommunchefen informerar

Johan Rocklind Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare
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Upprättad: 2018-08-30

Diarienummer: KS.2018.100

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Regler kring nyttjande av multiplanen i
Thuleparken

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över alternativa

bollnätslösningar och belysningsfrekvenser.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att beställa och sätta upp skylt i

Thuleparken med information om parken och där man som besökare

ombeds visa hänsyn till de boende i området.

3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda samarbetsmetoder

med polismyndigheten.

4. Medborgarförslaget avslås i övriga delar.

Sammanfattning
Förslagsställarna har inkommit med ett medborgarförslag som avser att nyttjandet
av bollplanen i Thuleparken, Gnesta ska regleras så att det inte förekommer för
de omkringboende störande bollspel, radiomusik o.dyl efter kl 21:00 dagligen.

Förvaltningen har utrett frågan och det visar att Thuleparken och då specifikt
bollplanen är frekvent använd. Den har blivit en populär plats för ungdomar att
umgås och spela fotboll på. Aktiviteterna på fotbollsplanen sker under hela
eftermiddagarna och pågår då i huvudsak fram till 21- 22 tiden. Vid enstaka
tillfällen har aktiviteter pågått efter 23.00.

Polisen har redovisat att de inte mottagit några klagomål på störande av ordning
gällande fotbollsspelandet. Förvaltningen har inte heller mottagit klagomål från
andra kringboende.

Förvaltningen ser att arbete med mjuka nät bakom mål kan hjälpa en del av
oljuden. Vidare kan belysningen på planen användas genom att styra hur länge det
lyser.

Skyltning av bollspel förbjudet efter viss tid kan inte sättas upp med stöd i
ordningslagen. Detta innebär att det inte finns någon juridisk möjlighet till
kontroll av lagefterlevnad eller förbud av en sån skyltning.

Ärendebeskrivning

Förslagsställarna har inkommit med ett medborgarförslag som avser att nyttjandet
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av bollplanen i Thuleparken, Gnesta ska regleras så att det inte förekommer för
de omkringboende störande bollspel, radiomusik o.dyl efter kl 21:00 dagligen.
I medborgarförslaget ges motiveringen att förslagsställaren menar att närboende
inte kan njuta av en varm och skön kväll på sina balkonger, särskilt de som vetter
mot bollplanen, när bollspel förekommer som regel från sena eftermiddagen utan
avbrott framåt 22:30-tiden (enstaka störningar framåt 01:00 och 02:00).
Förslagsställarna menar att det borde räcka med störande verksamhet (studsar,
tillslag, rop och skrik, visselpipor) till kl 21:00 då planens strålkastare släcks.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har utrett frågan genom att skicka frågor till polisen vad avser
störningar i området. Vidare har förvaltningen under perioden 2018-06-29 till
2018-07-26 fört statistik kring besök i Thuleparken. Statistiken har omfattat
noteringar kring upplevd ljudnivå, antal personer, uppskattad ålder och
uppehållstid på plats. Förvaltningen har även mottagit dagbok som
förslagsställaren skrivit. Besök har den 6 augusti 2018 kl 19.00 gjorts hos
förslagsställarna på deras balkong under pågående aktivitet.

Både förslagsställarnas dagbok och kommunens statistik visar att Thuleparken
och då specifikt bollplanen är frekvent använd. Den har blivit en populär plats för
ungdomar att umgås och spela fotboll på. Aktiviteterna på fotbollsplanen sker
under hela eftermiddagarna och pågår då i huvudsak fram till 21- 22 tiden. Vid 17
kvällar under mätperioden har bollspel pågått efter 22.00 varav 4 kvällar har
spelandet fortsatt efter 23.00.

Polisen har redovisat att de inte mottagit några klagomål på störande av ordning
gällande fotbollsspelandet förutom den information förvaltningen skickat till
dom. Förvaltningen har inte heller mottagit klagomål från andra kringboende.

Vid förvaltningens besök på frågeställarens balkong spelades det fotboll på
planen. Det ljud som upplevdes mest intensivt var de återkommande missar på
målet vilket resulterade i en metallisk smäll när bollen träffade bakomvarande
skyddsnät.

Förvaltningens statistik kring upplevd ljudnivå kl 22.00 har i huvudsak varit tyst
upp till låg. Vid 9 av 28 kvällar har bedömningen varit låg till mellan och vid 1
kväll har det bedömts som hög och då var det tyst 22:25.

Förvaltningen ser att arbete med mjuka nät bakom mål kan hjälpa en del av
oljuden. Vidare kan belysningen på planen användas genom att styra hur länge det
lyser. Dock har detta en mindre betydelse under sommarens ljusa månader.
Utöver detta kan kommunens ungdomsverksamhet i samarbete med polisen
skapa en tydligare och mer frekvent närvaro i området för att på så sätt ha en
lugnande effekt och minimera oegentligheter och störningar i området.
Vidare kan en informationsskylt om Thuleparken vara behjälplig om man i denna

ber besökare visa hänsyn till de boende i området.
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Ekonomiska konsekvenser

Kostnaden för skyltning enligt önskemål från förslagsställaren är försumbar.
Montering mjukt nät uppskattas kosta ca 50 000 kr inkl arbete och stolpar.

Juridiska konsekvenser

Skyltning av bollspel förbjudet efter viss tid kan inte sättas upp med stöd i
ordningslagen. Ordningslagen är således inte tillämpbar för att kunna reglera
privat bollspel vad avser tid. Detta innebär att det inte finns någon juridisk
möjlighet till kontroll av lagefterlevnad eller förbud av en sån skyltning.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Störningen som förslagsställaren upplever uppstår oavsett om det är
pojkar/flickor, män/kvinnor som spelar. Utifrån det perspektivet bedöms
checklistan inte vara tillämplig

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Förslaget till beslut är i linje med beslutsfattarens intentioner vid anläggandet av
nya Thuleparken.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-30

2. Medborgarförslaget

Beslutet ska skickas till

~ Förslagsställaren

~ Teknisk Chef

~ Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef Förvaltningschef

Ghita Sjösteen

Teknisk chef
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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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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 
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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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Upprättad: 2018-08-21

Diarienummer: KS.2017.280

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Enklare trottoarer, övergångsställe samt
gästparkeringar, Valhallsgränd, Frönäsvägen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Medborgarförslaget avslås gällande trottoar och parkering enligt nedan.

2. Övergångsställen på kommunala gator i området kommer ses över i det

förbättrings- och utvecklingsarbete som pågår inom Frustuna- och

Frönäsområdet.

Sammanfattning

Förslagsställaren, föreslår i sitt medborgarförslag att bygga en enklare trottoar och
gästparkeringar efter Valhallsgränd, samt ett övergångsställe över Frönäsvägen i
förlängningen av Valhallsgränd.

Området runt Valhallsgränd är del i strävan av LOD, lokalt omhändertagande av
dagvatten, i området. Det finns dränering under grusytan för att ytvatten ska
infiltreras genom gruset och fördröja tiden innan dagvattnet når recipienten.
Dagvattensystemet är dimensionerat med dessa förutsättningar i området. Att
hårdgöra, asfaltera, de grusade ytorna motverkar direkt förutsättningarna för
LOD i området.

Den ökande trafiken på Frönäsvägen/Sjögatan gör att Kyrkstigens gång- och
cykelbana, med det trafiksäkrade övergångsstället över Frönäsvägen, är det bästa
alternativet för gångare samt cyklister.

Ärendebeskrivning

Förslagsställaren, föreslår i sitt medborgarförslag.

1a : Att en enklare trottoar anläggs på västra sidan av Valhallsgränd.
1b : Att anlägga ett övergångsställe över Frönäsvägen i förlängningen av
Valhallsgränd

2 : Att anlägga gästparkeringar efter östra sidan av Valhallsgränd.

Förslag 1a samt 1b avser höja tillgänglighet samt säkerhet för de som nyttjar
vägområdet efter Valhallsgränd samt korsar Frönäsvägen.

Förslag 2 avser avsaknad samt behovet av gästparkeringar i området.

Förslag 1a samt 2 skulle bidra till att området ser mindre ogästvänligt ut med
trottoar och gästparkeringar än de grusytor som idag kantar Valhallsgränd.
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Förslagsställaren gör jämförelser angående utformningen med grannområdet i
Frönäsvägens förlängning.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har tidigare svarat på ett snarlikt medborgarförslag, KS.2014.141.
Parkering samt trottoar har i detta medborgarförslag bytt sida jämfört med
tidigare förslag samt att övergångsställe har tillkommit istället för vägbulor.
Vägbulor blev beviljat i tidigare medborgarförslag.

I den tidigare tjänsteskrivelsen framgick inte att de grusytor som finns efter
Valhallgränd även är en del i strävan av LOD, lokalt omhändertagande av
dagvatten, i området. Det finns dränering under grusytan för att ytvatten ska
infiltreras genom gruset och fördröja tiden innan dagvattnet når recipienten.
Dagvattensystemet är dimensionerat med dessa förutsättningar i området.
Behovet av fördröjning av ytvatten är stort på båda sidor av Mariefredsvägen
samt nedströms till Frösjön. Området som idag är under uppförande söder om
Frönäsvägen är även det utformat med tanke på LOD och fördröjning med hjälp
av dagvattendammar. Grannområdet mot Frösjön är inte projekterat på samma
vis, då avvattningen sker direkt till Frösjön, och inte till dikets
upptagningsområde.

Asfalterade ytor motverkar direkt funktionen av LOD efter Valhallsgränd.
Grusytorna fungerar även som upplagsplats för snö under vintern.
Vid en eventuell byggnation av dessa ytor måste en utredning först göras av hur
det skulle påverka befintligt dagvattensystem, ev. projektering, ev. ombyggnation
samt byggnation av överytor.

Parkering i området är tänkt att ske på fastigheterna samt att tillfällig parkering
kan/ska ske på förgårdsmarken. På förgårdsmarken får inte plank, häckar eller
andra planteringar anordnas enligt detaljplanen. Idag finns ett flertal fastigheter
där man har frångått detaljplanen, varför förgårdsmarken ej heller kan nyttjas som
tänkt. På kvartersmark finns en yta som är tänkt för sophus och parkering, som
idag endast utnyttjas för sophus. Den ytan kan iordningställas av samfälligheten
och nyttjas för cirka 5 st gästparkeringar.

Valhallsgränd har sådan sträckning att den inte utgör någon genväg för
genomfartstrafik, utan torde huvudsakligen försörja fastigheterna i området. De
som trafikerar den borde ha god kännedom om förhållandena längs sträckan. Att
oskyddade trafikanter befinner sig längs eller på Valhallsgränd är något man kan
förvänta sig och då anpassa hastigheten och följa de generella regler som finns i
trafikförordningen.

Den ökande trafiken på Frönäsvägen/Sjögatan gör att Kyrkstigens gång- och
cykelbana, med det trafiksäkrade övergångsstället över Frönäsvägen, är det bästa
alternativet för gångare samt cyklister. Förvaltningen har dock i pågående
utvecklingsprojekt inom områdena Frustuna och Frönäs i uppdrag att arbeta med
trygghet i gaturum. Behovet och lokalisering av övergångsställen på kommunal
gator i området föreslås därför att ingå i det förbättrings- och utvecklingsarbete
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som pågår inom Frustuna- och Frönäsområdet.

Ekonomiska konsekvenser

Vid en ev. byggnation uppskattas, beroende vad som kommer krävas,
investeringskostnaden till mellan 500 000 - 1 000 000 kr.
Ökad driftkostnad för kommunen tillkommer också främst då med tanke på
bortforsling av snö. Detta är ca 10 000 kr årligen

Juridiska konsekvenser

Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga.
Kommunen är väghållare för Valhallsgränd.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Beslutsförslaget strider inte mot någon av kommunens styrdokument.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-21

Beslutet ska skickas till

~ Förslagsställaren

~ Kommunfullmäktige

~ Gatuingenjör

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef

Ghita Sjösteen

Teknisk chef

Förvaltningschef

Claes Lindkvist

Gatuingenjör



/"s■ 

GNESTA 
KOMMUWX: 

Gnesta kommun 

Ink: 
	20i7 -08- 22  

Dar . 	  
För handläggning . 	 

Till: 
Kommunfullmäktige 
646 80 Gnesta 

MEDBORGARFÖRSLAG 

Förslag 
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra. 

Förslag la: En enklare trottoar anläggs längs med Valhallsgränds västra sida. 

Förslag lb: I anslutning från Valhallsgränd önskas övergångsställe vid Frönäsvägen till befintlig  gångväg 
------- 	 --------- 	 - - 

Förslag 2: Flera gäst parkeringar iordningsställs längs med Valhallsgränd östra sidan 

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

Se bifogad dokumentation med bilder och tillhörande karta och motivering 

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. 

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

Jag samtycker till intemetpublicering 	 e 
Jag samtycker inte till internetpublicering 

	0 

Namnförtydligande 

1 Lena Sandblom 

Adress  ---------- 
ilduns Gränd 10 

rE-postadress 
ilcs1992@bahnof.se  

T Datum 

I  2017-08-18 
----- 

Postadress 
646 34 Gnesta 

—ftelefon 	 1 
10703601551 

Gnesta kommun I Blankett for medborgarförslag 



Samfällighetens 
medborgarförslag gällande 

Valhallsgränd 
Trottoar, övergångställe samt gästparkering 



Sammanfattning Förslag 
Frönäs samfällighet föreslår följande att: 
• Förslag la:  En enklare trottoar anläggs längs med Valhallsgränds västra sida, röd 

markering 
• Förslag lb:  I anslutning från Valhallsgränd önskas övergångsställe till andra sidan 

Frönäsvägen som har en befintlig gångväg 
• Förslag 2:  Flera gäst parkeringar iordningsställs längs med Valhallsgränd östra sidan blå 

markering 

Se efterföljande bilagor med infällda bilder (s.3-8), kartbild över området (s.9) samt 
motivering till vårt förslag (s.10) 

Gnesta Kommun har valt att investera i det billigaste alternativet dvs. vägbulor men vi 
hävdar att detta inte är tillräckligt då farten inte sänkts nämnvärt i vårt område som ett 
komplement till detta behöver vi även trottoarer och gästparkeringar. 



MOON  

• • 	• • 
Förslag la 

En trottoar anläggs längs med Valhallsgränds 
västra sida, röd markering. 

Trottoarens utformning — liknande den som 
anlagts längs med Frönäs vägen för Midgårds 
Samfällighetsförening. 

Exemplet taget från Frönäs vägen 

3 



Förslag lb 

I anslutning från Valhallsgränd önskas övergångsställe till 
andra sidan Frönäsvägen. 

Detta då kommunen valt att inte ge 
bygglov för gångväg på Frönäsvägens 
vänstra sida med motiveringen att vi 
kunde nyttja den befintliga gångvägen 
på Frönäsvägens högra sida. 
(Idag finns ingen säker övergång mer 
än från Kyrkstigen vilket endast nyttjas 
av gående på Kyrkstigen). 

Önskemålet föranleds av det ökade 
trafikflödet i och med den nya 
bebyggelsen på (Frustuna 1:13 m. fl.) 
via Frönäsvägen samt Sjögatan till det 
nya bostadsomrädet. 

4 



• • 	• • 

Förslag 2 

 

Flera gäst parkeringar iordningsställs längs med 
Valhallsgränd östra sidan blå markering. 
Förslagsvis 

Exemplet taget från Frifmäs vägen 

 

 

Gästparkeringens utformning — liknande den som 
anlagts längs med Frönäs vägen för Midgårds 
Samfällighetsförening 



Detta är vad som möter boende och besökare när du kör in på Valhallsgränd, 
Området ser förfallet ut, eftersom ingen sköter om dessa "grussträckor" som ligger i anslutning till Valhallsgränd 



• • 	• • 
Bilder tagna från vändplan samt från Tors Gränd vid sophuset — Västra sidan 
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• • 	• • 
Bilder tagna från vändplan samt från Frönäsvägen — Östra sidan 



• • 	• • 
Röd linje visar var 
avgränsningen mellan gata 
och gångstig går. Längs 
med Valhallsgränds östra 
sida går en 
gångväg/trottoar vilket 
medför att du kan gå 
säkert hela vägen fram till 
Frönäs vägen. Där kan 
man sedan korsa gatan 
över på höger sida om 
Frö näsvägen. 

Vid lämpligt  avstånd 
mellan varandra 
iordningställs gäst 
parkeringar (de blå 
streckade linjerna, totalt 8 
gäst parkeringar). g(anci 



Motivering till förslag 
Trottoar: 

• Genom att anlägga en trottoar längs med Valhalls gränd, kan gående på ett säkert sätt ta sig genom området utan att riskera att bli påkörda. I området bor många barn (ca 
50 barn boende i området och då är alla hushåll inte medräknade pågående byggnationer), varför det är extra viktigt att avgränsa gående från biltrafiken och på så sätt 
minska risken för olyckor. Det vill säga, vi vill att vår infartsväg ska få samma utformning och säkerhetsnivå som Frönäsvägen har till samtliga gränder i det området som 
ligger närmast Frönäs sjön med följande lokalgator Balders gränd, Midgårds gränd samt Lokes gränd. 

• Vi som förening vill verka för ett säkert område att bo i för våra barn när det är ute och leker, men som nu kan varken barn eller vuxna känna sig säkra när de skall tas sig 
från sina hus till sophuset eller ut från området via Valhallsgränd till lekplatsen. 

Vi har också erfarit att det är mycket trafik i vårt område både dagtid och kvällstid av boende och besökare för det vore  olyckligt  att skall hända en olycka 
med att någon blir påkörd, som nu har många barnfamiljer andan i halsen när barnen skall ta sig till och från lekplatsen i vårt område eftersom det enda sättet 
att ta sig till lekplatsen är att gå längs med och korsa Valhalls gränd. 

Gästparkeringar: 

• Området med 32 hushåll förfogar i dagsläget inte över några gästparkeringar. Samtidigt är området utformat med "grändkaraktär", vilket inte medger parkeringsutrymme 
mellan husen. Det innebär att samfälligheten inte förfogar över mark där gästparkeringar alternativt skulle kunna anläggas. De fiesta hus i området har endast max 2 
parkeringsmöjligheter intill sitt hus samtidigt som de flesta har 2 bilar i hushållet. 

Detta innebär att gäster till boende i vårt område nyttjar bl.a. vändzonen till parkering samt gatorna utanför husen vilket medför att framkomligheten blir 
kraftigt beskuren både för barn och gående. 
Detta är inte bra ur trafiksäkerhetssynpunkt, då det dels skymmer sikten för både gående och biltrafikanter och dels går det inte att använda vändzonen på så sätt 
som det är tänkt när flera bilar parkerat där. 
De övriga områdena på Frönäs gärde har flera gästparkeringar per område medan vårat område alltså helt saknar gästparkeringar. 

Utformningen av området i dagsläget ser ogästvänligt ut i och med att det inte finns någon gångväg/gästparkeringar iordningsställda samt då vägsidorna består av 
fint, vasst stenkross vari det växer ogräs. Stenkrosset är väldigt svårt att underhålla på ett sätt så att det ser bra ut, speciellt på längre sikt, då detta ansvar ligger 
på kommunen som idag är ägare av Valhallsgränd. I och med att man frångick detaljplan för området och gav bygglov för vändning av hus 5 vilket medfört att 
området i direkt anslutning till Valhallsgränd ser privat vilket medfört att ingen vågar använda ytan som parkering. 

Vii vår förening tror att genom att kommunen färdigställer Valhallsgränd så kommer området med en trottoar/gångväg längs med gatan men även att det finns 
gästparkeringar medför att området som helhet kommer att se mer attraktivt inte bara för oss utan även för het -a området detta med tanke på att det byggs i hela 
Frönäs men framför allt då ett nytt bostadsområde framför Valhallsgränd med bostadsrätter är under uppförande, vad säljer mer än ett attraktivt område. Som nu 
så ser vårt område ut som ett halvfärdigt byggprojekt, men också en fara för boende och speciellt lekande barn i området. 
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Upprättad:

Diarienummer: KS.2018.275

Kommunstyrelsen

Investeringsutrymme för Gnesta Förvaltnings AB vid
byggande av ny sporthall

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Medger att GFAB utnyttjar upp till 59,7 mkr i investeringsutrymme för att

bygga en ny sporthall i Gnesta.

2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att godkänna hyresnivån utifrån

den slutliga investeringskostnaden.

3. Omedelbar justering

Ärendebeskrivning

GFAB fick i december 2016 (KS.2016.284) i uppdrag av kommunfullmäktige att
påbörja projektering och ta fram förfrågningsunderlag för en ny sporthall
placerad på Hagstumosse med möjlighet att genomföra större publikevenemang.

Beslutet anger att upphandlingen påbörjas under förutsättning att erforderliga
beslut tas i kommunfullmäktig samt att kommunstyrelsen presidium, som under
resten av projektet utgör styrgrupp, får i uppdrag att godkänna tilldelningsbeslut.

Upphandlingsprocessen har resulterat i att tilldelningsbeslut har skickats ut.
Avtalet gäller dock först efter det att kommunfullmäktige har fattat beslut om
finansieringen.

Totalt beräknas byggnationen kosta 59,7 mkr. I denna kostnad ingår förutom
ersättning till entreprenören (inkl. ändrings- och tilläggskostnader) även markköp,
projektledning, projektering, anslutningsavgifter för el/vatten/värme etc samt
iordningställande av parkering som även kommer nyttjas av övriga aktörer på
Hagstumosse.

Storleken på investeringen föranleder ett beslut i kommunfullmäktige i
överensstämmelse med ägardirektiv till GFAB där det anges att beslut om större,
strategiska investeringar för bolaget ska behandlas i fullmäktige. Se nedan avsnittet
Överensstämmelse med kommunens styrdokument.
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Förvaltningens synpunkter

Planering och projektering för ny sporthall har som framgår ovan pågått i cirka
1,5 år. I arbetet har deltagit tjänstepersoner från kommunstyrelseförvaltningen,
tjänstepersoner från GFAB samt styrgrupp bestående av kommunstyrelsens
presidium. Under resans gång har studiebesök genomförts i andra kommuner och
sakkunniga inom olika områden anlitats för att utmejsla en lämplig inriktning för
en ny sporthall i Gnesta.

I nästa steg har GFAB utarbetat ett förfrågningsunderlag inför upphandling.
Detta har skett i samråd med tjänstepersoner från kommunstyrelseförvaltningen
samt projekteringskonsulter. Samrådsmöte har även genomförts med
föreningslivet.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige medger att GFAB utnyttjar upp till
59,7 mkr i investeringsutrymme för att bygga en ny sporthall i Gnesta.
Kommunstyrelsens presidium föreslås få i uppdrag att godkänna hyresnivån
utifrån den slutliga investeringskostnaden.

Ekonomiska konsekvenser

Resultatet av upphandling samt övriga kostnader för ändrings- och
tilläggsarbeten, markköp, projektledning, projektering, anslutningsavgifter för
el/vatten/värme etc samt iordningställande av parkering, som även kommer
nyttjas av övriga aktörer på Hagstumosse, innebär en investeringskostnad på 59,7
mkr för GFAB.
För kommunens räkning medför det en hyra som betalas till GFAB när lokalen
tas i bruk. Hyran beräknas bli mellan 7,5 och 8 procent av investeringskostnaden.
Hyran baseras på den nya hyresmodellen för verksamhetslokaler för kommunen
och GFAB.

Hyresnivån grundas på en princip som innebär att kapitalkostnaden beräknas
efter fem år istället för värdet direkt vid färdigställande. Hyresförändringar följer
SCB:s index KPIF, vilket är KPI med fast ränta och därmed en jämnare
utveckling. Ekonomiskt utrymme för hyra av sporthallen avsätts i Framtidsplan
2019-21

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan tillämpas inte då den inte har relevans i ett ärende som avser
tillämpning av ägardirektiv till ett kommunalt bolag.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument

I kommunfullmäktiges ägardirektiv för GFAB från april 2014 (KS.2014.76) anges
följande: ”Bolaget skall tillse att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta
ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt betraktas bl.a:

- Förändrad bolagsstruktur
- Förändring av strategiska aktieinnehav
- Väsentliga förändringar av verksamhet
- Större, strategiska investeringar
Med anledning av den sista punkten har detta ärende beretts till
kommunfullmäktige för ställningstagande.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-09-03

2. Ägardirektiv för Gnesta Förvaltnings AB(KS.2014.76)

3. Kommunfullmäktiges beslut om att starta projektering(KS.2016.284)

4. Perspektivskiss

Beslutet ska skickas till

~ Gnesta Förvaltnings AB

Christina Hedberg Göran Johansson

Kommunchef Lokalplanerare

Malin Broquist

Fritidssamordnare



Kommunfullmäktige PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2016-12-19
Ärendenummer: KS.2016.284

§ 114

Ny sporthall

Beslut
1. En ny sporthall, med möjlighet att genomföra större

publikevenemang, placeras på Hagstumosse enligt pågående
detaljplanearbete.

2. GFAB får i uppdrag att påbörja projektering och ta fram
förfrågningsunderlag för en ny sporthall som underlag för
upphandling, enligt specifikation: fullstor spelyta om minst 20 * 40
meter anpassad för matcher med ljudanläggning och resultattavla,
minst 300 sittande läktarplatser med möjlighet att inrymma 500
personer totalt, omklädningsrum, domarrum med könsuppdelade
omklädningsrum, förråd, föreningslokal och café med sittplatser.
Anläggningen ska vara anpassad för att kunna inhysa andra event
med dörrar för transport av skrymmande utrustning. Sporthallen ska
vara tillgänglighetsanpassad. Upphandlingen påbörjas under
förutsättning att erforderliga beslut tas i kommunfullmäktig.

3. Kommunstyrelsen presidium, som under resten av projektet utgör
styrgrupp, får uppdrag att godkänna tilldelningsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Vid kultur- och tekniknämndens sammanträde i maj 2014 fick Gnesta
Förvaltnings AB i uppdrag att upphandla en ny sporthall med tre
alternativa lokaliseringar. Som förutsättning för upphandlingen redovisades
vilka funktioner som skulle ingå i hallen. Beslutet baserades på ett uppdrag
från nämnden i oktober 2012. I detta uppdrag arbetade förvaltningen
tillsammans med en politisk referensgrupp och Gnesta Förvaltnings AB
samt i samråd med berörda föreningar.

Uppdraget om ny mark för idrottsändamål beslutades i kommunfullmäktige
den 28 september 2015 och samhällsbyggnadsnämnden genomför en
förändring av detaljplanen på Hagstumosse (pågår). Kostnader för
planarbetet är ca 500 tkr och finansieras inom ramen för ett nytt
exploateringsprojekt. I uppdraget ingår även att man ska titta på
vägförbindelsen till och från Hagstumosse.

Överväganden om vilka funktioner som behövs i hallen baseras på
kontakter med berörda föreningar i kommunen samt ett antal studiebesök i
andra kommuner. Förvaltningen föreslår följande funktioner och innehåll:

Fullstor spelyta om minst 20 * 40 meter anpassad för matcher med
ljudanläggning och resultattavla, minst 300 sittande läktarplatser med
möjlighet att inrymma 500 personer totalt, omklädningsrum, domarrum
med könsuppdelade omklädningsrum, förråd, föreningslokal och café med
sittplatser. Anläggningen ska vara anpassad för att kunna inhysa andra event
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med dörrar för transport av skrymmande utrustning. Sporthallen ska vara
tillgänglighetsanpassad.

En styrgrupp, bestående av kommunstyrelsen presidium, säkerställer att
projektet styr mot övergripande mål och följer specifikationen. Styrgruppen
ger stöd för styrning och påverkar strategiskt.

En referensgrupp tillsätts också med följande funktioner; upphandling,
lokalstrateg, fritidssamordnaren, representanter för föreningarna som
kommer nyttja sporthallen. Referensgruppen kommer att följa projektet
och få lämna synpunkter.

Beslutsunderlag
1. Utdrag ur kommunstyrelsen protokoll 2016-12-05, § 119

2. Tjänsteskrivelse 2016-10-13

3. Reservation från Vänsterpartiet

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. En ny sporthall, med möjlighet att genomföra större

publikevenemang, placeras på Hagstumosse enligt pågående
detaljplanearbete.

2. GFAB får i uppdrag att påbörja projektering och ta fram
förfrågningsunderlag för en ny sporthall som underlag för
upphandling, enligt specifikation: fullstor spelyta om minst 20 * 40
meter anpassad för matcher med ljudanläggning och resultattavla,
minst 300 sittande läktarplatser med möjlighet att inrymma 500
personer totalt, omklädningsrum, domarrum med könsuppdelade
omklädningsrum, förråd, föreningslokal och café med sittplatser.
Anläggningen ska vara anpassad för att kunna inhysa andra event
med dörrar för transport av skrymmande utrustning. Sporthallen
ska vara tillgänglighetsanpassad. Upphandlingen påbörjas under
förutsättning att erforderliga beslut tas i kommunfullmäktig.

3. Kommunstyrelsen presidium, som under resten av projektet utgör
styrgrupp, får uppdrag att godkänna tilldelningsbeslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Johan Rocklind (S), Håkan Ekstrand (C), Ann-Sofie Lifvenhage (M), Jesper
Hammarlund (S) och Ingrid Jerneborg Glimne (M) bifaller det framskrivna
förslaget.

Mats Dellrud (MP) lämnar följande ändringsförslag:

1. En ny sporthall, med möjlighet att genomföra större publikevenemang,
ska presenteras med tre alternativa lokaliseringar, där minst ett alternativ är
en centralt belägen plats i Gnesta tätort med närhet till
busskommunikationer. I presentationen ska bland annat ingå en
förteckning över för- och nackdelar med aktuell lokalisering, förväntade
investeringskostnader för parkering, gata och gång- och cykelväg till aktuell
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lokalisering samt annan viktig information som behövs för ett väl
genomtänkt underlag inför beslut.

2. De tre förslagen till lokalisering presenteras för kommunfullmäktige
senast i maj 2017 för beslut om slutlig lokalisering.

3. GFAB får i uppdrag att påbörja projektering och ta fram
förfrågningsunderlag för en ny sporthall som underlag för upphandling,
enligt specifikation: fullstor spelyta om minst 20 * 40 meter anpassad för
matcher med ljudanläggning och resultattavla, minst 300 sittande
läktarplatser med möjlighet till att inrymma 500 personer totalt,
omklädningsrum, domarrum med könsneutrala med uppdelade
omklädningsrum, förråd, föreningslokal och café med sittplatser.
Anläggningen ska vara anpassad för att inhysa andra event med dörrar för
transport av skrymmande utrustning. Sporthallen ska vara
tillgänglighetsanpassad.

4. En styrgrupp på fem personer, varav två från oppositionen, tillsätts för
projektets politiska styrning.

Lena Staaf (V) och Carl Werner (MP) bifaller Mats Dellruds (MP)
ändringsförslag.

Ordföranden föreslår kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt det framskrivna
förslaget eller enligt Mats Dellruds (MP) ändringsförslag och finner att
kommunfullmäktige beslutat enligt framskrivet förslag.

Omröstning
Omröstning begärs och ska genomföras.

Den som röstar för framskrivet förslag röstar Ja, den som röstar för Mats
Dellruds (MP) ändringsförslag röstar Nej. Omröstningen utföll med 23 Ja-
röster, 7 Nej-röster och 1 avstår.

Kommunfullmäktige har beslutat enligt framskrivet förslag.

Reservationer
Mats Dellrud (MP), Sarah Kinberg (L) och Lena Staaf (V) anmäler skriftlig
reservation.

Sändlista:

~ Gnesta Förvaltnings AB



HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR

FÖRESKRIFTER

HUVUDMÅTT ANGIVNA I METER.

YTSKIKT

VÄGGAR
PAROCELEMENT RR35 MÖRKBLÅ
PAROCELEMENT RR34 LJUSBLÅ
PAROCELEMENT R106 VIT
GUL FÄRGFILM NCS S 0585-Y20R
BETONGSOCKEL

DÖRRAR NCS S 0585-Y20R

TAK TAKPAPP ELLER DUK

TAKKOMPLETTERINGAR I NCS S 7502-B,
GRAFITGRÅ

ÖVRIGT
ELLUCKA LÅSBAR LUCKA FÖR TEMP. 

ELFÖRSÖJNING (300x300 mm, UK 
300 mm ÖFG)

SOLPANELER (2OO m²) PÅ TAKETS SÖDRA
SIDA.

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1
A3

HS

SIGTUNA 2:308/249

NYBYGGNAD SPORTHALL

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
GNESTAHEM SPORTHALL

A-10

PERSPEKTIVVY

1792108 ML

FOKUS ARKITEKTUR AB tel. 08-594 407 40A

ML

2018-04-13

PERSPEKTIVVY
BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN



Ägardirektiv till Gnesta Förvaltnings AB
KF 2014-05-12

- 1 -

Gnesta Förvaltnings AB (Bolaget) är ett dotterbolag i den kommunala kommunkoncernen. Gnesta
Kommunkoncern AB och dess dotterbolag är ett organ för kommunal verksamhet som står under
kommunens inseende.

Bolagets syfte

Gnesta Förvaltnings AB ska med beaktande av kommunens antagna vision, kommunövergripande
mål samt med utgångspunkt i företagspolicyn för Gnesta kommun och dess bolag äga och förvalta
kommunala verksamhetslokaler med hög grad av kundfokus och effektivitet.
Bolaget skall följa och respektera

 aktiebolagslag, bolagsordning och arbetsordningar för styrelser och VD,

 kommunens Företagspolicy och kommunens övriga styrdokument i tillämpliga delar,

 utfärdade och fastställda generella ägardirektiv,

 ägardirektiv i enskilda frågor.

Bolaget ska verka för att stärka kommunens attraktionskraft som boendeort och plats för etablering
av företag. Bolaget ska även verka för att så lång möjligt använda förnybara energikällor, som
exempelvis ”grön el”, solpaneler eller bergvärme.

Bolaget skall äga och förvalta kommunala verksamhetslokaler med hög grad av kundfokus och
effektivitet. Därvid skall Bolaget efter kundbeställning och samråd med moderbolaget, eller efter
särskilt ägardirektiv från kommunfullmäktige, ta initiativ till uppförande av nya verksamhetslokaler.
Ansvarsfördelning vid anskaffning av verksamhetslokaler skall utgå från styrdokumentet
Arbetsordning för anskaffning av verksamhetslokaler.

Avkastningskrav för verksamheten

Bolaget skall ha som mål att lämna en avkastning om 5% av insatt kapital.
Ägaren kan, vid bolagsstämma, begära utdelning.

Ekonomiska och finansiella direktiv

Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling.
Bolaget skall ha en soliditet om lägst 4 procent och högst 5 procent.
Bolaget skall använda koncernkonto gemensamt med kommunen. Räntevillkor och borgensavgift
avtalas mellan kommunen och Bolaget.
Bolaget skall till ägaren redovisa förändringar i sin finanspolicy innan styrelsebeslut. Bolaget skall till
ägaren samband med tertial- och årsbokslut överlämna rapporter om Bolagets gjorda placeringar,
upptagna lån, omplacerade lån, placerings- och lånestockens sammansättning.

Information och insyn

Det åligger Bolaget att till Gnesta kommunkoncern AB och Gnesta kommun översända
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kopior av:
- protokoll från styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse
- underlag för sammanställning av koncernredovisning för kommunen.

Bolaget skall om inte affärsmässighet eller sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av
öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Information till medborgarna och media är en
naturlig och väsentlig del av verksamheten.

Miljö

Bolaget ska verka för en miljömässigt bra verksamhet. Vid investeringar och reinvesteringar
ska miljöapekterna beaktas i syfte att uppnå en miljömässigt hållbart samhälle. Bolaget ska
fortsatt aktivt arbeta med att energieffektivisera med syfte att sänka den totala
energianvändningen.

Tillgänglighet

Bolaget ska verka för att lokaler och yttre miljö som bolaget ansvarar för är tillgängliga för
alla oavsett funktionsnedsättning eller inte. I allmänna lokaler ska enkelt avhjälpta hinder
åtgärdas snarast.

Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt

Bolaget skall tillse att kommunfullmäktige bereds möjlighet att ta ställning i frågor av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som frågor av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt betraktas bl.a:
- Förändrad bolagsstruktur
- Förändring av strategiska aktieinnehav
- Väsentliga förändringar av verksamhet
- Större, strategiska investeringar

Övrigt

Detta ägardirektiv ska, efter kommunfullmäktiges godkännande, antas av bolagsstämman i Gnesta
Förvaltnings AB. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och
övriga av kommunen utfärdade ägardirektiv.
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Kommunstyrelsen

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas
ansvarsområde

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Revisionsrapporten anses vara besvarad i och med denna tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av revisorerna i Gnesta kommun har PwC genomfört en granskning
av nämndernas ansvarsutövande. Syftet med granskningen är bedöma om
styrelsen och nämnderna bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande verksamhet med tillräcklig intern kontroll.

Revisionens övergripande bedömning är att styrelsen och nämnderna utövar en i
huvudsak tillfredsställande styrning av verksamheten. Revisionen gör två övriga
övergripande iakttagelser:

1. Revisionen konstaterar att ingen övergripande bedömning av måluppfyllelsen
sker i återrapporteringen av målen i årsredovisning 2017. Bedömning av
måluppfyllelsen kan därmed stärkas.

2. Revisionen konstaterar en avsaknad av internkontrollplaner för 2017, med
undantag för Vuxen- och omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen samt Barn- och
utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden har inte antagit eller följt
upp en internkontrollplan för 2017 i enlighet med reglementet för intern kontroll,
vilket är en brist. Ett arbete kvarstår därmed med att få en övergripande,
strukturerad intern kontroll på plats. För kommunstyrelsens del har dock noterats
att en internkontrollplan har antagits för 2018.

Förvaltningens synpunkter

Synpunkter om bedömning av måluppfyllelse
Gnesta kommuns verksamhetsmål är så kallade strävansmål som de
förtroendevalda valt att prioritera för den aktuella mandatperioden. Det innebär
att bedömningen av om kommunen uppfyllt målen bygger på i vilken grad
verksamheterna uppnått resultat och gjort tillräckliga aktiviteter varje år.
Uppföljningen av målen handlar därför om att analysera om kommunen är på rätt
väg att uppfylla strävansmålen eller om kommunen behöver ändra inriktning för
att nå dem.
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Gnesta kommun har elva övergripande strävansmål. En utförlig uppföljning av
dessa mål i delårsrapport och årsredovisning utgår från de indikatorer och
lägesrapporter som respektive verksamhet lämnat. Måluppföljningen inkluderar
även satsningar och åtgärder som också påverkar den totala måluppfyllelsen.

Målstrukturen med strävansmål, indikatorer och lägesrapporter samt
omfattningen av måluppföljning i Gnesta kommun innebär att de
förtroendevalda får en gedigen återkoppling på de politiska intentionerna. Detta
ger en bredare bild av vad som uppnåtts i kommunens verksamheter än
uppföljning av målvärden som ofta belyser punktinsatser. En del kommuner gör
fortfarande värderingar av graden av uppfyllda mål genom att ange röd, gul eller
grön markering för icke uppnådda, nästan uppnådda eller helt uppnådda mål.
(Gnesta kommun tillämpade tidigare en sådan modell för värdering vid
måluppföljning men bedömningarna tenderade att bli konstruerade och därmed
svåra att använda som återkoppling). Målvärden och förenklade färganalyser är
delvis föråldrade styrningsmetoder och tillämpas inte i Gnesta kommun. Våra
lägesrapporter, indikatorer och jämförelser av resultat med andra kommuner och
oss själva över tid, ger mer fullödiga bilder av hur kommunen ligger till i relation
till strävansmålen.

Synpunkter om avsaknad av internkontrollplaner

I samband med att internkontrollplaner skulle beslutas i nämnderna så framkom
behov av att upprätta en plan för intern kontroll för Gnesta kommun som anger
riktlinjer för nämndernas arbete med internkontrollplaner. Detta arbete pågick
under del av 2017 och beslutades i kommunfullmäktige i december 2017. I detta
beslut ingår också att kommunen gör en översyn för att öka ändamålsenligheten
med intern kontroll. Under 2018 har också arbetet med internkontroll kommit
igång med beslut i nämnder och rutiner för uppföljning förutom vuxen- och
omsorgsnämnden som redan hade ett fungerande arbete med internkontroll.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Ärendet bedöms inte vara av den arten att en checklista för jämställdhet är
tillämplig.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-28

2. Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsområde

Beslutet ska skickas till

~ Revisionen

Christina Hedberg Susanne Gustafsson

Kommunchef Ekonomichef
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Revisionsrapport: Översiktlig granskning av nämndernas 
ansvarsutövande 
Revisorerna har genomfört en översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande. Syftet 
med granskningen är att bedöma om styrelsen och nämnderna bedriver en ändamålsenlig och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande verksamhet med tillräcklig intern kontroll. 

Vår övergripande bedömning är att styrelsen och nämnderna utövar en i huvudsak till-
fredsställande styrning av verksamheten. Vi konstaterar dock att ingen övergripande bedömning 
av måluppfyllelsen sker i återrapporteringen av målen i årsredovisning 2017. Bedömning av 
måluppfyllelsen kan därmed stärkas. 

Vi konstaterar även en avsaknad av internkontrollplaner för 2017, med undantag för Vuxen- och 
omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen samt Barn- och utbildningsnämnden och Samhälls-
byggnadsnämnden har inte antagit eller följt upp en internkontrollplan för 2017i enlighet med 
reglementet för intern kontroll, vilket är en brist. Ett arbete kvarstår därmed med att få en 
övergripande, strukturerad intern kontroll på plats. För kommunstyrelsens del har vi dock 
noterat att en internkontrollplan har antagits för 2018. 

Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bilagda rapport, som härmed överlämnas till 
nämnderna för svar och till fullmäktige för kännedom. Rapporten har behandlats och godkänts 
vid revisorernas möte 2018-05-02. Revisorerna önskar svar från nämnderna senast 28 
september. 

REVISORERNA 

Gnesta kommun 1 646 80 Gnesta 1 vxl: 0158-275 000 1 gnesta.kommun(aunesta.se 
www.gnesta.se 1 besöksadress: Västra Storgatan 15 1 organisationsnummer: 212000-2965 
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Uppdrag 
Bakgrund 

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. 
Revisorerna ska i sin granskning pröva om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen inom styrelse och övriga nämnder är tillräcklig. Den årliga granskningen består 
enligt god revisionssed av två delar; grundläggande granskning (granskning av delårsrapport, årsredovisning, intern styrning och kontroll samt 
måluppfyllelse) och fördjupad granskning. 

Kommunstyrelse, facknämnder och beredningar ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och 
föreskrifter. För att fullgöra uppdraget bör respektive organ bygga upp system och rutiner för ledning, styrning, uppföljning, kontroll och 
rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsätt sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte 
bedrivs och utvecklas på avsett sätt och att målen inte nås. 

Föreliggande granskning utgör den grundläggande granskningen av styrelsens och nämndernas ansvarstagande för intern styrning och kontroll 
samt måluppfyllelse. Revisionsobjekten i denna granskning är kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 

Revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnden/styrelsen bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
verksamhet med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor utgör kontrollmål för granskningen: 

• Säkerställer nämnden/styrelsen att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig (intern styrning och kontroll)? 

• Vidtar nämnden/styrelsen tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi (måluppfyllelse — ändamålsenlig 
och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet)? 

Metod och avgränsning 

• Analys av strategisk plan/motsvarande, budget, verksamhetsplaner, internbudget, ev dokumenterad riskanalys, ev 
internkontrollplan/uppföljningsplan, uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt protokoll. 

• Prövning av ansvarstagandet för intern kontroll och måluppfyllelse har skett utifrån ett flertal kontrollfrågor inom följande områden: Mål 
och styrning, Uppföljning och rapportering, samt Resultat, aktiva åtgärder och återrapportering till fullmäktige 2017. Kontrollfrågorna 
utgör även revisionskriterier, dvs bedömningsgrund om ansvarsutövandet är tillräckligt. 

Intervjuer och kontakter med berörda tjänstemän för respektive nämnd, totalt 4 st, har genomförts utöver dokumentanalyserna. 
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Övergripande iakttagelser 
ansvarsutövande 2017 
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Övergripande iakttagelser 

Utöver de iakttagelser som görs för respektive nämnd kan följande noteras: 

• Styrelsen och nämnderna utövar en i huvudsak tillfredsställande styrning av 
verksamheten. Vi konstaterar dock att ingen övergripande bedömning av 
måluppfyllelsen sker i återrapporteringen av målen i årsredovisning 2017. 
Bedömning av måluppfyllelsen kan därmed stärkas. 

• Vi konstaterar även en avsaknad av internkontrollplaner för 2017, med 
undantag för Vuxen- och omsorgsnämnden. Kommunstyrelsen samt Barn-
och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden har inte antagit 
eller följt upp en internkontrollplan för 2017i enlighet med reglementet för 
intern kontroll, vilket är en brist. Ett arbete kvarstår därmed med att få en 
övergripande, strukturerad intern kontroll på plats. För kommunstyrelsens 
del har vi dock noterat att en internkontrollplan har antagits för 2018. 
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Kommunstyrelsens 
ansvarsutövande 2017 
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Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande granskningen/övergripande 
ansvarsutövande av kommunstyrelsen utifrån våra revisionsfrågor är att: 

• Styrelsen har delvis vidtagit tillräckliga åtgärder för att styra, följa upp, kontrollera och 
rapportera tilldelat uppdrag. 

Kommunstyrelsen har antagit en framtidsplan för sin verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges uppdrag. En strukturerad genomgång av insatser och resultat i enlighet med 
framtidsplanen presenteras i årsredovisning och delår. Styrelsen har tagit del av 
budgetuppföljning med prognos för helåret i enlighet med riktlinjerna i framtidsplanen. 
Vi kan emellertid konstatera att kommunstyrelsen inte har antagit eller följt upp en 
internkontrollplan för 2017 i enlighet med reglementet för intern kontroll, vilket är en 
brist. 

• Redovisat resultat för kommunstyrelsen är förenligt med fastställda mål i den mån vi 
kan utvärdera måluppfyllelsen. 

Vi konstaterar att ingen övergripande bedömning av måluppfyllelsen sker i 
återrapporteringen vilket begränsar vår möjlighet att bedöma måluppfyllelsen. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017 April 2018 
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Mål och styrning 2017 
O 0 0 

Kommentarer/noteringar 

Har styrelsen antagit en plan för sin verksamhet i 
enlighet med fullmäktiges uppdrag? 

X 

  

Kommunstyrelsen har antagit en framtidsplan för 
sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges 
uppdrag. 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den 
styrelsens samtliga verksamheter? 

X 

  

Framtidsplanen behandlar styrelsens samtliga 
verksamheter. 

Har Styrelsen antagit en internbudget för sin 
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram? 

X 

  

Kommunstyrelsens Framtidsplan innehåller en 
internbudget uppdelad efter verksamhetsområde 
som totalt motsvara fullmäktiges rambudget. 

Är budgeten heltäckande, dvs omfattar den 
styrelsens samtliga verksamheter? 

X 

  

Styrelsens budget redovisas uppdelad per 
respektive verksamhetsområde. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
styrelsens verksamhet? 

 

X 

 

Det finns mål för Kommunstyrelsens verksamhet i 
framtidsplanen. Kopplat till dessa mål finns 
insatser i form av aktiviteter. Kopplat till varje 
målområde finns ett antal indikatorer. Dock 
noteras att flera indikatorer saknar målvärden. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
styrelsens ekonomi? 

X 

  

Kommunstyrelsen har rambudget given av 
fullmäktige att förhålla sig till för sin ekonomi. 

Har styrelsen fångat upp och verkställt eventuella 
särskilda uppdrag från fullmäktige? 

_ 

X 

  

Endast ett extra uppdrag har givits till styrelsen 
från fullmäktige under 2017. Uppdraget ska 
genomföras vid behov och vid ett senare tillfälle. 
Kommunledningen och kommunstyrelsens 
sekreterare för varsin ärendebalanslista över 
aktuella uppdrag. 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Utifrån vår översiktliga granskning bedömer vi att Kommunstyrelsen utövar en tillfredsställande styrning över sin verksamhet. 
Dock noteras att det sablas tydliga målvärden för flera indikatorer kopplade till målområdena. 

— 
Översiktlig granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017 April 2018 
PwC 7 



Uppföljning och rapportering 2017 do  0  c p Kommentarer/noteringar 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller verksamhet? 

X 

  

Enligt fullmäktiges framtidsplan ska uppföljning av 
mål och mått/indikatorer ske i delårsrapporten och i 
årsredovisningen. Rapportering kring måluppfyllelse 
och verksamhet i enlighet med styrelsens 
framtidsplan har skett i samband med år- och 
delårsredovisning. 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller ekonomi? 

X 

  

Enligt fullmäktiges framtidsplan ska styrelsen lämna 
budgetuppföljning med prognos för helåret efter 
februari, april, augusti (delårsbokslut) och oktober 
månad. Styrelsen har tagit del av budgetuppföljning 
med prognos för helåret i enlighet med riktlinjerna i 
framtidsplanen. 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, 
resultat och effekter? 

 

X 

 

Rapporteringen fokuserar på lägesrapportering och 
uppföljning av insatser kopplade till målen, 
uppdragen och indikatorerna. Ingen övergripande 
bedömning av måluppfyllelsen sker i 
återrapporteringen. 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och 
kvalitet vid rapporteringen? 

X 

  

Vid återrapporteringen används mätetal för ekonomi 
och prestationer och insatser för redovisning av 
verksamheten. Nyckeltal för prestationer och 
produktion samt mätetal för ekonomi. 

Får Kommunstyrelsen återrapportering av beslut 
som fattats på delegation? 

X 

  

Återrapportering av delegationsbeslut är en stående 
punkt på styrelsens sammanträden. 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att Kommunstyrelsen utövar en i allt väsentligt tillfredsställande kontroll 
över sin verksamhet. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017 April 2018 
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I 
Resultat, aktiva åtgärder och 
återrapportering till fullmäktige 2017 O 0 

di> Kommentarer/noteringar 

Når Kommunstyrelsen uppsatta mål för 
verksamheten? 

 

X 

 

Lägesrapporter och analyser av genomförda 
uppdrag och indikatorer presenteras tydligt i år 
och delårsrapporter. Ingen övergripande 
bedömning av måluppfyllelsen sker i 
återrapporteringen. 

Når Kommunstyrelsen uppsatta mål för 
ekonomin? 

X 

  

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot 
budget på ca 209 tkr.(Den skattefinansierade 
verksamheten visar en positiv avvikelse mot 
budget på 328 tkr och den 
taxefinansierade verksamheten en negativ 
avvikelse på -119 tkr.) 

Sker en strukturerad värdering av resultat och 
måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)? 

X 

  

En strukturerad genomgång av insatser och 
resultat presenteras i årsredovisning och delår. 
Ingen övergripande värdering eller bedömning av 
måluppfyllelsen sker dock i återrapporteringen. 

Preciserar Kommunstyrelsen vid behov vad som 
ska göras, när det ska göras och av vem? 

  

E/T Inga större avvikelser har redovisats under året 
som föranlett beslut. 

ommentar/sammanfattande bedömning: 
år bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att Kommunstyrelsens redovisade resultat i stort är förenligt med budget. 
idare är vår bedömning att nämnden i allt väsentligt vidtar tillräckliga åtgärder för nå fastställda mål. Vi konstaterar att ingen 

"vergripande bedömning av måluppfyllelsen sker i återrapporteringen vilket begränsar vår möjlighet att bedöma måluppfyllelsen. 
år bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en i allt väsentligt tillfredsställande återrapportering till 
Ilmäktige över sin verksamhet. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017 
PwC 
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Intern kontroll 2017 
lit) 

  

 Zommentarer/noteringar 

Internkontrollplan har upprättats för år 2017 och 
2018 i enlighet med policy för intern kontroll? 

 

X 

 

Internkontrollplan för 2017 har inte fastställts. En 
internkontrollplan för 2018 har upprättats i enlighet 
med reglemente och har beslutats av 
kommunstyrelsen. 

Internkontrollplan har antagits av styrelsen? 

  

X Kommunstyrelsen har inte beslutat om 
internkontrollplan för 2017. 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment 
avseende styrelsen verksamhet? 

  

E/T 

 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment 
avseende styrelsen ekonomi? 

  

E/T 

 

Uppföljning/rapportering enligt 
internkontrollplan har skett till styrelsen under 
året? 

  

E/T 

 

Styrelsen har erhållit rapportering om vidtagna 
åtgärder vid eventuella brister? 

  

E/T 

 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att Kommunstyrelsen inte utövar en tillfredsställande intern kontroll över 
sin verksamhet utifrån reglementet för intern kontroll. Ingen plan finns beslutad för 2017. Dock har vi noterat att en plan antagits 
för 2018 och att kommunens reglemente för IK har uppdaterats inför 2018. 

Grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutovande 2017 April 2018 
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Barn- och 
utbildningsnämndens 
ansvarsutövande 2017 

Översiktlig granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017 April 2018 
PwC 11 



r--

 

Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande 
granskningen/övergripande ansvarsutövande av Barn- och 
utbildningsnämnden utifrån våra revisionsfrågor är att: 

• Nämnden har i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att 
styra, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. 
Nämnden har dock inte upprättat någon internkontrollplan. 

• Redovisat resultat för nämnden är förenligt med fastställda mål ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Ur ett verksamhetsperspektiv saknas 
målvärden vilket försvårar uppföljningen av måluppfyllelse. 

Översiktlig granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017 April 2018 
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Mål och styrning 2017 
Ill 

_ 
III 

Kommentarer/noteringar 

Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet 
i enlighet med fullmäktiges uppdrag? 

X 

  

Nämnden har antagit en framtidsplan för sin 
verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Är planen heltäckande, dvs omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter? 

X 

  

Framtidsplanen behandlar nämndens samtliga 
verksamheter. 

Har nämnden antagit en internbudget för sin 
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram? 

X 

  

Nämndens framtidsplan innehåller en 
internbudget uppdelad efter verksamhetsområde 
som totalt motsvara fullmäktiges rambudget. 

Är budgeten heltäckande, dvs omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter? 

X 

  

Nämndens budget redovisas uppdelad per 
respektive verksamhetsområde. , 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens verksamhet? 

 

X 

 

Indikatorer för verksamheterna redovisas. Det 
saknas dock målvärde vilket försvårar 
bedömningen om måluppfyllelse. Enligt intervju 
ska eventuellt målvärden formuleras till nästa 
framtidsplan. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens ekonomi? 

X 

  

Inriktningsmål och resultatmål för ekonomin 
saknas. Nämnden har en fastställd budgetram. 

Har nämnden fångat upp och verkställt 
eventuella särskilda uppdrag från fullmäktige? 

E/T 

  

Nämnden har under 2017 inte fått några särskilda 
uppdrag från fullmäktige. Kontrollmålet bedöms 
där med vara ej tillämpligt. En ärendebalanslista 
finns för att hantera riktade uppdrag. 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden utövar en tillfredsställande styrning över sin verksamhet. 
Nämnden har tydligt presenterat nämndmålen utifrån fullmäktiges övergripande målsättning. Avsaknaden av målvärden bidrar 
dock till en försvårad uppföljning och resultatredovisning. 

Översiktlig granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017 April 2018 
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Uppföljning och rapportering 2017 
0 0 6 

Kommentarer/noteringar 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller verksamhet? 

X 

  

Uppföljning av verksamhet och måluppfyllelse sker i 
delårsrapport och årsredovisning. Delårsrapportering 
sker en gång om året. 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller ekonomi? 

X 

  

Uppföljning av ekonomin sker i delårsrapportering 
och årsredovisning. Delårsrapportering sker en gång 
om året. Nämnden får även en ekonomisk uppföljning 
februari, april, augusti och oktober månad. 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, 
resultat och effekter? 

 

X 

 

Effekter och måluppfyllelse är svårbedömda då en 
allmänt beskrivande kommentar lämnas för 
respektive mål. 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och 
kvalitet vid rapporteringen? 

X 

  

Ekonomin presenteras med prognos, utfall och 
avvikelse mot budget. 

Får nämnden återrapportering av beslut som 
fattats på delegation? 

X 

  

Av utförd protokollgranskning framgår att anmälan av 
delegationsbeslut är en återkommande punkt på 
dagordningen. 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden utövar en i allt väsentligt tillfredsställande kontroll över sin 
verksamhet. 
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Resultat, aktiva åtgärder och 
återrapportering till fullmäktige 2017  

   

Kommentarer/noteringar 

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 

 

X 

 

Indikatorernas utfall saknar ett målvärden är det 
svårt att bedöma måluppfyllelsen. 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? X 

  

Nämnden redovisar ett överskott med 1 648 tkr. 

Sker en strukturerad värdering av resultat och 
måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)? 

 

X 

 

Ingen värdering av resultat görs vilket försvårar 
uppskattning av måluppfyllelse. 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska 
göras, när det ska göras och av vem? 

Efl: 

  

Inga åtaganden bedöms som ej utförda inom 
tidsram. Kontrollmålet bedöms därför vara ej 
tillämpligt. 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämndens redovisade resultat är förenligt med fastställda målen ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Ur ett verksamhetsmässigt perspektiv saknas dock konkreta bedömningar av måluppfyllelsen. 

Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en i allt väsentligt tillfredsställande återrapportering till 
fullmäktige över sin verksamhet. 
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Intern kontroll 2017 6  0 0 
Kommentarer/noteringar 

Internkontrollplan har upprättats för år 2017 och 
2018 i enlighet med policy för intern kontroll? 

  

X Ingen internkontrollplan för 2017 eller 2018 har 
upprättats. Vidare uppges att det kommer utformas 
en plan under maj/juni som ska avse verksamhetsåret 
2018. 

Internkontrollplan har antagits av nämnden? 

  

X Ingen internkontrollplan har upprättats eller antagits 
av nämnden. 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment 
avseende nämndens verksamhet? 

  

E/T 

 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment 
avseende nämndens ekonomi? 

  

E/T 

 

Uppföljning/rapportering enligt 
internkontrollplan har skett till nämnden under 
året? 

  

E/T 

 

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna 
åtgärder vid eventuella brister? 

  

Eli 

 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden inte utövar en tillfredsställande kontroll över sin verksamhet i 
det avseende att ingen internkontrollplan har upprättats. 
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Samhällsbyggnads-
nämndens 
ansvarsarsutövande 2017 
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Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande 
granskningen/övergripande ansvarsutövande av samhällsbyggnads-
nämnden utifrån våra revisionsfrågor är att: 

• Nämnden har i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att 
styra, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. 
Nämnden har dock inte upprättat någon internkontrollplan. 

• Redovisat resultat för nämnden är förenligt med fastställda mål ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Ur ett verksamhetsperspektiv saknas 
konkreta bedömningar av måluppfyllelsen. 
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Mål och styrning 2017 

 

ID 0 

 

Kommentarer/noteringar 

Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet 
i enlighet med fullmäktiges uppdrag? 

X 

  

Nämnden har antagit en framtidsplan för sin 
verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Är planen heltäckande, d v s omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter? 

X 

  

Framtidsplanen behandlar nämndens samtliga 
verksamheter. 

Har nämnden antagit en internbudget för sin 
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram? 

X 

  

Nämndens framtidsplan innehåller en 
internbudget uppdelad efter verksamhetsområde 
som totalt motsvara fullmäktiges rambudget. 

Är budgeten heltäckande, dvs omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter? 

X 

  

Nämndens budget redovisas uppdelad per 
respektive verksamhetsområde. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens verksamhet? 

X 

  

Nämnden har en målstyrning utifrån fullmäktiges 
övergripande mål. Nämndmålen bryts ner i 
aktiviteter och mått. Målstyrningen kan utvecklas 
genom att inkludera målvärden för samtliga mått. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens ekonomi? 

X 

  

Nämnden har uppföljningsbara mål utifrån 
fullmäktiges mål En god ekonomisk hushållning. 

Har nämnden fångat upp och verkställt 
eventuella särskilda uppdrag från fullmäktige? 

ER' 

  

Nämnden har under 2017 inte fått några särskilda 
uppdrag från fullmäktige. Kontrollmålet bedöms 
där med vara ej tillämpligt. 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden utövar en tillfredsställande styrning över sin verksamhet. 
Nämnden har tydligt presenterat nämndmålen utifrån fullmäktiges övergripande målsättning. Målen bedöms i stora delar vara 
uppföljningsbara. 

Översiktlig granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017 April 2018 
PwC 19 



Uppföljning och rapportering 2017 
0 0 0 

Kommentarer/noteringar 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller verksamhet? 

X 

  

Uppföljning av verksamhet och måluppfyllelse sker i 
delårsrapport och årsredovisning. Delårsrapportering 
sker en gång om året. 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller ekonomi? 

X 

  

Uppföljning av ekonomin sker i delårsrapportering 
och årsredovisning. Delårsrapportering sker en gång 
om året. Nämnden får även en ekonomisk uppföljning 
februari, april, augusti och oktober månad. 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, 
resultat och effekter? 

 

X 

 

Effekter och måluppfyllelse är svårbedömda då en 
allmänt beskrivande kommentar lämnas för 
respektive mål. 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och 
kvalitet vid rapporteringen? 

X 

  

Ekonomin presenteras med prognos, utfall och 
avvikelse mot budget. 

Får nämnden återrapportering av beslut som 
fattats på delegation? 

X 

  

Av utförd protokollgranskning framgår att anmälan av 
delegationsbeslut är en återkommande punkt på 
dagordningen. 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden utövar en i allt väsentligt tillfredsställande kontroll över sin 
verksamhet. 
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Resultat, aktiva åtgärder och 
återrapportering till fullmäktige 2017 119 0 0 

Kommentarer/noteringar 

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 

 

X 

 

Nämndmål presenter med mått, aktivitet samt en 
kommentar till respektive nämndmålen. 
Kommentaren är att betrakta som en allmän 
beskrivning och inga konkreta bedömningar av 
målen görs. 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? X 

  

Nämnden gör en positiv budgetavvikelse på i 091 
tkr. Ingen konkret bedömning redovisning görs 
för det ekonomiska målet. Utifrån kommentaren 
görs bedömningen att det är uppfyllt. 

Sker en strukturerad värdering av resultat och 
måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)? 

 

X 

 

Ingen värdering av resultat görs vilket försvårar 
uppskattning av måluppfyllelse. 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska 
göras, när det ska göras och av vem? 

E/T 

  

Inga åtaganden bedöms som ej utförda inom 
tidsram. Kontrollmålet bedöms därför vara ej 
tillämpligt. 

Kommentar/sammanfattande bedönming: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämndens redovisade resultat är förenligt med fastställda målen ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Ur ett verksamhetsmässigt perspektiv saknas dock konkreta bedömningar av måluppfyllelsen. 

Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en i allt väsentligt tillfredsställande återrapportering till 
fullmäktige över sin verksamhet. 
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Intern kontroll 201'7 

 

O 0 0 
Kommentarer/noteringar 

Internkontrollplan har upprättats för år 2017 och 
2018 i enlighet med policy för intern kontroll? 

  

X Ingen internkontrollplan för 2017 eller 2018 har 
upprättats. I samband med intervju uppges att det 
beror på tids- och resursbrist. Vidare uppges att det 
kommer utformas en plan under maj/juni som ska 
avse verksamhetsåret 2018. 

Internkontrollplan har antagits av nämnden? 

  

X Ingen internkontrollplan har upprättats eller antagits 
av nämnden. 

 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment 
avseende nämndens verksamhet? 

  

E/T 

 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment 
avseende nämndens ekonomi? 

  

E/T 

 

Uppföljning/rapportering enligt 
internkontrollplan har skett till nämnden under 
året? 

  

E/T 

 

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna 
åtgärder vid eventuella brister? 

  

E/T 

 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden inte utövar en tillfredsställande kontroll över sin verksamhet i 
det avseende att ingen internkontrollplan har upprättats. 
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Vuxen- och 
omsorgsnämnden 
ansvarsutövande 2017 
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Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande 
granskningen/övergripande ansvarsutövande av Vuxen- och 
omsorgsnämnden utifrån våra revisionsfrågor är att: 

• Nämnden har i allt väsentligt vidtagit tillräckliga åtgärder för att 
styra, följa upp, kontrollera och rapportera tilldelat uppdrag. 

• Redovisat resultat för nämnden är delvis förenligt med fastställda 
mål ur ett verksamhetsmässigt perspektiv men inte förenligt med 
fastställda mål ur ett ekonomiskt perspektiv då nämnden uppvisar ett 
underskott för året. 
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Mål och styrning 2017 

 

• 0 0 
Kommentarer/noteringar 

Har nämnden antagit en plan för sin verksamhet 
i enlighet med fullmäktiges uppdrag? 

X 

  

Nämnden har antagit en framtidsplan för sin 
verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Är planen heltäckande, dvs omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter? 

X 

  

Framtidsplanen behandlar nämndens samtliga 
verksamheter. 

Har nämnden antagit en internbudget för sin 
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram? 

X 

  

Nämndens framtidsplan innehåller en 
internbudget uppdelad efter verksamhetsområde 
som totalt motsvara fullmäktiges rambudget. 

Är budgeten heltäckande, dvs omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter? 

X 

  

Nämndens budget redovisas uppdelad per 
respektive verksamhetsområde. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens verksamhet? 

 

X 

 

Nämndmål och aktiviteter presenteras i 
framtidsplanen. Aktiviteterna kan i högre 
utsträckning formuleras utifrån målvärden för att 
underlätta uppföljningen. 

Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens ekonomi? 

X 

  

Inriktningsmål och resultatmål för ekonomin 
saknas Nämnden har en fastställd budgetram. 

 

Har nämnden fångat upp och verkställt 
eventuella särskilda uppdrag från fullmäktige? 

E/T 

  

Förvaltningen tillhandahåller en 
ärendebalanslista Inget riktat uppdrag bedöms 
vara ålagt nämnden. 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden utövar en tillfredsställande styrning över sin verksamhet. Det 
noteras att nämndens måluppfyllelse är svårbedömd. 

- — 
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Uppföljning och rapportering 2017 
41111) 

 

CO 
Kommentarer/noteringar 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller verksamhet? 

X 

  

Uppföljning av verksamhet och måluppfyllelse sker i 
delårsrapport och årsredovisning. Delårsrapportering 
sker en gång om året. 

Sker regelbunden och heltäckande rapportering 
vad gäller ekonomi? 

X 

  

Uppföljning av ekonomin sker i delårsrapportering 
och årsredovisning. Delårsrapportering sker en gång 
om året. Nämnden får även en ekonomisk uppföljning 
februari, april, augusti och oktober månad. Med 
anledning av den negativa budgetavvikelsen i 
delårsrapporten presenteras en åtgärdsplan. 

Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, 
resultat och effekter? 

 

X 

 

Effekter och måluppfyllelse är svårbedömda då en 
allmänt beskrivande kommentar lämnas för 
respektive mål. 

Används mätetal för ekonomi, prestationer och 
kvalitet vid rapporteringen? 

X 

  

Ekonomin presenteras med prognos, utfall och 
avvikelse mot budget. 

Får nämnden återrapportering av beslut som 
fattats på delegation? 

X 

  

Av utförd protokollgranskning framgår att anmälan av 
delegationsbeslut är en återkommande punkt på 
dagordningen. 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden utövar en i allt väsentligt tillfredsställande kontroll över sin 
verksamhet. 
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Resultat, aktiva åtgärder och 
återrapportering till fullmäktige 2017 6 0 

0  Kommentarer/noteringar 

Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? 

 

X 

 

Nämnden presenterar nämndmålen samt 
aktiviteter för att uppnå målen. Utifrån detta görs 
ingen uppskattning om måluppfyllelse. 

Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? 

  

X Nämnden gör en negativ budgetavvikelse med -2 
803 tkr. Underskottet förklaras genom en 
minskad budgetram samt att kostandskrävande 
placeringar påverkat utfallet. 

Sker en strukturerad värdering av resultat och 
måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)? 

 

X 

 

En strukturerad genomgång av aktiviteter under 
respektive mål redovisas. Ingen värdering av 
resultat görs vilket försvårar uppskattning av 
måluppfyllelse. 

Preciserar nämnden vid behov vad som ska 
göras, när det ska göras och av vem? 

X 

  

I samband med delårsrapporten prognosticerar 
nämnden ett underskott med -4,6 mkr. En 
åtgärdsplan presenteras i samband med det med 
en rad åtgärder för att minska underskottet. 
Åtgärderna kan i vissa fall preciseras ytterligare 
och tydligare formulera ansvaret för respektive 
åtgärd. I intervjuer uppges att respektive 
verksamhetschef har ansvar för verkställighet och 
förvaltningschef det övergripande ansvaret. 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämndens redovisade resultat är delvis förenligt med fastställda målen 
ur ett verksamhetsmässigt perspektiv men inte ur ett ekonomiskt perspektiv. Nämnden gör ett underskott för året. 
Vidare är vår bedömning att nämnden i allt väsentligt vidtar tillräckliga åtgärder för nå fastställda mål. 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en i allt väsentligt tillfredsställande återrapportering till 
fullmäktige över sin verksamhet. 
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Intern kontroll 2017 
0 0 0 

Kommentarer/noteringar 

Internkontrollplan har upprättats för år 2017 och 
2018 i enlighet med policy för intern kontroll? 

X 

  

Internkontrollplan för 2017 har upprättats. 2017-11-
23 antog nämnden interkontrollplan för 2018. 

Internkontrollplan har antagits av nämnden? X 

  

Internkontrollplan för 2017 antogs i samband med 
framtidsplanen. 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment 
avseende nämndens verksamhet? 

X 

  

Verksamhetsmål är inkluderade i nämndens 
internkontrollplan. 

Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment 
avseende nämndens ekonomi? 

X 

  

Kontrollmoment för ekonomin har utformats. 

Uppföljning/rapportering enligt 
internkontrollplan har skett till nämnden under 
året? 

X 

  

Återrapportering har skett i samband med 
delårsrapportering och årsredovisning. 

Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna 
åtgärder vid eventuella brister? 

X 

  

Eventuella brister och vidtagna åtgärder framgår av 
rapporteringen. 

Kommentar/sammanfattande bedömning: 
Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden utövar en i allt väsentligt tillfredsställande kontroll över sin 
verksamhet. 
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Upprättad: 2018-08-10

Diarienummer: KS.2018.195

Kommunstyrelsen

Sörmlandstaxan

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige i Gnesta kommun beslutar att godkänna

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighets beslut om att

nivån på priset för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar bestäms till 860

kronor för vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19

år) samt studenter

2. Godkänna att befintligt studenterbjudande ersätts med samma affärsvillkor

som för Movingo och SL, det vill säga 75% studietakt för att ta del av

studenterbjudanden.

Ärendebeskrivning

Beslut om Sörmlandstaxan fattades dels vid direktionens sammanträde den 16
mars, dels vid direktionens extra sammanträde den 19 april 2016. I enlighet med
fastställd inriktning för Sörmlandstaxan ska Södermanlands län i stor utsträckning
följa SL:s sortiment med avseende på produkttyper och priser. Mot bakgrund av
detta föreslås att kostnaden för periodbiljett 30-dagar höjs till 860 kronor för
vuxna och 570 kronor för barn och ungdomar (7 till och med 19 år) samt
studenter.

Nuvarande studenterbjudande i Sörmlandstaxan riktar sig till studenter upp till 26
år utan krav på studietakt och avviker mot SL.s och Movingos affärsvillkor för
studenter. Därmed föreslås främst i syfte att harmonisera affärsvillkor för
studenter i Mälardalen att befintligt studenterbjudande i Sörmlandstaxan ersätts
med samma affärsvillkor som för SL och Movingo, det vill säga att det krävs en
studietakt på minst 75% för att omfattas av studenterbjudandet och att
ålderskravet därmed tas bort.

Förvaltningens synpunkter

Prisjusteringen av Sörmlandstaxan påverkar kommunens invånare i den mån de
reser över kommungränsen till en annan kommun i Södermanlands län. För
vuxna blir det då exempelvis 30 kronor dyrare för ett månadskort. Anledningen
till prishöjningen är att Sörmlandstaxan enligt fastställd inriktning i stor
utsträckning ska följa SL-taxan som höjts till denna nivå.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter på denna taxejustering.
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Ändringen av studenterbjudandet kommer påverka de studenter som har en
studietakt som är lägre än 75% och är 26 år eller yngre och som idag kan ta del av
studenterbjudandet. Dock anser förvaltningen att det nya studenterbjudandets
avgränsning är bättre då det finns ett antal personer som är över 26 år som
studerar och därmed kan ha ett behov av ett studenterbjudande i form av en
rabatterad periodbiljett. Förvaltningen ser positivt på att förändringen planeras att
ske till höstterminen 2019. Då finns det gott om tid att informera om
förändringarna i studenterbjudandet och minimera konsekvenserna av ändringen.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Kvinnor åker generellt mer med kollektivtrafik än män. Förslag till beslut kan
därmed påverka kvinnor något mer än män. Då det inte är någon stor
prisförändring förväntas påverkan på jämställdhet bli liten. En jämställdhetsanalys
har upprättats.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-06-29

2. Protokollsutdrag från direktionens sammanträde den 3 maj 2018

Beslutet ska skickas till

~ Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda

Samhällsplanerare
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Upprättad: 2018-08-30

Diarienummer: KS.2018.178

Kommunstyrelsen

Finanspolicy

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Anta uppdaterad finanspolicy för Gnesta kommun

2. Upphäva avsnitt 4- Pensionsmedelsförvaltning i Finanspolicy antagen 2009

(ersätts med bilaga B i ny finanspolicy)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Anta uppdaterad finanspolicy med bilagor A och B för Gnesta kommun

2. Upphäva avsnitt 4- Pensionsmedelsförvaltning i Finanspolicy antagen 2009

(ersätts med bilaga B)

Sammanfattning

Den bilagda policyn reglerar såväl kommunens upplåning som förvaltning av
medel. Bilagd policy med bilagor ersätter tidigare beslutad finanspolicy (2016:55),
samt även avsnitt 4- Pensionsmedelsförvaltning i den gamla finanspolicyn (2009-
05-25) som fortlevt till dags datum.

Ärendebeskrivning

Nuvarande finanspolicy beslutades 2016 (2016:255). Vid detta tillfälle ingick inte
pensionsmedelsförvaltningen i bilagan för placeringsriktlinjerna.

Då den finansiella marknaden förändras behöver kommunens riktlinjer för lån
och placeringar vara flexibla och relativt snabbt kunna ändras för att på bästa sätt
kunna genomföra transaktioner för kommunens räkning.

Huvuddokumentet Finanspolicy anger grunderna i finansverksamheten för
kommunkoncernen samt ansvarsfördelning och rapportering av ärenden som rör
kommunkoncernens finanser. Detta dokument fastställs av kommunfullmäktige.

Den nu föreslagna finanspolicyn har två bilagor:

Bilaga A: Risker och likviditetshantering

Bilaga B: Placeringsriktlinjer för pensionsmedel

Bilagorna fastställs av kommunstyrelsen.
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Förvaltningens synpunkter

Nuvarande finanspolicy beslutades 2016. Finanspolicyn var då uppdelad i två
delar. Ett dokument som ska utgöra ett ramverk med övergripande målsättningar,
ansvarsfördelning, riskdefinitioner och principer som beslutas av
kommunfullmäktige, samt bilaga A- Risker och likviditetshantering som anger
vilka limiter och riktlinjer som gäller för att hantera de finansiella risker som
kommunen är exponerad för. Denna bilaga fastställs årligen av kommunstyrelsen.

Den nya finanspolicyn har uppdaterats marginellt, detsamma gäller bilaga A.
Bilaga B omfattande placeringsriktlinjer för pensionsmedel har nu lagts till för ett
enhetligt dokument avseende finansiella instrument. Även denna bilaga fastställs
årligen av kommunstyrelsen. Bilagan ersätter tidigare gällande avsnitt 4-
Pensionsmedelsförvaltning i Finanspolicy antagen 2009.

Ekonomiska konsekvenser

Ett av målen med förändringen av finanspolicyn och dess bilagor är att det på ett
mera effektivt och tidsbesparande sätt ska gå att ändra detaljer i policyn som bör
förändras i takt med förändringar på de finansiella marknaderna.
Det ursprungliga målet med finanspolicyn; att uppnå bästa möjliga finansnetto
inom ramen för fastställda riktlinjer kvarstår. Detsamma gäller även möjligheten
att samla kommunkoncernens kassaflöden så att betalningsströmmar kan kvittas
mot varandra. Genom ett ökat samarbete gällande finansiering kan koncernens
finansnetto optimeras.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Ärendet avser gemensamma finansiella riktlinjer för hela kommunkoncernen och
kan inte delas upp i för- eller nackdelar i ett jämställdhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-30

2. Finanspolicy med bilaga A och B

Beslutet ska skickas till

~ Susanne Gustafsson, Ekonomichef

Christina Hedberg Susanne Gustafsson

Kommunchef Ekonomichef
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1 GENERELLA PRINCIPER 

Denna finanspolicy anger de övergripande principerna för finansverksamheten i 
kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses Gnesta kommun (kommunen) 
och dess majoritetsägda bolag (bolagen).  

Finanspolicyn är uppdelad i en övergripande finanspolicy samt två bilagor. 
Finanspolicyn som beslutas av kommunfullmäktige har till syfte att utgöra ett 
övergripande ramverk med målsättningar, ansvarsfördelning, riskdefinitioner och 
principer. Underordnat finanspolicyn finns dels bilaga A (risker och 
likviditetshantering) innehållande limiter och riktlinjer för den operativa 
riskhanteringen och dels bilaga B (placeringsriktlinjer för pensionsmedel) som 
fastställer vilka riktlinjer som gäller för placeringar. Dessa bilagor beslutas av 
kommunstyrelsen. 

1.1   Syfte med finanspolicyn 

Syftet med finanspolicyn är: 

• Att fastställa mål och riktlinjer för finansverksamheten inom kommunen. 

• Att ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelat. 

• Att identifiera vilka finansiella risker kommunen är exponerad för och hur 
riskerna ska hanteras. 

• Att ange på vilket sätt rapportering, uppföljning och kontroll ska utformas. 

1.2   Övergripande mål för finansverksamheten 

De övergripande målsättningarna för finansverksamheten är följande: 

 

• Att säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången till kapital, samt 
tillgodose behovet av finansiering av långsiktiga investeringar. 

• Att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för de riktlinjer som fastställs. 

• Att utarbeta goda rutiner för att effektivt utnyttja tillgänglig likviditet och när 
tillfälle ges amortera på utestående låneskuld. 

• Att tillse att pensionsmedel placeras med så god avkastning som möjligt. 

• Att säkerställa att finanshanteringen bedrivs med god intern kontroll och med 
beaktande av lågt risktagande. 

1.3 Samordning av finansverksamheten 

För att hantera kommunens ekonomi effektivt, ska kommunen på det sätt och 
inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna 
för kommunkoncernen. Samordningen regleras i denna finanspolicy samt i avtal 
och/eller ägardirektiv. 

Som en del i den finansiella samordningen inom kommunkoncernen ska en 
finansgrupp upprättas. Gruppen ska utgöra en mötesplats för 
kompetensutveckling, informationsutbyte och främjande av samarbete. Gruppen 
skall bestå av tjänstemän från de största intressenterna i koncernens finansiella 
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verksamhet.  

Finansgruppen ska sammankallas halvårsvis alternativ vid behov. Kommunens 
ekonomichef är sammankallande.  

Bolagen kan alltid välja att självständigt hantera sin upplåning och hantering av 
finansiella risker i den egna verksamheten. En samordning av de finansiella 
aktiviteterna ska ändå eftersträvas för att dra nytta av befintlig likviditet och olika 
kompetenser inom koncernen. 

Kommunkoncernens kassaflöden bör samlas i ett koncernkontosystem så att 
betalningsströmmar kan kvittas mot varandra. 

Bolagen ska bistå kommunen med uppgifter om likviditets- och 
finansieringsbehov. Därigenom kan kommunen få en överblick över de risker som 
koncernen har och vilket likviditetsbehov koncernen har som helhet. De 
kommunala bolagen ska vid behov upprätta egna finanspolicys som ska fungera 
inom ramen för kommunkoncernens finanspolicy. 

1.4   Principer för upplåning 

Kommunens upplåning och likviditetshantering utgår från den aktuella 
likviditetssituationen samt upprättad likviditetsprognos på kort och lång sikt. 
Nettoupplåningsbehovet är en konsekvens av kommunens löpande kassaflöden. 

Kommunens nettoupplåning på den externa marknaden är avhängig kommunens 
beslutade investeringar och budgeterade intäkter och utgifter. 

Upplåning får bara genomföras för att täcka finansierings- eller 
refinansieringsbehov i någon av kommunkoncernens verksamheter. Upplåning 
som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med ränteförtjänst 
(arbitrageaffär) är inte tillåtet.  

Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i 
denna policy. 

Restriktivitet ska gälla för tecknande av leasingavtal. 

1.5   Ramar för upplåning och borgen 

Kommunfullmäktige fastställer senast i december månad varje år en ram för 
kommunens totala externa upplåning samt bolagens borgensramar för 
nästkommande år. 

Kommunen och de kommunala bolagen finansierar sin verksamhet i enlighet med 
de finansiella målen och fastställd investeringsbudget. 

Det enskilda bolaget belastas kvartalsvis i efterskott av kommunen med en avgift 
för den del som är utnyttjad av borgensramen. Avgiften revideras vid behov av 
kommunfullmäktige. 

1.6   Övrig borgensteckning 

Borgen och garantier som tecknas av kommunen för föreningar och andra externa 
parter ska beslutas av kommunfullmäktige. Restriktivitet ska gälla för tecknande av 
kommunens borgen. Godkännande ska endast ske i undantagsfall och enbart när 
all annan möjlighet till finansiering har beaktats. All borgensteckning ska vara 
belopps- och tidsbegränsad. Investeringsobjekten, vars lån kommunen lämnat 
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borgen för, ska under hela borgensåtagandet vara försäkrade. 

 

För att en borgensteckning ska tillstyrkas ska 

• Ändamålet stödja kommunens mål för verksamheten i enlighet med inriktning 
angiven i budget för kommunen. 

• Verksamheten ha en långsiktig plan och inriktning som ger kommunen och dess 
medborgare ett tydligt mervärde, på både kort och lång sikt. 

•Verksamheten vila på realistiska ekonomiska grunder. 

Kommunens regressrätt ska utnyttjas. Avskrivning av regresser ska övervägas då 
gäldenär gått i konkurs eller av annan anledning inte anses kunna kompensera 
kommunen. 

1.7   Revidering av finanspolicyn 

Finanspolicyn ska revideras av kommunfullmäktige vid större förändringar av 
kommunkoncernens förutsättningar. Kommunstyrelsen fastställer minst årligen 
bilaga A och B.  

 

2   ANSVARSFÖRDELNING 

2.1   Ansvarsfördelning 

Nedan beskrivs ansvars- och befogenhetsfördelning mellan kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och ekonomichefen. 

2.1.1   Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges ansvar är att: 

• Årligen fastställa kommunens finanspolicy. 

• Att besluta om eventuella alternativa finansieringskällor. 

• Att besluta om kommunens finansiella mål. 

2.1.2   Kommunstyrelsen 

Ansvarar för kommunens medelsförvaltning och i övrigt verkställer 
kommunfullmäktiges beslut.  

• Att fastställa delegationsordning för kommunen samt vilka personer som har rätt 
att underteckna finansiella avtal  

• Att årligen fastställa bilagorna A och B. 

• Att besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från de finansiella 
riktlinjerna (bilaga A och B) om särskilda skäl föreligger. Eventuella avsteg ska 
rapporteras vid nästa rapporteringstillfälle till kommunfullmäktige.  

 

 



 Kommunledningsförvaltningen  6(11) 
 

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Finanspolicy för Gnesta kommun  2018-10-01 Kommunfullmäktige 

 

2.1.3   Ekonomichefen 

Ansvarar under kommunstyrelsen för genomförandet av den finansiella 
verksamheten på de sätt och inom de ramar som kommunstyrelsen beslutar. 
Delegationsordningen styr vilka befogenheter som gäller. 

 

Kommunens ekonomichef ska:  

• Ha det övergripande ansvaret för kommunens finansiella verksamhet såsom 
upplåning, utlåning, likviditetshantering, placeringar, borgens-, och 
ansvarsförbindelser.  

• Fatta beslut inom given delegationsram för finansiell verksamhet. 

• Operativt utföra och administrera de beslut avseende finansiell verksamhet såsom 
exempelvis lån, derivat och placeringar.  

• Genom kontinuerlig och aktiv medelshantering åstadkomma lägre 
finansieringskostnader och skapa avkastning på eventuell överskottslikviditet. 

• Bevaka och kontrollera de koncerninterna och externa finansiella riskerna.  

• Verka för en samordning av kommunkoncernens finansiella aktiviteter. 

• Samordna kommunens kontakter med finansiella motparter.  

• Leda ekonomiprocessen och tillse att systemstöd, rutiner och kompetens finns så 
att de finansiella riktlinjerna kan följas. Genomföra upphandling av finansiella 
tjänster, ta fram finansiella avtal. 

• Ansvara för att ta fram rapporter om den finansiella utvecklingen och ställningen, 
om fattade finansiella beslut grundade på delegation samt i övrigt hos styrelsen 
initiera frågor inom det finansiella området.  

• Ansvara för att finanspolicyn följs och vid behov föreslå uppdatering av 
finanspolicyn för medelsförvaltning samt bilagorna A och B. 

 

3   FINANSIELLA RISKER 

All form av ekonomisk verksamhet innebär alltid ett finansiellt risktagande. 
Kommunkoncernen är exponerad för ett antal finansiella risker som definieras 
nedan.  

Limiter för definierade finansiella risker framgår av bilaga A – risklimiter. I bilaga B 
fastställs ramar och riktlinjer för placeringar. 
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4 LIKVIDITETSHANTERING 

4.1   Generella principer 

Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalströmmar i 
kommunkoncernen samt för att sänka räntekostnaderna genom effektiva 
betalningsrutiner och god likviditetsplanering. Inom kommunkoncernen bör det 
finnas ett koncernkontosystem för samordning av flöden och för att säkerställa en 
god betalningsberedskap.  

I de fall överskottslikviditet uppstår sker en bedömning från fall till fall om hur 
detta ska hanteras. Huvudprincipen är att amortera på utestående låneskuld om det 
är ekonomiskt försvarbart men det kan även vara aktuellt att kortsiktigt placera 
överskottslikviditet för att skapa avkastning fram till medlen behövs för 
investeringar. Dessa placeringar får ske enligt de riktlinjer som framgår nedan. 

4.2   Riskdefinitioner 

Gnesta kommun har följande riskdefinitioner avseende likviditetshantering och 
placeringar: 

• Ränterisk, risken att marknadsvärdet i en placering sjunker vid en ränteuppgång. 

• Likviditetsrisk, innebär risken att kommunen inte omedelbart kan omsätta en 
placering på marknaden och/eller har tillräcklig likviditet för att hantera löpande 
utbetalningar. 

• Kreditrisk, risken att kommunen inte får tillbaka sin placering inklusive upplupen 
ränta på grund av motpartens fallissemang d v s att motparten får 
betalningssvårigheter eller går i konkurs. 

 

Under avsnittet Övriga risker beskrivs ytterligare risker relaterat till placeringar. 

4.3 Likvida medel 

För att uppfylla kraven på en god betalningsberedskap ska tillgången till likviditet 
säkerställas.  

 

Tillgänglig likviditet kan bestå av: 

• Kassa och bank 

• Noterade räntebärande tillgångar som kan omsättas inom 5 dagar 

• Skriftliga bekräftade, ej utnyttjade kreditlöften och checkkredit 

 

I bilaga A fastställs hur stor kommunens tillgängliga likvida medel minst måste vara 
och vilka placeringsalternativ som är tillåtna om överskottslikviditet uppstår. 

 

För att planera framtida likviditetsbehov ska en rullande prognos upprättas.  
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4.4 Riktlinjer placeringar 

Huvudprincipen är att placeringar främst ska ske i kreditvärdiga räntebärande 
värdepapper med hög likviditet för att minimera risken för kapitalförluster. Tillåtna 
placeringsalternativ och limiter framgår av bilaga A. 

 

5   SKULDHANTERING 

5.1   Generella principer 

Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen är att minimera 
upplåningskostnaderna samt att trygga finansieringen för kommunen på såväl lång 
som kort sikt. Genom att långsiktigt skapa en stabilitet i de framtida 
räntekostnaderna ges möjlighet att anpassa verksamheten till nya räntelägen. 
Kapitalbehovet ska säkerställas genom god framförhållning och genom ett aktivt 
upplåningsförfarande. 

Kommunens externa skuldportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt att 
kapitalförfallen sprids över tiden. Den externa skuldportföljen bör även vara 
finansierad från flera kreditgivare och finansieringskällor. 

5.2 Riskdefinitioner 

• Ränterisk (räntebindning), definieras som en negativ effekt på kommunens 
räntenetto på grund av förändringar av det allmänna ränteläget. 

• Finansieringsrisk (kapitalbindning), innebär att kommunen inte kan refinansiera 
sina lån när så önskas eller ta upp ny finansiering på marknaden när behov uppstår. 

• Kreditmarginalrisk (marginalbindning), definieras som en negativ effekt på 
kommunens räntenetto på grund av förändringar i kreditmarginaler. 

 

Ovanstående risker ökar om kommunens kreditvärdighet försämras eller en stor 
del av skuldportföljen förfaller vid ett eller några enstaka tillfällen. Risken ökar även 
vid finansiell oro då kreditgivarna har svårigheter att finansiera sin utlåning. 

Under avsnittet Övriga risker beskrivs ytterligare risker relaterat till skuldhantering. 

 

5.3   Hantering av risker 

Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt 
att kapitalförfallen sprids över tiden. I bilaga A anges en limit för hur stor andel 
som maximalt bör förfalla inom 1 år. 

 

Limit för ränterisk i form av ett intervall (uttryckt som genomsnittligt vägd 
räntebindningstid) för kommunens externa skuldportfölj, anges i bilaga A.  

 

Intervallet sätter tillsammans med maximal andel ränteförfall inom 1 år ramarna för 
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kommunens externa ränteförfallostruktur. Limit för maximal andel ränteförfall 
inom 1 år anges i bilaga A. 

 

Derivatinstrument får användas för att hantera risker och för att styra portföljens 
räntebindning.  

 

Hur dessa instrument skall hanteras anges i Bilaga A. 

 

5.4   Finansieringsalternativ 

Följande finansieringskällor är tillåtna: 

• Bankfinansiering 

• Eventuellt övriga nya/kompletterande upplåningsformer (efter separat beslut i 
KF) 

 

Endast kreditgivare med hög kreditvärdighet är godkända enligt de ratingkrav som 
framgår av bilaga A.  

 

En spridning mellan olika finansieringskällor bör eftersträvas. 

 

Max löptid för lån är 10 år. För längre löptider krävs separat beslut i 
kommunfullmäktige. 

 

5.5   Finansiella derivat 

Syftet med att använda derivatinstrument är framförallt att skydda kassaflödet för 
att därigenom skapa en framförhållning när det gäller en ränteuppgångs påverkan 
på det ekonomiska resultatet. Derivat ska inte användas för att spekulera i en viss 
möjlig ränteutveckling utan som ett verktyg för att skapa bästa möjliga villkor för 
finansieringen. 

 

Derivatinstrument får endast användas för att hantera underliggande lån med syfte 
att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal 
räntenivå. Nettovolymen utestående räntederivat får inte överstiga den totala 
låneskulden. 

Max löptid för räntederivat är 10 år. För längre löptider krävs separat beslut i KF. 

 

5.6   Övriga risker 

Motpartsrisk, risken att resultatet försämras om en motpart inte fullgör sina 
förpliktelser.  



 Kommunledningsförvaltningen  10(11) 
 

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans 

Finanspolicy för Gnesta kommun  2018-10-01 Kommunfullmäktige 

 

Förpliktelser kan avse placeringar, ränta och låneskuld på lämnade krediter, positiva 
marknadsvärden på derivataffärer med mera.  

 

Motpartsrisken ska begränsas genom att fastställa vilka externa motparter 
kommunen får göra affärer och ingå affärsavtal med.  

 

I Bilaga A anges tillåtna motparter.  

 

Motparten ska inneha en kreditbedömning (rating) av Standard & Poor´s eller 
Moody´s. Vid de fall motparten har fler än en rating ska den lägsta ratingen gälla. 
Om ingen officiell rating finns så är en skuggrating från bank godkänd som rating. 

 

Motparter ska utgöras av bank eller värdepappersinstitut som står under 
Finansinspektionens tillsyn eller motsvarande tillsyn i annat land.  

 

Finansiella derivatkontrakt får endast ingås med motpart som har tecknat ett 
internationellt swapavtal (ISDA, International swap and derivat agreement), 
alternativt ramavtal.  

 

Valutarisk, värdeförändring av en valuta i förhållande till andra valutor.  

 

Kommunen ska inte ta några valutarisker vid placering av likviditeten. Kommunen 
ska inte ta några valutarisker vid upplåning. Om upplåning sker i utländsk valuta 
ska valutarisken omedelbart försäkras bort.  

 

Operativa risker, Risken för merkostnader på grund av att fel uppstår till följd av 
IT-problem, bristande rutiner eller mänskliga misstag.  

 

Målsättningen med hanteringen av operativa risker är:  

• Att se till att finansverksamheten bedrivs på ett kontrollerat sätt och att 
kommunen vid varje tidpunkt har korrekt information om positioner och risker så 
att beslut kan fattas på korrekta grunder.  

• Att minimera förluster på grund av fel i processer, system eller på grund av 
bristande kontroll. 

 

Det ska finnas en process för löpande identifiering, värdering och hantering av 
operativa risker inom finansverksamheten. Innan nya finansiella instrument får 
användas ska det säkerställas att de kan hanteras i systemen, både redovisnings- och 
värderingsmässigt. 
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6   RISKKONTROLL, STYRNING OCH RAPPORTERING 

Ansvar för affärsavslut, kontroll, rapportering och finansadministrativa system hos 
kommunen ska spridas på flera personer för att uppnå en god riskkontroll.  

För att skapa konkurrens i prissättningen ska alltid flera kreditgivare tillfrågas i 
samband med nyupplåning/refinansiering av krediter. Detsamma gäller vid 
upphandling av derivataffärer samt vid placering av likvida medel. 

Säkringsredovisning avseende finansiella derivat ska tillämpas. Erforderlig 
dokumentation avseende säkringsredovisning ska utvecklas separat enligt rådande 
praxis. 

Avvikelser från fastlagd finanspolicy ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. 

 

6.1   Rapportering 

För att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kontinuerlig information som 
rör medelsförvaltningens utveckling ska ett väl fungerande rapporteringssystem 
finnas. Rapportering avseende likviditetsförvaltning, långsiktig medelsförvaltning 
samt övrig finansiell verksamhet för koncernen ska ske: 

• Varje tertial till kommunstyrelsens presidium 

• En gång per år till kommunfullmäktige i samband med presentation av årsbokslut 
för det aktuella räkenskapsåret. 
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1. Refinansieringsrisk 

Kommunens externa skuldportfölj ska eftersträva en förfallostruktur där maximalt 50 % av 
kapitalet förfaller inom 1 år. Den genomsnittliga kapitalbindningen bör inte understiga två år. 

En lång kapitalbindning ska eftersträvas givet en avvägning mellan vilka kostnader det medför 
och hur portföljen ser ut riskmässigt. 

 

2. Likviditetsrisk 

Gnesta kommun ska säkerställa en god betalningsberedskap genom att en checkkredit på minst 
40 miljoner ska finnas för kommunkoncernen.  

Inom ramen för checkkrediten ska flödet styras så att likviditetssvängningarna minimeras. 

För att tillförsäkra omsättningsbarheten ska samtliga tillgångar vara placerade i likvida 
instrument som vid var tidpunkt kan säljas. Instrumenten ska karakteriseras av hög 
kreditvärdighet och god likviditet. Löptiden får vara högst 1 år. Placering hos följande motparter 
är tillåtna: 

• Svenska staten, av svenska staten helägda bolag samt av svenska staten garanterade bolag 

• Svenska kommuner och landsting samt av dessa helägda bolag under förutsättning av 
kommunal borgen från ägaren 

• Bolag ingående i kommunkoncernen  

• Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank 

 

Placering av överskottslikviditet, eller likviditet i syfte att hålla betalningsberedskap, får placeras 
i: 

• Certifikat och Statsskuldsväxlar 

• Bankinlåning och deposit 

 

Placering i andra typer av finansiella instrument är inte tillåtna utom i 
pensionsmedelsförvaltningen och då i enlighet med bilaga B i finanspolicyn. 

 

3. Ränterisk 

Tillåtet intervall för den genomsnittliga räntebindningen är 2-4 år.  

Kommunens externa skuldportfölj ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 50 % av 
ränteförfallen ligger inom 1 år. 
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4. Motpartsrisk 

Fördelning av krediter och derivat bör spridas mellan olika motparter. Maximal andel per 
kreditgivare bör inte överstiga 60 %. Denna restriktion gäller dock inte om kreditgivaren är 
Kommuninvest eller Svenska staten. 

 

Tillåtna motparter vid upplåning:  

• Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank, Nordiska Investeringsbanken 
(NIB) Kommuninvest och Svenska staten. 

Tillåtna motparter vid derivataffärer: 

• Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank  

 

5. Valutarisk 

Lån och placeringar får endast göras i svenska kronor.  

 

6. Operativa risker 

Avvikelser från fastlagd policy och bilagor ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. 

Den operativa finanshanteringen ska dokumenteras. 

Kommunen ska fortlöpande identifiera, värdera och hantera operativa risker inom 
finansverksamheten. 

 

7. Tillåtna derivat 

Följande instrument (samt kombinationer av dessa) är tillåtna vid hantering av ränterisk i 
skuldportföljen: 

• Ränteswap. Används för att ändra räntebindningen i existerande lån. 

• Cap ("räntetak"). Används för att sätta ett "tak" på räntenivån i kommande räntebetalningar. 

• Floor ("räntegolv"). Används för att sätta ett "golv" på räntenivån i kommande 
räntebetalningar. Cap och Floor utgör tillsammans en "räntekorridor". 
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1 GENERELLA PRINCIPER 

Denna bilaga som beslutas av kommunstyrelsen beskriver ramar och riktlinjer för placeringar. 

1.1 ANSVARSFULLA PLACERINGAR 

Kommunens agerande på de finansiella marknaderna ska ske med etiskt hänsynstagande. 
Kommunen ska genom sina urvalskriterier för placeringar ta hänsyn till och främja god etik. 
Kommunen ska därför undvika att placera i företag som systematiskt bryter mot internationella 
normer och placeringar får inte heller göras i företag som bryter mot internationella konventioner 
om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, barnarbete och miljö. Vid investering i fonder ska 
fondbolaget ha undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). 

 

Placeringar är därför inte tillåtna i värdepapper utgivna av företag där en väsentlig del av 
verksamheten utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller krigsmateriel, 
tobaksprodukter, pornografi, alkoholhaltiga drycker eller som bedriver kommersiell 
spelverksamhet. Med väsentlig del av verksamhet menas mer än 5 % av ett företags eller 
koncerns omsättning enligt praxis på marknaden. 

Placeringar får inte ske i företag vars omsättning till mer än 50% härrör från exploatering och 
utvinning av kol, olja, gas 1). Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt är 
inblandade i framställningen av dessa fossila bränslen genom t.ex. produktion och prospektering. 

 

2 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING 

2.1 DET ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSMÅLET 

Syftet med kommunens pensionsfond är minska den totala pensionsskuldens resultat- och 
likviditetsmässiga påverkan på kommunens ekonomi. Det övergripande målet för 
pensionsförvaltningen är därför att tillgångarna på lång sikt skall täcka hela kommunens 
pensionsåtagande. Per 2017-12-31 täcker pensionsfonden ca 84% av kommunens 
pensionsåtagande. Genom att tillgångarna har en högre målavkastning, 2% realt jämfört med 
skuldens aktuella diskonteringsränta om ca 1% realt, förväntas tillgångarna växa mer än skulden. 
Antalet år det tar att nå målkonsolideringen beror på huruvida kommunen har möjlighet att göra 
nyavsättningar, samt om den långsiktiga avkastningen blir högre, eller lägre än den förväntade. 
Det beror även på hur skulden växer med exempelvis nyintjänande samt beslut om eventuella 
uttag från portföljen. Med hänsyn till åtagandets tidsmässiga struktur skall kapitalet förvaltas 
långsiktigt för att nå målet. 

 

Graf 4-1 Pensionsutbetalningar hänförliga till det totala pensionsåtagandet inkl löneskatt (i fasta 
priser) 

                                                 

1) Finansmarknaden behöver ställa om för att möjliggöra ett större utbud av fossilfria investeringsmöjligheter. 
Undantag medges därför vid placering i fonder förutsatt att det inte finns tillgängliga alternativ inom ramen för 
önskad placeringsinriktning. Detta undantag gäller till 2020-06-30. 
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2.2 AVKASTNINGSMÅL 

Avkastningsmålet för pensionsmedlen uppgår till 2 % per år i reala termer. Givet en årlig inflation 
på 2% motsvarar det nominella avkastningsmålet 4%. 

2.3 ÖVERGRIPANDE STRATEGI OCH RISKBEGRÄNSNING 

För att nå det långsiktiga avkastningsmålet krävs i normalläget en relativt hög andel riskfyllda 
tillgångar. I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall ska andelen riskfyllda tillgångar i 
portföljen (primärt aktier) styras dynamiskt. 

Andelen riskfyllda tillgångar ska löpande justeras så att portföljen som mest kan tappa 10% i 
värde i förhållande till det högsta värdet de senaste 24 månaderna (beräknat som värdet den sista 
dagen varje månad) 

Detta innebär att risken i portföljen i första hand styrs på övergripande nivå. För att kunna agera 
på detta sätt krävs breda intervall för hur mycket kapital som får placeras i respektive tillgångsslag. 
Framför allt behöver andelen aktier kunna minskas kraftigt för att skydda portföljens värde från 
att falla mer än 10%. 

Vid sidan av riskmålet är utgångspunkten för allokeringen mellan tillgångsslagen att i normalläget 
ha en så hög andel aktier som möjligt för att maximera den förväntade avkastningen. 

För att minska ränte- och inflationsrisken i förhållande till pensionsåtagandet kan delar av 
kapitalet placeras i realränteobligationer. 
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2.4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR PLACERINGSREGLER 

Förvaltningen av pensionsmedlen ska baseras på en strategi där en riskbuffert används och därför 
är placeringsreglerna indelade i två huvuddelar – övergripande placeringsregler och aktuella 
limiter. De övergripande placeringsreglerna anger den yttre ramen för hur kapitalet kan placeras, 
dvs. den absoluta övre respektive undre gränsen för andelen ränteplaceringar, aktier m.m. De 
övergripande placeringsreglerna fastställer vidare vilka tillgångsslag och finansiella instrument 
som det är tillåtet att investera i. För varje tillgångsslag fastställs sedan limiter för minimal och 
maximal andel av pensionsmedlen. 

De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med beaktande av aktuella marknadsvärden för 
pensionsmedlen, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur stor andel som får 
investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt givet riskmålet. 

Figur 4-1 Exempel på förändring av aktuella placeringslimiter inom det övergripande ramverket 
allteftersom marknadsvärdet på portföljen förändras över tiden i relation till säkerhetsgolvet. Den 
kontinuerliga förändringen av de aktuella limiterna syftar till att tillse att säkerhetsgolvet aldrig 
riskeras.  
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2.5 ÖVERGRIPANDE    PLACERINGSREGLER 

2.5.1 Tillåtna tillgångsslag 

Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag. En detaljerad beskrivning över tillåtna 
tillgångsslag återfinns längre fram i reglementet: 

 

Räntebärande värdepapper 

• Svenska aktiefonder och aktierelaterade instrument 

• Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument 

• Likvida medel i svenska kronor 

• Alternativa tillgångar 

 

Med aktierelaterade instrument avses aktieindexobligationer och andra typer av instrument för att 
nå aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i detta reglemente. 

2.5.2 Övergripande placeringslimiter 

Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid varje 
tidpunkt ska få utgöra av portföljens totala marknadsvärde. 

Tabell 3-1 Övergripande limiter för tillgångsslagen 

 

Tillgångsslag Min Normal Max 

1. Likvida medel 0 % 0% 10 % 

2. Räntebärande värdepapper och 
räntefonder 

30 % 65% 100 % 

4. Aktier och aktierelaterade instrument 

Andel svenska aktier 

Andel utländska aktier 

0 % 

0 % 

50 % 

35% 

30% 

70% 

50 % 

50 % 

100 % 

7. Alternativa tillgångar 0 % 0% 10 % 

2.5.3 Aktuella placeringslimiter 

Fördelningen mellan tillgångsslag kommer att variera över tiden i enlighet med resonemanget i 
punkt 4.4. I vissa lägen måste andelen aktier vara låg för att inte riskmålet ska äventyras. Om det 
exempelvis finns risk för att portföljen kommer att falla under det på förhand definierade 
säkerhetsgolvet om 90% av högsta värdet de senaste 24 månaderna, ska en förändring ske av de 
aktuella placeringslimiterna och pensionsfondens sammansättning av olika tillgångsslag. 

De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de övergripande 
placeringslimiterna. Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera 
förvaltningsmålet, acceptera en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande limiterna. 
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2.5.4 Räntebärande värdepapper 

Pensionsfondens medel, vad det gäller räntebärande tillgångar, får placeras i: 

• Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ 
inom EU bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens 
värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med kort varsel och den genomsnittliga 
kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande. 

• Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna. 

Vid placering direkt i räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. Procenttalen i 
tabellen nedan avser andelar av pensionsfondens marknadsvärde samt maxandel per 
emittentkategori. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur lång löptid underliggande 
instrument har samt hur stor del instrumentet utgör av fonden. Summan av exponeringen i 
emittentkategorierna får aldrig överstiga limiten för den högsta emittentkategorin i summeringen. 
Som exempel får summan av exponeringen i kategori C till E aldrig överstiga 40% inom 
durationsintervallet 3-7 år. Samma sak gäller för respektive durationskategori. 

Tabell 3-2 Kreditlimiter 

 

Emittent/värdepapper  Emittent- 
kategori 

Emittent- 
kategori 

Emittent- 
kategori 

Emittent- 
kategori 

Max 
andel 
per 
emittent  Duration K. 0 - 1 

år 
L. 1 - 3 
år 

M. 3-7 år N. >7 år (dur. 0-1 
år) 

  ∑ K till 
N 

∑ L till 
N 

∑ M till 
N 

N  

A.  Stater, kommuner 
och landsting eller 
dess motsvarighet 
inom Euro- området, 
med rating om lägst 
AAA/Aaa eller av 
motsvarande stater, 
kommuner, landsting 
garanterat 
värdepapper 

  

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

B. Värdepapper 2) 
med rating om AAA 
/Aaa 

 

∑ B till 
E 

100% 85% 70% 60% 15% 
(25%) 

C. Värdepapper med 
rating om AA- /Aa3 

 

∑ C till 
E 

80% 60% 40% 25% 10% 
(20%) 

D. Värdepapper med 
rating om A- /A3 

 

∑ D till 
E 

50% 30% 20% 10% 5% 
(15%) 

E. Värdepapper med 
rating om BBB/Baa3 

E 20% 10% 5% 0% 5% 
(10%) 

 

                                                 

2) Omfattar banker, bostadsinstitut, företag, kommuner och landsting eller motsvarande. 
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Om durationen på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating 
översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns under 
avsnittet definitioner. 

Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C. 
Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating 
enligt Standard & Poor’s eller Moody’s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor’s 
och Moody’s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. 

Placering i värdepapper emitterade av Gnesta kommun eller närstående bolag är inte tillåtet. 

2.5.5 Aktier och aktierelaterade instrument 

Pensionsfondens aktieplaceringar ska ske genom fonder eller som strukturerade produkter (se 
nedan). Placering direkt i enskilda aktier är inte tillåtet. 

2.5.6 Strukturerade produkter 

Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och 
samma strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter är att en 
kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet är ett krav. Aktierelaterade instrument ska som 
huvudregel betraktas som en aktieplacering mot den marknad som instrumentet skapar 
exponering gentemot. Placering får inte ske i aktierelaterade instrument vars konstruktion innebär 
en kreditrisk som är högre än de limiter som avser kreditrisk i Tabell 3-2. Väldiversifierade 
strukturerade produkter kan i vissa fall vara konstruerade med andra aktieindex än vad som anges 
i denna bilaga. Jämförelseindex för dessa produkter kan i sådana fall anpassas efter den specifika 
produkten. 

2.5.7 Valutasäkring 

Räntebärande placeringar i utländsk valuta vara valutasäkrade till svenska kronor. 

2.5.8 Belåning 

Tillgångarna i pensionsportföljen får inte belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande 
avkastning på fondens tillgångar ska i normalfallet återinvesteras i pensionsfonden. 

2.5.9 Likviditet 

Likviditetsrisken ska begränsas genom att kommunen främst ska placera i tillgångar noterade på 
publika marknadsplatser. Undantag från detta medges i de fall kommunen kan tjäna på att bära en 
likviditetsrisk på grund av pensionsportföljens långa horisont, dock med hänsyn tagen till övriga 
riktlinjer i denna bilaga. 

2.5.10 Alternativa tillgångar 

Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan 
den totala portföljrisken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar kan  
vara valutor, råvaror, realtillgångar (ex skog, mark, produktionsanläggningar) och hedgefonder. 
Investeringar klassas som alternativa efter exponering snarare än den juridiska form som 
investeringen görs i. Mot bakgrund av detta är investeringar i de nämnda tillgångarna tillåtna. 
Syftet med en investering i dessa tillgångar får dock endast vara att minska den totala 
portföljrisken. Om korrelationen mellan tillgången och den övriga portföljen skulle förändras på 
ett sådant sätt att tillgången ökar portföljens totala risk ska tillgången säljas så snart det är 
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praktiskt genomförbart. Dessa investeringar bör vidare ske i former med en daglig värdering samt 
betryggande likviditet. 

2.5.11 Rebalansering vid överträdelse av övergripande limit 

Vid beräkning av pensionsfondens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas med 
ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids ska tillgångar avyttras i 
motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som 
överskridandet innebär för pensionsfonden som helhet. Motsvarande gäller om övergripande 
limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. 

2.6 UPPFÖLJNING 

Då syftet med pensionsfonden är att minska de likviditets- och resultatmässiga påfrestningarna 
ska pensionsskuldens och pensionskostnadernas utveckling årligen följas upp och ställas i relation 
till fonderingens storlek och avkastning. Aktuella data om pensionsåtagandet ska i samband med 
detta inhämtas från regionens skuldadministratör. Även prognoser avseende framtida 
pensionskostnader ska följas upp och fonderingens strategi och förväntad avkastning ska 
utvärderas med hänsyn till dessa. 

2.6.1 Utvärdering mot index 

Utifrån portföljens långsiktiga karaktär ska avkastningen i första hand jämföras med det 
långsiktiga avkastningsmålet. Över börs- och konjunkturcykeln kan portföljen även utvärderas 
mot normalallokeringens sammansättning av nedanstående index. Utöver utvärderingen av 
totalportföljens avkastning ska respektive placerings värdeutveckling utvärderas mot ett relevant 
jämförelseindex minst årligen. 

Tabell 2-3 Jämförelseindex vid förvaltningsutvärdering 

 

Tillgångsslag Index 

Räntebärande värdepapper OMRX Bond eller motsvarande 

Svenska aktier SIX Portfolio Return eller motsvarande 

Utländska aktier MSCI AC World Net Total Return (i SEK) 
eller motsvarande 

Alternativa tillgångar OMRX T-Bill +2% 

 

Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller 
upphör att noteras ska annat index utses. Utbyte av index tillsammans med motivering ska 
meddelas till kommunstyrelsen i den rapport som följer närmast i tiden. 

 

 

 

2.6.2 Extern förvaltares behörighet 

Förvaltaren ska: 
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• antingen vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för förvaltning av 
någon annans finansiella instrument, 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 
eller utländsk institution som har tillstånd liknande det som anges ovan och som står under tillsyn 
av myndighet eller annat behörigt organ. 

• eller vara investeringsrådgivare som inför varje investeringsbeslut inhämtar kommunens 
godkännande. 

 

Vid beslut av att anlita extern förvaltare/investeringsrådgivare av hela eller delar av portföljens 
tillgångar ska sådant uppdrag grundas på beslut av kommunfullmäktige och på skriftligt avtal. 

2.6.3 Urvalskriterier för externa förvaltare 

Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för 
beslut. Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer 
att beaktas. 

2.6.4 Externa förvaltarens åtaganden 

Extern förvaltare ska åta sig att följa denna policy. 

2.6.5 Avveckling av förvaltare 

En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare ska avvecklas. I en sådan 
bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta 
faktorer ska uppskattas. 

 

3 DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER 

Aktieindexobligation: Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera aktieindex 
eller i kombination av ränteplacering. 

Aktieportfölj: En förmögenhet som är placerad i aktier, aktiefonder eller aktierelaterade 
instrument. 

Aktuell placeringslimit: Den limit som fastställs med syftet att säkerställa att tillåten 
tillgångsallokering aldrig riskerar uppsatta förvaltningsmål. Definieras som beräknad maximal 
andel riskfyllda aktier. 

Allokering: Fördelning av tillgångsslag i portföljen 

Benchmark: Jämförelseindex 

Derivatinstrument: Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande 
värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl. 

Diversifiering: Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångs- 
slag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i en portfölj. 

Duration: Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga återstående 
löptid. Durationen bestäms av obligationernas och kupongernas återstående löptid, kupongernas 
storlek samt räntenivån. Ju högre värde desto mer känslig är portföljen för förändringar i 
marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika med dess löptid och för en 
kupongobligation lägre än dess löptid. 
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Emittent: Utgivare och garant av finansiella instrument. 

Exponering: Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som förändras 
pga förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper. 

Index: Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling. 

Kassaflöde: Ström av kapital, som exempelvis pensionsutbetalningar 

Kreditrisk: Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, tex obligation, inte kan infria 
löftet om återbetalning av lånet. 

Likvida medel: Medel på bankräkning och dylikt som kan omsättas med kort varsel. 

Likviditet: Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på en 
marknad. Även benämning för kassamedel. 

Limit: Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument. 

Löptid: Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning.  

Marknadsränta: Marknadspriset på kapital som sätts av marknadens aktörer  

Marknadsvärde: Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande 
prisnivå. 

MSCI AC World Net TR: Morgan Stanleys bredare världsindex för globala aktier som 
inkluderar både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Net TR innebär att utdelningar 
återinvesteras efter avdragen skatt. 

Obligation: Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år. 

OMRX Bond index: OMX-gruppens värdeviktade index bestående av nominella 
benchmarkobligationer emitterade av staten samt bostadsinstituten 

Option: Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa 
(köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss egendom till ett förutbestämt pris inom en viss 
tidsperiod. Optionen ger utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa egendomen 
ifråga. 

Placeringshorisont: Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade. 

Rating: Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer 
att regleras på överenskommen tidpunkt. 

Ratingkategorier: Ratinginstituten Standard & Poor´s (S & P´s) och Moody´s Investors Service 
Inc (Moody´s) klassificering av kort- och långfristig upplåning kan illustreras enligt följande: 

Realobligation: Obligation som ger en inflationsskyddad avkastning då den räknas upp med 
inflationen i form av konsumentprisindex (KPI). Det innebär att framtida kassaflöden behåller 
sin reala köpkraft. Även kallat realränteobligation. 

Realränta: Nominell ränta minus inflation, vilket ger en ränta med hänsyn tagen till inflationen. 

Rebalansering: I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant sätt så att de övergripande 
limiterna överträds krävs en rebalansering för att åter vara inom stipulerade limiter. Innebär alltså 
att portföljen viktas om för att återigen vara i balans med limiterna. 

Riskkontroll: Bevakning och uppdatering av aktuell placeringslimit. 

Riskfri ränta: Den ränta, till vilken regionen kan sätta av medel, som inte innebär någon risk. 

Riskmått: Mått för att mäta risk. I vårt fall används sannolikheten för att gå under 
säkerhetsgolvet som mått på risken. 
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Ränteportfölj: En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper. 

SIX PRX index: SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla marknadsutvecklingen av bolag på 
Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn till utdelningar. 

Strukturerad produkt: Derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma 
strukturerade värdepapper. 

Säkerhetsgolv: Den på förhand definierade lägsta nivå som portföljens tillgångar får falla till i 
relation till målet. 

Tillgångsslag: Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag. 

Valutarisk: Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta pga att den egna 
valutan stiger / utländska valuta faller. 
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Kommunstyrelsen

Avgifter IFO

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställa aktuella egenavgifter för individ- och familjeomsorgens verksamhet

och de börjar gälla den 1 november 2018.

Sammanfattning
Individ- och familjeomsorgen har tidigare enbart tagit ut avgifter för barn som är
placerade utanför det egna hemmet. Efter revidering av aktuella riktlinjer och
regelverk vad gäller avgifter har Vuxen- och omsorgsförvaltningen tagit fram en
avgiftsspecifikation för egenavgifter inom individ- och familjeomsorgens område.

Egenavgifter för insatser inom individ- och familjeomsorgen regleras enligt
Socialtjänstförordningen (2001:937) i 6 kap 1§, samt i Socialtjänstlagen (2001:453)
8 kap 1§. Enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) får kommunen ta ut en skälig
ersättning för mat och logi av vuxna personer för andra stöd- och hjälpåtgärder
där behandling inte är det huvudsakliga syftet. Kostnaden för uppehälle vid stöd-
och hjälpinsatser av behandlingskaraktär regleras enligt Socialtjänstförordningen
(2001:937) i 6 kap 1§. Enligt denna paragraf får ersättningen högst uppgå till 80 kr
per dag. Föräldrar vars barn får vård i ett annat hem än det egna är skyldiga att
bidra till kommunens kostnader i en skälig utsträckning. Kommunen får i sådana
fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. Underhållsbidraget regleras i
Försäkringskassans normberäkning.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har gått igenom gällande lagstiftning och undersökt närliggande
kommuners avgiftshantering och utifrån detta tagit fram en avgiftsspecifikation
för ärenden inom individ- och familjeomsorgen. Med avgiftsspecifikationen
säkerställer förvaltningen en rättssäker och jämnlik avgiftshantering för placerade
barn och vuxna.

Ekonomiska konsekvenser

Genom att fastställa egenavgifter för vård av vuxna säkerställs hanteringen av
placerade barn och vuxna enligt samma ekonomiska nivåer som övriga
kommuner i Sverige.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i ärendet.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-10

2. Avgiftsspecifikation för egenavgifter IFOs verksamhet 2018

Beslutet ska skickas till

~ Mats Engström, verksamhetschef IFO

Christina Hedberg Ida Claesson

Kommunchef Utredare



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Ärendenummer: SN.2018.61

§ 37

Avgifter IFO

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Avgifterna för Individ- och familjeomsorgens verksamhet fastställs.

Sammanfattning av ärendet

Individ- och familjeomsorgens verksamhet inom Vuxen- och
omsorgsförvaltningen har tidigare enbart tagit ut avgifter för barn som är
placerade utanför det egna hemmet.

Efter revidering av aktuella riktlinjer och regelverk vad gäller avgifter inom
Vuxen- och omsorgsförvaltningens område har förvaltningen tagit fram en
avgiftsspecifikation för egenavgifter inom individ- och familjeomsorgens
område.

Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.

Egenavgifter för insatser inom individ- och familjeomsorgen regleras enligt
Socialtjänstförordningen (2001:937) i 6 kap 1§, samt i Socialtjänstlagen
(2001:453) 8 kap 1§.

Enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) får kommunen ta ut en skälig
ersättning för mat och logi av vuxna personer för andra stöd- och
hjälpåtgärder där behandling inte är det huvudsakliga syftet. Den skäliga
ersättningen får inte överstiga kommunens självkostnader.

Kostnaden för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär
regleras enligt Socialtjänstförordningen (2001:937) i 6 kap 1§. Enligt denna
paragraf får ersättningen högst uppgå till 80 kr per dag.

Föräldrar vars barn får vård i ett annat hem än det egna är skyldiga att bidra till
kommunens kostnader i en skälig utsträckning. Kommunen får i sådana fall
uppbära underhållsbidrag som avser barnet. Underhållsbidraget regleras
Försäkringskassans normberäkning. Föräldrars skyldigheter till att bidra till
kommunens avgifter regleras enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1§ andra
stycket samt Socialtjänstförordningen (2001:937) 6 kap 2-4§§.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-07

2. Avgiftsspecifikation för egenavgifter IFOs verksamhet 2018

Tjänsteförslag

1. Kommunfullmäktige fastställer aktuella egenavgifter för Individ- och
familjeomsorgens verksamhet.



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden förslår att beslutspunkten ändras till att lyda: "Avgifterna för
Individ- och familjeomsorgens verksamhet fastställs."

Beslutsgång

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

Sändlista:

~ Mats Engström, verksamhetschef IFO
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Upprättad: 2018-05-16

Diarienummer: SN.2018.61

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Avgifter IFO

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige fastställer aktuella egenavgifter för Individ- och

familjeomsorgens verksamhet

Ärendebeskrivning

Individ- och familjeomsorgens verksamhet inom Vuxen- och
omsorgsförvaltningen har tidigare enbart tagit ut avgifter för barn som är
placerade utanför det egna hemmet.

Efter revidering av aktuella riktlinjer och regelverk vad gäller avgifter inom
Vuxen- och omsorgsförvaltningens område har förvaltningen tagit fram en
avgiftsspecifikation för egenavgifter inom individ- och familjeomsorgens område.

Avgiftsspecifikationen är ett arbetsdokument som kompletterar riktlinjer om
avgifter inom förvaltningens områden.

Egenavgifter för insatser inom individ- och familjeomsorgen regleras enligt
Socialtjänstförordningen (2001:937) i 6 kap 1§, samt i Socialtjänstlagen (2001:453)
8 kap 1§.

Enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) får kommunen ta ut en skälig ersättning
för mat och logi av vuxna personer för andra stöd- och hjälpåtgärder där
behandling inte är det huvudsakliga syftet. Den skäliga ersättningen får inte
överstiga kommunens självkostnader.

Kostnaden för uppehälle vid stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär
regleras enligt Socialtjänstförordningen (2001:937) i 6 kap 1§. Enligt denna
paragraf får ersättningen högst uppgå till 80 kr per dag.

Föräldrar vars barn får vård i ett annat hem än det egna är skyldiga att bidra till
kommunens kostnader i en skälig utsträckning. Kommunen får i sådana fall
uppbära underhållsbidrag som avser barnet. Underhållsbidraget regleras
Försäkringskassans normberäkning. Föräldrars skyldigheter till att bidra till
kommunens avgifter regleras enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1§ andra
stycket samt Socialtjänstförordningen (2001:937) 6 kap 2-4§§.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen har gått igenom gällande lagstiftning samt undersökt hos
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närliggande kommuners avgiftshantering och utifrån detta tagit fram en
avgiftsspecifikation för ärenden inom individ- och familjeomsorgen. Detta utifrån
att det inte finns till exempel ett index som reglerar egenavgifter för matkostnader
inom placeringsvård. Med avgiftsspecifikationen säkerställer förvaltningen en
rättssäker och jämnlik avgiftshantering för placerade barn och vuxna.

Ekonomiska konsekvenser

Individ- och familjeomsorgen har tidigare enbart tagit ut avgifter för barn som får
vård i ett hem annat än deras egna. Genom fastställande av egenavgifter för vård
för vuxna på bland annat HVB säkerställs hantering av placerade barn och vuxna
enligt samma ekonomiska nivåer som övriga kommuner i Sverige.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhet är inte tillämplig i ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-07

2. Avgiftsspecifikation för egenavgifter IFOs verksamhet 2018

Beslutet ska skickas till

~ Mats Engström, verksamhetschef

Ann Malmström Sophia Åhlin

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare



 
 

Vuxen- och omsorgsförvaltningen  2018-03-06 

 

 

 

Avgifter och taxor år 2018 inom individ- och 
familjeomsorg i Gnesta kommun 

Kommunens avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen är i grunden reglerat i lag. 
Lagen fastställer en högsta nivå (maxtaxa). Avgifterna ska vara skäliga och får inte 
överstiga kommunens självkostnader. Avgifterna beräknas utifrån brukarens 
avgiftsutrymme. Den enskilde brukaren garanteras ett förbehållsbelopp för 
boendekostnad och normala levnadskostnader. Avgifterna träder i kraft 1 januari 
2018. 

Prisbasbelopp (PBB) för år 2018 

Prisbasbeloppet fastställs enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) och räknas 
fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och enligt utvecklingen av 
konsumentprisindex. Regeringen beslutar om prisbasbeloppet efter förslag från 
Statistiska centralbyrån (SCB). 

Kommunfullmäktige beslutade att från och med 2013 årligen beräkna avgifterna 
utifrån den fastställda procentsatsen av aktuellt prisbasbelopp, vilket innebär att 
avgifterna både kan sänkas och höjas. 

Prisbasbeloppet enligt Statistiska centralbyråns för år 2018 är 45 500 kr.  

Beräkning av maxtaxa (högkostnadsskydd) år 2018 

Enligt socialtjänstlagen får avgifterna sammanlagt uppgå till högst en 12 del av 
0,5392 gånger prisbasbeloppet (PBB).  

Socialstyrelsen fastställer årligen/beräkningar/justeringar av förbehållsbeloppet och 
maxtaxa för omvårdnadsavgift. Maxtaxa för år 2018 är 2044 kr  

 

Egenavgifter för insatser inom individ- och familjeomsorgen regleras enligt 
Socialtjänstförordningen (2001:937) i 6 kap 1§, samt i Socialtjänstlagen (2001:453) 8 
kap 1§.  

Föräldrar vars barn får vård i ett annat hem än det egna är skyldiga att bidra till 
kommunens kostnader i en skälig utsträckning. Kommunen får i sådana fall uppbära 
underhållsbidrag som avser barnet. Underhållsbidraget regleras Försäkringskassans 
normberäkning.  Föräldrars skyldigheter till att bidra till kommunens avgifter 
regleras enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1§ andra stycket samt 
Socialtjänstförordningen (2001:937) 6 kap 2-4§§.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 Vuxen- och omsorgsförvaltningen   (2) 2(2) 

  

 

 Beräkning av egenavgifter inom individ- och familjeomsorg år 2018 
 

 

Egenavgifter, det vill säga avgifter som den enskilde 
ska betala själv 

Avgifter 
2018 

Behandlingshem/enskilda hem  

Vård- och behandling (HVB) kr/dygn 80 kr 

  

Familjehem / jourhem  

Familjehem / jourhem 119 kr 

  

Stöd-/omvårdnadsboende (HVB)  

Frukost, lunch och middag, kr/dag 86 

Frukost och lunch eller middag, kr/dag 52 

Frukost, kr/dag 17 

Boende, kr/dygn 70 

Nattlogi, kr/dygn 50 

Maxkostnaden för placering på HVB är 86 + 70 kr = 
156 kr/ dygnet.   

 

 

Skyddat boende 
 

Frukost, lunch och middag, kr/dag 86 

Frukost och lunch eller middag, kr/dag 52 

Frukost, kr/dag 17 

Boende, kr/dygn 70 

Maxkostnaden för placering på skyddat boende är 86 
+ 70 kr = 156 kr/ dygnet.   

 

 

 

 

Handläggning av dödsboärenden   

Timtaxan för kommunens ersättning för nedlagt arbete till 0,855 % av gällande 
prisbasbelopp + moms (25%). För 2018 blir summan 389 kr/timmen. 
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Upprättad: 2018-06-12

Diarienummer: KS.2018.45

Kommunstyrelsen

Partistöd 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Bevilja partistöd för 2018 för Centerpartiet, Liberalerna, Moderata

Samlingspartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet de Gröna

och Socialdemokraterna.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska varje år innan utgången av april månad fatta beslut om
utbetalning av partistöd. Underlag för besluten är ansökningarna från respektive
partier. Partistödet räknas ut efter det antal mandat som respektive parti har i
kommunfullmäktige och är uppdelat i grundstöd, mandatstöd och
utbildningsstöd. Grundstödet är det samma för samtliga partier, mandat- och
utbildningsstöd baserar sig på antal mandat i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-06-12

Beslutet ska skickas till

~ Kommunfullmäktige

~ Ekonomienheten

Christina Hedberg Jenny Johansson

Kommunchef Kommunsekreterare
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Upprättad:

Diarienummer: KS.2018.229

Kommunstyrelsen

Kulturplan Sörmland 2019-2022

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Godkänna Landstinget Sörmland, Kultur & Utbildnings förslag på remiss av

Kulturplan Sörmland 2019-2022

Sammanfattning

Kultur & Utbildning, Landstinget Sörmland önskar synpunkter på förslaget till
Kulturplan för Sörmland 2016. Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet för
Sörmland och Landstinget Sörmland, önskas eventuella synpunkter från på
förslag till Kulturplan Sörmland 2019-2022, för det regionala kulturarbetet.
Bifogar ett remissförslag till kulturplan för 2019-2022. Som bilagor ligger också
folkbildningens kulturplan i Sörmland, samt länets kommuners kulturverksamhet.
Bifogar även dessa.

Kulturplan Sörmland är ett flerårigt styrande dokument, varför länet anser att det
är angeläget att få flera synpunkter och förslag. Förslaget till kulturplan 2019-2022
är under fortsatt bearbetning. Detta innebär att kompletteringar kommer att
tillföras planen.

Kulturplan Sörmland arbetar utifrån de nationella kulturpolitiska målen och
kriterierna för den nationella kultursamverkansmodellen.

Gnesta kommun har deltagit på de samkulturmöten som har hållits i länet under
året, kultursamordnare och utsedda politiker. I arbetet har våra synpunkter
beaktats. Därför har förvaltningen inga fler synpunkter utan föreslår att remissen
godkänns.

Gnesta kommun anser att kulturplanen för länet gynnar kommunens invånare.
Både i perspektivet att få kultur lokalt men också på annan ort i länet samt ett
brett utbud av kulturevenemang och kulturaktiviteter.

Ekonomiska konsekvenser

Ingen finansiering eller eventuellt tillkommande kostnader kan uppkomma till
följd av förslaget.
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Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Remissen på Sörmlands kulturplan bedöms vara jämställd och tar hänsyn till de
sju diskrimineringsgrunderna.

Beslutsunderlag

1. Remissversionen Sörmlands kulturplan 2019-2022, 2018-06-15

2. Folkbildningens kulturplan 2019-2022

3. Sammanställning kommunpresentationer

Beslutet ska skickas till

~ Landstinget Sörmland, Kultur & Utbildning, Box 314, 611 26 Nyköping.
Mail: mikael.palo@dll.se

Christina Hedberg Carina Nilsson

Kommunchef Kultursamordnare
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Remissversion Sörmlands kulturplan 2019-2022 

 

KULTURPLAN SÖRMLAND 2019-2022 
 

FÖRORD - INLEDNING 
(kompletteras senare) 

 

BAKGRUND 
 

Kultursamverkansmodellen – grund och förutsättningar 
Kultursamverkansmodellens inriktning och form fastställdes i lag av riksdagen i december 
2010. Syftet med modellen är att ge regionerna större inflytande över utvecklingen och 
fördelningen av den statligt finansierade regionala kulturen, att öka det regionala och lokala 

kulturengagemanget och på så sätt ge medborgarna kultur av hög kvalitet samt att utveckla 
dialogen och samspelet mellan nationell, regional och lokal nivå, liksom det interregionala 

samt internationella samarbetet. 
 
Metoden och basen för genomförandet av kultursamverkansmodellen är de regionala 

kulturplanerna som landstingen/regionerna ansvarar för att ta fram och besluta om. De 
nationella kulturpolitiska målen är grunden för kulturplanerna, kompletterat med regionala 

förutsättningar och mål. Till det läggs särskilda inriktningsmål, perspektiv och satsningar, 
som tas fram på nationell eller regional nivå. Uppdraget är att i kulturplanen beskriva de mål 
och prioriteringar som landstinget/regionen vill göra i fråga om regional kulturverksamhet. 

Landstinget/regionen beslutar om kulturplanen är läns- och konstformsövergripande, eller om 
planen endast tar upp verksamhet för vilken statlig medfinansiering söks. Sörmlands 

kulturplan berör all regional kulturverksamhet i ett brett perspektiv, oavsett finansieringsform, 
och räknar med en samverkan mellan kulturaktörerna i länet. I förordningen om 
kultursamverkansmodell anges vilka områden som kan få statlig medfinansiering. Statens 

kulturråd prövar planen i sin helhet samt beslutar om fördelning av statliga medel, och lämnar 
särskilda föreskrifter för detta. 

 
Kulturplanen är ett kulturpolitiskt dokument. Kultur- och handlingsplanen är levande, 
omprövas och utvecklas periodiskt. De områden som berörs av den statliga medfinansieringen 

är angivna i lagen, vilket inte hindrar den regionala verksamheten att omfatta även andra 
områden. Kulturplanen ska präglas av regionens egna förutsättningar och särart. Den tas fram 

i samverkan med länets kommuner, och i samråd med det fria professionella kulturlivet, 
civilsamhället och den ideella sektorn. Den är en gemensam strategisk plan för 
kulturutvecklingen och utgör ett underlag för dialog om de statliga bidragen till den regionala 

kulturverksamheten. 

 

Arbetet med kulturplanen 
Samverkan och dialog är grundbultar för att få med den kommunala nivån, kulturskaparna 
och samrådet med civilsamhället i kulturplanearbetet. Såväl den politiska nivån som den 
kulturproducerande, kulturutövande och kulturintresserade behövs i den dialogen. Inom 

ramen för den föregående kulturplanen arbetades en modell för samverkan och dialog fram. I 
länet inrättades ”Samkultur Sörmland”, en gemensamt framtagen struktur och arbetsmodell 

för hur arbetet skulle genomföras och fortgå. Landstinget och kommunerna överenskom 
politiskt om en gemensam plattform där politiker, beredande tjänstemän, kulturskapare och 
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civilsamhället gemensamt arbetade för att ta fram en ny kulturplan. Initialt arbetade 
politikgruppen i dialog med beredningsgruppen med målbilden för Sörmlands kulturliv, 
riktlinjer och prioriteringar. Likaså beslutades om att lägga fram en kulturplan för 

treårsperioden, som årligen kompletteras med en handlingsplan. Referensgrupper för 
kulturområden inledde sina arbeten med att ge synpunkter på befintlig kulturplan och 

verksamheter, föreslå andra och nya arbetsområden, samt bidra med sitt samlade kunnande. 
Dessutom samlades samtliga arbetsgrupper till en workshop/kulturkonferens för att 
gemensamt lyssna till varandras utgångspunkter och resonemang, och för att bidra till ökad 

förståelse för varandras ansvarsområden och förutsättningar. Framöver kommer samtliga 
kulturformer att ha dialogformer, vilka kan kompletteras med målgruppsformade 

samtalsparter. Samverkansstrukturen har nu inför denna kulturplans framtagande omarbetats 
och beskrivs i särskilt avsnitt. 
 

Tillsammans med det regionala arbetet har detta resulterat i den kulturplan som nu föreligger, 
och som efter behandling i Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet fastställs av 

Landstingsfullmäktige i Sörmland. Årligen kommer därefter arbetet i Samkultur Sörmland 
fortsätta med handlingsplanerna. 

 
 
 

KULTURPOLITISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
Kulturplanen för Sörmland utgår från nationella och regionala kulturpolitiska mål. 

 

 

Nationella mål 
”Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 

grund.  Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig 
kvalitet ska prägla samhällets utveckling.” 

 
I förordningen (SFS nr:2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet anges kultursamverkansmodellen som en förutsättning för den statliga 

bidragsgivningen. Här anges också bland annat ändamål, villkor, förutsättningar och de 
områden som kan omfattas av statlig bidragsgivning. I ändamålet anges att de nationella 

kulturpolitiska målen ska uppnås, och ge möjlighet till regionala prioriteringar och 
variationer.  
 

För att uppnå målen anges att kulturpolitiken ska: 
 

• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor 
• Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 

• Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 
• Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 

• Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 
 
Andra kriterier som ska uppfyllas är: 

 
• barns och ungas inflytande och delaktighet 
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• jämställdhetsperspektiv 
• etnisk och kulturell mångfald 
• internationell verksamhet 

• tillgänglighet till kultur för personer med funktionsnedsättning 
 

Målbilden och riktlinjerna i Sörmlands kulturplan har samma riktning som de nationella 
kulturpolitiska målen. Kulturplanen visar på övergripande regionala vägval, strategiska 
prioriteringar och inriktningar för att nå målen. Kulturplanen kompletteras med årliga 

aktivitetsplaner, där de kulturaktiviteter och insatser Sörmland väljer att arbeta med lyfts 
fram. 

 
Kultursamverkansmodellen ska enligt förordningen innehålla verksamhet inom åtta 
huvudområden, som tillsammans ska utgöra den regionala kulturverksamheten som 

Kulturrådet har att pröva statlig medfinansiering för. Områdena benämns som: 
 

1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete, 
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet, 

4. professionell bild- och formverksamhet, 
5. regional enskild arkivverksamhet, 

6. filmkulturell verksamhet, och 
7. främjande av hemslöjd. 
 

 

Regionala mål, riktlinjer och prioriteringar 
Vision 2022 
I Sörmland finns kulturen där människorna finns, skapas i möten, är en naturlig del av 
vardagen och speglar samhällets mångfald. 

 
Målbild 

Kultur är en nyckel till utveckling av det lokala samhället och länet liksom till individens 
utveckling, bildning och livskvalitet. 
Kultur är en förutsättning för demokratisk medvetenhet och kritiskt tänkande. 

Kulturen möter länets geografiska och kulturella utmaningar genom att bidra till gemenskap 
och dialog där mångfalden speglas. 

Länets offentligt finansierade kulturliv präglas av tillgänglighet och alla människors lika 
värde.  
Barns och ungas rätt till kultur prioriteras.   

 
Utifrån nationella och regionala kulturpolitiska målen, länets samlade målbild och länets 

förutsättningar och utformning behöver den regionala kulturverksamheten i samverkan med 
alla aktörer i länet, utforma och genomföra en kultur-verksamhet som är relevant för 
Sörmland. I det innefattas att verksamheten berör, lyfter och stärker människorna i länet.  

 
Därför ska vi: 

 
• möta människor i hela länet och bjuda in till delaktighet i kulturlivet  
• säkerställa barns och ungas rätt till kultur 

• säkerställa kultur för och med äldre i länet  
• ur ett samtida samhällsperspektiv arbeta angeläget, relevant och aktuellt  
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• arbeta innovativt och gränsöverskridande  
• lyfta mångfald och interkulturella perspektiv  
• utveckla samverkan och samarbeta interkommunalt, interregionalt och internationellt  

 
 

Landstingets/regionens regionala mål, styrning och uppföljning  
(Detta avsnitt är under bearbetning och förändring inför regionbildningen – inte klart vid denna texts 
framtagning) 

 
 

Nämndens/verksamhetsområdets grunduppdrag inom kultur 
Grunduppdragen i den regionala verksamheten är sammanfattningsvis 

• scenkonst genom föreställningar, konserter, museiverksamhet genom dokumentation av 
kulturarv bl a genom museisamlingar och pedagogik, utställningar, visningar och 
föreläsningar, utveckling av samtidskonst, arbete med arkivanvändning och arkivutveckling, 

stöd till bibliotek, läs-/språkfrämjande och litteraturutveckling med mera. 
• pedagogisk och främjande verksamhet inom bl a Sörmlands museum, Film i Sörmland, 

Dans i Sörmland 
• stöd genom bidrag till organisationer/ föreningar, teatergrupper med flera, kursverksamhet 
samt kulturstipendier för verksamhet och utbildning. Dessutom interregional verksamhet 

inom de olika konst- och kulturområdena. 
 

Utöver grunduppdragen ligger i uppdraget till folkhögskolorna samt Sörmlands Naturbruk att 
inom ramen för sin verksamhet bedriva kulturverksamhet. Kultur & Utbildning ska också 
arbeta med kulturens, utbildningens och bildningens betydelse för den regionala utvecklingen.  

 
Allmänkultur (inom verksamhetsområdesledningen) stöder folkbildning, 

kulturorganisationer/aktörer samt friluftsverksamhet främst genom förenings- och 
organisationsbidrag i olika former. Här hanteras också kulturstipendier, samverkansprojekt 
över regionerna som t ex arrangörsutveckling, konferenser, Kulturting, och Folk & Kultur. 

 
Länsbibliotek Sörmland främjar de sörmländska folkbibliotekens samarbete, 

kunskapsutveckling och kvalitet. Arbete sker i nära samarbete med bibliotekspersonalen i 
länet. Det ska bidra till ökad mångfald och tillgängliga bibliotek. Arbetssättet är strategiskt 
inriktat för alla sörmlänningars rätt till angelägen och relevant biblioteksverksamhet och ska 

bidra till att människor känner sig delaktiga i samhället.  
 

Sörmlands museum, som även ansvarar för den regionala konst- och hemslöjdsverksamheten i 
länet, ger till en bred allmänhet kulturhistoriska perspektiv på samtiden och samhället. Museet 
arbetar utifrån historia, kulturarv, bild och form, konst och slöjd med fasta och mobila 

utställningar, program och evenemang, museipedagogik, kurser och föreläsningar, rådgivning, 
utredningar, arkeologiska undersökningar, skyltprogram, museum på webben med mera. 

Museet har en omfattande samling av föremål, foton och arkivalier vilka kontinuerligt 
kompletteras genom insamling och dokumentation. 
 

Scenkonst Sörmland ska nå alla barn och unga mellan 5 och 15 år i Sörmland med 
musik/teater/dans två gånger per år i ett samarbete med länets skolor och kommuner, 

konsertera inom äldrevården samt generellt i sin verksamhet söka nå nya publikgrupper. 
Genrebredden garanteras genom en kombination av gästspel och egen- eller samproduktioner. 
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Scenkonst Sörmland har även helhetsansvaret för utvecklingen i länet av film- och 
dansverksamhet.  
 

Dessutom finns ett uppdrag avseende nedanstående verksamheter, som även om dessa inte 
direkt har ett kulturuppdrag i enlighet med samverkansmodellens definition, inom många 

områden bedriver kulturverksamhet och/eller till kultur anknuten verksamhet. 
 
Eskilstuna och Åsa folkhögskolor ger människor en möjlighet att genom utbildning hitta sin 

identitet i livet och på arbetsmarknaden, också de som är utbildningsmässigt, socialt eller 
kulturellt missgynnade. Utbildningen ska också underlätta för deltagarna att påverka sin 

livssituation och att aktivt kunna delta i samhällets utveckling. I statens uppdrag till 
folkbildningen ingår att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.  
 

Åsa folkhögskola genomför flera specialkurser med tyngdpunkt på kultur och samt har 
skapande kurser. Här finns kursverksamhet inom Streetdance och musik. På Eskilstuna 

folkhögskola genomförs specialkurser inom verksamheterna estetik och återbruk. 
 
Sörmlands Naturbruk driver verksamhet inom naturbruksområdet bland annat gymnasie- och 

gymnasiesärskoleutbildning, kvalificerade yrkesutbildningar och uppdragsutbildningar, samt 
förvaltar och erbjuder program- och friluftsverksamhet inom naturreservatet Nynäs. Nynäs 

slott fungerar också som en viktig arena för kulturverksamhet, utställningar, konserter med 
mera. Inom Nynäs och Ökna bedrivs även jord och skogsbruk. 
 

 

FN:s barnkonvention 
Som en utgångspunkt i länets kulturliv riktat mot barn och unga, lyfts också FN:s 

Konventionen om barnets rättigheter fram. Konventionen lyfter fram barnet som både 
skyddsbehövande och som medborgare och aktör i samhället. Vuxna har ett särskilt ansvar att 

skydda barn och unga, men barn och unga har också en medborgerlig rätt att uttrycka sina 
åsikter och att påverka sin omgivning utifrån sin ålder och mognad. I riksdagens Strategi för 
att stärka barnets rättigheter (prop.2009/10:232) sägs att den svenska barnrättspolitiken syftar 

till att ett barnperspektiv ska anläggas vid alla beslut och andra åtgärder som rör barn och 
unga direkt eller indirekt 

(0-18 år). Strategin tydliggör också att stat, kommun och landsting gemensamt ansvarar för att 
omsätta barnets rättigheter till konkreta avsikter och vardagsnära arbetssätt. 
 

Landstinget Sörmlands barnrättsuppdrag som beskrivs i landstingets handlingsplan ”Främja, 
säkerställa, bevaka barnets rättigheter” med mål och prioriterade insatser för 2013-2017 utgår 

från följande dokument: 
 
• Konventionens krav på offentlig verksamhet 

• Nationella strategins nio principer 
• Lagkrav 

• Landstingets vision och strategiska mål 
• I landstinget redan beslutade riktlinjer och insatser 
• Forskning som bedrivs i landstinget 

 
I Kulturplan Sörmland 2015-2017 beaktas följande särskilt: 

Mål 4. Inom ramen för sina uppdrag verkar landstinget för att på bästa sätt säkerställa 
barnets hälsa, överlevnad och utveckling 
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Artikel 31 i konventionen om barnets rättigheter säger att alla barn har rätt till lek, vila, fritid 
och rekreation samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
 

Under perioden betonas därför 
 

• att vid utformande och genomförande av kulturevenemang och kulturskapande aktiviteter i 
landstingets regi, ska barn och unga ges förutsättningar att delta på likvärdiga villkor 
 

Mål 6. Landstinget skapar förutsättningar och former för barns och ungas rätt till delaktighet 
och inflytande 

Artikel 12 i konventionen om barnets rättigheter säger att barnet har rätt att uttrycka sin 
mening i alla frågor som rör det. Barnets åsikt ska respekteras och tillmätas betydelse i 
förhållande till ålder och mognad. Artikeln ger inte barnet automatiskt rätt till 

självbestämmande. 
 

Under perioden betonas därför 
 
• att förvaltningar och verksamheter ska utveckla forum och verktyg som ger barn och unga 

möjlighet att lämna synpunkter på verksamhetens utformning, arbetssätt, bemötande, den 
fysiska miljön m m 

 
För tillfället inväntas landstingets/regionens nya handlingsplan inom området. 

 

 

 

GEMENSAMMA REGIONALA UTVECKLINGSOMRÅDEN 

 
Nationella minoriteter 
Arbetet kring de nationella minoriteterna har i Sörmland haft ett fokus på sverigefinnar och 

romer, då dessa finns företrädda i Sörmland och landstinget är ett finskt förvaltningsområde. 
Länet har också tre finska förvaltningskommuner, varför ett samarbete mellan parterna 

initierats under tidigare år. Det arbetet behöver ytterligare konkretiseras och nå ut, varför ett 
bättre fungerande samverkansarbete behöver skapas i samband med Sörmlands 
regionbildning, i samverkan med kommunerna. De nationella minoriteterna behöver också få 

en gemensam plattform i Sörmland, som kan ta tillvara de möjligheter som finns i länet, för 
att bibehålla och utveckla sin kultur, kulturella identitet och språk. Här finns ett gemensamt 

utvecklingsarbete att göra. Detta arbete behöver bli en naturlig del i verksamheterna. Ny 
lagstiftning liksom regionbildningen kan under perioden förväntas ge utökade eller förändrade 
uppdrag inom detta område. 

 
För den kommande kulturplaneperioden ska de regionala kulturverksamheterna i sin 

planering inkludera ett arbete med och för de nationella minoriteterna som har företrädare i 
länet. 
 

 

Övriga gemensamma utvecklingsområden 
Bland andra områden som omfattats av gemensamma utvecklingsinsatser har tidigare 
jämställdhet och jämlikhet med ett genusperspektiv inräknats. Detta arbete är numera en del 
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av verksamheterna, varför det inte omnämns specifikt. Samma sak gäller ianspråktagande av 
nya lokaler, vilket möjliggjorts för flera regionala verksamheter i länet.  
 

För tillgängligheten till kultur för enskilda med funktionsnedsättning, så arbetas också det in i 
den ordinarie verksamhetsutvecklingen, och ska ingå som ett kriterium vid utvecklig av nya 

verksamheter, lokalanvändning och målgruppsarbete. Kulturen ska vara tillgänglig och 
inbjuda till att ta del av den och delta i största möjliga utsträckning.      
 

 

 

PROFESSIONELL TEATER-, DANS- OCH 

MUSIKVERKSAMHET 

 
Den regionala verksamheten avseende professionell teater-, dans och musikverksamhet 

bedrivs inom Scenkonst Sörmland (SkS), en kombinerad länsmusik- och länsteaterinstitution 
med dansuppdrag. Från 2019 integreras dansfrämjande under samma område och presenteras 

under stycket dans. Den filmkulturella verksamheten redovisas som ett eget område men är en 
del av Scenkonst Sörmlands organisation.  
 

Scenkonst Sörmland vill med sina produktioner, projekt och arbetssätt lyfta fram en samtida 
scenkonst som främjar reflektion och kritiskt tänkande. Dialog och samverkan med olika 

aktörer är en förutsättning för att nå ut i länet med upplevelser som kan bidra till ökad 
gemenskap och en positiv demokratisk samhällsutveckling.  
 

Skoluppdraget som har ett stort fokus i länet där alla barn mellan 5-15 år får en 
scenkonstupplevelse per termin utvecklas i olika produktioner och projekt. Gästspelen väljs 

efter kriterier som kvalité, målgrupp, jämställdhet och mångfald och läggs ut på skolor så alla 
från förskola upp till högstadiet får möta olika konstarter över tid. Ambitionen är att öka 
kunskapen om scenkonst och vad den kan bidra med till lärande och reflektion.  

 
Utvecklingen av Sörmlandsmodellen går in i en ny fas genom att fördjupa dialogen med 

rektorer, lärare och elever. KulturCrew handlar om att utbilda elever i grundskolan till 
arrangörer med syftet är att ge eleverna mer kompetens och ansvar och stärka elevinflytandet 
inom skolan. Genom att fungera som värdar och kommunikationskanaler i mottagandet av 

skolutbudets scenkonstupplevelser får de med sig en kunskap som kan utvecklas även utanför 
skoltid. Strängnäs kommun inleder och tanken är att fler kommuner involveras de närmaste 

åren.  
 
Kunskapsinhämtning som en självklar del i produktioner och projekt fördjupar och 

säkerställer jämställdhet, mångfald och berikar publiken oavsett ålder och bakgrund. 
Regionens brist på scener ger anledning till att söka nya sätt att arbeta med musik, teater och 

dans inom den offentliga verksamheten. Att satsa på det småskaliga, det platsspecifika i ett 
län som Sörmland, med sin geografiska belägenhet och stora variationer kommuner emellan, 
är en utmaning. Under perioden lyfter och använder Scenkonst Sörmland olika miljöer och 

scener för upplevelser, reflektion och möten mellan och med länets invånare.  
 

En attraktiv region är inte bara en kuliss utan den måste fyllas med kreativitet och skapas av 
människor som ges utrymme för det. Därför ges kulturskapare med starka, angelägna och 
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formmässiga idéer utrymme att skapa i de olika konstformerna i regionala, nationella eller 
internationella samarbeten. En annan del är att aktivt söka nya oväntade sammanhang i 
samklang med de platser verksamheten väljer att verka på, i möte med publiken.  

 
Genom Sörmlandsmodellen, som är en särskilt framtagen modell för att tillgodose barns och 

ungas rätt till kultur, fortsätter Scenkonst Sörmland främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 
samt utveckla plattformar för barn och ungas inflytande och delaktighet. I likhet med 
Scenkonst Sörmland präglas Sörmlandsmodellens utbud av etnisk och kulturell mångfald 

samt jämställdhetsperspektiv. Genom att medvetet välja tematik får olika röster, kroppar och 
klanger plats på scenen. Inom ramen för modellen ska tillgänglighet för elever med 

funktionsnedsättning fortsätta att uppfyllas. 
 
Samtliga kulturpolitiska mål kommer under kulturplaneperioden att uppnås i olika former 

inom de flesta konstområden.  

 

 
Dans 
Intresset för dansen som scenkonstform har ökat markant de senaste åren i regionen. 
Scenkonst Sörmland har två övergripande uppdrag inom dansområdet; ett producerande och 
ett främjande. 

 
I det producerande uppdraget ingår att skapa ett utbud av dansföreställningar för barn och 
unga som ingår i Sörmlandsmodellen. Den del av det totala scenkonstutbudet för barn och 

unga som är dans har ökat de senaste tre åren. Det innebär att Scenkonst Sörmland numera 
köper in och turnélägger 10-15 olika dansproduktioner för barn och unga varje år. I det här 

uppdraget är vi helt beroende av fria dansgruppers produktioner. Målet är att antalet 
dansföreställningar i skolutbudet kommer öka under kommande år. 
 

Det producerande uppdraget innebär också att Scenkonst Sörmland producerar och turnérar  
1-3 egna dansverk varje år. Institutionen har inga fast anställda koreografer eller dansare utan 

verken skapas av frilansande koreografer och dansare som får verksspecifika uppdrag. Tema 
och form på verken arbetas fram i dialog mellan institutionen och konstnären och påverkas, 
förutom av konstnärens idéer, av länets infrastruktur i form av möjliga spelplatser och 

samarrangörer och av Scenkonst Sörmlands uppdrag att nå och engagera länets invånare.  
 

Det främjande uppdraget är omfattande. Det innebär att stödja och skapa nätverk för i länet 
verksamma koreografer, dansare och danspedagoger, att uppmuntra skolor att samarbeta med 
koreografer och dansare i Skapande-skola-projekt, att ge särskilt stöd till danspedagogisk 

verksamhet på särskolor, att främja återväxten av dansare i länet genom att arrangera 
koreografitävlingen Skapa dans och att på olika sätt uppmuntra och stödja kommuner och 

andra arrangörer som vill arrangera dans. De senaste två åren har främjandeverksamheten 
varit samarbetspart i ett projekt med länets skolhälsa och länets kulturskolor för att motverka 
psykisk ohälsa hos unga kvinnor genom dansinterventioner. Främjandeverksamheten har 

också valt att genomföra minst ett communitydansprojekt om året. Ett sådant innebär att en 
professionell koreograf/dansare skapar ett dansverk med och för invånare i ett lokalsamhälle. 

 
För att invånare i Sörmland ska ha god tillgång till ett rikt utbud av dans som 
scenkonstupplevelse behövs fortsatt egen produktion av dansverk som anpassas efter 

sörmländsk infrastuktur för kultur. Denna infrastruktur, i form av scener anpassade för dans, 
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samarrangörer och kommunala kulturbudgetar behöver stärkas, och här fyller den 
dansfrämjande funktionen fortsatt en stor roll som sakkunnig spindel i nätet.  
 

Den producerande verksamheten kommer därför att fortsätta att skapa 1-3 dansverk för 
offentlig publik om året. Målet är att, med god geografisk spridning, nå många invånare med 

dessa verk och resurser ska därför läggas på fler speltillfällen, utökat publikarbete och god 
dialog med kultursamordnare och andra möjliga samarrangörer om innehåll, form och 
spelplatser.  

 
Den dansfrämjande verksamheten kommer även framåt att intensifiera arbetet genom att 

skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte och fortbildning för i länet verksamma danspedagoger, 
koreografer och dansare. Både den producerande och den främjande verksamheten kommer 
kommande år att skapa arbetstillfällen för i länet verksamma danspedagoger, dansare och 

koreografer i communitydansprojekt och produktioner och genom att förmedla Skapande 
skola-projekt. 

 
För att skapa nyfikenhet och engagemang och för att överbrygga eventuella trösklar för en 
potentiell danspublik i länet kommer främjandeverksamheten att genomföra minst ett, gärna 

fler, communitydansprojekt varje år. Det är ett sätt att erbjuda medborgare en möjlighet till 
bildning och att utveckla skapande förmågor. Den här verksamheten kommer knytas till och 

samarbeta med de nationella nätverk för communitydans som byggts upp de senaste åren. 
 
För att främja kvalitet och förnyelse och för att bidra till den övergripande utvecklingen av 

konstformen dans i Sverige kommer den producerande verksamheten under kommande år att 
engagera koreografer och kompanier i Sverige men även från andra länder och erbjuda 
möjlighet till undersökande och utvecklande av utmanande konstnärliga idéer samt innovativa 

skapande-processer, i produktioner som sedan når den sörmländska publiken. 
 

Både den producerande och den främjande dansverksamheten ska under kommande år präglas 
av ett interkulturellt och intersektionellt förhållningssätt i val av teman, anlitande av 
konstnärer och val av målgrupper. Detta för att säkerställa konstnärlig kvalitet och förnyelse 

och en bred och nyanserad konstnärlig spegling både av det specifika och det allmänna i 
historien, i nutiden, av världen och av människan. 

 
Kulturens roll för ett hållbart samhällsbygge, inom stadsplanering och för en levande 
landsbygd uppmärksammas mer och mer. Den producerande och främjande 

dansverksamheten på Scenkonst Sörmland vill kommande år söka samarbeten med aktörer 
som arbetar just med stad och landsbygdsutveckling för att undersöka dansens roll i ett 

hållbart samhälle och konstformens potential att öka livskvaliten för regionens invånare, samt 
att bidra till social hållbarhet. 
 

 
Teater 

Scenkonst Sörmland har möjlighet att vara tvärkulturell genom att både musik, teater, dans 
och även film ingår i samma organisation. De kommande åren kommer sålunda teatern att 

arbeta med andra uttryck och digitaliseringens möjligheter sceniskt prövas.  
 
I skolutbudet har teatern en självklar plats och de egenproducerade produktionerna har 

efterfrågats i hög grad i skolutbudet. Uppdraget för barn och unga kommer under de närmsta 
åren vidareutvecklas i relation till kvalité, inflytande och delaktighet och nya arbetssätt 
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implementeras. Strategiska samarbeten har inletts och referensgrupper används för att ge 
inflytande till elever som möter teaterföreställningarna genom Sörmlandsmodellens unika 
garantimodell. Deras erfarenheter är viktiga för att skapa angelägen teater för olika 

målgrupper. Gästspelen väljs efter kriterier som innehåll, tilltal, form och interaktivitet för de 
yngre. Även mångfald i ordets vida bemärkelse men också i det specifika styr urvalet. Vems 

historia berättas, och hur gestaltas det, och av vem? Samma urvalsprocess beaktas även i 
förhållande till jämställdhet och genus.  I de egenproducerade föreställningarna för skolan 
söks samarbeten med upphovspersoner och grupper som vill utveckla angelägna historier och 

teman för barn och unga. 
 

Sedan kultursamverkansmodellen infördes har det regionala uppdraget och tillgänglighet till 
professionell teater både i städer och på landsbygd varit i fokus. Vartannat år är uppdraget att 
spela sommarteater på Nynäs slott, som ingår i den regionala kulturförvaltningen. Med 

samtida tolkningar av klassiker har publiken strömmat till och det har varit god 
mediabevakning även på nationell nivå. Kulturarv som tolkas och sätts i samtida kontext 

kommer att fortsätta utvecklas.  
 
Idag produceras årligen en teaterföreställning för skol och en för offentligt utbud, och 

Scenkonst Sörmlands få tillsvidareanställda skådespelare och musiker samverkar med 
frilansare och olika upphovspersoner. Behovet att ha möjlighet att skapa produktioner för 

olika målgrupper från unga vuxna till seniorer är stort och under denna kulturplan kommer 
nya arbetssätt att prövas för att nå ut till fler. Teatern behöver ut från sin trånga kostym i scen 
och salongstänk.  Samarbeten med andra teatrar på nationell nivå planeras där gemensamma 

resurser möjliggör både utveckling och nyskapande. Var och hur kan teatern vara en 
angelägen och utmanade resurs och hur skapas social hållbarhet? Där blir arbetet med 
publiken och arrangörer centralt, men även val av upphovspersoner får betydelse. Hur speglas 

vårt län, med vilka historier och vilken representation, och hur ges människor möjlighet att få 
nya perspektiv som kan skapa gemenskap, och inte bara en stunds förströelse?  

 
Då länets scener är få och storleksmässigt olika har det varit en utmaning att skapa för det 
offentliga rummet. Riksteaterföreningar som på senare år har ökat i länet har vana vid 

arrangörskap och är viktiga samarbetspartner, så även kommunala företrädare som vi för en 
kontinuerlig dialog med. För att nå ut till fler även utanför tätorter erbjuds även bygdegårdar 

våra föreställningar. De kommande åren kommer Scenkonst Sörmland i högre grad arrangera 
själva för att nå fler publikgrupper. Utmaningen framåt är kontinuiteten och byggandet av en 
publik i länet så att fler känner sig inkluderade.  

 
De årliga kompetensutvecklingsdagarna för länets grupper och frilansare har erbjudits i 

många år och utvidgats på senare år även till länets musiker och dansare. Dessa dagar 
erbjuder även möjlighet till nätverk över länet där olika samarbeten kan uppstå och 
erfarenheter delas.  

 
Under kulturplaneperioden kommer teaterverksamheten med fokus på kvalitet, konstnärlig 

förnyelse och ett levande kulturarv att främja allas möjlighet till teaterupplevelser. Det sker 
som exempel genom att anlita upphovspersoner med hög konstnärlig kompetens och genom 
att utveckla strategiska interregionala samarbeten. Förutsättningen för att fler ska nås är eget 

arrangörskap kombinerat med samverkan med olika arrangörer för att nå ut både i städer och 
på landsbygd. I städernas ytterområden behöver nya arbetssätt prövas för att uppnå etnisk och 

kulturell mångfald även hos publiken. Jämställdhetsperspektivet beaktas genom att medvetet 
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göra val och fortsätta använda modeller som säkerställer detta. Internationell verksamhet är 
inte planerad för teatern men kommer att utvecklas inom både musik och dans.  

 

 
Musik 
Grunden för musikverksamheten på Scenkonst Sörmland är tre anställda musiker som verkar i 
den västerländska konstmusiktraditionen, och dessa musiker återfinns regelbundet i alla 

musikverksamhetens olika delar samt i olika dans- och teaterprojekt. 
För att presentera en mångfald av musikaliska uttryck engagerar Scenkonst Sörmland årligen 
ca 150 frilansande musiker vilka turnerar inom verksamhetens olika delar. Internationella 

artister från olika genrer konserterar dessutom i länet varje år. Ett bra format för att främja 
konstnärlig förnyelse och gränsöverskridande samarbeten är musikresidens vilket är ett nytt 

sätt att arbeta sedan något år tillbaka. 
 
Inom musikområdet kommer KulturCrew - arbetet med rektorer, lärare och elever pågå under 

kulturplaneperioden.  
 

Unga musikskapare mellan 13 och 19 år främjas genom musiktävlingen Imagine Sörmland, 
där även en fortbildningsdag ingår. För att främja även mångfald behöver tävlingen få in fler 
genrer och framför allt fler deltagare med olika kulturella bakgrunder. Det krävs ett gediget 

uppsökande arbete de närmaste åren för att åstadkomma den förändringen. 
 
Unga Svenska Tonsättare är en viktig nytillkommen satsning inom konsertserien Musik på 

Sörmländska Slott och Herresäten och nyskriven musik beställs också för de stora 
teaterprojekten.  

 
För att Scenkonst Sörmland ska fungera som en främjare av hållbara och kvalitetsutvecklande 
konstnärskap kommer en kartläggning av länets yrkesverksamma musikskapare att 

genomföras. Avsikten är att upprätta en artistbank av professionella musiker bosatta i 
Sörmland. Ambitionen är att gemensamma nätverksträffar för länets musikskapare anordnas 

vid två tillfällen per år för att möjliggöra samarbeten och utvecklande av musikaliska idéer.   
Kompetensutveckling för länets professionellt verksamma musiker vartannat år fortsätter att 
vara en viktig utvecklande plattform i länet. Scenkonst Sörmlands egna musiker kommer de 

närmsta åren att utveckla fler musikaliska möten i samverkan med lokala musiker i det mindre 
uppsökande intima formatet och når förhoppningsvis genom detta arbetssätt ny publik.  

 
Musikresidensverksamheten behöver diversifieras. Fler, kortare residens skapar möjlighet för 
en ökad genrebredd och mångfald samt en möjlighet att nå fler målgrupper. Även här bör de 

egna musikerna liksom länets musikskapare ingå. Interregionala nätverk i 
musikverksamhetens olika delar ska utvecklas och underhållas. Under kulturplansperioden 

ska interregionala samarbeten, utbyten, kunskapsutveckling kring konsertturnéer och 
produktioner för barn- och unga, seniorer och allmänheten undersökas och genomföras.  
 

Den offentliga konsertverksamheten sker i samverkan med kommuner, ideella föreningar 
samt privatpersoner och når en traditionell konsertpublik med en förhållandevis homogen 

sammansättning. I tillfälliga projekt nås en annan målgrupp, men kontinuiteten är svår att 
upprätthålla då Scenkonst Sörmlands totala antal offentliga konserter mot publik i ett helt län 
är lågt. Inom den kommande fyra årsprocessen ska en, över året, tydlig och jämn kontinuitet 

utvecklas för den offentliga musikverksamheten i Sörmland. Uppdraget att finnas till för olika 
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målgrupper delas inte alltid av den arrangerande parten och arrangörens kontaktnät och 
resurser för att kunna förmedla innehåll och budskap räcker sällan till för att skapa ny publik.  
Efterfrågan på en konsulentfunktion är stor bland länets kulturskapare och arrangörer och 

skulle innebära en ökad kvalité i publikutveckling även för Scenkonst Sörmland.  
 

Nya nätverk skapas i Sörmland för att nå de nationella minoriteterna. De skapas initialt med 
finska kulturutvecklare i Eskilstuna, Oxelösund och Trosa och vidare med föreningar i länet. 
Under Folk och Kultur 2019 genomförs en förmiddag på temat Nationella minoriteter 

(samtliga). Arbetet med, och för de nationella minoriteterna ska genomgående tillämpas inom 
de olika musikprojekten under Scenkonst Sörmland. 

 
Under kulturplansperioden kommer musikverksamheten med fokus på kvalitet, konstnärlig 
förnyelse och ett levande kulturarv att främja allas möjlighet till musikupplevelser. 

Verksamheten ska präglas av etnisk och kulturell mångfald samt ha ett 
jämställdhetsperspektiv. Internationell verksamhet i form av utbyte och samverkan ska 

genomföras. 
 
Under kulturplansperioden 2019-2022 arbetar Scenkonst Sörmlands teater, dans och 

musikverksamheter med samtliga nationella kulturplansmål. 

 

 

 

FILMKULTURELL VERKSAMHET 
 
Film i Sörmland är en del av Scenkonst Sörmlands organisation. Verksamheten var tidigt ute 
med att lägga stor vikt vid barn och ungas eget filmskapande. För att hitta en kontinuitet i den 
kommunala verksamheten och ändå kunna arbeta regionalt har lärare varit en viktig 

utgångspunkt. Utbildningsdagar, nätverkande och återkommande visningar genom 
Tigerfestivalen har bildat basen för det filmkulturella arbetet. 

 
Under de år som gått har sedan Film i Sörmlands start 1999 det interregionala samarbetet 
varit en förutsättning för omhändertagandet av unga filmare inom växthus- och 

talangprogram. Filmregioner i Sörmlands närområde har ett tätt och väl utvecklat teamwork 
som även kommer biograf- och visningsarrangörer till del. 

 
Film i Sörmland kommer under kulturplanen 2019-2022 att fortsätta arbeta med alla tre 
konsulentområdena; barn- och unga, talangutveckling och visning/spridning. 

 

 

Pedagogisk verksamhet 
Film i Sörmland har en lång tradition av en bred filmpedagogisk verksamhet som erbjuds för- 

och grundskolor i länets nio kommuner. Med kontinuerliga erbjudanden av kursverksamhet 
för pedagoger läggs en grund för filmkunnighet för barn och unga. Idag handlar det inte bara 
om tillgången till medier, utan det är allt viktigare att kunna sålla, värdera och kritiskt granska 

i den visuella kultur vi lever i.  
 

Allt fler av länets kulturskolor har under senaste åren utvidgat sitt uppdrag för att också kunna 
erbjuda filmskapande i utbudet. De blir därmed, liksom de fria unga filmskaparna en viktig 
samarbetspartner för att kunna erbjuda nätverk och kompetenshöjande insatser för 
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filmintresserade. På så sätt finns kompetens i länet för att prova på och utvecklas inom 
filmens olika yrkesfunktioner och samtidigt ges möjlighet för filmarbetare att fortsätta verka 
och bo i länet. Det har skapats en starkare infrastruktur som bidrar till filmens 

främjandearbete genom att det finns fler aktörer att samverka med i regionen.   
  

En tredje målgrupp är filmskapande seniorer +65 år. De får kunskap om ny teknik, 
möjligheten att berätta sin egen historia samt att erfarenheter och berättelser från äldre 
generationer sprids. 

 
Det filmfrämjande uppdraget är omfattande. Det innebär att stödja, fortbilda och skapa 

nätverk, allt för att främja en ökad filmkunnighet.  

 

 

Talangprogram 
Interregionala samarbetet med Filmregioner i närområdet har under alla år varit en 

förutsättning för olika talangprogram, från unga filmare till semiprofessionella utövare. 
Mötet med filmbranschen kan både öppna dörrar för de som redan har utbildning men också 
fördjupa kunskapen om filmyrkets mångfald. Genom ett nätverk av etablerade filmarbetare 

bosatta i länet, finns det en god tillgång av kursledare och mentorer. 
 

Film i Sörmland vill med teknikstöd samt ett mindre ekonomiskt stöd underlätta för fler 
filmare att förverkliga sina filmberättelser. 
 

 

Visningsfrågor 
Sörmland har 10 biografer och 22 salonger för kommersiell film. Huvudmännen är allt från 
Svenska Bio till föreningsdriven verksamhet. De flesta har ett behov av att uppgradera sin 
teknik.  

 
I Sörmland finns ett stort intresse för filmstudioverksamhet. Inte mindre än 14 filmstudio-

grupper finns spridda över länet och köerna till en plats är långa. Det finns också ett antal 
udda och annorlunda visningsplatser. Föreningsgårdar, en lada, utomhus – intresset är stort att 
erbjuda filmvisningar. Film i Sörmland samarbetar med kommuner och arrangörer för att hitta 

det unika som varje plats kan skapa och en handfull festivaler erbjuds årligen. 
 

Grunden för att en ung publik ska kunna ta del av kvalitativ film från hela världen är skolbio. 
Det är ett kommunalt åtagande att erbjuda skolbiovisningar och Film i Sörmland arbetar med 
att stötta verksamheten. Idag arrangerar fem av länets kommuner biografbesök för 

kommunens skolor. Arbetet pågår för att hjälpa fler att söka statligt stöd till igångsättande.  
 

 

Utvecklingsområden 
Film i Sörmland kan bidra till en ökning av filmkunnighet, främst bland länets barn- och 

unga, genom en tydligare infrastruktur där regional och kommunal verksamhet kompletterar 
varandra. Under de närmaste fyra åren kommer Film i Sörmland öka samarbetet med länets 

kulturskolor i syfte att utveckla och ge stöd till unga filmtalanger.  
 
Genom att främja erfarenhetsutbytet mellan unga filmare och yrkesverksamma filmarbetare 

främjas mångfalden bland utövare och speglar i högre grad befolkningsstrukturen i länet. 
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Befintligt filmnätverk kommer att uppdateras och en kartläggning av unga filmare 
genomföras i samarbete med de kommunala kulturskolorna. Vid minst två tillfällen per år 
anordnas gemensamma nätverksträffar för alla utövare. 

 
Med ett aktivt uppsökande ska både nya och gamla arrangörer som vill bedriva filmkulturell 

verksamhet få stöd att utvecklas och möjlighet att visa bred kvalitetsfilm. 
Under kulturplansperioden ska biograferna stärkas som mötesplatser och nya visningsarenor 

kartläggas. Genom nätverkande och stöd ska arrangörerna erbjudas möjlighet att 
sammanställa ett angeläget och spännande innehåll kring filmvisningarna. 
 

Under kulturplansperioden kommer Film i Sörmlands arbeta med visningsfrågor för att främja 
filmupplevelser i hela länet, öka kunskap om rörliga bilder och aktivt verka för eget skapande 

bland barn-unga och seniorer. I samarbete med filmstudiogrupper och andra icke 
kommersiella visningsarrangörer är kvalité vid filmvalet en viktig fråga där utbudet ska 
innehålla etnisk och kulturell mångfald samt uppmärksamma jämställdhetsperspektivet. För 

att tillgängligöra film för personer med funktionsnedsättning erbjuds länets biografer ett 
samarbete kring syntolkning- och uppläst text. Interkulturella möten kring visningsområdet är 

en förutsättning för flödet av kunskapsutbyte.  
 
För att fortsätta genomföra de modeller av talangprogram som planerats är det interkulturella 

samarbetet och utbytet en nödvändighet. Genom stöd till filmtalanger ges möjlighet till 
konstnärlig förnyelse och en möjlighet att ta del av berättelser från hela landet. Däremot finns 

i dagsläget inga planer för internationella möten eller verksamheter. 
 
Under kulturplansperioden 2019-2022 arbetar Film i Sörmland med följande nationella 

kulturplansmål: 
 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor, 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 
 främja interkulturellt utbyte och samverkan 

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 
 

 

 

REGIONAL MUSEIVERKSAMHET 
 
Den regionala museiverksamheten i Sörmland bedrivs av länsmuseet Sörmlands museum, 

ofta i samverkan med andra aktörer. Sörmlands museums verksamhet har tre ben – historia, 
slöjd och konst. Det innebär att den regionala museiverksamheten rymmer tre kulturområden 

som arbetar tillsammans, integrerat och genreöverskridande. En blandning av former och 
uttryck präglar museets arbete. Här ryms utställningar inomhus och utomhus och på webben 
sida vid med pedagogiska program, stora och små dokumentationer och insamlingar, öppna 

och berättande samlingar och magasin, kurser, förläsningar och andra program, vandringar i 
kulturlanskapet, rådgivning kring byggnadsvård, kulturmiljöutredningar mm.  

 
Sörmlands museums vision är att ”Vidga vyer och väcka engagemang” och verksamhetens 
mål är att bidra till att människor påverkar samhället och sin livssituation. Museets 
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verksamhetsidé är att ge perspektiv på samtid och framtid, på gårdagens, dagens och 
morgondagens samhälle och på hur det är, varit och skulle kunna vara, att vara människa. Det 
innebär att inspirera till reflektion, handlande och skapande. Museets fokus är att ha 

människan i centrum och finnas mitt i dagens samhälle och detta ska känneteckna all 
verksamhet.  

 
Historien kan visa på mångfacetterade verkligheter, på hur olika processer format och formar 
oss idag och på hur vi alla är del i att skapa det som imorgon blir historia. Historia kan ge 

bakgrund, förståelse och nya infallsvinklar. Även konsten och slöjden kan väcka nya världar 
och idéer och ge oanade perspektiv. Historien, konsten och slöjden kan bidra till möten, 

empati och förståelse människor emellan. Dagens självklarheter och invanda föreställningar, 
normer och beteenden kan undersökas och ifrågasättas. Ett fortsatt centralt utvecklingsområde 
är att arbeta med tematiska projekt och frågor som är angelägna i dagens samhälle och för 

dagens människor. Historiens, konstens och slöjdens samtidsreflekterande och kritiska 
potentialer och möjligheter att ge nya perspektiv och väcka engagemang och kreativitet ska 

utnyttjas på mångsidiga sätt och i dialog med olika aktörer och grupper.  
 
Historia, kulturarv, konst och slöjd inte bara finns i alla samhällen, utan används för en mängd 

olika syften. Att medvetet förhålla sig till de olika användningarna som finns i dagens 
samhälle är nödvändigt för museet. Det kan t ex vara att motarbeta stereotypa och förenklade 

historiebilder eller exkluderande sätt att utnyttja historia, kulturarv, slöjd eller konst. Att 
aktivt arbeta för att fördjupa medvetenheten om hur historia, konst och slöjd används är det 
andra viktiga utvecklingsområdet. Det påverkar museets hela verksamhet och innebär också 

att bidra i debatt och kunskapsförmedling kring t ex historieanvändning, källkritik och bruk av 
kulturarv.  

En förutsättning för museets arbete är att ha, och ständigt utveckla, god kunskap inom 

museets olika ämnesområden och arbetsfält, hålla god kontakt med kunskapsutveckling och 
forskning inom fälten och bidra till utvecklingen av ny kunskap. Att fördjupa och vidga 

relationerna till forskning och universitet liksom bidra till produktion av ny kunskap är därför 
ytterligare ett viktigt utvecklingsområde för den regionala museiverksamheten. 

Sörmlands museum ska rymma många perspektiv och röster, nutida och historiska. Bjuda in 

till delaktighet och bidra till mångfald. Det ska vara ett museum vilket människor känner är 
relevant och intressant att komma till, och där man känner sig inbjuden att delta och bidra. Ett 

fortsatt utvecklingsarbete kring delaktighet är viktigt under perioden. Under kommande år ska 
museets nya hus utvecklas till en levande och väl använd mötesplats för många människor. 
Det blir en huvuduppgift men det utesluter inte fortsatt satsningar på att museets verksamhet, 

som t ex utställningar, runt om i länet också ska främja möten mellan människor.  

Sörmlands museum ska finnas på olika platser och i olika sammanhang, på många olika 

arenor, runt om i hela Sörmland och på webben. Att finnas på lätt tillgängliga, och gärna 
otraditionella, arenor, t ex utomhus och i offentlig miljö, är en tydlig ambition. Sörmlands 
museum ska finnas där människor finns likaväl som museets lokaler ska vara attraktiva 

mötesplatser för många människor och ge goda förutsättningar till möten mellan olika 
människor. Att vidareutveckla arbetet med att finna och använda nya arenor för 

museiverksamheten är således ett utvecklingsområde. 

Alla delar av museets, och museipersonalens, arbete syftar till att ge publik och deltagare 
kunskaper och upplevelser. Ett utåtriktat och pedagogiskt förhållningssätt är därför en 

grundsten för all verksamhet och allt arbete i museet. Det kräver ett ständigt utvecklingsarbete 
att finna former som är intressanta och attraktiva för många olika människor med skiftande 
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bakgrund, åldrar, intressen och förutsättningar. Prioriterade målgrupper av barn, unga och 
äldre, men ambitionen är inte minst att bidra till att människor i olika åldrar och generationer 
möts. 

En annan grundsten är berättande, och berättelser. Museet bevarar för att berätta, för att vi alla 
i samhället ska kunna ta del av historien på levande, människonära och mångsidiga sätt. 

Därför finns museets samlingar, och därför arbetar museet med kulturmiljöer och landskap. 
Museet ska också vara med och skapa förutsättningar för att även framtidens människor ska 
kunna få perspektiv genom historien och uppleva rika, levande och mångfacetterade 

kulturarv, materiella såväl som immateriella. Därför arbetar museet med insamling, 
dokumentation, tillgängliga och på olika sätt använda samlingar samt med rådgivning och 

information kring kulturmiljöer, hantverk och slöjd liksom med att ta väl hand om 
samlingarna och inspirera många att ta tillvara historia och kulturlandskap. Levande, relevanta 
och använda samlingar är ett centralt utvecklingsområde för Sörmlands museums vars 

satsningar på berättande magasin, stora och små dokumentationsprojekt och på att aktivt 
bjuda in människor att bidra med sina historier och berättelser således kommer att fortsätta 

med kraft. Inte minst ska fortsatta satsningar göras på mindre väl representerade grupper, 
skeende och berättelser. Att se till att samlingarna fortsatt är levande och använda, liksom att 
bidra till levande kulturmiljöer, kräver att museet bedriver ett ständigt pågående utvecklings- 

och förnyelsearbete. 

I en globaliserad värld och i en värld präglad om omfattande migration är kunskapen om 

global historia och andra världsdelar och länders historiska utveckling liksom förståelse för 
andra kulturer och traditioner av stor betydelse. Att utveckla verksamhet som bidrar till detta, 
som synliggör historia, konst och slöjd från hela världen är ett viktigt utvecklingsområde 

under planeringsperioden. Det innebär också att söka internationella samarbeten. 

En förutsättning för de uttalade ambitionerna inom de olika utvecklingsområdena är att 
utveckla, vidareutveckla och fördjupa samarbeten inom och utom länet med skiftande aktörer. 

Det är i sig ett utvecklingsområde. 

Med den visionen, inriktningen och de beskrivna utvecklingsområdena är de nationella 

målens portalparagraf central för Sörmlands museum.  Under perioden kommer samtliga 
nationella mål aktuella. Det gäller under hela perioden men målet om internationellt 
samarbete kommer i första hand att gälla under de senare åren.  
 

Under kulturplansperioden 2019-2022 arbetar Sörmlands museum med samtliga nationella 
kulturplansmål. 

 
 
Svenskt barnbildarkiv  
Svenskt barnbildarkiv (SBBA) samlar in och bevarar barns berättelser som skapats i bilder. 
Målet är att väcka intresse för barns bildskapande och det som barnen berättar genom bilder 

samt att erbjuda möjligheter att finna kunskap om det. Arkivet ger också möjlighet för barn, 
upp till 20 år, att få sina bilder bevarade för framtiden. Med olika kreativa processer kan barn 

och unga beskriva och reflektera kring sin egen samtid och ge sin syn på hur saker hänger 
samman eller hur de borde se ut. SBBA tar sig an uppdraget att aktivt söka upp, samla in, 
bevara och visa dessa berättelser från barn i regionen, men också från andra delar av Sverige.  

 
I dag finns cirka 650 000 bilder i arkivets samlingar. De äldsta bilderna gjordes i slutet av 

1800-talet och de senaste nuvarande år. SBBA vänder sig till forskare och studenter som vill 
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använda barns bilder som källmaterial, men också till en intresserad allmänhet som vill ta del 
av bilderna som finns i arkivet.  
 

 
Utåtriktad verksamhet 

SBBA ska vidareutveckla arbetet med att synliggöra arkivet och arkivets verksamhet i 
regionen samt öka kännedom om arkivet och barns berättande genom bilder. Detta görs 
främst genom regionala samarbeten via pedagogisk programverksamhet, föreläsningar och 

utställningar. Genom att tillhandahålla material och/eller resurser har SBBA:s verksamhet en 
stödjande funktion till de regionala kulturaktörerna. Andra kulturinstitutioner som arbetar 

med barns skapandeprocesser har också möjlighet att överlämna barns bilder för arkivering. 
Den utåtriktade verksamheten ska också påvisa och framhålla arkivets forskningspotential.  
 

 
Insamling 

SBBA ska vidareutveckla insamlingsarbetet av barns bilder. Med större fokus på tematiska 
frågeställningar som angriper aktuella samhällsfrågor kan bildsamlingarna berikas och få en 
djupare och mer fokuserad inriktning. På så sätt kan SBBA samla in bildsamlingar, som ökar 

mångfalden och skapar ökad jämlikhet bland arkivbildarna. Inom regionen är det viktigt att 
samla in berättelser från barn i olika åldrar och från olika bakgrund.  Genom att medvetet 

styra insamlingarna och aktivt fråga efter barns uppfattning om det som händer omkring dem, 
kan arkivet få ett material som går på djupet i viktiga frågor. Det fördjupade insamlingsarbetet 
kommer att vara en kompletterande metod till arbetet att ta emot och samla in sådant som 

skapats utan ramar och frågeställningar, det material som visar barnets helt eget valda motiv 
och inriktningar. För att nå fler barn ska vi arbeta aktivt och uppsökande med tematiska 
insamlingar och vidareutveckla möjligheterna till att genomföra dokumentationer som inte 

bara består av bilder, utan också fördjupningar som kan tillkomma genom samtal och 
intervjuer. Barnens berättelser blir en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. I arkivet 

bevaras de och blir till historiska källor som möjliggör att de kan återberättas i framtiden. 

 

 
Bevara och tillgängliggöra 

För att möjliggöra att barnbilderna blir tillgängliga och bevaras för framtiden ska arbetet med 

att bevara bilderna prioriteras. Ett utvecklingsområde är att se till att det finns tillförlitliga 
registrerings- och bevarandesystem för arkivets bildsamlingar. Endast när de är registrerade, 

digitaliserade och säkrade, kan bilderna bli tillgängliga som källor för forskning och studier 
liksom för utställnings- och/eller pedagogisk verksamhet.  

 

 
Samarbeten regionalt, nationellt och internationellt 

Ett utvecklingsområde för SBBA är att upprätta samarbeten såväl inom regionen som 
nationellt och internationellt. Upprättandet av kontakter och nätverk som verkar inom området 

barns bildskapande ger möjligheter till värdefulla kunskapsutbyten. Då det inte är så många 
aktörer som arbetar med barns bildskapande och bevarande av dessa, behövs en mötesplats, 
ett forum, där intressenter från framförallt de nordiska länderna, kan ansluta sig och diskutera 

frågor som rör det arbete som görs i regionen Sörmland, men också om aktuella uppdrag i 
hela Sverige samt i andra länder.  
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För att verka för ökad forskning ska SBBA söka upp möjliga samarbeten och nätverk inom 
universitet och högskolor, men också inom andra områden där det finns intressenter som vill 
använda bildsamlingarna för forskning och studier.  

 
Under kulturplansperioden 2019-2022 arbetar Svenskt barnbildarkiv med följande nationella 

kulturplansmål: 
 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor, 
 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas, 

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan 
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 

 

 

 

BILD OCH FORM  
 
Bild- och formområdet är en sammanfattande benämning av det kulturområde som omfattas 
av bildkonst, konsthantverk och formgivning inom en mängd olika medier. 
 

Det regionala bild och formområdet som även innefattar konstfrämjande verksamheten utgår 
från konstenheten på Sörmlands museum. Grunden för båda konstverksamheterna är museets 
vision ”Vidga vyer och väcka engagemang”. 

  
Bild- och formkonst är angelägen eftersom den kan hjälpa till och synliggöra viktiga 

frågeställningar där de traditionella språken inte räcker till. Inom bild och formområdet har 
Sörmlands museum och den regionala konstverksamheten valt att främst fokusera på gräns- 
och genreöverskridande uttryck där bland annat samtidskonsten befinner sig.  

 
Samtidskonst är ett svävande begrepp som inte ringar in en viss stil. Ett gemensamt drag är 

ändå att man genom konsten vill försöka kommentera, dokumentera eller reagera på vår 
samtid eller utmana fastställda överenskommelser och normer. Det kan handla om vilka 
material konstnären väljer att jobba med heller vilka ämnen, sammanhang eller uttryck hen 

valt. Det är därför grundläggande att synliggöra både vad begreppet samtidskonst betyder, 
vilka dess utövare är och hur deras situation ser ut. 

 
Från och med 2019 kommer graffiti som konstform att ingå i Sörmlands museums uppdrag 
för samtidskonst inom området streetart. Resultaten och erfarenheterna från 

samverkansprojektet ”Graffititurné Sörmland” kommer att tillvaratas och byggas vidare på. 
Som en brygga mellan graffititurnén och det regionala samtidskonstuppdraget kommer en 

Graffititurné Sörmland: utställning att genomföras under 2019. 
 
Att främja ett öppet och nyfiket utforskande av nya uttryck, nya innehåll och nya samarbeten 

inom konsten och bland konstnärerna är av stor vikt eftersom konsten kan hjälpa till att 
utmana invanda tankesätt och beteenden. Det gäller därför att stimulera möjligheterna för 

konstnärerna att kunna arbeta under längre perioder med att utveckla sitt konstnärskap. Det 
ökar premisserna till att både den konstnärliga kvaliteten höjs och skapar utrymme till 
experiment och konstnärlig förnyelse. Premisserna för de regionala professionella bild- och 

formkonstnärerna att kunna basera sin försörjning på utfört konstnärligt arbete och att 
koncentrerat kunna arbeta som konstnär behöver undersökas. En gemensam diskussion kring 
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konstens och konstnärernas roll i den regionala utvecklingen och hur den bäst kan stimuleras 
kommer att initieras. Därför kommer den regionala konstverksamheten att verka för 
kompetensutveckling och informationsträffar för offentliga aktörer, konstnärer samt 

civilsamhälle inom exempelvis enprocentregeln, anbudsförfarande samt att verka för att 
medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet) erbjuds utställande konstnärer. 

Ytterligare ett sätt att bidra till att stärka bild och formkonst områdets position i regionen är 
att stimulera och utveckla infrastrukturen för dess verksamhet i regionen. 
 

En viktig utgångspunkt för den regionala verksamheten inom bild- och formområdet är att 
sätta människan i centrum. Vad innebär det att vara människa, hur påverkar vi vår omgivning, 

hur har det sett ut och hur kan vi gå vidare? Därför är det viktigt att samverka och använda de 
resurser och kunskaper som finns tillgängliga på museet för att på bästa sätt berätta historier 
med olika anslag ur olika perspektiv. Antingen genom att ingå som en del i andras projekt 

eller att låta andra vara en del av konstenhetens olika projekt.  
 

Bild och formkonsten och dess aktörer är också viktiga som en oberoende röst i en alltmer 
polariserad värld. Syftet med den regionala konstverksamheten är att verka för och stimulera 
en levande och samhällsrelevant konst både på museet och i hela regionen. Det kan göras 

genom att såväl stödja aktiva konstnärer och arrangörer som främja pedagogisk verksamhet 
och utställnings- och programverksamhet.  

 
Det regionala främjande arbetet inom bild- och formområdet bedrivs av en 
länskonstkonsulent i nära samarbete med övriga verksamheter inom museet, inklusive 

hemslöjden samt med andra regionala kulturfrämjande verksamheter, samt med skiftande 
aktörer inom länet och dess konstliv. Viktigt är även att utveckla det internationella och 
interkulturella samspelet för att säkerställa att fler kompetenser, erfarenheter, perspektiv och 

konstnärliga uttryck kan tillvaratas och få utrymme på fler arenor i regionen. Det skapar också 
möjlighet för upplevelser av internationell karaktär och öppnar för internationella utbyten för 

regionens professionella bild- och formkonstnärer. Internationella och nationella utblickar kan 
även säkerställa att aktuell kunskap inom den konstnärliga scenens utveckling och dess skilda 
uttryck som den konstpedagogiska kan tillgodoses. 

 
Sörmlands museums nya hus i Nyköping blir ytterligare en arena för konsten i regionen. Det 

bidrar till att museet kan bli ytterligare en mötesplats där, inte bara konstnärer, utan 
människor med olika bakgrunder och över generationsgränserna kan mötas. Under kommande 
år kommer den regionala konstverksamheten fortsättningsvis att synas på skiftande arenor och 

i olika sammanhang i hela regionen och i samverkan med lokala eller regionala arrangörer. På 
så sätt når man bäst en mångfald av människor där konsten kan vara något att samlas kring för 

att utbyta erfarenheter, diskutera eller lära något nytt av. Att främja konstens och 
konstnärernas möjligheter att finnas på publika platser där konsten normalt inte syns är därför 
en fortsatt viktig uppgift under kommande år. Det handlar även om att se över möjligheten att 

utveckla den regionala konstverksamhetens och konstfrämjande uppdragets närvaro på de 
olika digitala arenorna. Både för att nå nya grupper och för att öka tillgängligheten för de som 

på ett eller annat sätt inte har möjlighet att fysiskt ta sig till olika arrangemang.  
 
Det är också av stor vikt att under kommande period bidra till att väcka barn och ungas 

nyfikenhet kring bild- och formområdet. Att de kan se bildkonstens universella språk som ett 
alternativ att använda för att berätta hur de ser på sig själva, sin omgivning och den situation 

de kommer ifrån. Det kan göras genom att stimulera till att fler använder Skapande skola- 
medel inom bild- och formområdet samt genom att uppmärksamma regionens offentliga 
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konstaktörer om nödvändigheten med att ha en konstpedagogisk programverksamhet. Barnens 
nyfikenhet kring bild- och formområdet är även en möjlighet att väcka de vuxna närståendes 
intresse. 

 
Inom museet kommer vi att tillsammans med övrig verksamhet aktivt utveckla de 

pedagogiska verkstäderna såväl som övrig programverksamhet. Det kan hjälpa till att öka 
intresset samt förståelsen för dagens olika konstnärliga uttryck. Tankar och idéer som 
självklart bör ses som och kan vara en tillgång för hela regionen. Något vi även bör samverka 

kring med andra aktörer i regionen.  
 

Under de kommande åren kommer fokus att ligga på konst från hela världen och då inte minst 
på konsttraditioner och konstvärldar utanför den vedertagna västerländska. Att 
uppmärksamma konst från hela världen inkluderar också att främja möjligheterna för 

invandrade konstnärer att verka i sitt nya hemland, liksom att uppmärksamma konst och 
konstnärer från de nationella minoriteterna. 

 
Konstverksamheten i samverkan med övriga verksamheter på museet ska öppna för 
möjligheten till nya berättelser. Att låta dåtid möta nutid och tillsammans lägga grunden till 

en gemensam plattform mot framtiden är en viktig utmaning inte bara för konsten och 
Sörmlands museum utan för hela det sörmländska kulturlivet. 

 
Under kulturplansperioden 2019-2022 arbetar Sörmlands museums Bild- och 
formverksamhet med följande nationella kulturplansmål: 

 
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor, 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 
 främja interkulturellt utbyte och samverkan 

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 
 
 

 

HEMSLÖJDSFRÄMJANDE VERKSAMHET  

 
Den regionala hemslöjdsfrämjande verksamheten utgår från Sörmlands museum som är 

huvudman för regionens länshemslöjdskonsulenter inom hård slöjd, vilket innebär trä och 
metall, textil slöjd och slöjd för barn och unga. Arbetet sker utifrån perspektiven kulturarv, 
kunskapsförmedling och näring. Visionen är att vidga vyer och väcka engagemang. Slöjd är 

jämte historia och konst ett av de ben som Sörmlands museum står på. Ofta samverkar dessa 
områden i de program och projekt som bedrivs vid museet. I samband med att Sörmlands 

museums nya hus invigs kommer integrationen och samverkan mellan områdena att öka 
ytterligare. 
  

Slöjd och hantverkskunskaper bygger på kunskap som uppkommit ur människors behov av att 
skapa goda levnadsbetingelser. Det gör att slöjden till sitt väsen är uppfinningsrik, nyfiken 

och innovativ. Slöjden utvecklas ständigt och knyter ihop dåtid, nutid och framtid. Slöjden är 
i många frågor dagsaktuell och framtidssyftande, inte minst när det gäller hållbar utveckling 
utifrån alla dess aspekter - sociala, ekologiska och ekonomiska. Slöjden utgår även idag till 

stor del från människors behov även om det delvis har skett en förskjutning från materiella 
behov till behov av att skapa själva, vara kreativ och oberoende. I dagens samhälle är det allt 
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mer angeläget att ge möjlighet till det för många människor. Att med hjälp av och med 
utgångspunkt från slöjden arbeta med idag angelägna frågor och teman är fortsatt ett viktigt 
utvecklingsområde för den sörmländska hemslöjdsverksamheten.  

 
Slöjden är global och gränslös. Händerna har sitt eget språk, därför behövs inte alltid orden. 

Det innebär att slöjden på olika sätt kan fungera som brobyggare mellan människor. Den kan 
överbrygga språkbarriärer och fördomar om människors olikheter. Ett utvecklingsområde är 
därför att genom olika utställningar, program och uppsökande verksamhet arbeta med slöjd ur 

både ett interkulturellt och internationellt perspektiv. Det gäller både professionella och 
amatörer. I Sörmlands museums samlingar finns många hantverksföremål som kan kopplas 

samman med traditioner och föremål från hela världen. Det kan både ge nya perspektiv samt 
skapa både samhörighet och delaktighet. 
 

Att slöjd, hantverk och skapande ska bli en naturlig del av människors vardag är ett prioriterat 
utvecklingsområde. En av slöjdens styrkor är att den har relativt låga trösklar och att många 

människor sysslar med slöjd och hantverk på olika sätt. Under den kommande 
kulturplansperioden är ambitionen att sänka trösklarna ytterligare, bjuda in brett och verka för 
ett vidgat deltagande.  Här blir Sörmlands museums nya pedagogiska verkstäder en viktig bas 

där det kommer att erbjudas en rad olika workshops och kurser för olika målgrupper. 
Parallellt är det viktigt att skapa flera mötesplatser och arenor för slöjd. Det handlar dels om 

geografisk spridning men också att förlägga slöjdprogram och workshops till platser där olika 
grupperingar i samhället möts. Det kan exempelvis vara en fritidsgård, ett äldreboende, ett 
asylboende eller i speciella bostadsområden. På landsbygden eller i städer. För att öka en 

fysisk tillgänglighet och sänka trösklarna till slöjdande för människor med olika 
funktionsvariationer kommer ett arbete att påbörjas för att utveckla hjälpmedel och 
arbetsmetoder som kan underlätta detta.  

 
Barn och unga är prioriterade målgrupper. Slöjden ger barn och unga möjligheter att utveckla 

sina skapande och kreativa processer samt tänka lösningsorienterat. Den ger också praktiska 
perspektiv på historia, globalitet och hållbar utveckling. Att nå barn i hela länet är ett 
angeläget utvecklingsområde liksom att erbjuda olika pedagogiska program, antingen i 

samverkan med historia och konst eller enbart utifrån slöjdområdet.  Arbetet med att nå barn 
och unga innebär dessutom att det är angeläget att nå ut till olika lärargrupper och erbjuda 

fortbildningar av olika slag, både av mer praktiska och problematiserande slag.  
 

Äldre är en annan prioriterad målgrupp för Sörmlands museum. Slöjden och dess möjligheter 

till eget skapande och aktivitet ger perspektiv som kan engagera och motivera till ett aktivt 
deltagande i samhället. Det kan både gälla att ta vara på äldres tidigare kunskaper men också 

att lära nytt. Eget skapande främjar även livskvalitet och hälsa. Ambitionen är att nå både 
yngre och äldre pensionärer, i eget boende och på äldreboende. En annan ambition är att 
människor med olika åldrar ska mötas på ett naturligt sätt något som det finns goda 

förutsättningar för i slöjden. 
 

Slöjden har alltid ett ben i tradition och äldre kunskap. Traditionell hantverkskunskap är ett 
prioriterat område i Unescos konvention om tryggande av immateriella kulturarv. Det är ett 
utvecklingsområde som Sörmlands museum kommer att arbeta med under perioden, med 

perspektiv både bakåt på historien och framåt mot nutiden och framtiden. Vilken kunskap är 
värd att bevara? Vad händer om kunskapen att använda sina händer faller i glömska? Påverkar 

det oss på andra sätt? Vårt intellekt, vår förmåga att lösa problem, våra konsumtionsmönster? 
Museet kommer att fungera som ett nav i länet för att dokumentera och sprida kunskap om det 
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immateriella kulturarvet inom slöjd och hantverk. I och med Sörmlands museums berättande 
magasin, utställningslokaler, pedagogiska verkstäder och arkiv finns en god potential att 
koppla materiellt kulturarv direkt till immateriellt utövande. Med hjälp av digitala tekniker 

och spridning på webben kan dokumentationer göras och spridas. 
 

Hemslöjdverksamheten utgår från att ta tillvara och utveckla slöjdens material, teknik, 
funktion och form. Traditionellt har föremålen främst varit tillverkade i naturmaterial. Så är 
det till viss del fortfarande men idag är återbruksmaterial och återbruk viktiga delar av den 

samtida slöjden.  
 

De professionella och semiprofessionella slöjdarna och hantverkarna ökar i länet. Det är ett 
viktigt utvecklingsområde att stärka den kulturella och kreativa näringen där slöjd, 
konsthantverk och hantverk ingår samt stärka den regionala utvecklingen inom området. Både 

inom produktion och inom upplevelsebaserad verksamhet. Det kommer att göras genom olika 
utbildningsinsatser, både inom länet och i samverkan med länshemslöjdskonsulenter i 

närliggande län samt genom individuell rådgivning. Vidare genom nätverksträffar och 
information, via Sörmlands museums butik samt genom att engagera och förmedla slöjdare 
och hantverkare till olika pedagogiska program.  

 
Samtliga utvecklingsområden inom slöjdområdet gynnas av, och i vissa fall förutsätter, 

samarbeten mellan olika aktörer och mellan olika verksamhetsgrenar. Ökad samverkan ger 
bättre resursutnyttjande och möjliggör för mer verksamhet. Samverkan och samarbeten kan 
också utveckla kvalitet och förnyelse när perspektiv, arbetssätt, kunskaper och nätverk möts. 

Att arbeta gräns- och genreöverskridande såväl inom den egna institutionen som med andra 
kultur- och samhällsinstitutioner utvecklar ytterligare kvalitet och förnyelse.  
 

De nationella målens portalparagraf stämmer väl med den hemslöjdsverksamhet som finns 
och vidareutvecklas länets hemslöjdskonsulenter vid Sörmlands museum av. Verksamheten 

syftar också till att uppfylla de underliggande nationella kulturpolitiska målen. Under 
periodens senare del kan även internationella samarbeten bli aktuella.  
 

Under kulturplansperioden 2019-2022 arbetar den Hemslöjdsfrämjande verksamheten med 
samtliga nationella kulturplansmål. 

 
 
 

REGIONAL ENSKILD ARKIVVERKSAMHET 
 

Arkiv Sörmland 
Arkiv Sörmland är en ideell förening bildad av representanter från närings- och föreningsliv, 

enskilda personer och länets kommuner. Arkiv Sörmland vårdar och bevarar arkiv från hela 
den enskilda sektorn i Sörmland. Detta innefattar arkiv från bland annat föreningar, företag, 
stiftelser, gårdar och privatpersoner. 

 
Arkiven spelar en allt viktigare roll i ett demokratiskt samhälle i takt med att nya digitala 

medier förenklar tillgången till information samtidigt som det blir allt svårare att navigera i 
detta flöde. Det gör källkritik till en fråga av yttersta vikt, en fråga som arkiven sedan länge 
arbetar aktivt med. De handlingar arkiven rymmer fyller dessutom en viktig funktion för hela 

samhället genom att vara öppna för alla. Att arkiven är öppna för alla gynnar ett demokratiskt 
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tänkande för framtida generationer. Insamlade handlingar utgör en viktig del i vårt 
gemensamma kulturarv. 
 

 
Utvecklingsområden 2019-2022 

Arkiv Sörmland driver sedan 2016 utvecklingsprojektet Ungas digitala minnen som kretsar 
kring insamling, bevarande och tillgängliggörande av unga sörmlänningars digitala 
kommunikation. Genom projektet görs ungdomar delaktiga i skapande och dokumentation av 

framtidens kulturhistoria. De ges även möjlighet att lära känna det traditionella pappersarkivet 
som en möjlig källa till kunskap. Att förhålla sig källkritiskt i mötet med arkivhandlingar 

aktualiseras här på ett självklart sätt. Det arkivpedagogiska perspektivet spelar en viktig roll i 
arbetet. De unga ges möjligheten att se sig själva i förhållande till och som en del av historien.  
 

För att möta ett föreningsliv i förändring, och samtidigt öka representativiteten i de arkiv som 
bevaras genom att involvera unga, har Arkiv Sörmland som ambition att fånga upp de nya 

sammanhangen där dagens unga kanaliserar sitt engagemang t ex sociala medier.   
 
Projektet stöds av Landstinget Sörmland och Statens kulturråd. Under projektets sista år, 

2019, är avsikten att det görs självgående genom att integreras i den ordinarie verksamheten. 
 

Genom åren har Arkiv Sörmland arbetat med punktinsatser på olika ställen i Sörmland när det 
funnits behov. Arkiv Sörmlands styrelse beslutade 2017 att de kommande åren arbeta mer 
metodiskt utifrån en fastlagd, strategisk plan för länet. Det ger möjlighet att fokusera på en 

kommun i taget, med ett halvår per kommun. Ett sådant samlat grepp ger bättre 
förutsättningar för att öka kännedomen om Arkiv Sörmland både bland föreningsaktiva och 
företagare liksom hos arkivanvändare i hela länet. Genom föreningsupprop, 

näringslivskontakter, ordnings- och förteckningsarbeten, arkivkurser och annan utåtriktad 
verksamhet sprids kunskapen om Arkiv Sörmland som en främjande resurs. En 

kommundialog på ledningsnivå för att uppdatera våra kommunavtal sker parallellt. Arbetet 
bedrivs i samarbete med kommunarkiven.  
 

Den största utmaningen för såväl offentliga som enskilda arkiv är hanteringen av den digitala 
information som sedan ett kvarts sekel finns hos arkivbildarna. Vägar för ett långsiktigt 

bevarande av bland annat sociala medier utarbetas inom vårt eget projekt Ungas digitala 
minnen. Övrig digital information, som för närvarande inte förvaras långsiktigt, handlar om 
digitala bilder, digitala dokument, Facebook-flöden, hemsidor m.m. Under de senaste åren har 

de enskilda arkiven tagit ett stort kliv framåt genom en rad initiativ på området. I denna 
utveckling ligger Arkiv Sörmland i framkant tack vare flera e-arkivprojekt. 

 

Inom perioden vill vi fortsätta samverkan på regional och interregional nivå. Samverkan, då 
olika kulturer möts, främjar utveckling och förnyelse samt ger nyskapande samverkansvinster. 

Tillsammans med Länsbildningsförbundet Sörmland och Södermanlands hembygdsförbund 
driver Arkiv Sörmland projekt med fokus på arkivering av det sörmländska föreningslivets 

digitala handlingar, där arbetet nått en mer konkret nivå. Ett eget e-arkiv är under uppbyggnad 
i en interregional satsning där förutom Arkiv Sörmland också Arkiv Gävleborg och 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län ingår. Allt detta bidrar till stor kunskapsuppbyggnad inom 

Arkiv Sörmland, vilket gör Arkiv Sörmland till en resurs för andra genom kunskapsspridning 
både i och utanför länet. På nationell nivå pågår förarbetet för en framtida gemensam e-

arkivslösning för den enskilda arkivsektorn. Ett arbete där erfarenheterna från Arkiv 
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Sörmlands olika projekt ger viktig input. Under perioden kommer Arkiv Sörmland att 
intensifiera arbetet med att digitalt arkivera i arkivets e-arkiv. 
 

Under kulturplansperioden 2019-2022 arbetar Arkiv Sörmland med följande nationella 
kulturplansmål: 

 
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor, 

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 
 främja interkulturellt utbyte och samverkan 

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 
 
 

 

REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET  
 
Under 2019 byter Länsbiblioteket Sörmland beteckning till Biblioteksutveckling Sörmland. 
Folkbiblioteken i Sörmlands nio kommuner och den regionala biblioteksverksamheten ingår i 

en nationell biblioteksinfrastruktur. Bibliotekens gemensamma uppdrag är att verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning 
och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt (Bibliotekslagen). Den regionala 
biblioteksverksamhetens specifika uppdrag är att bidra till folkbibliotekens 

verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet och att i dialog med Kungliga biblioteket, 
kommuner och landsting följa upp antagna biblioteksplaner (Bibliotekslagen).  

 
Den regionala biblioteksverksamheten ger tillsammans med folkbiblioteken i Sörmland 
människor möjlighet att utöva sina mänskliga rättigheter och aktivt bidra till ett hållbart 

samhälle. Biblioteken är en stark och kreativ kraft för demokrati och flerspråkighet i hela 
landet.  

 
Folkbiblioteken i alla kommuner i Sörmland stärker den sociala sammanhållningen både på 
landsbygden och i städerna och bidrar till att bygga starka och hållbara samhällen. 

Bibliotekens samarbete ger alla människor tillgång till information och möjliggör lärande 
genom hela livet. Biblioteksverksamheterna bidrar på flera sätt i arbetet med att nå de 17 

globala målen för hållbar utveckling som FN antagit genom Agenda 2030.  
 
Den regionala biblioteksverksamheten vill stärka de kommunala bibliotekens funktion som 

öppna demokratiska platser och rum för kultur där människor möts, skapar och utvecklas 
tillsammans. Målet är att biblioteksverksamheterna i ännu högre grad än i dag är tillgängliga 

för alla och möter människor där de befinner sig, på flera platser också utanför det fysiska 
biblioteksrummet. Biblioteksutveckling Sörmland stärker biblioteken genom att kommunicera 
deras roll för demokrati, kunskap, yttrande- och åsiktsfrihet och som viktiga 

samarbetspartners till många andra samhällsfunktioner. Den regionala biblioteksverksamheten 
prioriterar insatser som riktar sig till barn och unga, äldre, personer med 

funktionsnedsättningar, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter 
samt urfolket samer.  
 

Under planperioden stärker verksamheten bibliotekens arbete med att öka människors medie- 
och informationskunnighet så att fler barn, unga, vuxna och äldre blir digitalt delaktiga och 
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utvecklar sitt kritiska tänkande. Biblioteksutveckling Sörmland bidrar till att FN:s konvention 
om barnets rättigheter implementeras och att biblioteken utvecklas som inkluderande och 
flerspråkiga arenor tillgängliga för alla.  

 
Den regionala biblioteksverksamheten bidrar till folkbibliotekens utveckling genom löpande 

gemensamma samtal om vad biblioteken är och kan vara idag och i framtiden. Verksamhetens 
omvärldsbevakning gör kunskaps- och nätverksspridning möjlig.  
 

När kommunbiblioteken kopplas ihop med varandra, och andra aktörer, kan samarbeten kring 
goda idéer uppstå oavsett geografiskt avstånd. Biblioteksutveckling Sörmland handleder, ger 

metodstöd, leder förändringsprocesser och samordnar utvecklingsprojekt. Verksamhetens 
användning, och kommunikation, av forskning bidrar till nationell och internationell 
biblioteksutveckling och ökad samverkan.  

 
Under planperioden stöds biblioteksutveckling som främjar de nationella minoriteterna och 

urfolket samernas möjligheter att bevara, använda och utveckla sina språk och sin kultur. 
Förutsättningarna för nya sätt att ge regionalt stöd till biblioteksutveckling och bibliotekens 
fördjupade mediestrategiska samverkan undersöks.  

 
Tillsammans med folkbiblioteken i Sörmland främjar den regionala biblioteksverksamheten 

allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. 
Barn- och ungas rätt till kultur uppmärksammas och internationellt och interkulturellt utbyte 
främjas. Likaså främjas ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. 

 
Under kulturplansperioden 2019-2022 arbetar Biblioteksutveckling Sörmland med följande 
nationella kulturplansmål: 

 
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 

skapande förmågor, 
 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 
 främja internationellt och interkulturellt utbyte 

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 
 

 
 

LÄS- OCH LITTERATURFRÄMJANDE 
 
Syftet med den regionala läs- och litteraturfrämjande verksamheten är att ge alla barn, unga, 

vuxna och äldre lika möjligheter till goda läsupplevelser, att dela kunskaper och språk, att 
uttrycka sig genom litteratur och berättelser på alla sina språk, enskilt och tillsammans. 

 
Att ha tillgång till litteratur och läsning utifrån sina egna behov är en mänsklig rättighet och 
en förutsättning för att vara aktiv, må bra och känna sig delaktig. Biblioteken har en lång 

tradition av att bedriva läsfrämjande verksamhet och de är en viktig mötesplats för berättelser, 
författare och läsare. Litteraturen har ingen naturlig instans på nationell eller regional nivå 

som värnar dess egenart som konstområde och stärker dess aktörer, arenor och målgrupper. 
För att stärka litteraturen som konstform i Sörmland behöver en regional infrastruktur byggas 
upp i dialog med olika aktörer. 
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Målgruppen för den regionala litteratur- och läsfrämjande verksamheten är barn, unga, vuxna 
och äldre samt medarbetare vid de kommunala folkbiblioteken i Sörmland. Viktiga 
samarbetspartners är författare, förlag, bokhandel, folkhögskolor, studieförbund, 

barnhälsovård, förskola, skola, äldreomsorg, LSS-omsorg samt regional scenkonst- och 
museiverksamhet.  

 
 

Läsfrämjande 
Den läsfrämjande verksamheten vill utifrån ett vidgat läsbegrepp skapa möjligheter för 
biblioteken att utforska nya och kreativa arbetssätt som bidrar till att fler människor upptäcker 

glädjen i att läsa. Genom att samverkan och kunskapsutbyte mellan biblioteken och andra 
professioner som arbetar språk- och hälsofrämjande stärks bidrar verksamheten till ökad 
folkhälsa i Sörmland.  

 
Under planperioden ökas antalet insatser som stärker de yngsta barnens språkutveckling. Nya 

sätt för biblioteken att nå barn och unga på deras fritid stöttas och satsningar som riktar sig till 
personer med annat modersmål än svenska prioriteras. Fler människor ges tillgång till 
information och litteratur genom att insatser, och samverkan, som gör läsning tillgänglig för 

alla utifrån var och ens förutsättningar oavsett läsnedsättning eller funktionsnedsättning 
stimuleras.  

 
Tillsammans med folkbiblioteken och andra aktörer i Sörmland ges ökad tillgång till en 
mångfald av litteratur på olika språk och i olika format. Genom att undanröja hindren för 

läsning ges fler människor möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur. 
 

 

Litteraturfrämjande 
Den litteraturfrämjande verksamheten vill ge fler människor röst och möjlighet att utveckla 

sina skapande förmågor genom att uttrycka sig genom det skrivna och talade ordet. Den 
litteraturfrämjande verksamheten bidrar till att fler litterära aktörer möts och att regionalt 

verksamma ordkonstnärer och deras litteratur, oavsett språk, synliggörs. Ett prioriterat område 
är skrivfrämjande insatser och ordkonstverksamhet för barn och unga. 
 

Under planperioden utvecklas den litteraturfrämjande verksamheten genom projektet 
Sörmland berättar. Projektet bidrar till att bygga en ny infrastruktur för den skrivna och 

talade ordkonsten i Sörmland. Nya former för stöd till regional litteraturutveckling för att ge 
olika aktörer möjlighet att testa nya idéer, öka antalet litterära aktiviteter och samarbeten och 
därigenom främja kvalitet och konstnärlig förnyelse utforskas. För att ytterligare stärka 

litteraturen som konstform i Sörmland skulle en ny funktion som litteraturutvecklare vara en 
möjlighet. 

 
Tillsammans med folkbiblioteken och många andra aktörer i Sörmland främjar den 
litteraturfrämjande verksamheten allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att 

utveckla sina skapande förmågor. Den litteraturfrämjande verksamheten främjar kvalitet och 
konstnärlig förnyelse. 

 
Under kulturplansperioden 2019-2022 arbetar Biblioteksutveckling Sörmland litteratur- och 
läsfrämjande verksamhet med följande nationella kulturplansmål: 
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 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina 
skapande förmågor, 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas 
 främja interkulturellt utbyte och samverkan 

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur 
 
 

 

UNGA KULTURYTTRINGAR 
 
Med unga kulturyttringar menas yttringar som utövas och upplevs av många i länet men som 
ännu inte ryms inom de konst- och kulturområden som ingår i uppdragen för de regionala 

kulturverksamheterna inom kultursamverkansmodellen och Landstinget Sörmland. Därmed 
sagt att ”unga” varken refererar till åldern på de som utövar eller upplever yttringen eller till 

hur länge yttringen existerat. 
 
Bakgrunden till arbetet är den ungkulturenkät som Kultur & Utbildning genomförde hösten 

2014. Syftet var att fånga upp de kulturströmmingar och kulturyttringar som länets unga 
invånare utövade och upplevde och samtidigt undersöka deras intresse för att ingå i länets 

referensgruppsarbete. 
 
Utifrån enkätresultatet valde Kultur & Utbildning att arbeta vidare med graffiti och dataspel. 

Då både graffiti och digitala spel sedan länge utövats av alla åldrar har målgruppen för arbetet 
breddats. 

 
Arbetet, under förra kulturplaneperioden, med att i samverkan med länets kommuner, 
folkbildningen, Graffitikommissionen med flera, stödja graffiti som konstområde har lett till 

att en infrastruktur för konstområdet arbetats fram samt att graffiti från och med 2019 ingår i 
Sörmlands museums samtidskonstuppdrag (Streetart) inom området Bild och form. Ett av 

syftena med arbetet har varit att få till stånd lagliga väggar i länet som en del av infrastukturen 
för konstområdet. 
 

Medan dataspelsområdet med sina tävlingsevenemang under senare år allt mer närmat sig 
sportområdet angränsar den kreativa delen av dataspelsutvecklingsområdet med grafik, 

musik, manus m fl de regionala uppdragen inom konst- och kultur. Allt fler professionella 
konstnärer inom samtliga discipliner får sin utkomst ifrån uppdrag inom området. 
 

Perioden 2015-2018 undersökte Kultur & Utbildning, i samarbete med bland annat 
folkbildningen och Media Evolution i Malmö (Arabic Game Jam) och i interregional 

samverkan med regionerna Värmland och Örebro, förutsättningarna för att arrangera ett Game 
Jam -spelutveckling på 24 alt. 48 timmar- med fokus på områdets kreativa och konstnärliga 
aspekter.  

 
Med ett regionalt uppdrag inom Kreativa och kulturella näringar (KKN) aktualiseras frågan 

som nu hamnar i ett annat sammanhang. Genom att erbjuda gränsöverskridande möten mellan 
dataspelsutvecklare och professionella konstnärer inom samtliga discipliner kan en plattform 
för ömsesidigt lärande, en typ av kompetensutveckling, skapas. I detta fält där kompetenser 

och erfarenheter överlappar varandra kan nya idéer växa fram. 
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Metod, upplägg och genomförande kommer under kulturplaneperioden arbetas fram i 
samarbete med Länskonsten Sörmlands museum, landstingets främjandeverksamheter, 
folkbildningen, regional utveckling och andra för området viktiga aktörer. Samverkan med 

länets kommuner och andra regioner undersöks. 
 

 
 

TVÄRSEKTORIELLA PERSPEKTIV I KULTURPLANEN 

 
Folkbildningens kultur i Sörmland 
Under den tidigare kulturplaneperioden fanns ett mål att en kulturplan för folkbildningen i 
Sörmland skulle tas fram. Den antogs under 2016 och följer i sitt upplägg i huvudsak de 

konst- och kulturområden som förordningen anger, men innehåller kulturen ur ett 
folkbildningsperspektiv, den riktning och de aktiviteter som prioriteras och genomförs med 
hjälp av folkbildningens verksamheter, organisationer och deltagare. Folkbildningen bidrar 

som en stark aktör väsentligt till ett brett kulturliv i Sörmland, och skapar förutsättningar för 
ökad delaktighet med sin särskilda kompetens och inriktning. Detta genom att fungera som 

gränssnittet mellan professionella och amatörer, och mellan olika kulturer och kulturyttringar.  
 
Folkbildningens kultur innefattas inte i kultursamverkansmodellen per definition eller 

ekonomiskt, men i Sörmland behöver den ändå lyftas fram i kulturplanen, som en viktig 
påverkansfaktor på kulturlivet och en betydelsefull del av det samlade kulturutbudet. Region 

Sörmland är en delfinansiär av kulturverksamhet inom folkbildningen genom ett årligt bidrag.        
 
För kulturplan 2019 - 2022 behöver folkbildningens kulturplan utvecklas vidare, med 

komplettering av konst- och kulturområdena Bild och form, samt Litteraturen som konstform. 
 

Under kulturplaneperioden ska den regionala kulturverksamheten tillsammans med 
folkbildningen i Sörmland fortsätta arbetet med att undersöka och utveckla gränssnittet till 
och användningen av folkbildningens kulturplan i Sörmland. 

 
 

Samverkan och samråd i Sörmland 
Samverkansstrukturen i Sörmland bygger på en gemensam samverkan mellan regionen och 
kommunerna, i samråd med kulturskapare och civilsamhällesföreträdare. Det innebär 

arbetsmöten, dialoger, kulturkonferenser och samarbeten i skilda format och med olika 
innehåll. Men det medför också en i allt större grad högre samsyn och medvetenhet om vad 

som behövs för att få ett bättre kulturliv. 
 
Det formella beslutet om Sörmlands kulturplan tas av regionens nämnd för kultur, utbildning 

och friluftsverksamhet, regionstyrelse och fullmäktige. Det reella arbetet med att ta fram 
underlaget hanteras inom ramen för Samkultur Sörmland, den övergripande strukturen för 

länets kulturplanearbete. 
 
Samkultur Sörmland är den politiskt beslutade samverkansstrukturen. Här deltar alla 

kommuner och regionen med av respektive part beslutad representation i form av ordinarie 
ledamot samt ersättare. Till den gruppen läggs kommunernas och regionens kulturchefer in, 

inkluderande de regionala verksamhetscheferna inom kultur. Både information, erfarenheter, 
beredning och gemensamma arbetsformer och beslut tas in, liksom att vissa prioriteringar, 
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inriktningar och val av arbetssätt och metoder arbetas fram här. Även uppföljning och 
utvärdering av det regionala kulturarbetet gås igenom i detta forum, såväl på kommunal som 
på regional nivå.   

 
Till Samkultur Sörmland finns också en referensgrupp bestående av deltagare som företräder 

kulturskapare och civilsamhället. Dessutom några regionövergripande organsationer med 
verksamhet inom kultursektorn. Samtliga i kultursamverkansmodellen ingående konst- och 
kulturområden ska finnas med. Tidigare hade varje konst-och kulturområde en egen 

referensgrupp, men från 2017 har Sörmland övergått till en gemensam referensgrupp för alla 
områden, bl a för att ytterligare stärka insikten, förståelsen och kunskapen om de olika konst- 

och kulturformerna. Dessutom kunna ha en gemensam syn på prioriterade insatser och 
områden att arbeta med. En annan önskvärd bieffekt är att uppnå en effektivitet i att få fram 
ett bättre samråd med en högre grad av vidareutveckling inom kulturen, med ett 

verkstadsperspektiv för alla deltagande parter. Deltagarna i referensgruppen åtar sig att delta i 
minst 2 år, men det kan förlängas efter överenskommelse.  

 
I Sörmland används också kommundialoger som ett verktyg i samverkansarbetet. Här får den 
regionala kulturverksamheten möjlighet att föra en dialog med företrädare från kommuner, 

civilsamhället, kulturskapare utifrån respektive kulturområde. Detta kan ge mer av 
verkställighet, närmare kunskapsutbyten och andra samarbetsmöjligheter. Långsiktigt syftar 

det också till att stärka kommunernas möjligheter att ha en tätare samverkan med både region 
och civilsamhällesaktörer samt få kunskapen om vilka kulturskapare som finns.  
 

Den nuvarande kulturplaneperioden är fyraårig och överensstämmer med den politiska 
mandatperioden. Tidigare kulturplaner kompletterades med en årlig handlingsplan som angav 
vilka aktiviteter och insatser Sörmland avsåg att särskilt arbeta med. Från och med denna 

kulturplan tas en årlig aktivitetsplan fram som inom samverkansarbetet ska bearbetas och 
diskuteras. Denna plan ersätter tidigare handlingsplaner.  

 
Att samverkansarbetet utvecklas kan också ses i att både kommunernas kulturverksamhet 
lyfts fram, och att folkbildningens kultur tas med. Detta för att tydligare ange att också 

verksamhet som inte omfattas av kultursamverkansmodellen är angelägen för Sörmlands 
kulturliv. Det möjliggör också en ökad samsyn och ger bättre förutsättningar för samarbeten 

och samverkan inom olika kulturområden.  
 
Samverkansstrukturen ska i slutet av kulturplaneperioden utvärderas.  

 
 

Kultur och hälsa 
Kultur, kulturpolitiken, kulturdeltagande och kulturupplevelser bidrar till folkhälsan. Att ta 

del av, vara en del av och utöva kulturella aktiviteter kan enligt vedertagen forskning och 
erfarenheter bidra till människors välbefinnande. Att välbefinnande påverkar individens hälsa, 
uppfattning om den egna situationen och ger perspektiv på livet, samhället och möjligheten att 

utvecklas är också visat i forskning, bland annat vid Göteborgs universitet. Även andra studier 
har visat på kulturens betydelse för människors hälsa, både förebyggande, rehabiliterande och 

för att ge upplevelser av betydelse för den egna uppfattningen av livet. Människan som av 
naturen en kulturell varelse är en viktig utgångspunkt för den egna hälsan. Inte så att man med 
automatik blir friskare av kultur, men uppfattningen om hälsan påverkas, liksom att positiva 

upplevelser kan bidra till tillfrisknande och välmående.   
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Flera områden inom kulturverksamheten i länet kan vara en del i arbetet för folkhälsa. Några 
exempel är att scenkonstupplevelser främjar och väcker känslor, stimulerar till fysiska och 
psykiska aktiviteter, ger reflektioner och väcker tankar. Andra exempel är minnesträning med 

hjälp av kulturarv, utställningsverksamhet och samlingar som stimulerar till insikter och 
diskussion eller praktiskt utövande inom hemslöjd, eller litteraturens och läsandets betydelse 

för den personliga upplevelsen och utvecklingen. Kultur är också en främjare av demokrati, 
jämlikhet och jämställdhet, faktorer som påverkar samhällets och människors livsbetingelser 
och uppfattning. Det finns också ett nationellt uppdrag att kartlägga och bidra med 

erfarenheter från arbete kring skärningspunkten mellan det kulturella och hälsofrämjande 
perspektivet. Sörmland ska delta i det arbetet, och dra lärdom av erfarenheter och forskning 

inom området.      
 
De kulturpolitiska målen bidrar till att uppnå de folkhälsopolitiska, och det är därför angeläget 

att kulturverksamheterna i Sörmland får ett tydligt gränssnitt till andra tvärsektoriella 
områden inom regionen, inte minst inom häls-/sjukvård. Sörmland har barn och unga som en 

prioriterad målgrupp och det egna skapandet, deltagande i olika konstnärliga och kulturella 
uttrycksformer ar viktigt for barns och ungas hälsa, utveckling och även inlärning. Oavsett om 
det handlar om kultur på recept, kulturutbud, kulturella sammanhang eller andra former och 

uttryck så är kultur en nyckel till utveckling, livskvalitet och välbefinnande. Folkhälsa.   
 

Inom denna kulturplaneperiod ska därför ett samverkansarbete kring kultur och hälsa lyftas 
fram som ett angeläget tvärsektoriellt område att arbeta med, både inom 
samverkansstrukturer och mellan politikområden, framför allt inom kulturområdet, hälso- 

och sjukvården samt inom arbetet med en hållbar utveckling.  
 
 

 

REGIONAL UTVECKLING 
 
Konst och kultur spelar roll för och kan interagera med andra samhällssektorer, bland dessa 

finns utbildning, samhällsplanering, hälso-/sjukvård och näringsliv. Men också för arbete 
kring socioekonomi, hållbarhet och samhällets attraktivitet. Allt detta – och mer – är en del av 
regional utveckling.  

 
Sörmland går 2019 in i en regionbildning, där de olika verksamhetsområdena förutsätts 

samarbeta och samverka i arbetet för Sörmlands utveckling. En utveckling i flera dimensioner 
och perspektiv. Av betydelse är då den gemensamma förståelsen för vad olika verksamheter 
kan bidra med. Här har kulturplanen en roll att spela, att visa på värdet och funktionen i 

kulturen, kultur för sin egen skull i livet, men också i en samhällelig kontext. En regions 
attraktivitet bygger på flera faktorer som arbetsmarknad, utbildningsnivå/kompetens, boende, 

natur, kultur, miljö och infrastruktur mm. Ett rikt kulturliv och utbud, en levande kulturmiljö, 
goda möjligheter att ta del av kultur är viktiga delar i samhällets infrastruktur för att vara en 
angelägen region att bo och verka i. Kulturens delaktighet i samhället är en förutsättning för 

samhällsutveckling. 
 

Under den kommande kulturplaneperioden etableras ett samarbete inom regionen kring de 
olika tvärsektoriella perspektivens betydelse för utvecklingen. Kulturen ska vara med, göra 
sina uttryck hörda och synliga, vara en betydande faktor för livskvalitet och finnas där 

människor finns. På så sätt stärks möjligheterna till regional utveckling. 
 



31 

Remissversion Sörmlands kulturplan 2019-2022 

För att detta ska vara möjligt behövs en konst- och kulturpolitik som bidrar till kulturens 
förmåga att synas, höras och spela roll. Att investera i kultur är att investera i människors och 
samhällets framtida utveckling och välmåga. Det är också viktigt att den regionala 

utvecklingspolitiken tar in kultur i samspelet med faktorer som påverkar samhället. I 
Sörmland finns en medvetenhet om kulturens värde, dess effekt på människor, inte minst för 

barn, unga och äldre. Det har tagit sig uttryck i Sörmlandsmodellen, i verksamhet för äldre, i 
arbete med integration, mångfald och bibliotek. Det behövs nu ett utökat arbete kring kulturen 
och besöksnäringen, kulturella och kreativa näringar, kultur som en demokratisk faktor och i 

ett arbetsmarknadsperspektiv. Det behövs en kulturell infrastruktur som ger möjlighet att 
utveckla konstnärligt och kulturellt arbete, möjlighet att livnära sig på sin kompetens och 

kunskap, arbeta med kulturen som besöksmål i Sörmland och se kulturens kraft som en 
tillgång i människors vardag. 
 

Därför ska ett regionalt gemensamt arbete kring konstnärspolitisk infrastruktur initieras 
under planeperioden, i syfte att förbättra förutsättningarna att kunna vara verksam, leva och 

bo i Sörmland. Detta behöver göras tvärsektoriellt.  
 

 

Kreativa och kulturella näringar i Sörmland (KKN) 
Ett identifierat utvecklingsområde att arbeta med är stöd och utveckling av verksamheter 

inom KKN-sektorn. Tidigare genomförda projekt i Sörmland har pekat på behovet av och 
förutsättningarna för att få ett utvecklat och utökat näringsliv inom den kreativa/kulturella 
sektorn. I samband med att arbetet inom kultur, näringsliv och infrastrukturer får andra 

uppdrag i en gemensam struktur från 2019, skapas bättre förutsättningar och möjligheter för 
att få synergier mellan politikområden, till gagn för i länet verksamma aktörer. Det handlar 

om traditionella områden, som konst och konsthantverk, scenkonstaktörer, kulturarv med 
flera, men också om områden inom design, mode, tjänster och samhällsplanering. Det finns 
aktörer och strukturer i Sörmland som skulle kunna stödja en utveckling inom sektorn, men 

där formerna är inriktade på andra sektorer, där andra typer av stöd behöver utvecklas, både 
från ett näringslivsperspektiv och från ett konstnärligt perspektiv. Det handlar också om att 

kommunala aktörer inom näringsliv och kultur behöver få en gemensam förståelse för 
behoven, förutsättningarna och möjligheterna inom den kreativa sektorn, såväl på det lokala 
som på det regionala planet. Det kan ske genom utbildningar, kartläggningar, pilotverksamhet 

och utvecklade stödformer. 
 

Under perioden ska därför ett gemensamt arbete kring den kreativa sektorn i Sörmland 
påbörjas, vilket ska involvera samtliga berörda parter.   
 

 

Kultur och näringsliv 
Gränssnittet mellan kultur och näringsliv, i form av samverkan och samarbeten behöver också 
utvecklas. Att arbeta med regionala utvecklingsfrågor också inom kulturen innebär inte att 
göra avkall på kulturens eget värde, utan att se vilket värde man kan tillföra såväl 

kultursektorn som andra samhällsområden, däribland näringslivet. Målet är att få till stånd 
strukturer och metoder som ger stöd till att utveckla samarbeten mellan kulturen och 

näringslivet. Inte minst inom den offentliga sektorn finns ett identifierat behov av ökad 
kunskap och kompetens för sådana samarbeten och samverkansformer. Samarbeten som både 
kan ge ett levande, hållbart kulturliv med stöd genom olika former av finansiering/resursstöd, 

och som kan bidra till ett mer dynamiskt näringsliv genom synergier med kulturella värden 
och konstnärliga kompetenser.  
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Under planperioden behöver därför möjligheterna till stöd och utbildning för en ökad 
samverkan mellan kultur och näringsliv arbetas fram. 

 
Det finns fler områden som kommer att vara aktuella att arbeta med inom ramen för regionala 

utvecklingsfrågor, men de är inte fastställda till inriktning och utformning i dagsläget. Bland 
dessa kan nämnas besöksnäring, samhällsplanering, (som också berör bland annat 
kulturmiljöarbetet), kulturarv, kompetensutveckling och stöd inom kulturskolan i Sörmland 

etc. Det finns en ambition om att detta ska kunna vara mer tydligt till den slutliga 
utformningen av kulturplanen. 
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Till mottagare av Förslag till Kulturplan
Sörmland 2019-2022

Hej!

På uppdrag av Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet
för Sörmland och Landstinget Sörmland, ber vi om att få eventuella
synpunkter från Er, på förslag till Kulturplan Sörmland 2019-2022, för det
regionala kulturarbetet. Bifogar därför ett remissförslag till kulturplan för
2019-2022. Som bilagor ligger också folkbildningens kulturplan i
Sörmland, samt länets kommuners kulturverksamhet. Bifogar därför också
dessa.

Kulturplanen är ju ett flerårigt styrande dokument, varför vi ser det som
angeläget att få flera synpunkter och förslag. Förslaget till kulturplan 2019-
2022 är dock under fortsatt bearbetning, och vi är därför tacksam för Era
synpunkter i det fortsatta arbetet. Vänligen notera att vissa avsnitt inte är
helt klara eller beslutade till dagens datum, vilket anges i förslaget. Detta
innebär att kompletteringar kommer att tillföras planen.

Vi uppskattar särskilt synpunkter och förslag som relaterar till den målbild
som är fastställd, till de nationella kulturpolitiska målen och till kriterierna
för kultursamverkansmodellen. Även synpunkter och förslag inom
tvärsektoriella områden tas gärna emot.

Remissynpunkter på kulturplanen 2019-2022 önskas oss tillhanda senast den
21/9 2018, gärna på mail till kultur.utbildning@dll.se.

Mvh/Mikael Palo

Vänliga hälsningar
Nyköping d s o

Mikael Palo
Kultur- och utbildningschef



 

 

Sammanställning kommunpresentationer Kulturplan 2019-2022 
 

 

 

Katrineholms kommun 
 

Kulturnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. Kulturnämnden 

skall stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med 

kulturellt inriktad verksamhet.  

Katrineholms kommun har en renodlad kulturförvaltning. Förvaltningen har kulturchef, 

bibliotekschef samt chef med ansvar för konst/kultur samt ungdomsverksamhet. 

Förvaltningen delar ut två stipendier, ett kulturstipendium och ett kulturstipendium för unga. 

Kulturstrategi för barn och unga.  

Förvaltningen har två kulturhus, Kulturhuset Ängeln samt ungkulturhuset Perrongen. På 

Kulturhuset Ängeln finns bibliotek, konsthall samt hörsal. Programverksamheten inom 

förvaltningen är omfattande. 

 

Kommunens huvudbibliotek i Kulturhuset Ängeln är ett MerÖppet bibliotek. Biblioteket har 

tre filialer, Julita, Sköldinge samt Björkvik. Biblioteket ansvarar för kommunens skolbibliotek 

så att varje bibliotekarie på biblioteket även ansvarar för minst ett skolbibliotek. 

 

Konsthallen visar årligen 5 – 6 utställningar med inriktning mot samtidskonst. Till 

konsthallen finns även en pedagogisk verksamhet knuten. I uppdraget för konsthallens 

verksamhet ingår även arbetet med den offentliga gestaltningen i kommunen. 

 

Ungkulturhuset Perrongen är inrymt i Lokstallet. Här finns scen, musiklokaler, 

inspelningsstudio, café m m. I Lokstallet byggs f n även en teaterlokal s k Black Box. Vid 

Lokstallet ligger även Katrineholms skatepark, en 1200 kvm stor betongpark. 

 

Kommunens kulturskola erbjuder en omfattande verksamhet med bildverkstad, körsång, 

musikallinje, dans och drama, öppen kulturskola m m. Kulturskolan ingår i 

Bildningsnämndens ansvarsområde. 

 

 

 

Vingåker kommun 

 
Vingåkers kommun har ett övergripande mål för kultur- och fritidsverksamheten enligt 

följande ” Att erbjuda ett rikt kultur- och fritidsliv som kännetecknas av såväl professionalism 

som bredd och integration” 
 

I Vingåkers kommun vilar ansvaret för kulturfrågorna på kultur- och fritidsnämnden och dess 

tjänstemannaorganisation. Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter finns angivna i 

ett reglemente antagen av kommunfullmäktige, bland annat ansvarar nämnden ”för den 

kommunala kultur- och fritidsverksamheten, innefattande såväl verksamhet i egen regi som 

stöd i verksamhet i annan regi”. Inför varje år uppdaterar och antar nämnden en 

verksamhetsplan för de kommande åren och som anger den ambitionsnivå nämnden lägger på 

verksamheten. Under nämndens ansvar vilar biblioteken, verksamheten i Säfstaholms slott, 



 

 

evenemangsbidrag, kulturstöd, kulturstipendier, offentlig utsmyckning etc. På 

tjänstemannasidan finns en områdeschef (upplevelsechef) med ansvar för kultur- fritid- och 

besöksnäringsfrågorna, därutöver finns en bibliotekschef, en kultursamordnare, en 

upplevelsesamordnare samt en turistkoordinator som alla deltar i arbetet med att utveckla 

kulturutbudet i kommunen. Kulturskolan i Vingåkers kommun ligger under barn- och 

utbildningsförvaltningen och leds av en kulturskolechef. Kulturskolan i Vingåker är en 

modern kulturskola med endast 100 kr i terminsavgift och som erbjuder en bred verksamhet 

för alla barn och ungdomar i Vingåker. Vingåkers kommun äger Säfstaholms slott och 

slottspark. Slottet bär på en fantastisk historia och miljö. Slottet är under renovering men 

Vingåker kommun har nu en ambition att öppna upp slottet för en bredare publik och använda 

slottets alla våningar för utställningar och kulturevenemang under större delen av året. I slottet 

och slottsparken bjuder kommunen på ”musik på Sörmländska slott och herresäten” i 

samarbete med Scenkonst Sörmland. I parken ges också tillfällen för andra liveframträdanden 

sommartid från våra två utescener. Vingåkers kommun har ett rikt föreningsliv som har 

möjlighet att söka evenemangsbidrag för kulturevenemang i hela kommunen. Kommunen har 

flera hembygdsföreningar och byalag som arrangerar lokala kulturevenemang, ett stort 

konstkollektiv som anordnar konstutställningar och konstrundor, vi har också flera 

teaterensembler och musikgrupper och som deltar i olika evenemang. Även våra kyrkor och 

samfund bidrar med konsertverksamhet i fina och ändamålsenliga lokaler. Kommunen delar 

årligen ut stipendier inom kulturområdet, ger bidrag till evenemang, drift av lokaler samt 

agerar medarrangör vid diverse lokala kulturarrangemang i kommunen.   

 

 

 

Trosa kommun 
 

Trosa kommun har ett rikt och levande kulturliv – en viktig grundsten för ett samhälle som 

präglas av öppenhet, skaparkraft och omtanke. I en bygd med en stark tradition av 

företagsamhet och tillväxt, nytänkande och okonventionella lösningar verkar kulturen som 

brygga mellan föreningsliv, näringsliv, konstnärer, kreatörer, tjänstemän och medborgare. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har ett samlat ansvar för kommunens fritidsverksamhet, kulturliv 

och kulturminnesvård, bidrag och annat stöd till kulturliv och föreningsliv, 

biblioteksverksamhet, kommunens kulturskola samt utdelning av de årliga Kultur- och 

Idrottspriserna. Där till har nämnden ansvar för att tillhandahålla funktionella lokaler för såväl 

fritids- som kulturevenemang. De enheter som svarar mot kultur- och fritidsnämnden är 

bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola samt kultur och förening. Gemensamt för dessa 

verksamheter är att de präglas av öppenhet och flexibilitet, medborgarens behov i fokus och 

det nära samarbetet mellan såväl andra kommunala verksamheter som civilsamhällets aktörer. 

 

Biblioteken har två filialer i Trosa och Vagnhärad och dess verksamhet regleras i 

biblioteksplanen. Barnteater, språkcaféer, minibio, bokcirklar, författarbesök, utställningar 

och workshops erbjuds året om, ofta i samverkan med föreningsliv och annan kommunal 

verksamhet. Kulturskolan erbjuder undervisning i dans, teater, bildkonst, sång, 

musikproduktion och ett tiotal instrument. Kulturskolan arrangerar även årligen 

Kulturskolefestivalen, dit kulturskolor från hela Sörmland bjuds in att uppträda och lyssna. 

Fritidsgårdarna, som också har lokal i Trosa och Vagnhärad, skapar tillsammans med 

Ungdomsrådet meningsfull och stimulerande fritidsverksamhet för barn och unga från 12 år. 

Under sommarlovet flyttar fritidsgårdarna ut verksamheten till skate- och kickbike-parken i 

Trosa, för att möta ungdomarna där och delta i deras aktiva fritid. Det starka och för 



 

 

kulturlivet helt oundgängliga föreningslivet stöttas med ekonomiska bidrag och 

subventionerade lokalhyror, samt med råd, projektstöd och nätverk. Det finns ett femtiotal 

bidragsberättigade föreningar i Trosa kommun, av vilka knappt hälften ägnar sig åt kulturell 

verksamhet.  

 

  

 

Gnesta kommun 
 

I den politiska organisationen ligger kulturen direkt under kommunstyrelseförvaltningen i 

enheten Kommunikation och samverkan. Här finns en kulturchef och en kultursamordnare 

som ansvarar för generella kulturfrågor och kulturevenemang. Kommunikation och 

samverkan ansvarar också för inköp av konst till kommunala verksamheter. 

 

Huvudbiblioteket i Gnesta har en filial i Stjärnhov, och det finns skolbibliotek på varje skola i 

kommunen. På biblioteket genomförs även programverksamhet med regelbundna 

föreläsningar och barnaktiviteter.  

 

I Gnesta finns samlingslokalen Elektron, tidigare Folkets Hus, med två stora lokaler där 330 

respektive 240 personer får vistas. Den stora A-salen fungerar som teater- och biosalong.  

 

Kommunens mål är att alla barn och unga ska få ta del av en kulturupplevelse/termin. För 

barnteaterverksamhet i kommunen finns ett väl upparbetat samarbete med bland annat 

Scenkonst Sörmland. Genom Skapande skola samarbetar kommunens skolor med 

kulturarbetare i och utanför kommunen. Kulturskolan ger kurser i musik, sång, musikal, dans, 

teater och film. Ett viktigt fokus är att kulturskolan ska vara tillgänglig för alla. 

 

Basen för den allmänkultur som finns i kommunen är olika föreningars ideella arbete samt 

kulturevenemang som föreningar, församlingar och studieförbund anordnar. I kommunen 

finns flera aktiva kulturföreningar som ofta är kommunens samarbetspart vid evenemang, så 

som den årliga konstrundan, musikfestivaler och kulturarrangemang för barn och vuxna. I 

Gnesta kommun finns det 13 aktiva kulturföreningar och fyra hembygdsföreningar. Samtliga 

är arrangörer av kulturprogram, ofta i samarbete med kommunen. Studieförbunden är också 

viktiga för deltagarkultur och amatörverksamhet inom kulturområdet.  

 

Kommunen har samarbetsavtal med två professionella kulturaktörer. Art Lab Gnesta är en 

plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle. Här finns ateljéer, mötesrum 

och en konsthall. Inom scenkonstområdet finns Långsjö teater som är en fri teatergrupp. 

 

Kommunen fördelar föreningsbidrag och delar årligen ut pris till Årets Eldsjäl inom 

föreningslivet. 

 

Ett kulturpolitiskt program kommer att tas fram under 2018. 

 

 

 

Oxelösunds kommun 
 

I Oxelösund ansvarar Kultur- och Fritidsnämnden för kulturfrågor, förutom musikskolan som 

ligger under Utbildningsnämnden. Kultur och fritidsförvaltningen är belägen i Koordinaten, 



 

 

ett allaktivitetshus som hyser bibliotek, konstgallerier, kommuncenter, turistbyrå, 

ungdomsverksamhet, café samt lokaler för evenemang och möten. Förvaltningschefen, en 

kulturkoordinator samt en kulturassistent arbetar med kulturfrågorna.  Biblioteket har en 

barnbibliotekarie med barnkulturansvar som arbetar med barnteater, utställningar och 

workshops. Fritidsgården arrangerar kulturevenemang för barn och unga upp till 18 år. Här 

finns också en musikstudio och en utrustad replokal. I fritidsgårdens regi drivs två 

teatergrupper för barn och unga. Förvaltningen arrangerar 8-10 konserter för vuxen publik 

samt ett 20-tal utställningar per år. Man arrangerar högtidsfiranden i samverkan med 

föreningslivet där kulturinslag är bärande. 

 

Oxelösunds musikskola erbjuder kurser i instrument och sång, både enskilt och i grupper. 

Man håller också i musikundervisning på kommunens fyra skolor. En utredning pågår om 

möjligheten att omvandla musikskolan till kulturskola. Skolorna arbetar med olika projekt via 

skapande skola. Skola och förskola bokar via Scenkonst Sörmland föreställningar för barn i 

alla åldrar. Under 2018 kommer man att börja med skolbio igen. 

 

I Oxelösund finns tre föreningsdrivna museer: Femörefortet, Skärgårdsmuseet och 

Sjöfartsmuseet. Här finns också en veteranjärnvägsförening som arrangerar resor med sina 

tåg. Visor vid vattnet, Femöredagen och Ljus och värme är tre större, årliga kulturevenemang 

i kommunen.   

 

En kommunal kulturplan för 2018-2025 antogs av Kommunfullmäktige i februari 2018.  

 

 

 

Flens kommun 
 

Kulturfrågorna i Flens kommun ligger under Barn- utbildnings- och kulturnämnden. 

Verksamhetschef för kulturområdet är Eva Gustafsson. Under 2017 togs den senaste 

kulturplanen med tydliga prioriterade områden: Främja kultur av och med barn och unga, 

Synliggöra kulturen i Flens kommun, Ökad dialog och samverkan mellan olika kulturaktörer 

samt Tillgängliggöra mötesplatser och möten för och med kultur.  

 

Medarbetare som arbetar med att implementera kulturplanen är bland andra enhetschefen för 

Kultur, Inger Zetterström Karlsson, konstansvarig Karin Ögren, kulturskolechefen Andreas 

Odsvall och enhetschefen för fritidsgårdarna Giesela Stucki. I mars anställs även en 

kulturassistent för att förstärka området. 

 

Insatser, i urval, med syfte att verkställa Kulturplanen under året ska Enheten för kultur: 

 Samverkan med fritidsgårdarna för att utöka kulturutbudet för barn och unga genom 

att genomföra: “Prova på” -verksamhet och arrangera, Kulturlov - vecka 44.  

 Utöka antalet festligheter för invånarna genom att arrangera nationaldagsfirandet, 

midsommar- och nyårsfirande. 

 Skapa en Litteraturfestival med ortssamverkan 

 Samverka med Riksteaterföreningen för ökat scenkonstutbud. 

 

Kulturskolan är avgiftsbelagd verksamhet för barn och unga upp till 22 år i bland annat 

musik, sång, dans, drama, bild och slöjd. Varje undervisningsvecka deltar ca 300 elever i 

olika verksamheter. Kulturskolan arrangerar eller deltar i nära 50 konserter/föreställningar 



 

 

riktade till allmänheten eller barn utanför den interna verksamheten. 2017 nådde kulturskolan 

fler än 4 000 personer.  

 

Samarbeten görs med föreningar för att eleverna ska kunna fortsätta med sina kulturyttringar 

efter skoltiden och för att stärka kulturlivet i Flen. I dagsläget samarbetar vi med bland annat: 

Flens VärldsOrkester, The Culture House, Flens Blåsorkester, Världens Barn, Kung Blackes 

Gycklare och Operainitiativet. Kulturskolan utreder under 2018 möjligheten att sänka eller ta 

bort avgifterna.  
 

 

 

Strängnäs kommun 
 

Strängnäs kommun har en Kultur- och fritidsnämnd. Nämndens främsta mål är att kommunen 

ska ha ett attraktivt och tillgängligt kultur- och fritidsutbud. 

Kulturkontoret sköter administration och drift av nämndens verksamhet. Kulturchefen sitter i 

kommunens förvaltningsledningsgrupp.  

 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek (kulturhuset Multeum i 

Strängnäs, och kommundelsbibliotek och medborgarkontor i Mariefred, Stallarholmen och 

Åker). Barnbiblioteksverksamheten är väl utvecklad och antalet bokklubbar för barn och unga 

är många. Mariefreds bibliotek har i flera år framgångsrikt samarbetat med författarna till 

PAX-böckerna. Även Mariefreds litteraturfest som 2018 äger rum för fjärde gången är ett gott 

exempel på samarbete mellan många olika aktörer.  

 

Kulturskolan är verksam över hela kommunen och erbjuder kurser i bild, dans, drama, musik, 

nycirkus och serietecknande. Fyra fritidsgårdar finns i Strängnäs kommun och vänder sig till 

barn och unga i åldern 12-17 år med olika aktiviteter.  

 

Kulturproduktion ansvarar för kulturbidrag (till föreningar, bygdegårdar, studieförbund och 

arrangemang) och för en omfattande program- och utställningsverksamhet i hela kommunen. 

Den årliga kulturdagen i maj och nationaldagsfirandet i Strängnäs är två viktiga händelser 

som lockar många människor.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har under 2017 arbetat fram ett kulturpolitiskt program för 2018-

2021. Flera invånardialogdialoger hölls på olika platser i kommunen om innehållet och syftet 

med den kommunala kulturverksamheten i Strängnäs kommun. Förhoppningsvis antas det 

kulturpolitiska programmet av kommunfullmäktige 2018.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har också prioriterat de så kallade mötesplatserna i kommunen: 

Mötesplats Stallarholmen, Mötesplats Mariefred och Mötesplats Åker.  

Mötesplatserna ska vara platser där människor möts och samverkar, och tillsammans bidrar 

till en social sammanhållning samt kreativitet och utveckling i kommundelen. En så kallad 

IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) upprättades mellan Strängnäs kommun och föreningen 

Drömfabriken 2016 som driftar Mötesplats Stallarholmen.  

 

Strängnäs kommun har förutom det kommunala kulturutbudet viktiga aktörer som Gripsholms 

slott, Strängnäs domkyrka och många aktiva kulturföreningar och privata aktörer som bidrar 

till ett förhållandevis rikt kulturutbud.  

 



 

 

Christer Hermansson 

Kulturchef i Strängnäs kommun  

 

 

 

Nyköpings kommun 

Nyköpings kommun arbetar utifrån en beställar- utförarmodell vars syfte är att tydliggöra 

förhållandet mellan kommunens tjänstemän och politiker. Nämnderna är beställare och 

tjänstemän och verksamheter är utförare av den kommunala servicen.  Kultur- och 

fritidsnämnden beställer och följer upp verksamheten från kommunens utförarorganisationer 

samt enskilda aktörer, genom avtal och internöverenskommelser. Kommunen har antagit en 

kulturpolitisk policy som under 2018 skall aktualitetsprövas och revideras. 

 

Kulturverksamheten organiseras och genomförs av två utförarorganisationer, Barn Ungdom 

och Kultur, bibliotek, Kulturskola, Barnkultur och konst samt Nyköpings Arenor som 

ansvarar för programverksamheten. Utöver dessa är kommunens föreningar, Landstinget 

Sörmland och staten viktiga samarbetspartners. Nyköping har sedan 2017 en Kulturskolan 

med fyra inriktningar. Nyköping berikas också under 2018 med landstingets nya Länsmuseum 

med.  

 

Nyköping är känt för sitt rika förenings- och kulturliv och med en målsättning att alla ska 

kunna vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, 

funktionsvariation, sexuell läggning och religion. Går du på något kulturevenemang i 

Nyköping så kommer du förmodligen slås av stadens fina kulturbyggnader. Den vackra 1800-

talsteatern, kulturhuset Culturum, Bryggeriet vid ån och 50-talslokalen Träffen är bara några 

av Nyköpings många kulturlokaler. På Rosvalla stadens stora idrott- och evenemangsarena 

erbjuds regelbundet större konserter och evenemang.  Vidare så är stadsbiblioteket en 

uppskattad mötesplats som förutom biblioteksservice också arrangerar regelbundna 

utställningar och program. Barnkulturcentrum sörjer för kulturutbud och aktiviteter för de 

yngre i kommunen. 

 

 

Eskilstuna kommun 
 

Ett brett kulturutbud och möjligheter till en stimulerande fritid är viktigt för att människor ska 

trivas och må bra. Därför erbjuder vi upplevelser och aktiviteter för Eskilstunabor och 

besökare. Vi skapar också förutsättningar för föreningar och enskilda som är verksamma inom 

kultur eller idrott.  

 

I Eskilstuna kommunkoncern arbetar vi i processer. Berikande kultur och fritid är en av sju 

övergripande processer där flera förvaltningar och bolag finns representerade: kultur- och 

fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, vård- 

och omsorgsförvaltningen, Destination Eskilstuna AB och Kommunfastigheter AB.  

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med två nämnder; kultur- och fritidsnämnden och 

Torshälla stads nämnd. Förvaltningen är organiserad i 3 områden; Arenor och scener, Ung 

fritid och mötesplatser samt Kultur. 

 



 

 

Område Arenor och scener skapar förutsättningar och ska tillgodosebehovet av anläggningar 

för bland annat kultur. Lokomotivet, Konserthallen, Eskilstuna teater med Lilla scenen, 

STIGA Sports Arena är några exempel på scener.  

 

Område Ung fritid och mötesplatser verkar för att skapa en meningsfull fritid och goda 

livsvillkor för Eskilstunas invånare genom att erbjuda verksamhet som stimulerar till rörelse, 

bildning, skapande, upplevelser och möten. Demokrati, jämställdhet och integration ska 

genomsyra all verksamhet. Här finns fritidsgårds- och mötesplatsverksamhet för alla åldrar, 

runt om i olika stadsdelar.  

 

Område Kultur omfattar verksamheter för ett brett kulturutbud. Eskilstuna stadsbibliotek 

består av huvudbiblioteket, flera närbibliotek, en bokbuss och biblioteksservice på 

mötesplatser runt om i kommunen. Här finns också Eskilstuna kommuns lässatsning som ska 

stimulera nästan 11000 barn till läslust och goda läsvanor, såväl i förskola, skola och på 

fritiden.  

 

Musikskolan är en av Sveriges äldsta musikskolor, där arbete pågår för att omvandla den till 

en kulturskola. Här erbjuds cirka 40 olika ämneskurser och många ensembler som gör cirka 

150 konserter varje år. Öppen musikskola och El Sistema är ytterligare verksamheter som haft 

framgång under de senaste åren.  

Eskilstuna stadsmuseum arbetar med att samla in, bevara och tillgängliggöra föremål och 

berättelser om Eskilstunas och Eskilstunabornas historia med tyngdpunkt på stadens 

industrihistoria. Lilla stadsmuseet är en välbesökt utställning för barn framtagen i dialog med 

barn. Det finns också pedagogisk verksamhet som riktar sig till förskolor, skolor och 

gymnasier. Museet ansvarar även för kulturmiljö- och byggnadsvårdsfrågor och driver 

verksamhet på Faktoriholmarna, Rademachersmedjorna och Lagersbergs säteri. 

Sörmlandsgården och Bergströmska gården drivs av föreningar med stöd av kommunen. i 

Eskilstuna. I museets samlingar finns omkring 60 000 föremål och 300 000 fotografier. 

Eskilstuna konstmuseum och Ebelingmuseet ansvarar för kommunens konstsamlingar och den 

offentliga konsten. Utställningsverksamheten på Eskilstuna konstmuseum, utöver 

samlingarna, är främst inriktad på samtida konst, konsthantverk och design. Ebelingmuseet 

visar måleri, keramik och skulptur av främst Allan Ebeling. Båda museerna erbjuder förskolor 

och skolorna pedagogisk verksamhet. I Eskilstuna konstmuseum finns också Svenskt 

Barnbildsarkiv med  

Stadsarkivet är kommunens arkivmyndighet. I samverkan med biblioteket, museerna och 

Arkiv Sörmland finns Eskilskällan, som har uppdraget att tillgängliggöra samlingar och arkiv 

för alla som är intresserade av lokalhistoria.  

Allmänkulturen ger stöd och bidrag till kulturarrangörer och samordnar programverksamhet i 

hela kommunen. De ansvarar för verksamheten på Fristadstorget. Eskilstuna kommun är 

finskt förvaltningsområde och har en kulturutvecklare med särskilt uppdrag att 

uppmärksamma de nationella minoriter, särskilt det finska, och erbjuder olika 

kulturevenemang. 
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FOLKBILDNINGENS KULTURPLAN I SÖRMLAND 2019 - 2022 

Länsbildningsförbundet Sörmland är folkbildningens paraplyorganisation. Där  studieförbund, 
folkhögskolor,  länsbibliotek och folkbibliotek möts för att samtala och utveckla folkbildningen i länet. 
I länet finns tio godkända studieförbund och fyra folkhögskolor som tillsammans med Länsbibliotek 
Sörmland utgör styrelsen för Länsbildningsförbundet Sörmland. 

Studieförbunden arbetar  alla utifrån sina respektive ideologiska utgångspunkter och utifrån sina 
medlemsorganisationers särart. Folkhögskolorna har olika huvudmän och intresseorganisationer 
bakom sig. Studieförbund och folkhögskolor arbetar  till största delen med vuxenverksamhet, från 13 
år och uppåt. Utmärkande för folkbildningen är att den ger människor möjlighet att pröva och växa, 
att utvecklas i den lilla gruppen. 

Med en folkbildningens kulturplan vill vi i folkbildningen Sörmland tydliggöra det grundläggande 
arbetet för att utveckla och stärka demokratin och öka delaktigheten i kulturlivet och som skapas av, 
med och för medborgarna där de lever och verkar både utanför och i länets tätorter. Folkbildningen 
är den instans i samhället som snabbt  fångar upp nya samhälls- och kulturtrender.  

Folkbildningen i Sörmland samverkar och samarbetar med både professionella och ideella 
kulturaktörer i länet. 

Folkbildningen värnar i sin verksamhet allas lika värde. 

 

STATENS FYRA SYFTEN 
Staten anger fyra syften med folkbildningen som också ligger till grund för den regionala 
verksamheten: 

● Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

● Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och 

skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

● Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället 

● Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet 

 
Folkbildningen verkar utifrån dessa syften genom att:  

 
- möta människor i hela länet och bjuda in till 

delaktighet i kulturlivet  
- finnas på många olika platser och arenor 
- arbeta angeläget, relevant och aktuellt för olika 

människor 
- lyfta fram mångfald och ett mångfacetterat 

kulturarv 
- arbeta gräns- och genreöverskridande 
- arbeta med interkulturella perspektiv 
- säkerställa (barns) ungas rätt till kultur 
- säkerställa kultur för och med äldre i länet 
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REGIONALKULTUR I FOLKBILDNINGEN 
Folkhögskolorna och studieförbund står idag för mer än vart tredje kulturprogram i 
glesbygdskommuner eller glest befolkade kommuner. Folkbildningen möter länets invånare där de 
befinner sig, alltifrån den lilla orten till det stora samhällets kärna och ytterområden. I Sörmland når 
dessa tillsammans totalt en halv miljon människor årligen. Utbudet är ofta bredare än den 
kommunala kulturverksamheten. Ofta används programmen för nya typer av evenemang, från 
musikfestivaler och lajv till sociala forum och andra mötesplatser.  
 
Siffror påvisar verksamhetens omfattning och den betydande infrastruktur som finns uppbyggd i 
länet. Folkbildningsorganisationerna är också viktiga arenor för länets kulturarbetare.  
 
Folkbildningen har kontakter med alla typer av föreningar vilket möjliggör allt från eget utövande, 
arrangerande och deltagande av kulturupplevelser. Verksamheten har dessutom en stor kulturell 
spridning och är ofta bryggan mellan människor av olika etniciteter och kulturer. 
Kulturverksamheten öppnar upp för samverkan mellan amatörer och professionella utövare. 
Under planperioden kommer folkbildningen fortsättningsvis att: 

- Följa upp och stärka medlemsorganisationernas lokala närvaro  
- Bidra till föreningsutveckling och utbildning av föreningarnas förtroendevalda 
- Följa forskning och dokumentera verksamheten för att påvisa nyttan av kultur till 

beslutsfattare  
 

 
TEATERVERKSAMHET 
I folkbildningens teaterverksamhet får alla vara med på sina villkor. Där ingår allt från att lära sig 
teaterhistoria till att sätta upp och genomföra en teaterföreställning; arrangörskap, regi, 
roll-inläsning.  
Under planperioden kommer folkbildningen satsa på uppföljning av  teaterverksamhet där personer 
med funktionsvariationer deltar. 

 

FILM/FOTOVERKSAMHET  
Folkbildningen  i Sörmland ger sina deltagare möjlighet att arbeta med film och foto utifrån sina 
kulturella, språkliga och ekonomiska förutsättningar. 
Under planperioden kommer folkbildningen att se över möjligheten att utveckla och arbeta med nya 
uttryckssätt för film-och fotoverksamhet, i samarbete med andra professionella aktörer i Sörmland. 

 

DANSVERKSAMHET 
Dansen i Sörmland har en stor bredd och fungerar idag som ett komplement till  kommunernas och 
landstingets utbud. Dansen vänder sig till alla åldersgrupper och omfattar en mängd genrer. Inte 
minst är dansen viktig ur ett jämlikhetsperspektiv.  
Under planperioden kommer folkbildningen att arbeta med att göra en kartläggning över vilka 
åldersgrupper som idag finns i dansverksamheten i syfte att komplettera utbudet.  

 
MUSIKVERKSAMHET 
Den regionala musikverksamheten når människor i alla åldrar och från olika bakgrunder. Den 
omfattar en mängd genrer och ger möjlighet att prova på att musicera i både större och mindre 
grupp. Folkbildningen når ungdomar i en viktig ålder där de får prova på att komponera, producera 
och uppträda och agera. Folkhögskolornas musiklinjer kan vara förberedelse för att gå vidare till 
musikhögskolor.  
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Under planperioden kommer folkbildningen fortsättningsvis verka  för att nå och engagera fler 
kvinnliga deltagare och unga musikanter samt verka för en  mer jämställd musikscen. 

 

BILD OCH FORM 
Den regionala konstverksamheten inom folkbildningen ger möjlighet att prova många olika 
konstarter, där såväl gammal som ny teknik kan utforskas. Folkhögskolornas kurser innehåller 
estetiska uttryck och dessutom erbjuds flera olika estetiska specialkurser. 
Under planperioden kommer folkbildningen att öppna upp för fler lokala konstnärer att ställa ut sina 
alster. Aktiviteter med och kring graffiti fortsätter och kommer vidareutvecklas. 

 

LITTERATUR OCH LÄSFRÄMJANDE 
Folkbildningen förmedlar litteratur och främjar läsande. Att kunna läsa är en mänsklig rättighet och 
en förutsättning för delaktighet och demokrati. Läsning innefattar mer än det skrivna ordet där 
berättande är en del. Litteratur -och läsfrämjande  ingår i stort sett i all folkbildningsverksamhet och 
sker ofta i samverkan med andra konstformer. Folkhögskolorna erbjuder kortare och längre 
skrivarkurser både på distans i mer reguljär salsundervisning. Dessa kurser kan vara ingångar för 
blivande författare och journalister. Studieförbunden erbjuder cirklar kring litteratur som ger tillfälle 
till samtal, reflektion och utveckling.  
Under planperioden kommer folkbildningen att fortsätta verka för samverkan och samarbete mellan 
folkbildningens olika aktörer för att främja utveckling av sin egen och varandras verksamheter inom 
litteratur -och läsfrämjande. 
 

 
DEMOKRATI OCH JÄMLIKHET 
Folkbildningen är fri och frivillig där deltagaren är en aktiv medskapare. Folkbildningen vänder sig till 
all och vill ge verktyg till människor så de kan delta aktivt i samhället.  
Under planperioden kommer folkbildningen att fortsätta utbilda folkbildare i medie- och 
informationskunnighet samt digital delaktighet utifrån ett demokratiperspektiv. Folkbildningen 
kommer fortsättningsvis verka för att inspirera till mångkulturella möten.  

 
INTEGRATIONS- & ASYLVERKSAMHET 
På uppdrag av staten arbetar folkbildningen med att inkludera asylsökande i lokalsamhället och där 
är kulturen ett viktigt verktyg. Folkbildningsrådet har gett folkbildningen i uppdrag att nå utsatta 
grupper, vilket gör att verksamheten också handlar om att inkludera människor med olika 
förutsättningar för att de ska känna tillhörighet i samhället.  
Under planperioden kommer folkbildningen att verka för fler gemensamma mötesplatser i länet där 
människor och grupper möts för att ha ett utbyte med varandra. Folkbildningen kommer även 
fortsättningsvis att arbeta för att utsatta grupper får möjlighet att delta i och utöva kultur av olika 
slag. 
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Upprättad: 2018-08-24
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Kommunstyrelsen

Fastställande av riktlinjer för lokalresursplanering och
lokalanskaffning

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Fastställer riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning

Ärendebeskrivning

Arbetet med lokalresursplaneringen och lokalanskaffningen har aktualiserat en
översyn av kommunens riktlinjer för detta. De nuvarande riktlinjerna är fastställda
av kommunfullmäktige i maj 2010, med dokumentnamnet Riktlinjer för anskaff-
ning av verksamhetslokaler med diarienummer KS.2010.52. Förslaget till de nya
riktlinjerna är utarbetade av en projektgrupp med representanter från kommunen
och GFAB. Riktlinjerna har förankrats med kommunens ledningsgrupp.

Förvaltningens synpunkter

Målet för Gnesta kommuns lokalresursplanering och lokalanskaffning är att
tillhandahålla funktionella och verksamhetsanpassade lokaler på ett långsiktigt,
hållbart och ekonomiskt kostnadseffektivt sätt. Syftet med översynen av
riktlinjerna har varit att få en helhetssyn på lokalförsörjningen där alla nämnder
och bolag samverkar för kommunkoncernens bästa. Riktlinjerna ger spelregler för
lokalresursplaneringen, ny-, till- och ombyggnader av lokaler samt verksamhets-
anpassningar. Även förhyrning av externa lokaler kan vara aktuellt om lämpliga
lokaler saknas inom kommunkoncernen och det finns ekonomiska incitament att
hyra externt istället för att bygga nytt.

Initiativet till att bygga helt nya lokaler, bygga om eller till befintliga lokaler tas i
lokalresursplanen och riktlinjerna anger en process för hur detta ska gå till.
Processen för lokalprojekt innehåller sju faser och vid tre tillfällen fattas beslut
om att fortsätta lokalprojektet till nästa fas eller att avbryta det. Det är efter
behovsanalys, förstudie och programarbete. Efter projektering och upphandling
kan det bli aktuellt med en ny beslutsomgång om avvikelsen mot beslutad kalkyl
är för stor.

En verksamhetsanpassning beror på förändringar i verksamheten, såsom fler
brukare, annan verksamhetsinriktning eller förändrade myndighetskrav. Mer
omfattande verksamhetsanpassning är ombyggnader och följer då processen för
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ny- och ombyggnader av lokaler. För mindre verksamhetsanpassningar finns en
förenklad process.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer de nya riktlinjerna som
beskrivs i bilaga.

Ekonomiska konsekvenser

Lokalresursplaneringen ger långtgående ekonomiska konsekvenser och av den
anledningen gäller det att göra väl sammanvägda bedömningar av behov och
möjliga lösningar för att hushålla med kommunens resurser. För varje
lokalprojekt är målet att få moderna och ändamålsenliga lokaler till en skälig
kostnad.

Checklista för jämställdhet – relevansbedömning

Checklistan tillämpas inte då den inte har relevans i ett ärende om riktlinjer för
lokalresursplanering och lokalanskaffning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-24

2. Riktlinjer för lokalresursplanering och lokalanskaffning

Beslutet ska skickas till:

 Kommunfullmäktige

 Gnesta Förvaltnings AB

Christina Hedberg Göran Johansson
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Inledning

Målet för Gnesta kommuns lokalresursplanering och lokalanskaffning är att till-
handahålla funktionella och verksamhetsanpassade lokaler på ett långsiktigt, håll-
bart och ekonomiskt kostnadseffektivt sätt. Det ska finnas en helhetssyn på lokal-
försörjningen där alla nämnder och bolag samverkar för kommunkoncernens
bästa.

Kommunens verksamheter ska i första hand bedrivas i kommunkoncernens
fastighetsbestånd. Extern förhyrning bör endast ske i de fall lämpliga lokaler saknas
inom kommunkoncernen eller då ombyggnation inte är ekonomiskt försvarbart.

Riktlinjerna ska ge förutsättningar för riktigt agerande och god kvalitet vid hand-
läggning och utförande för:

· att säkerställa att lokalplanering görs med hänsyn till arbetsmiljöaspekter
och att berörda medarbetare möjliggörs delaktighet i processen

· lokalresursplanering

· ny- till eller ombyggnad av lokaler

· verksamhetsanpassningar

· förhyrning av externa lokaler

Arbetsmiljö

Chef med ansvar för arbetsmiljöuppgifter på enheten ska se till arbetsmiljöaspekter
blir en naturlig del av verksamhets- och lokalplaneringen. Därför ska
riskbedömningar upprättas.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivare en skyldighet att systematiskt planera, leda
och kontrollera att verksamhetens arbetsmiljö uppfyller föreskrivna krav (AML 3
kap. § 2a, § 2 AFS 2001:1).

Chef med ansvar för arbetsmiljöuppgifter på enheten ska i den processen se till att
skapa möjlighet till delaktighet för medarbetarna. Om ett skyddsombud är utsett
ska hen involveras i planeringen och uppföljningen, finns inget skyddsombud så
ska istället berörda medarbetare involveras, exempelvis via APT.

1. Undersök vilka risker och/eller brister den befintliga arbetsmiljön har, som
eventuellt kan lösas vid lokalförändring. Underlag till detta kan vara aktuella
riskbedömningar och handlingsplaner.

2. Undersök vilka krav och behov verksamheten har avseende arbetsmiljön. Se
föreskriften för arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2).

3. Undersök hur eventuella lokalförändringar får konsekvenser för arbetsmiljön.
Om risker för ohälsa och skada konstateras ska en handlingsplan upprättas för
dessa (se matris på Insidan).



Kommunstyrelseförvaltningen 4(9)

Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Riktlinjerför lokalresursplanering och
lokalanskaffning

2018-10-01 Kommunfullmäktige

Lokalresursplanering

Processen för lokalresursplaneringen ska vara tydlig, och förändringar i befolk-
ningens sammansättning och antal kräver att verksamhetslokaler snabbt kan
anpassas efter nya behov. Kvalificerade underlag måste tas fram tidigt i processen.
Underlagen ska ge en tydlig bild av lokalresursbehoven, samt redovisa analyser och
översiktliga ekonomiska bedömningar. Alternativa lösningar till investering i nya
lokaler ska övervägas och beslut måste baseras på kommunens totala behov över
tid och inte utifrån en enskild verksamhets lokalbehov vid ett givet tillfälle.

Mål

Målet med lokalresursplaneringen är att:

· Tillgodose att verksamheten får tillgång till bra och ändamålsenliga lokaler
till en rimlig kostnad för att hushålla med kommunens resurser

· Eftersträva att lokalbeståndet kan anpassas till befolkningsstrukturen över
tid och att det är rätt lokaliserat

· Effektivisera lokalanvändningen genom att finna smarta lösningar för att
möta efterfrågan på lokaler, till exempel aktivitetsbaserad användning,
kontorslandskap, och flera nyttjandetimmar över dagen som kan öka
lokalutnyttjandet.

· Ha en god planering för nya lokaler, så att "brandkårsutryckningar" kan
undvikas eftersom de ofta ger dyrare lösningar.

Ett övergripande krav är att lokalresursplaneringen ska tillgodose kommun- och
koncernnyttan och att lokalresursplanen ska vara väl förankrad.

Process för lokalplanering

Den strategiska lokalresursplaneringen bedrivs kontinuerligt, eftersom kommunens
behov av lokaler förändras med samhällsutvecklingen. Vid vissa tidpunkter är arbe-
tet mer intensivt, som inför fastställda beslutstillfällen. Lokalresursplaneringen
ingår i processen för utarbetande av kommunens framtidsplan och budget.

Arbetet med lokalresursplaneringen bedrivs i följande faser:
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Lokalinventering: Lokalernas ändamålsenlighet beskrivs, såsom geografisk
belägenhet, storlek, rumstyper, fastighetens status med mera. Även strategiska
frågor om befintligt och framtida fastighetsbestånd lyfts till diskussion.

Lokalernas kapacitetstal, det vill säga hur många elever, barn, brukare eller
boende lokalen har kapacitet för, redovisas. Likaså finns uppgifter om nuläget
beskrivet för hur många elever, barn, brukare, boende och/eller medarbetare det
finns idag.

Många av uppgifterna i lokalinventeringen uppdateras med den uppföljning som
utförs årligen av lokalresursplanen.

Behovsbedömning: Behovet av lokalresurser baseras på den av kommunen
framtagna befolkningsprognosen, som visar befolkningsutvecklingen totalt och
antal i olika åldrar samt för olika delområden. Efterfrågan av antal platser påverkas
inte enbart av befolkningsutvecklingen utan också av andra faktorer, som lagkrav,
privata utförare, till exempel friskolor, eller fördelning av brukare mellan hemtjänst
och särskilt boende.

Även nya forskningsrön, arbetsmetoder och verksamhetslösningar kan ge nya
behov av lokaler och deras utformning.

Förslag till lösningar: Utifrån de fakta som finns om befintliga lokaler, behov
och efterfrågan så utarbetas förslag. Ett viktigt motto i detta är att eftersträva ett
förhöjt kapacitetsutnyttjande och ökad flexibilitet. De olika lösningarna presenteras
med beskrivning av konsekvenser för verksamheten och översiktliga ekonomiska
bedömningar.

Vägval: Val av lösning redovisas med motivering till varför denna har valts.

Lokalresursplan: Allt sammanställs i lokalresursplanen, där det för varje nämnd
finns en beskrivning av lokalinventeringen, behovsbedömning och analys, samt
redovisning av förslag till lösningar och valt alternativ. Inledningsvis redovisar
lokalresursplanen en sammanfattning med slutsatser och åtgärdsförslag för ett
perspektiv på fem år, med utblick på tio år.

Ansvar och roller

Förvaltningarna ansvarar för lokalinventering och behovsbedömning av lokaler.
De deltar i dialogen om förslag till lösningar och i val av alternativ, där de ansvarar
för utvärderingen utifrån koncernperspektiv och förordar val av alternativ.
Arbetet med förvaltningens lokalresursplan ingår i processen för framtidsplan och
budget och följer den processens beslutsvägar.

Kommunens lokalplanerare planerar och stödjer förvaltningarna i deras arbete
med lokalinventeringen och behovsbedömningarna. Lokalplaneraren samordnar
den övergripande lokalresursplanen och för en dialog med förvaltningarna om
förslag till lösningar och val av alternativ, samt en prioritering av dessa.
Lokalplaneraren ser till att lokalresursplanen i samband med fastställande av
framtidsplan och budget blir fastställd av kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige en gång per år.

GFAB bistår lokalplaneraren med sin kompetens inom bland annat kostnadsbe-
dömningar och tekniska förutsättningar inom lokalbeståndet.
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Befogenheter

Lokalplaneraren prövar förvaltningarnas val utifrån bästa hushållningen av
kommunens resurser och kommunkoncernens bästa.

Ny-, till- eller ombyggnad av lokaler

Behovet av att bygga nya lokaler, alternativt att bygga till eller om, finns i allmänhet
i kommunens lokalresursplan. Nedan beskrivs arbetet med lokalprojekt.

Mål

Målet med lokalprojekt är att:

· Byggnader ska vara ändamålsenliga, det vill säga att lokalerna ska vara
anpassade till verksamheten.

· Säkerställa långsiktigt hållbara och driftsäkra lokaler med god kvalitet med
robusta och praktiska lösningar.

· Hålla rimliga produktionskostnader med skälig avvägning mellan produkt-
och materialval i relation till framtida drifts- och förvaltningskostnader.

· Eftersträva ett förhöjt kapacitetsutnyttjande och ökad flexibilitet i
lokalanvändningen.

Process för ny- och ombyggnadsprojekt

Processen för ny- och ombyggnadsprojekt innehåller sju faser från behovsanalys
till att det är dags att flytta in i de nya eller ombyggda lokalerna. En tid efter
inflyttningen är det aktuellt med utvärdering av projektet.

Vid tre tillfällen fattas beslut om att fortsätta lokalprojektet till nästa fas eller om
att avbryta det. Det är efter behovsanalys, förstudie och programarbete. Efter
projektering och upphandling kan det bli aktuellt med en ny beslutsomgång om
avvikelsen mot beslutad kalkyl är för stor. Utvärderingsfasen avslutas med beslut
om utvärderingsrapporten.

Projekttiden från start till att hyresgästen flyttar in är alltifrån drygt 2 år till 3,5 år,
beroende på vilken omfattning och komplexitet projektet har.
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Ansvar och roller

Lokalplaneraren prövar förvaltningarnas val utifrån bästa hushållningen av
kommunens resurser och kommunkoncernens bästa.

· Nämnden beslutar om programhandling och föreslagna preliminära
hyresnivåer samt om genomförandet av projektet.

· Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om investeringsvolym
och ökade driftskostnader till följd av hyra och övrigt. De beslutar också
om genomförandet och om att utnyttja kommunal borgen.

· GFAB:s styrelse beslutar om programhandling, investeringsvolym och
finansiering.

Redan efter genomförd behovsanalys beslutar nämnden, i undantagsfall förvalt-
ningschefen, om behovsanalysrapporten och fortsatt arbete. Det tas alltid ett
nämndbeslut efter genomförd förstudie där nämnden beslutar om förstudie-
rapporten och fortsatt projektarbete. Berörd förvaltningschef kan i samråd med
presidiet tillsätta en styrgrupp för de tre första faserna i projektet. Förvaltningschef
kan i början av behovsanalysen ta initiativ till ett gemensamt visionsarbete om
lokalprojektet.

Befogenheter

Nämnden har befogenheter att beställa lokaler och sätta igång ett lokalprojekt, när
det finns i lokalresursplanen. Nämnden ska också i budgetberedningen äska medel
för den nya hyran.

I undantagsfall kan förvaltningschefen fatta beslut om att gå vidare med en för-
studie om det är ett mindre projekt.

Förvaltningschefen har befogenheter att teckna avtal med GFAB om genom-
förande av projektet, efter beslut i nämnd, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige vid fasen Programarbete. Vid eventuell förgävesplanering, det
vill säga att projektet inte blir genomfört, står förvaltningen för kostnaden.

GFAB har efter beslut om programhandling och ekonomi samt, genom beställ-
ningen av ett genomförande av bygget, ansvar och befogenheter för projektet
inom givna ramar för innehåll, ekonomi och tid.

Genomförande

Genomförandet följer de rutiner och arbetssätt som beskrivs i handboken Ny- och
ombyggnad av lokaler.
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Verksamhetsanpassningar

En verksamhetsanpassning beror på förändringar i verksamheten, såsom fler
brukare, annan verksamhetsinriktning eller förändrade myndighetskrav.

Arbeten under ett halvt prisbasbelopp (Prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kr)
hanteras som beställning av arbeten och har en förenklad rutin, se handboken Om
våra lokaler i kommunägda lokaler

Verksamhetsanpassningar är uppdelade i två nivåer:

· Projektkostnad över ett halvt prisbasbelopp och upp till tre prisbasbelopp
ersätts med kostnadsersättning som är ett engångsbelopp i form av en
förtida betalning av hyrestillägg.

· Projektkostnad över tre prisbasbelopp ersätts med ett årligt hyrestillägg

Mer omfattande verksamhetsanpassningar (avgörs från fall till fall beroende av
omfattning och komplexitet) följer processen för Ny- och ombyggnad.

Mål

Målet med verksamhetsanpassning är att:

· Tillgodose och säkerställa funktionella lokaler för verksamheten till en
rimlig kostnad.

· Vara styrd av verksamhetens behov, men inte till den grad att ett flexibelt
lokalutnyttjande försvåras.

· Vara ekonomiskt motiverad genom att ge effektivare verksamhet, ökad
servicegrad eller bättre kvalitet.

· Kunna betalas inom en tioårsperiod eller enligt hyresavtalets kvarvarande
löptid om det är färre år än tio år. Detta för att undvika återbetalning vid
avtalets utgång.

Process för verksamhetsanpassningar

Processen för verksamhetsanpassningar innehåller sex faser från det att det första
initiativet tas till att den anpassade lokalen är klar.

Vid två tillfällen fattas beslut om att fortsätta projektet med
verksamhetsanpassning till nästa fas eller att avbryta det; efter förfrågan samt efter
det att verksamheten har fått ett förslag på lösning och kalkyl.
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Ansvar och roller

De två första faserna, Initiativ och behovsanalys samt Förfrågan, ansvarar berörd
förvaltning för. Kommunens lokalplanerare ska delta och stödja förvaltningen i
arbetet med att ta fram en förfrågan till GFAB. Från fasen Förslag och kalkyl tar
GFAB över ansvaret för projektet. Verksamhetsansvarig och lokalplanerare har en
aktiv roll i utarbetande av lösningen.

Förvaltningschefen eller delegerad medarbetare fattar beslut efter andra fasen om
att gå vidare med förfrågan till GFAB om förslag till lösning och kalkyl. Nämnden
eller förvaltningschefen eller delegerad medarbetare fattar, inom sina ekonomiska
befogenheter, senare beslut efter tredje fasen om att genomföra åtgärden och
finansiering genom kostnadsersättning eller hyrestillägg.

Befogenheter

Nämnden har befogenheter att fatta beslut om finansiering av verksamhets-
anpassning inom sina ekonomiska ramar. Vid kostnadsersättning, förtida betalning
av hyrestillägg, som understiger tre gånger prisbasbeloppet har förvaltningschefen
möjlighet att fatta beslut. I de lägen då nämnden inte kan hantera hyrestillägget
inom sin budgetram är det en fråga för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
att besluta om.

Förvaltningschefen har befogenheter att teckna avtal med GFAB om genom-
förandet av projektet.

GFAB har efter beslut om genomförande och beställning av verksamhets-
anpassning, ansvar och befogenheter för projektet inom giva ramar för innehåll,
ekonomi och tid.

Genomförande

Genomförandet följer dessa rutiner. Kontakta Lokalplanerare för genomförande.

Förhyrning av externa lokaler

Grundregeln är att kommunens verksamheter inte ska hyra externa lokaler. För-
hyrning av lokaler som inte ägs inom sfären Gnesta kommunkoncern AB är därför
alltid en fråga för kommunfullmäktige om hyreskontraktet löper på mer än tre år.
Om hyreskontrakt löper upp till tre år är det en fråga för kommunstyrelsen att
fatta beslut om.
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Kommunstyrelsen

Södermanlands läns samlade regionala ANDT-strategi med
åtgärdsprogram 2018-2021

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Gnesta kommun ställer sig bakom Södermanlands läns regionala ANDT-

strategi med åtgärdsprogram 2018-2021.

Sammanfattning

2016 beslutade regeringen om en samlad nationell strategi för arbetet med ANDT
i Sverige. Strategin anger mål, inriktning och prioriteringar för samhällets insatser
och omfattar allt ifrån tillgänglighetsbegränsande och förebyggande insatser till
stöd och vård. Det övergripande målet är ett samhälle fritt från narkotika och
dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och
med ett minskat tobaksbruk. Förutom det övergripande målet finns sex mål som
ska uppnås under strategiperioden. För vart och ett av målen har ett antal
insatsområden pekats ut. Strategin lyfter vikten av att minska skillnader i ohälsa
genom att arbeta med generella insatser till alla och mer riktade insatser till
grupper i samhället, som på grund av sina livsvillkor och levnadsvanor löper
högre risk än övriga befolkningen. I strategin lyfts tre prioriterade perspektiv som
ska genomsyra ANDT-arbetet på alla nivåer; arbetet ska bidra till att öka
jämlikheten i hälsa, jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barn och unga ska
skyddas mot eget och andras bruk. Strategin lyfter också tydligt att ANDT-
frågorna ska samordnas med andra närliggande frågor som brottsprevention,
våldsprevention och föräldraskapsstöd.

Förvaltningens synpunkter

ANDT-arbetet kommer att utgöra en del av kommunens generella
folkhälsoarbete och sträcker sig över förvaltningsgränserna

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Tre perspektiv ska genomsyra ANDT-arbetet varav jämställdhet är ett av dessa.
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Södermanlands läns regionala ANDT (Alkohol-, Narkotika-, 
Dopning- och Tobaks)-strategi 2018-2021 med åtgärdsprogram 

Länsstyrelsen har tillsammans med aktörer som arbetar med ANDT- frågor i länet under året 
arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDT-arbetet i länet. Strategin 
och åtgärdsprogram anger tillsammans en riktning för samverkan i länet om ANDT frågor åren 
2018 - 2021. Resultatet av arbetet finns bifogad i webblayout denna skrivelse. 

ANDT-strategin med åtgärdsprogram är tänkt ska bidra till ett långsiktigt, strukturerat och 
målinriktat regionalt och lokalt arbete med ANDT. Den ska forma en plattform för samlat 
agerande på länsnivå samt utgöra ett stöd för arbetet på lokala och regional nivå. 
Utgångspunkten för arbetet har varit den nationella ANDT-strategi som regeringen tagit fram. 

Ett 80-tal förtroendevalda, handläggare, chefer och poliser från Landstinget, Polismyndigheten, 

Länsstyrelsen, Mälardalens högskola och åtta kommuner har deltagit i tre olika workshops under 

hösten/vintern 2017. Dessa workshops utgör grunden för slutliga utformningen av strategin med 

åtgärdsprogram som arbetats fram under våren av två grupper bestående av representanter från 

Länsstyrelsen, Landstinget, FoU i Sörmland, Polisen och kommuner. 

För att nå det uppsatta målet med arbetet- en samlad regional strategi för ANDT-arbetet i 

Södermanlands län som alla berörda aktörer har ställt sig bakom- har det under hela arbetets gång 

varit viktigt med delaktighet från länets aktörer i hela processen. 

De mål och insatser som lyfts fram i åtgärdsprogrammet är en konkretisering av hur länets aktörer 

vill omsätta den nationella politiken till förutsättningar och behov i Södermanlands län. 

Den regionala ANDT-strategin riktar sig till professionella som arbetar med området, beslutsfattare, 

men också medborgare med intresse för frågan. En stor del av det praktiska ANDT förebyggande 

arbetet utförs av kommuner, landsting och det civila samhället. Förhoppningen är att strategin med 

åtgärdsprogram kan utgöra stöd och inspiration i arbetet i länet, lokalt och regionalt. 



Länets aktörer (Kommuner, Landsting och Polismyndigheten) ombeds nu ställa sig bakom 

denna strategi med tillhörande åtgärdsprogram. Att ställa sig bakom innebär att uttrycka en 

viljeinriktning om att arbeta i samverkan i enlighet med strategin och det tillhörande 

åtgärdsprogrammet. Logotypen till de organisationer som ställer sig bakom kommer att 

tryckas på baksidan av strategin. Länsstyrelsen önskar ett beslut från alla berörda aktörer, om 

möjligt senast den 7 september, då strategin sedan kommer att tryckas. 

Finns frågor och funderingar, kontakta mig gärna. 

Med vänlig hälsning 

Elin Schelin 

ANDT-samordnare 

Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksförebyggande arbete 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

611 86 Nyköping 

Telefon 010-223 42 56 

elin.schelin@lansstyrelsen.se  

www.lansstyrelsen.se/sodermanland 
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Upprättad: 2018-08-27

Diarienummer: KS.2018.268

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringar för

kommunstyrelsen 2018 får tas i anspråk.

Sammanfattning

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

Ärendebeskrivning

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för kommunstyrelsen
2018. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar som i enlighet med kommunens
riktlinjer för investeringar ska skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare
till kommunstyrelsen.

Tabell 1

Investeringar

(utifrån Framtidsplan 2018-2020) (Tkr)
1. Läsplattor 300

Förvaltningens synpunkter

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

Ekonomiska konsekvenser

Engångskostnad som tas upp som en investering och skrivs av under tillgångens
livslängd.
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Juridiska konsekvenser

Detta är inte tillämpbart på ärendet.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan är inte tillämpbar på ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

I enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska under budgetåret de i
Framtidsplanen beslutade investeringar skrivas fram till respektive nämnd och
sedan vidare till kommunstyrelsen m.m.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-27

2. Bilaga Ianspråktagande av investeringar 2018-08-27

Beslutet ska skickas till

~ Staffan Källström, Kanslichef

~ Sheila Gholipour, Redovisningsansvarig/Controller

Christina Hedberg Sheila Gholipour

Kommunchef Redovisningsansvarig/Controller



Kommunstyrelseförvaltningen INVESTERING

Upprättad:
Diarienummer:

2018-08-27
KS.2018.268

Kommunstyrelsen

Investeringar – Ianspråktagande av investeringsmedel

1. Läsplattor

Tidsplan

Inköp beräknas ske under 2018.

Komponenter i investeringen
Komponent Belopp Avskrivningsår i tid
Läsplatta av märket Apple 300 tkr 4

Bruttoinvestering

Handlingar till nämnd respektive kommunfullmäktige skickas digitalt och nämnd-
och fullmäktigeledamöter har möjlighet att ta del av handlingar på ett enkelt och
kostnadseffektivt sätt. Digitala handlingar minskar kostnader både vad avser
kopiering och porto. Gnesta kommun har haft digital nämndhantering under minst
en mandatperiod och vissa av tidigare inköpt läsplattor är idag 4-5 år gamla varför
nya läsplattor behöver införskaffas till samtliga ledamöter.

Underlag till investeringsbelopp

Avrop sker mot ny leverantör genom investeringen. Det tillkommer inga
driftskostnader till följd av investeringen.

Staffan Källström

Kanslichef

Sheila Gholipour

Redovisningsansvarig/Controller
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Upprättad: 2018-09-11

Diarienummer: SN.2018.62

Kommunstyrelsen

Ianspråktagande av investeringsmedel 2018

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel Vuxen-
och omsorgsnämnden 2018 får tas i anspråk.

Sammanfattning

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för Vuxen- och
omsorgsförvaltningen 2018. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar som i
enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska skrivas fram till
respektive nämn och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Då behovet av investeringar ändrats från de önskemål som lämnades i
Framtidsplan 2018-2020 önskar man omfördela, se nedan.

Den totala investeringssumman i Framtidsplanen för 2018 var 4 425 tkr, räknar
bort de investeringar som flyttas till 2019 så blir kvarvarande summa 1 975 tkr,
efter omfördelning landar investeringarna på 1 885 tkr för 2018.

Trots omprioritering så är summan 90 tkr lägre än i Framtidsplanen

Enligt Framtidsplan 2018-2020

Ledning

Digitalisering i
verksamheterna

200 tkr

Kontorsutrustning 150 tkr

Administration och
Bistånd

Uppgradering av IT-system,
införsel Timecare Pool

1000 tkr

Billyft - Förvaltningsservice 50 tkr

Äldreomsorg,
funktionsstöd, hälso- och
sjukvård
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Kontorsutrustning -
äldreboende

100 tkr

Nytt serviceboende,
investering gemensamma
lägenheter och kontor

150 tkr

Larm - äldreboende och
hemtjänst

75 tkr

Nytt äldreboende 2 450 tkr

Nytt porslin - äldreboende 250 tkr

Ianspråktagande 2018

Ledning

Digitalisering i
verksamheterna

Utgår

Kontorsutrustning -
gemensam

150 tkr

Administration och
Bistånd

Uppgradering av IT-system

- Inventarier

- Utveckling
planeringssystem TES

- Utveckling
verksamhetssystem
Treserva

260 tkr

200 tkr

540 tkr

Billyft - Förvaltningsservice Utgår

Ny, Alkolås 100 tkr

Ny, Kortläsare entrédörren 30 tkr

Ny, Bilbokningssystem 30 tkr

Ny, Nyckelskåp bilar 50 tkr

Äldreomsorg,
funktionsstöd, hälso- och
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sjukvård

Kontorsutrustning -
äldreboende

Utgår

Nytt serviceboende,
investering gemensamma
lägenheter och kontor

Framflyttas till
2019

Larm - äldreboende och
hemtjänst

75 tkr

Nytt äldreboende Framflyttas till
2019

Nytt porslin - äldreboende 250 tkr

Individ- och
familjeomsorg

Ny, Ombyggnad 35 tkr

Ny, Larm 165 tkr

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-09-11

2. Utdrag ur VON 20180830, § 52

3. Tjänsteskrivelse 2018-05-07

4. Ianspråktagande av investeringsmedel

Beslutet ska skickas till

~Ann Malmström

~ Sheila Gholipour

Christina Hedberg Jenny Johansson

Kommunchef Kommunstyrelsen
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-08-30
Ärendenummer: SN.2018.62

§ 52

Ianspråktagande av investeringsmedel 2018

Beslut

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
Vuxen- och omsorgsnämnden 2018 får tas i anspråk.

Sammanfattning av ärendet

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för Vuxen- och
omsorgsförvaltningen 2018. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar som i
enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska skrivas fram till
respektive nämn och sedan vidare till kommunstyrelsen.

Då behovet av investeringar ändrats från de önskemål som lämnades i
Framtidsplan 2018-2020 önskar man omfördela, se nedan.

Den totala investeringssumman i Framtidsplanen för 2018 var 4 425 tkr, räknar
bort de investeringar som flyttas till 2019 så blir kvarvarande summa 1 975 tkr,
efter omfördelning landar investeringarna på 1 885 tkr för 2018.

Trots omprioritering så är summan 90 tkr lägre än i Framtidsplanen.

Enligt Framtidsplan 2018-2020

Ledning

Digitalisering i verksamheterna 200 tkr

Kontorsutrustning 150 tkr

Administration och Bistånd

Uppgradering av IT-system, införsel Timecare Pool 1000 tkr

Billyft - Förvaltningsservice 50 tkr

Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och sjukvård

Kontorsutrustning - äldreboende 100 tkr

Nytt serviceboende, investering gemensamma
lägenheter och kontor

150 tkr

Larm - äldreboende och hemtjänst 75 tkr

Nytt äldreboende 2 450 tkr

Nytt porslin - äldreboende 250 tkr



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Ianspråktagande 2018

Ledning

Digitalisering i verksamheterna Utgår

Kontorsutrustning - gemensam 150 tkr

Administration och Bistånd

Uppgradering av IT-system

- Inventarier

- Utveckling planeringssystem TES

- Utveckling verksamhetssystem Treserva

260 tkr

200 tkr

540 tkr

Billyft - Förvaltningsservice Utgår

Ny, Alkolås 100 tkr

Ny, Kortläsare entrédörren 30 tkr

Ny, Bilbokningssystem 30 tkr

Ny, Nyckelskåp bilar 50 tkr

Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso- och
sjukvård

Kontorsutrustning - äldreboende Utgår

Nytt serviceboende, investering gemensamma
lägenheter och kontor

Framflyttas till 2019

Larm - äldreboende och hemtjänst 75 tkr

Nytt äldreboende Framflyttas till 2019

Nytt porslin - äldreboende 250 tkr

Individ- och familjeomsorg

Ny, Ombyggnad 35 tkr

Ny, Larm 165 tkr



Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-07

2. Ianspråktagande av investeringsmedel 2018

Tjänsteförslag

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel
Vuxen- och omsorgsnämnden 2018 får tas i anspråk.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Ann Malmström, Förvaltningschef

~ Sheila Gholipour, Redovisningsekonom/Controller

~ Malin Ohlsson, Ekonom
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Upprättad: 2018-05-07

Diarienummer: SN.2018.62

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Ianspråktagande och omfördelning av investeringsmedel
2018, Vuxen- och omsorgsförvaltningen.

Förslag till beslut i Vuxen- och omsorgsnämnden

1. Investeringar enligt bilagan Ianspråktagande av investeringsmedel Vuxen- och

omsorgsnämnden 2018 får tas i anspråk.

Sammanfattning

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för Vuxen-och
omsorgsförvaltningen 2018. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska dessa
skrivas fram till respektive nämnd. Omfördelning av investeringsmedel enligt
nedan.

Ärendebeskrivning

I Framtidsplanen 2018-2020 finns investeringar beslutade för Vuxen- och
omsorgsförvaltningen 2018. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar som i
enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska skrivas fram till
respektive nämn och sedan vidare till kommunstyrelsen.
Då behovet av investeringar ändrats från de önskemål som lämnades i
Framtidsplan 2018-2020 önskar man omfördela, se nedan.
Den totala investeringssumman i Framtidsplanen för 2018 var 4 425 tkr, räknar
bort de investeringar som flyttas till 2019 så blir kvarvarande summa 1 975 tkr,
efter omfördelning landar investeringarna på 1 885 tkr för 2018.
Trots omprioritering så är summan 90 tkr lägre än i Framtidsplanen.

Enligt Framtidsplan 2018-2020
Ledning
Digitalisering i verksamheterna 200 tkr
Kontorsutrustning 150 tkr

Administration och Bistånd
Uppgradering av IT-system, införsel
Timecare Pool

1000 tkr

Billyft - Förvaltningsservice 50 tkr
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Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso-
och sjukvård
Kontorsutrustning - äldreboende 100 tkr
Nytt serviceboende, investering
gemensamma lägenheter och kontor

150 tkr

Larm - äldreboende och hemtjänst 75 tkr
Nytt äldreboende 2 450 tkr
Nytt porslin - äldreboende 250 tkr

Ianspråktagande 2018
Ledning

Digitalisering i verksamheterna Utgår

Kontorsutrustning - gemensam 150 tkr

Administration och Bistånd

Uppgradering av IT-system

- Inventarier

- Utveckling planeringssystem TES

- Utveckling verksamhetssystem
Treserva

260 tkr

200 tkr

540 tkr

Billyft - Förvaltningsservice Utgår

Ny, Alkolås 100 tkr

Ny, Kortläsare entrédörren 30 tkr

Ny, Bilbokningssystem 30 tkr

Ny, Nyckelskåp bilar 50 tkr

Äldreomsorg, funktionsstöd, hälso-
och sjukvård

Kontorsutrustning - äldreboende Utgår

Nytt serviceboende, investering
gemensamma lägenheter och kontor

Framflyttas till 2019

Larm - äldreboende och hemtjänst 75 tkr

Nytt äldreboende Framflyttas till 2019

Nytt porslin - äldreboende 250 tkr
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Individ- och familjeomsorg

Ny, Ombyggnad 35 tkr

Ny, Larm 165 tkr

Förvaltningens synpunkter

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

Ekonomiska konsekvenser

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

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan är inte tillämpbar i ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

I enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska under budgetåret de i
Framtidsplanen beslutade investeringar skrivas fram till respektive nämnd.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Ianspråktagande av investeringsmedel 2018 Vuxen- och

omsorgsförvaltningen 2018-05-07.

2. Bilaga Ianspråktagande av investeringsmedel 2018 Vuxen- och

omsorgsförvaltningen.

Beslutet ska skickas till

~ Ann Malmström, Förvaltningschef

~ Sheila Gholipour, Redovisningsekonom/Controller

~ Malin Ohlsson, Ekonom

Ann Malmström Malin Ohlsson

Förvaltningschef Ekonom



Vuxen- och omsorgsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

2018-05-16
SN.2018.62

Ianspråktagande och omdisponering av investeringsmedel
2018, Vuxen- och omsorgsförvaltning

LEDNING

Kontorsutrustning

Omfattning

Avser skrivbord, stolar, hurts och ljudabsorbenter inom hela förvaltningen.

Behov beräknas till en kostnad av 150 tkr

ADMINISTRATION OCH BISTÅND

Uppgradering av IT-System

Omfattning

- Inventarier, videoutrustning och utbildningsdatorer, 260 tkr

- Utveckling planeringssystem TES, 200 tkr

- Utveckling verksamhetssystem Treserva, 540 tkr

Alkolås (Omdisponering)

Omfattning

Alkolås till en kostnad av 100 tkr

Kortläsare entrédörr (Omdisponering)

Omfattning

Behövs pga en akut händelse, kostnad 30 tkr
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Bilbokningsystem (Omdisponering)

Omfattning

Kommer behövas om beslut om bilpool tas, kostnad 30 tkr.

Nyckelskåp bilar (Omdisponering)

Omfattning

Kommer behövas om beslut om bilpool tas, kostnad 50 tkr.

ÄLDREOMSORG, FUNKTIONSSTÖD, HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Larm – äldreboende och hemtjänst

Omfattning

Larm behöver installeras till en kostnad av 75 tkr.

Nytt porslin

Omfattning

Nytt porslin behöver införskaffas till en kostnad av 250 tkr.

INDIVID – OCH FAMILJEOMSORGEN

Ombyggnad

Omfattning

Ombyggnad behöver göras till en kostnad av 35 tkr.

Larm

Omfattning

Larm behöver installeras till en kostnad av 165 tkr.
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Upprättad:

Diarienummer: KS.2017.327

Kommunstyrelsen

Motion - Belysning vid Östra Storgatans övergångsställe

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Byta ljuskälla vid övergångställen efter Östra Storgatan mot en med högre

luminans.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Lill Björk med flera i Centerpartiet angående
belysning av övergångställen efter Östra Storgatan. Motionären upplever att
belysningen inte räcker till östra sidan av gatan framförallt vid övergångställen.
Varför motionärem föreslår att övergångställen efter Östra Storgatan förses med
belysning på båda sidor av övergångställen.

Förvaltningen föreslår att öka ljusflödet vid övergångställen genom att byta
nuvarande ljuskälla mot en med högre luminans.

Ärendebeskrivning

En motion har inkommit angående belysning av övergångställen efter Östra
Storgatan. Motionären upplever att belysningen inte räcker till östra sidan av
gatan framförallt vid övergångställen. Varför motionären föreslår att
övergångställen efter Östra Storgatan förses med belysning på båda sidor av
övergångställen.

Förvaltningens synpunkter

Belysning är en subjektiv bedömning av varje individs behov och önskan.
Därför finns framtagna normer gällande belysning vars fastställda parametrar ska
motsvara den generella individens behov samt behovet av belysning på vad man
avser att belysa t.ex. väg, trottoar, cykelbana, gångbana etc. beroende på
omgivning samt plats.

Belysning av vägar i kombination med närliggande gång- och cykelbana inklusive
övergångställen, är komplext, komplicerat och beroende av en mängd faktorer.
Östra Storgatans belysningsberäkning är gjord efter Trafikverkets
vägbelysningshandbok. All beräkning är enligt gällande normer.

Att västra sidan är ljusare är fullt normalt med tanke på den närliggande gång- och
cykelbanans belysning. Vilken i detta fall snarare har för hög belysningsgrad i
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kombination med vägbelysningen. Visuellt blir det en komplex bakgrund på
grund av belysningen för gång- och cykelbanan. Gång- och cykelbanan har större
behov av högre belysningsgrad än vägen för fordon, varför den östra delen av
vägen ter sig mörk. Detta är fullt naturligt då våra ögon ställer in sig efter ljuset.

När man arbetar med belysning för övergångställen så finns två vägar att ta då det
gäller luminanskontrasten. Man pratat då om positiv eller negativ kontrast.
Kortfattat beskriver detta hur fotgängaren framträder mot bakgrunden i
belysningen. På sträckan är vägytan ljus och omgivningen är, bortsett från gång-
och cykelbanan, mörk. Därför har man har valt negativ luminanskontrast, d.v.s att
fotgängaren ser mörk ut mot ljus bakgrund. Väljer man att belysa fotgängaren
mot den ljusa bakgrunden så sänks luminanskontrasten, och fotgängaren
framträder inte lika bra mot bakgrunden.

Oavsett om man väljer en negativ eller positiv luminanskontrast vid
övergångställen ska man vara konsekvent vid ljussättningen, dvs. samma
ljussättning på båda sidor. Belysning för övergångställen riktar antingen ljuset på
den gående eller på ytan bakom, allt beroende på vilken effekt man eftersträvar.

På Östra Storgatan sitter all belysning i direkt anslutning till övergångställena, och
den gående blir belyst ovanifrån, vilket inte direkt påverkar luminanskontrasten
nämnvärt. Armaturen för vägbelysningen belyser ett brett asymmetriskt område
av vägen. Genom att byta LED insatsen i armaturen kan man öka luminansen på
platsen och direkt påverka luminanskontrasten på den gående. Med andra ord
göra det ljusare på vägen vid övergångstället samt på den östra sidan samtidigt
som man behåller grundtanken med belysningsberäkningen.

Förvaltningens förslag är att byta insatserna på vägbelysningen vid
övergångställena efter Östra Storgatan.

Ekonomiska konsekvenser

Utbyte av insatser investeringskostnad ca. 30 000 kr.
Driftkostnad är försumbar.

Juridiska konsekvenser

Inga juridiska konsekvenser bedöms föreligga.

Kommunen är väghållare för Östra Storgatan.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument

Beslutsförslaget strider inte mot någon av kommunens styrdokument.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-30

2. Motionen

Beslutet ska skickas till

~ Centerpartiet

~ Kommunfullmäktige

~ Gatuingenjör

Christina Hedberg Patrik Nissen

Kommunchef

Ghita Sjösteen

Förvaltningschef

Claes Lindkvist

Teknisk chef Gatuingenjör



Gnesta kommun 
Ink: 
	2C7 ::-3o 

Dnr: 	......... 	...... 
För handläggning . 	  Motion 

Belysning vid Östra Storgatans övergångsställen 

Under sommaren 2017 färdigställdes upprustningen av Östra Storgatan till 
såväl invånares som besökares stora belåtenhet. Infarten till Gnesta 
centralort har nu blivit både attraktiv och välkomnande. 

Nu har höstmörkret smugit sig på och därmed uppdagas en del brister. 
Bland annat visar det sig att belysningen inte räcker till den östra sidan av 
gatan, framför allt vid övergångsställena. 

Detta torde rättas till innan en olycka inträffar. 

Därför menar vi i Centerpartiet 

att Östra Storgatan med det snaraste förses med belysning på båda 
sidor vid dess övergångsställen. 

Gnesta den 26 oktober 2017 

Lill Björk (C) 

Håkan Ekstrand (C) 

Ingalill Fredriksson (C) 

Erik Granqvist (C) 

Centerpartiet 
GNESTA 
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Upprättad: 2018-08-10

Diarienummer: KS.2018.209

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider kommunstyrelsen 2019

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen sammanträder följande datum under 2019:

28 januari

4 mars

8 april

3 juni

16 september

21 oktober

2 december

2. Sammanträdena äger rum klockan xx i lokalen Frösjön/Lockvattnet,
kommunhuset, Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat
beslutats.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens sammanträden för år 2019. Förslaget bygger på samma
grundstruktur som tidigare år med sju inplanerade sammanträden.

Förvaltningens synpunkter

Tidsintervallen mellan sammanträdena i kommunstyrelsen fungerar väl i
sammanträdesplanen för 2018. Utifrån nuvarande förslag föreslås därför att 2019
års sammanträden fastställs med samma intervall. Det framskrivna förslaget är
också anpassat till budgetuppföljningar och bokslut.

I övrigt har tider för sport-/påsk- och höstlov enligt önskemål i möjligaste mån
tagits i beaktande vid förslaget till sammanträdestider och inget sammanträde
ligger inlagt på dessa veckor, däremot kan tiderna för presidium komma att infalla
under dessa veckor.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan för jämställdhet bedöms ej vara tillämplig i ärendet pga att det är svårt
att bedöma huruvida sammanträdestiderna har en positiv/negativ eller ingen
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inverkan för våra förtroendevalda och hur detta ärende kan påverka de
kommunala jämställdhetsmålen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-10

Beslutet ska skickas till

~ Kommunsekreteraren

~ Hemsidan

Christina Hedberg Jenny Johansson

Kommunchef Kommunsekreterare
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Upprättad: 2018-08-10

Diarienummer: KS.2018.210

Kommunstyrelsen

Sammanträdestider kommunfullmäktige 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige sammanträder följande datum under 2019

11 februari

18 mars

29 april

17 juni

30 september

4 november

16 december

2. Sammanträdena äger rum klockan 19.00 i lokalen B-salen, kommunhuset,
Elektron, Västra Storgatan 15, Gnesta, om inget annat beslutats.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktiges sammanträden för år 2018. Förslaget bygger på samma
grundstruktur som tidigare år med sju inplanerade sammanträden.

Enligt 5 kap 9-10 §§ kommunallagen ska kommunfullmäktiges sammanträde
anslås på kommunens digitala anslagstavla minst en vecka före
sammanträdesdagen. Kungörelsen ska inom samma tid på ett lämpligt sätt också
lämnas till varje ledamot och ersättare. Uppgift om tid och plats för ett
sammanträde ska minst en vecka före sammanträdesdagen på kommunens
hemsida.

Förvaltningens synpunkter

Tidsintervallen mellan sammanträdena i kommunfullmäktige fungerar väl i
sammanträdesplanen för 2018. Utifrån nuvarande förslag föreslås därför att 2019
års sammanträden fastställs med samma intervall. Det framskrivna förslaget är
också anpassat till budgetuppföljningar och bokslut.

I övrigt har tider för sport-/påsk- och höstlov enligt önskemål i möjligaste mån
tagits i beaktande vid förslaget till sammanträdestider och inget sammanträde
ligger inlagt på dessa veckor, däremot kan tiderna för presidium komma att infalla
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under dessa veckor.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet bedöms ej vara tillämplig i ärendet pga att det är svårt
att bedöma huruvida sammanträdestiderna har en positiv/negativ eller ingen
inverkan för våra förtroendevalda och hur detta ärende kan påverka de
kommunala jämställdhetsmålen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-08-10

Beslutet ska skickas till

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunsekreteraren

~ Hemsidan

Christina Hedberg Jenny Johansson

Kommunchef Kommunfullmäktige
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Upprättad: 2018-06-11

Diarienummer: SN.2018.60

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS första kvartalet 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns

Sammanfattning

För första kvartalet 2018 finns sammantaget sex ej verkställda beslut.

Ärendebeskrivning

Inom SoL finns ett beslut om boendestöd som ej kan verkställas förrän den
enskilde fått egen bostad. Inom LSS finns tre ansökningar om
sommarvistelse/läger som beviljats men ej kan verkställas förrän juli månad då
lägret genomförs.
Ett barn väntar på lämplig kontaktperson.
En person önskar ledsagning en timma per dag, ej verkställt då personal för
ändamålet ej kunnat anställas.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporten i sig är inte föremål för jämställdhetsanalys

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-06-11

2. Utdrag ur Vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2018-05-24, § 47

3. Tjänsteskrivelse 2018-05-16

Beslutet ska skickas till

~ Kommunfullmäktige

Christina Hedberg Jenny Lundberg-Lydka

Kommunchef Handläggare
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Vuxen- och omsorgsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2018-05-24
Ärendenummer: SN.2018.60

§ 47

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
enligt SoL och LSS

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Enligt SoL finns ett beslut gällande boendestöd som ej är verkställt då den det
berör ännu inte har en egen lägenhet. Den enskilde bodde i ett särskilt boende
för äldre då ansökan om lägenhet och boendestöd gjordes. Den enskilde har
ännu inte fått egen lägenhet utanför det särskilda boendet. Boendestödet har
därför ej verkställts.

Inom LSS finns tre ansökningar om sommarvistelse/läger för barn har
beviljats men av naturliga skäl ej verkställts. Sommarvistelse/läger kommer att
ske under juli månad. En person önskar ledsagning en timma per dag och den
har ej verkställts i brist på personal av olika skäl.

Ett barn väntar på lämplig kontaktperson.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-16

Tjänsteförslag
1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Vuxen- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige
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Upprättad: 2018-05-16

Diarienummer: SN.2018.60

Vuxen- och
omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS första kvartalet 2018

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

För första kvartalet finns sammantaget sex ej verkställda beslut.

Ärendebeskrivning

Enligt SoL finns ett beslut gällande boendestöd som ej är verkställt då den det
berör ännu inte har en egen lägenhet. Den enskilde bodde i ett särskilt boende för
äldre då ansökan om lägenhet och boendestöd gjordes. Den enskilde har ännu
inte fått egen lägenhet utanför det särskilda boendet. Boendestödet har därför ej
verkställts.

Inom LSS finns tre ansökningar om sommarvistelse/läger för barn har beviljats
men av naturliga skäl ej verkställts. Sommarvistelse/läger kommer att ske under
juli månad. En person önskar ledsagning en timma per dag och den har ej
verkställts i brist på personal av olika skäl.
Ett barn väntar på lämplig kontaktperson.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporten i sig är inte föremål för jämställdhetsanalys.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2018-05-16
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Beslutet ska skickas till

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

Ann Malmström Jenny Lundberg-Lydka

Förvaltningschef Handläggare



Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-08-20
KS.2018.12

Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut

Sammanfattning

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

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

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

~ Förteckning över delegationsbeslut 2018-05-14 – 2018-08-26

~ Anställningar 180401-180731



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2018.64

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-06-15

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.48

Vatten och avlopp

Amsökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-06-15

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.78

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-08-16

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.60

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-06-07

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.67

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-07-03

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2018.61

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-06-07

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.74

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-08-07

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.53

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-05-14

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.68

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-07-11

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.69

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-07-12

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2018.73

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-08-06

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.58

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-06-07

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.55

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-06-07

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.56

Renhållning

Anmälan om ändring av abonnemang, ny hyresgäst

Beslutsdatum: 2018-05-28

Beslut: Beslut gällande ändring av abonnemang, ny hyresgäst

Ärende: RVA.2018.72

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-08-06

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2018.35

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-05-15

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2018.63

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-06-08

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2018.76

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-08-20

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2018.66

Renhållning

Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2018-07-10

Beslut: Beslut gällande delning sopkärl

Ärende: RVA.2018.34

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-04-12

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2018.71

Renhållning

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-07-17

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.52

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-05-14

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2018.65

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-06-14

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2018.70

Renhållning

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2018-07-17

Beslut: Beslut gällande hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2018.81

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-08-24

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall
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Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2018.62

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-06-08

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: KS.2018.68

Personalknutna ärenden

Tillförordnade chefer 2018

Beslutsdatum: 2018-06-07

Beslut: Beslut - Tillförordnad rektor, 18-06-15-18-07-10

Ärende: KS.2018.68

Personalknutna ärenden

Tillförordnade chefer 2018

Beslutsdatum: 2018-07-03

Beslut: Beslut - Tillförordnad IT-chef, vecka 29-32

Ärende: KS.2018.68

Personalknutna ärenden

Tillförordnade chefer 2018

Beslutsdatum: 2018-06-29

Beslut: Beslut - Tillförordnade chefer sommaren 2018

Ärende: KS.2018.68

Personalknutna ärenden

Tillförordnade chefer 2018

Beslutsdatum: 2018-05-25

Beslut: Beslut - Tillförordnad chef för kommunikation och samverkan 180530-180606
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Beslutsperiod:

Ärende: KS.2018.68

Personalknutna ärenden

Tillförordnade chefer 2018

Beslutsdatum: 2018-06-29

Beslut: Beslut - Tillförordnad kommunchef under sommaren

Ärende: KS.2018.68

Personalknutna ärenden

Tillförordnade chefer 2018

Beslutsdatum: 2018-07-25

Beslut: Beslut - Tillförordnad verksamhet VuA 180801-181031

Ärende: KS.2018.123

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Gnesta Musiksällskap

Beslutsdatum: 2018-06-27

Beslut: Beslut KScKommunikationschef, beviljad

Ärende: KS.2018.244

Kultur och fritid

Ansökan om stöd för Ung kultur

Beslutsdatum: 2018-08-21

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

Ärende: KS.2018.202

Kultur och fritid

Ansökan om lovaktivitet, Stjärnhovs IK

Beslutsdatum: 2018-06-13

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

Ärende: KS.2018.194

Kultur och fritid

Ansökan om ledarutbildningsbidrag, Gnesta Ishockeyklubb

Beslutsdatum: 2018-05-31

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2018.238

Kultur och fritid

Ansökan om lovaktivitetsbidrag, Gnesta Fotbollsförening

Beslutsdatum: 2018-06-27

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

Ärende: KS.2018.146

Infrastruktur

Remiss - Betänkandet Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?

Beslutsdatum: 2018-07-06

Beslut: Beslut KS  Samhällsbyggnadschef att ej avge yttrande

Ärende: KS.2018.212

Fastighetsärenden

Köpekontrakt, Sigtuna 2:249 och Sigtuna  2:308

Beslutsdatum: 2018-06-18

Beslut: Delegationsbeslut - Köpekontrakt

Ärende: RVA.2018.59

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-05-25

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall
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Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2018.77

Anmälan om ändring av abonnemang

Beslutsdatum: 2018-08-20

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2018.79

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2018-08-20

Beslut: Beslut gällande uppehåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: KS.2018.213

Köpekontrakt Frustuna 1:112

Beslutsdatum: 2018-06-18

Beslut: Delegationsbeslut - Köpekontrakt
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Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade 

mellan 2018-04-01 och 2018-07-31 
Ekonomiassistent 

Organisation: Ekonomienh 

Allm visstidsanställning, 2018-07-01 - 2018-09-30 

Heltid, Löneläge: 2018 

Utfärdat av: Tatjana Mineur, Chef 

 

Vaktmästarbiträde 

Organisation: Arbetsmarknad 

BEA-avtal för vissa Arbet, 2018-05-15 - 2018-09-30 

Heltid - BEA, Löneläge: 2018 

Utfärdat av: Maria Eneqvist, Verksamhetschef 

 

Administrativ assistent 

Organisation: Kansli- och Kommunservice 

Allm visstidsanställning, 2018-04-01 - 2018-04-30 

Deltid (25,00%), Löneläge: 2017, 

Utfärdat av: Staffan Källström, Chef 

 

Administrativ assistent 

Organisation: Kansli- och Kommunservice 

Allm visstidsanställning, 2018-06-01 - 2018-06-24 

Deltid (50,00%), Löneläge: 2018, 

Utfärdat av: Staffan Källström, Chef 

 

Administrativ assistent 

Organisation: Kansli- och Kommunservice 

Vikariat, 2018-06-25 - 2018-07-13, 

Deltid (50,00%), Löneläge: 2018, 

Utfärdat av: Staffan Källström, Chef 

 

Lärare obehörig 

Organisation: Vuxenutbildningen 

Tidsbegr.enl. skollagen, 2018-05-01 - 2018-06-30 

Heltid, Löneläge: 2018 

Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscen 

 

Extratjänst köks o måltid 

Organisation: Arbetsmarknad 

BEA-avtal för vissa Arbet, 2018-04-03 - 2019-04-02 

Heltid - BEA, Löneläge: 2018 

Utfärdat av: Maria Eneqvist, Verksamhetschef 

 

Extratjänst köks o måltid 

Organisation: Arbetsmarknad 

BEA-avtal för vissa Arbet, 2018-05-12 - 2018-09-11 

Heltid, Löneläge: 2018 

Utfärdat av: Maria Eneqvist, Verksamhetschef 

 

 

 



Extratjänst köks o måltid 

Organisation: Arbetsmarknad 

BEA-avtal för vissa Arbet, 2018-06-27 - 2019-06-25 

Heltid - BEA, Löneläge: 2018 

Utfärdat av: Maria Eneqvist, Verksamhetschef 

 

Elevassistent 

Organisation: Arbetsmarknad 

BEA-avtal för vissa Arbet, 2018-03-06 - 2019-03-05 

Heltid - BEA, Löneläge: 2018 

Utfärdat av: Maria Eneqvist, Verksamhetschef 

 

Extratjänst köks o måltid 

Organisation: Arbetsmarknad 

BEA-avtal för vissa Arbet, 2018-05-23 - 2019-05-22 

Heltid - BEA, Löneläge: 2018 

Utfärdat av: Maria Eneqvist, Verksamhetschef 

 

Badvärd 

Organisation: Kommunikation-och Samverkan 

Allm visstidsanställning, 2018-05-01 - 2018-10-31 

Heltid, Löneläge: 2017 

Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef 

 

Badvärd 

Organisation: Freja Bad och Gym 

Vikariat, 2018-05-01 - 2018-10-31, 

Heltid, Löneläge: 2018 

Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef 

 

Vaktmästarbiträde 

Organisation: Arbetsmarknad 

BEA-avtal för vissa Arbet, 2018-06-01 - 2018-09-30 

Deltid - BEA (50,00%), Löneläge: 

Utfärdat av: Maria Eneqvist, Verksamhetschef 

 

Badvärd 

Organisation: Freja Bad och Gym 

Vikariat, 2018-05-01 - 2018-10-31,  

Deltid (50,00%), Löneläge: 2018, 

Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef 

 

Vaktmästare 

Organisation: Freja Bad och Gym 

Allm visstidsanställning, 2018-06-01 - 2018-09-30 

Heltid, Löneläge: 2018 

Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef 
 

 

 

 

 



Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade 

mellan 2018-04-01 och 2018-07-31 
 

Hr-samordnare 

Organisation: HR-enheten 

Tillsvidare, From: 2018-09-03 

Heltid, Löneläge: 2018 

Utfärdat av: Tatjana Mineur 

 

Handläggare 

Organisation: Arbetsmarknad 

Tillsvidare, From: 2018-05-01 

Heltid, Löneläge: 2018 

Utfärdat av: Maria Eneqvist, Verksamhetschef 

 

Bibliotekare 

Organisation: Bibliotek 

Tillsvidare, From: 2018-06-07 

Deltid (75,00%), Löneläge: 2018, 

Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef 

 



Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2018-08-20
KS.2018.13

Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden kommunstyrelsen

Sammanfattning

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

~ Protokoll styrelsemöte Gnestahem 18-05-15

~ Protokoll Styrelsemöte Gnesta förvaltnings AB 18-05-16

~ Protokoll Gemensamma patientnämnden 18-05-31

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - maj 2018

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - juni 2018

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - juli 2018

~ Protokoll Regionstyrelsens 2018-06-20,
https://region.sormland.se/politik/regionstyrelsens-protokoll/2018/20-
juni-2018/

~ Två rapporter från Mälardalsrådet,
http://www.malardalsradet.se/app/uploads/2018/06/storregional-
godsstrategi-delrapport-2018.pdf och
http://www.malardalsradet.se/app/uploads/2018/06/systembild.pdf

~ Protokoll från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet;
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-
direktionen/bilagor-2018/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-
sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180503-sid-1-31.pdf och
https://www.sormlandstrafiken.se/globalassets/protokoll-
direktionen/bilagor-2018/protokoll-fran-direktionens-sammantrade-i-
sormlands-kollektivtrafikmyndighet-180503-sid-32-65.pdf

~ Revisionsrapport: Styrning och uppföljning avseende barn/elever i behov
av särskilt stöd.

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