Kommunstyrelsen

KALLELSE – KUNGÖRELSE

Sammanträde i kommunstyrelsen
Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 6 februari 2017, 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: Kim Jarl (M) Ersättare: Inga-Lill Fredriksson (C)
Tid och plats för justering

Tisdagen den 7 februari 2017, kl. 15.00 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: Anna Sandklef informerar kring Fritid 2017
Offentliga 1-21, Ej offentliga 22
Nr.

Diarienummer

Ärendemening

1

KS.2016.308

Medborgarförslag - Hyr en villa för ett barn- och
ungdomsbibliotek

2

KS.2016.54

Medborgarförslag - Fontän i Frösjön

3

KS.2016.66

Medborgarförslag - Elektroniska övergångsskyltar

4

KS.2016.238

Medborgarförslag - Farthinder på Furulundsvägen
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5

KS.2016.316

Revisionsrapport - Granskning av kommunens
styrning, kontroll och uppföljning av projekt och
investeringar

6

KS.2016.367

Låneram 2017

7

KS.2016.152

Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen

8

KS.2016.360

Revisionsrapport - Hantering av sociala medier

9

KS.2012.98

Etablering och drift av en vindkraftspark
Ånhammar 1:1

10

KS.2016.336

Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017

11

KS.2016.312

Mälardalstaxan, SKTM16-0070

12

KS.2016.375

Ändring av Sörmlandstaxan

13

MOB.2016.233

Taxemodell för tillsyn inom det brandförebyggande
området

14

KS.2017.11

Ianspråkstagande av investeringsmedel 2017 VAenheten

15

KS.2017.14

Ianspråkstagande av investeringar 2017
renhållningen

16

KS.2016.325

Riktlinjer för markanvisning, optioner och
exploateringsavtal

17

KS.2016.301

Revidering av bevarande- och gallringsplan för
kommunstyrelsen

18

KS.2016.134

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

19

SN.2016.34

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

20

KS.2017.1

Redovisning av delegationsbeslut

21

KS.2017.2

Anmälningsärenden

22

KS.2017.3

Förvaltningschefen informerar

Johan Rocklind

Jenny Johansson

Ordförande

Sekreterare
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Upprättad:
Diarienummer:

2016-11-02
KS.2016.308
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Hyr en villa för ett barn- och
ungdomsbibliotek
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning
Förslagsställaren har i ett medborgarförslag lämnat förslaget att Gnesta kommun
ska hyra en villa för att där bedriva ett barn- och ungdomsbibliotek. Anledningen
är att hon tycker att ungdomarna som använder bibliotekets datorer för att spela
spel stör övriga besökare och gör att de inte kan använda datorerna i tillräcklig
utsträckning för egna behov.
Att inrätta ytterligare ett bibliotek i Gnesta tätort skulle vara förenat med mycket
höga kostnader. Det problem som beskrivs bedöms inte vara av sådan vikt att
inrättandet av ett bibliotek kan anses falla inom ramen för god ekonomisk
hushållning. Medborgarförslaget ska därför avslås.
God service och tillgänglighet är mycket viktigt för biblioteket. Personalen tar
gärna emot förslag på förbättringar som leder till att alla låntagare kan nyttja
biblioteket på det sätt som de har behov av. Vid den ommöblering av biblioteket
som planeras ska möjligheten till en avskilt placerad dator samt vilka regler som
skulle kunna förenas med nyttjandet av en sådan ses över.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren beskriver ungdomars spelande på bibliotekets datorer som skäl
för sitt förslag att inrätta ett nytt bibliotek för barn och ungdomar. Förslaget ska
inte uppfattas som kritik mot ungdomarna eller personalen utan vänder sig mot
att det spelas krigsspel där man dödar varandra.
Personalen på biblioteket har vid flera tillfällen diskuterat det spelande som
förekommer vid datorerna på biblioteket. Att sätta upp ett förbud mot spel har
inte ansetts vara förenligt med ett öppet och tillgängligt bibliotek för alla. Som
förslagsställaren så riktigt skriver så har inte alla råd med internet hemma. Även
familjer med ungdomar saknar ibland tillgång till internet. Det är då viktigt att
dessa ungdomar har en möjlighet att kunna gå till biblioteket och använda
datorerna där för det de vill göra, även om det innebär spel.
Det har heller inte ansetts vara motiverat med den kostnad det innebär att
begränsa åtkomst till vissa sidor på internet. En avgränsning av vilka sidor som i
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så fall skulle låsas för åtkomst är också en fråga som inte är enkel. Det skulle ju då
inte bara avse vissa spelsidor utan även sidor med sexuellt innehåll med mera.
Personalen har ständigt dialog med de ungdomar som använder datorerna för att
de inte ska sitta flera vid datorerna och för att ljudnivån ska vara acceptabel.
Diskussioner har även förts om att ställa en dator på en avskild plats, men då
finns ingen möjlighet till den kontroll som ändå finns med datorernas placering
idag. Därför har denna lösning valts bort.
Biblioteket är inte längre det tysta utrymme som det en gång var. Det
förekommer ständigt aktiviteter i form av skolklassbesök, bokcirklar, bookworms
(ungdomsbokcirklar) med mera. Självklart finns också delar av biblioteket som är
tänkta att vara mer en avskild plats än andra, men då främst för läsning eller
användning av egen dator. I bokhallen planeras just nu en ommöblering. I detta
arbete kommer möjligheten med en avskilt placerad dator att ses över och
särskilda bokningsregler för denna att ses över.
Att hyra ett hus, inreda det, köpa litteratur och datorer samt bemanna det för att
driva bibliotek för barn och ungdomar är förenat med mycket stora kostnader.
En årsarbetare kostar ca. 450 000 kronor per år. En kostnad som i sig långt
överstiger vad som kan vara motiverat med hänsyn till frågeställningens grund.

Checklista för jämställdhet
Det aktuella ärendet innebär inte någon skillnad i effekt för kvinnor och män,
flickor och pojkar. Checklistan för jämställdhet har därför inte använts.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-11-02
2. Medborgarförslaget
3. Komplettering medborgarförslaget

Beslutet ska skickas till:
 Chef för kommunikation och samverkan
 Förslagsställaren

Christina Hedberg

Mia Öhrnell

Kommunchef

Chef för kansli och kommunservice

Gnesta kommun

GNESTA 1
4
KOMMUNr

Ink:

2016 -10- 25

Dnr.
För handläggning .

MEDBORGARFÖRSLAG

till:
Kommunfullmäktige
646 80 Gnesta

Förslag
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra.
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publiceras på intemet 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.
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Blankett för medborgarförslag
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GNESTA
KOMMUN

ANKOM
2017 -01- 19

MEDBORGARFÖRSLAG

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

Kommunfullmäktige
646 80 Gnesta

Förslag
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra.
Jag kompletterar Medborgarförslaget från hösten2016, att kommunen hyr en villa och där öppnar barnoch ungdomsbibliotek. Det behövs ny verksamhet, men det är inte förnuftigt att invänta ombyggnad av
centrum Världsläget är ekonomiskt instabilt! Pengar behövs till att säkra kommunen mot extremväder

Motivering
Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor.
'Bom oth unga harnästan inget attgörai Ghesta centrum. Alla ärinte på ungdp.msgården.• De bokar ..
många lediga datdrer efter skolan. Hindrar därmed yuxna från attsköta bankärenden; skicka e-mail..Bara
spelar ofta krigsspel mot varandra och upprepar orden död, vapen, döda, döda, döda i en timme i sträck
eller flera timmar. Flyktingar som har lärt sig svenska kan må dåligt av att höra barn leka att de dödar.
Jag tycker man kan ha olika tider för tysta datorjobb och när barn får spela spel. Visa film varje dag kl 15
och bjud på en frukt till alla som tittar på film. Anställ en fritidspedagog. Barnen behöver stöd och hjälp!

Information om behandling av personuppgifter

För aft‘kiinna 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
[ Namnteckning

Datum

2017 - 01 - 19
Namnförtydligande

hristina Gidner
Adress

r

i Postadress
i

Marieströmsgatan 6

164631 Gnesta

E-postadress

Telefon

inymorgon@live.com

10158 - 13406
1
Gnesta kommun

1

Blankett för medborgarförslag
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-10
KS.2016.54
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Fontän i Frösjön
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Hänskjuta förslaget om fontän i Frösjön till arbetet med utvecklingsplan för
Gnesta centrum
2. Medborgarförslaget anses härmed besvarat
Ärendebeskrivning
Medborgarförslaget inkom 2016-02-17 och anmäldes till kommunfullmäktige
2016-02-29.
Förslagsställaren föreslår att det placeras en fontän i Frösjön, synlig från
tågstationen och Frönäsområdet. Denne anser att det är både estetiskt och bra
för vattenmiljön, då det tillför syre i vattnet.
Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett förslag till utvecklingsplan för
Gnesta centrum. I det arbetet finns sedan tidigare förslag om att anlägga en
pir/brygga i Frösjön. Förvaltningen föreslår att förslaget om fontän prövas inom
ramen för att planen tas fram för beslut. Avsikten är att det ska ske under 2017.
Checklista för jämställdhet
Ej tillämpligt i detta ärende.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-01-10
2. Medborgarförslaget

Kommunledningskontoret
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Beslutet ska skickas till:
 Förslagsställaren

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef
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GNESTA gå
KOMMUN

Gnesta kommun
MEDBORGARFÖRSLAG

Ink:

2016 -02- 17

Dnr
För handläggning.

Kommunfullmäktige
646 80 Gnesta

Förslag
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra.
Mitt förslag är att det placeras en fontän i Frösjön, synlig från tågstationen och Frönäsområdet.

Motivering
Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor.
Det är både estetiskt och bra för vattenmiljön, då det tillför syre i vattnet.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullfölja uppgiften att handlägga ditt förslag kommer dina personuppgifter att lagras
och registreras i diarium inom Gnesta kommun. Om du samtycker, kan ditt namn komma att
publiceras på internet i protokoll och andra handlingar som behandlar ditt förslag.
För att få lämna medborgarförslag måste du vara folkbokförd i kommunen. Ofullständiga
uppgifter kan leda till att ditt förslag inte behandlas.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering
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Upprättad:
Diarienummer:

2016-09-23
KS.2016.66
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag – Elektroniska övergångsskyltar

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

I och med att frågan tas upp i samband med projekteringen av Västra
Storgatan anses medborgarförslaget härmed vara besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska sätta upp
nya elektroniska övergångsskyltar på två platser längs Västra Storgatan. Detta
för att höja säkerheten på två övergångsställen.
Gnesta kommun projekterar för ombyggnad av Västra Storgatan med avseende
på ändrad utformning, med bland annat smalare körbanor, separerade gångoch cykelbanor, upphöjda övergångsställen, ökad belysning m.m.
Förvaltningens synpunkt är förslagställarens förslag lämpligast tas upp och
utvärderas i samband med helhetsprojekteringen för Västra Storgatan.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska sätta upp
nya elektroniska övergångsskyltar på två platser längs Västra Storgatan. De
elektroniska övergångsskyltarna indikerar genom blinkande sken att fotgängare
avser att passera övergångsstället. Dessa skyltar skulle hjälpa bilister att tidigare
upptäcka gångtrafikanter. Föreslagna platser är övergångsstället mellan ICA och
Elektron samt mellan Swedbank och gång- och cykelbanan som leder till
gångtunneln under järnvägen.
Förvaltningens synpunkter
Gnesta kommun har övertagit väghållaransvaret för Östra/Västra Storgatan
samt del av Mariefredsvägen från Trafikverket. Detta med avsikt att säkerställa
den rådighet som kommer genom ett väghållaransvar. Gnesta kommun har
påbörjat ombyggnation av Östra Storgatan där trafiksäkerheten ges stort
utrymme med separerade gång- och cykelbanor, övergångsställen, utökad
belysning samt ledstråk. Västra Storgatan projekteras för tillfället med ändrad
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utformning med bland annat smalare körbanor, separerade gång- och
cykelbanor, upphöjda övergångsställen, ökad belysning m.m..
Förvaltningens synpunkt är förslagställarens förslag lämpligast tas upp och
utvärderas i samband med helhetsprojekteringen för Västra Storgatan.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta
ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Beslutsförslaget strider inte mot någon av kommunens styrdokument.
Bilagor
1.

Medborgarförslag – Elektroniska övergångsskyltar

Beslutet ska skickas till:
~

Förslagsställaren

~

Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Förvaltningschef
Ghita Sjösteen
Teknisk chef
Claes Lindqvist
Gatuingenjör

2(2)

Marie Solter
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Abit Jusufi <A_Jusufi@hotmail.com >
den 24 februari 2016 11:46
Gnesta kommun
medborgar förslag trafiksäkra övergångställen

hej

r

Gnesta kommun

Ink:

2056 -02- 24

Dnr För handläggning -

har ett förslag gällande två viktiga övergångställen för trafikanter och bilister.

kan ni inte sätta upp nya elektroniska övergångskyltar när fotgängare ställer sig vid övergångstället och
väntar på att bilarna ska se att man står där och att ser att övergångskylten blinkar att de finns folk som vill
gå över.
finns även fotgängare som bara går över och speciellt i mörka tider skulle de där elektroniska skyltarna
hjälpa oss bilister att upptäcka för dårarna som bara går ut på vägen, och vi bilister upptäcker att det är
någon som går över zebra linjerna.
såna övergångskylts indikatorer borde sättas upp vid
1. ICA mitt emot elektron övergångstället
och
2 mitt emot bibiloteket/swedbank övergångstället
mvh
abit jusufi
är det några frågar kan ni ringa mig på tel
076-2401217

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-09-23
KS.2016.238
Kommunstyrelsen

Medborgarförslag – Farthinder på Furulundsvägen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska
anlägga/bygga ett farthinder vid kurvan på Furulundsvägen då han tycker att de
tillfälliga fartreducerande åtgärderna kommunen satt ut ej ger ordentligt obehag
att köra över i hög hastighet.
Gnesta kommun har väghållaransvaret för Furulundsvägen. Kommunen har
genomfört projektet Rätt fart i staden, där en viktig del är att väga in faktorer
för att hastighetsgränserna ska vara väl avvägda mot de stadsbyggnadskvaliteter
och tillgänglighets mål.
Fartreducerande åtgärder i form av vägbulor medför många problem. Som
exempel är vibrationer, buller, ökat slitage, arbetsmiljöproblem för yrkesförare,
samt inte minst tillgänglighet för sjuktransporter, räddningstjänst och
ambulans. De sistnämnda är tyvärr en grupp som oftast är helt förbisedda. De
jobbar ofta emot tiden vid sina insatser, varför farthinder direkt kan motverka
deras resultat.
Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska
anlägga/bygga ett farthinder vid kurvan på Furulundsvägen då han tycker att de
tillfälliga fartreducerande åtgärderna kommunen satt ut ej ger ordentligt obehag
att köra över i hög hastighet. Förslagsställaren önskar därför en asfaltslimpa för
säkerställa hastigheten och trafiksäkerheten.
Förvaltningens synpunkter
Gnesta kommun har väghållaransvaret för Furulundsvägen. Kommunen har
genomfört projektet Rätt fart i staden, där en viktig del är att väga in faktorer
för att hastighetsgränserna ska vara väl avvägda mot de stadsbyggnadskvaliteter
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och tillgänglighets mål. Gnesta kommun jobbar med hastigheterna 30, 40 samt
60 km/h. Furulundsvägen är en lokalgata utan genomfartstrafik, varför 30
km/h har bedömts som relevant på vägen.
Fartreducerande åtgärder i form av vägbulor medför många problem.
Förslagsställaren nämner som exempel vinterväghållning. Övriga exempel är
vibrationer, buller, ökat slitage, arbetsmiljöproblem för yrkesförare, samt inte
minst tillgänglighet för sjuktransporter, räddningstjänst och ambulans. De
sistnämnda är tyvärr en grupp som oftast är helt förbisedda. De jobbar ofta
emot tiden vid sina insatser, varför farthinder direkt kan motverka deras
resultat.
Hastighet på gata/väg är ofta en subjektiv bedömning. Kommunen har ej
genomfört en hastighets- eller trafikräkning på platsen, varför objektiva
mätvärden ej kan ställas mot förslagsställarens uppfattning om hastigheten.
Dock har en skrivelse gällande medborgarförslaget inkommit, från en boende i
direkt anslutning till den utpekade platsen. Citat ”Det finns ingen fort- eller
buskörning där”.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta
ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Beslutsförslaget strider inte mot någon av kommunens styrdokument.
Bilagor
1.

Medborgarförslag – Farthinder Furulundsvägen

2.

Skrivelse gällande medborgarförslag

Beslutet ska skickas till:
~

Förslagsställaren

~

Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Förvaltningschef
Ghita Sjösteen
Teknisk chef
Claes Lindqvist
Gatuingenjör

GNESTA
KOMMUN -X

Gnesta kommun
MEDBORGARFÖRSLAG

Ink:

2016 -08- 0 3

Dnr
För handläggning .

Till:
Kommunfullmäktige
646 80 Gnesta

Förslag
Skriv kortfattat vad du vill att kommunen ska genomföra.
Farthinder på Furulundsvågen.

•
•

Motivering
Skriv varför du anser att kommunen ska genomföra ditt förslag. Använd gärna fler sidor.
Vi har genom Bosse Granqvist fått 3 X 2 s.k. "0-or" som fartdämmpare på Furulundsvägen. Tyvärr fungerar
detta inte tillfredställande då dom dels inte ger ordentligt obehag att köra över i hög hastihget, samt att
man ofta flyttar dessa för att kunna komma förbi guppen. Min undran är om man inte kan få en asfaltslimpA
istället. Jag vet att detta blir ett besvär under vinterunderhåll, men som situationen är nu så anser jag att
detta är det enda för säkerheten. Det är max 30 km/tim som gäller!

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.

•

For 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 intemetpublicering
Namnteckning)/

T Datum

c

kl

I

12016-08-03

Namnförtydligande

Lennart Danielsson
Adress

r

Postadress

Furulundsvägen 17A

646 34 Gnesta

E-postadress

Telefon

lkarlleda@gmail.com

10727391193

Gnesta kommun

1 Blankett för medborgarförslag

Gnesta kommun
:
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För handla9gn
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Kommunledningskontoret

Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-12
KS.2016.316
Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning,
kontroll och uppföljning av projekt och investeringar
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Revisionsrapporten anses vara besvarad i och med denna tjänsteskrivelse.
2. Ärendet justeras omedelbart.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna i Gnesta kommun har PwC genomfört en granskning av
huruvida kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av
projekt och investeringar. Efter genomförd granskning är bedömningen att
kommunstyrelsen inte har en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av
projekt och investeringar. Revisionen lämnar följande rekommendationer:


De interna riktlinjer som finns gällande investeringar bör uppdateras och
utvecklas. De bör innehålla information om vilka underlag som krävs för
att beslut om investeringar ska kunna fattas, vilka beslutstillfällen kalkylerna
ska uppdateras för att utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag, till vem
återrapporteringen ska göras.



Rutiner för att säkerställa att nödvändiga politiska beslut om
omdisponering av investeringsmedel alternativt tilläggsäskanden sker i tid
bör införas.



Systemmässiga och manuella kontroller för at säkerställa efterlevnad av
rutiner och riktlinjer bör införas. Dessa skulle exempelvis kunna kopplas till
kommunstyrelsens internkontrollplan.



Rutinerna kring ÄTOR bör stärkas så att det framgår hur ÄTOR över
budget ska hanteras, dvs godkännas och återrapporteras.



Den återrapportering som sker till nämnden bör formaliseras. Det bör av
investeringsriktlinjerna framgå vad återrapporteringen ska innehålla samt
hur större avvikelser ska hanteras.



Ett ändamålsenligt systemstöd för projektredovisning bör införas.



Riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt bör införas.

Kommunledningskontoret
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Förvaltningens synpunkter
Allmänna synpunkter
En uppdatering av riktlinjer och rutiner avseende investeringar var inplanerad att
göras under 2016, vilket också meddelats revisionen. I tillämpliga delar blir
granskningsrapporten ett underlag för fortsatt arbete med detta.
För att förtydliga nuvarande rutiner för investeringar i kommunen följer en
punktvis beskrivning:


Inför ett årligt beslut om Framtidsplan tas investeringsplaner
(nyinvesteringar och reinvesteringar) fram i samtliga förvaltningar och
lämnas som förslag till beslut. Beslutet om investeringsbelopp är att
betrakta som ett markeringsbelopp utifrån kända uppgifter vid detta tillfälle.



Inför ianspråktagande tas ett beslut (i enlighet med riktlinjerna) i ansvarig
nämnd och investeringar överstigande 500 tkr även vidare till
kommunstyrelsen. För reinvesteringar som beslutats i Framtidsplanen gäller
att endast reinvesteringar överstigande 500 tkr ska skrivas fram till
respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.



I ärenden om ianspråktagande finns en särskild bilaga där följande
perspektiv belyses: Tidplan, komponenter i investeringen (inför
avskrivning), bruttoinvestering, underlag till investeringsbelopp, bidrag till
investeringen (eventuellt), utbetalningsplan, nyttoeffekter av investeringen
samt risker vid utebliven investering.



Till detta kan flera beslut komma, t ex vid upphandling och efter
projektering.



För större (infrastrukturella) investeringar sker en kontinuerlig dialog med
förtroendevalda i planeringsutskottet om inriktning och genomförande.



Investeringsuppföljning sker efter april, augusti och december månad.



Om behov finns av omdisponering så sker detta innan ianspråktagande i
enlighet med fastställda riktlinjer.
 Omdisponeringar av investeringsanslag upp till 500 tkr beslutas av
nämnden.
 Omdisponeringar av investeringsanslag över 500 tkr och upp till 2,0
mkr beslutas av kommunstyrelsen.
 Omdisponeringar av belopp över 2,0 mkr beslutas av
kommunfullmäktige.

Svar på revisionens rekommendationer
1. De interna riktlinjer som finns gällande investeringar bör
uppdateras och utvecklas. De bör innehålla information om vilka
underlag som krävs för att beslut om investeringar ska kunna fattas,
vilka beslutstillfällen kalkylerna ska uppdateras för att utgöra ett

Kommunledningskontoret
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tillräckligt beslutsunderlag, till vem återrapporteringen ska göras.
Svar: Riktlinjerna ses över i den aviserade översynen. I befintliga
rutiner finns en särskild bilaga som hanterar beslutsunderlag men
behov kan finnas av att ytterligare utveckla tydlighet om
återrapportering.
2. Rutiner för att säkerställa att nödvändiga politiska beslut om
omdisponering av investeringsmedel alternativt tilläggsäskanden
sker i tid bör införas.
Svar: Rutiner för att besluta om att omdisponering sker i tid finns
redan. För tilläggsäskanden gäller att genomgång av övriga
investeringsobjekt görs och vilka av dessa som till exempel kan
skjutas på framtiden så att omdisponering kan ske.
3. Systemmässiga och manuella kontroller för att säkerställa
efterlevnad av rutiner och riktlinjer bör införas. Dessa skulle
exempelvis kunna kopplas till kommunstyrelsens
internkontrollplan.
Svar: Rekommendationen tas med som underlag inför beslut om
kommande internkontrollplan.
4. Rutinerna kring ÄTOR bör stärkas så att det framgår hur ÄTOR
över budget ska hanteras, dvs godkännas och återrapporteras.
Svar: ÄTOR tas upp i planeringsutskottet och får därmed en
politisk förankring. En formalisering av detta kan övervägas men i
ett pågående genomförande måste sådana rutiner också fungera i
praktiken.
5. Den återrapportering som sker till nämnden bör formaliseras. Det
bör av investeringsriktlinjerna framgå vad återrapporteringen ska
innehålla samt hur större avvikelser ska hanteras.
Svar: Som framgår ovan kan det finnas behov av att utveckla
tydlighet om återrapporteringen.
6. Ett ändamålsenligt systemstöd för projektredovisning bör införas.
Svar: Ett systemstöd finns med i förfrågningsunderlag inför
upphandling av nytt ekonomisystem 2017.
7. Riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt bör införas.
Svar: Hantering av investeringsprojekt finns med i
förfrågningsunderlag inför upphandling av nytt ekonomissystem

Kommunledningskontoret
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2017. Systemstödet kommer att ge möjligheter till förbättrad
uppföljning. I samband med implementeringen av systemstödet
kommer också riktlinjerna för uppföljning att utarbetas.
Checklista för jämställdhet
Ärendet bedöms inte vara av den arten att en checklista för jämställdhet är
tillämplig.
Beslutsunderlag
1. Revisionsrapport:
http://www.gnesta.se/download/18.58df7a69157dbf2768df1382/1478090376120/
Revisonsrapport+-+Granskning+av+kommunens+styrning+m.m.pdf
2. Revisionsskrivelse
Beslutet ska skickas till:
-Revisionen

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef

GNESTA
KOMMUN -X

2016-11- 02

Gnesta kommun
2016 -11- 02
Ink:
Dnr:

Revisionsskrivelse

handikaning'

Kommunstyrelsen

För kännedom

Kommunfullmäktige

Revisionsrapport: Granskning av kommunens styrning, kontroll och
uppföljning av projekt och investeringar
De förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun har givit PwC i uppdrag att genomföra en
granskning av huruvida kommunstyrelsen har en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av
projekt och investeringar. Gnesta kommun har en investeringsram uppgående till 18,6 mnkr för
år 2015 och 25,5 mnkr för år 2016. Investeringar omfattar en rad väsentliga och komplexa frågeställningar som behöver hanteras av kommunen för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv
process som lagenlig hantering och korrekt redovisning. Revisorerna har uppmärksammat detta i
sin risk- och väsentlighetsanalys.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande revisionella bedömning är att kommunstyrelsen inte har en tillräcklig styrning, kontroll och uppföljning av projekt och investeringar.
Med anledning av genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
• De interna riktlinjer som finns gällande investeringar bör uppdateras och utvecklas. De
bör innehålla information om vilka underlag som krävs för att beslut om investeringar ska
kunna fattas, vilka beslutstillfällen kalkylerna ska uppdateras för att utgöra ett tillräckligt
beslutsunderlag, till vem återrapporteringen ska göras.
• Rutiner för att säkerställa att nödvändiga politiska beslut om omdisponering av
investeringsmedel alternativt tilläggsäskanden sker i tid bör införas.
• Systemmässiga och manuella kontroller för att säkerställa efterlevnad av rutiner och
riktlinjer bör införas. Dessa skulle exempelvis kunna kopplas till kommunstyrelsens
intemkontrollplan.
• Rutinerna kring ÄTOR bör stärkas så att det framgår hur ÄTOR över budget ska hanteras,
dvs godkännas och återrapporteras.
• Den återrapportering som sker till nämnden bör formaliseras. Det bör av investeringsriktlinjerna framgå vad återrapporteringen ska innehålla samt hur större avvikelser ska
hanteras.
• Ett ändamålsenligt systemstöd för projektredovisning bör införas.
• Riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt bör införas.
Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bilagda rapport, som härmed överlämnas.
Rapporten har behandlats och godkänts vid revisorernas möte 2016-11-02.
Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 2017-01-27.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:

2017-01-18

Diarienummer: KS.2016.367

Låneram 2017
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Fastställer ramen för kommunens totala externa upplåning för 2017
till 50 mkr.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2016-12-19 ny Finanspolicy för Gnesta Kommun.
Finanspolicyn anger att kommunfullmäktige senast i december varje år ska
fastställa en ram för kommunens totala externa upplåning för nästkommande år.
Då policyn antogs i december skrivs därför ärendet låneram 2017 fram på
nästkommande sammanträde den 20 februari 2017 (kommunstyrelsen 6 februari
2017).
I ärendet föreslås en låneram om 50 mkr på grund av att de investeringar som
beslutats för 2017 inte kan finansieras inom den ordinarie verksamhetens
kassaflöde.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2016-12-19 ny Finanspolicy för Gnesta Kommun.
Finanspolicyn anger att kommunfullmäktige senast i december varje år ska
fastställa en ram för kommunens totala externa upplåning för nästkommande år.
Då policyn antogs i december skrivs därför ärendet om låneram 2017 fram på
nästkommande sammanträde den 20 februari 2017 (kommunstyrelsen 6 februari
2017).
Låneramen styrs av det finansiella målet: "Investeringarna ska vara
självfinansierade till 60 procent för den skattefinansierade verksamheten 20152018." Detta innebär att det är möjligt att låna 40% av investeringarna för den
skattefinansierade verksamheten och 100% av investeringarna för den
taxefinansierade verksamheten under mandatperioden.
Investeringstakten ökar i kommunen för att kunna uppfylla de mål
kommunfullmäktige satt för mandatperioden, bl.a en befolkningstillväxt om minst
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2% per år med ökade investeringar i infrastruktur m.m som följd. En
befolkningsmässigt växande kommun kräver vissa investeringar som kan ge
tillbaka på sikt i form av skatteintäkter.
Under 2015 och 2016 har kommunen i större grad än tidigare utnyttjat beviljad
checkräkningskredit hos Swedbank för att finansiera investeringar. För att minska
beroendet av checkräkningskredit har lån om sammanlagt 120 mkr tagits hos
Kommuninvest 2016. Investeringarna 2016 uppgick till 44 mkr. (Observera att
detta belopp kan ändras något då bokslutet för 2016 inte var färdigställt vid
tidpunkten för tjänsteskrivelsen. Dock bedöms ett ev ändringsbelopp vara mindre
och därför inte ha någon påverkan på beslutet). De lån som tagits 2016 avser även
att täcka finansiering av investeringar det första kvartalet 2017.
Förvaltningens synpunkter
Ianspråktagna investeringar 2015 och 2016, beslutade och ej genomförda
investeringar för denna period samt budgeterade nya investeringar 2017 och 2018
ger ett låneutrymme om 178 mkr för hela mandatperioden (utifrån det finansiella
målet om en självfinansieringsgrad om 60%). Av detta har 120 mkr lånats upp
2016. Kvarstår 58 mkr för 2017 och 2018.
Då osäkerhet finns gällande takt på investeringar samt skatteintäkter, övriga bidrag
och statens reglering av våra fordringar (exempelvis Migrationsverkets beslut i
december 2016 om att i förskott betala ut 60% av vissa återsökta kostnader),
bedöms att 50 mkr av ramen ska kunna utnyttjas 2017. För 2018 kommer ett
särskilt ärende för beslut i december 2017.
Enligt kommunstyrelsens reglemente anges att ansvaret för kommunens
medelsförvaltning (omfattande placering och upplåning av medel) ligger hos
denna nämnd.
Låneramen utgör endast en preliminär bedömning av de lån som är möjliga att
genomföra under mandatperioden för att det finansiella målet ska uppnås.
Policyns syfte med låneramen är att låneärenden ska kunna behandlas på kortare
tid under 2017.
Finanspolicyn ger även riktlinjer om att kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige ska få kontinuerlig information som rör
medelsförvaltningens utveckling (likviditetsförvaltning, långsiktig
medelsförvaltning samt övrig finansiell verksamhet för koncernen). Denna
rapportering ska ske varje kvartal till kommunstyrelsens presidium samt två gånger
årligen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med
presentation av delårsbokslut och årsbokslut för det aktuella räkenskapsåret. En
uppföljning på lånen presenteras i samband med detta.
Villkoren för de lån om 120 mkr som tagits 2016 ger räntekostnader om ca 62 tkr
2017. Bankekonomer ser inte att räntorna kommer att röra sig alltför mycket
under 2017. Ett ytterligare lån om 50 mkr kommer därför inte att påverka
finansnettot i någon stor utsträckning.

2(3)

TJÄNSTESKRIVELSE

Gnesta kommun har en god soliditet. Per delårsbokslutet 2016 var soliditeten
65% (inklusive ansvarsförbindelsen 30%). Enligt Framtidsplanen kommer det
resultatmässiga finansiella målet (1,5% av skatter och bidrag) att hållas. Vi ser
därför inte att soliditeten kommer att påverkas i någon större omfattning pga lån
om 50 mkr enligt ramen.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget till beslut är i enlighet med kommunens Finanspolicy.
Beslutet ska skickas till:
 Ekonomichef

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef
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Upprättad:
Diarienummer:

2016-05-10
KS.2016.152
Kommunstyrelsen

Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2015.
Ärendebeskrivning
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet
och bokslut för år 2015. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas
och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta fall.
Bilagor
1. Revisionsberättelse, Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-04-18 §13,
med årsredovisning.

Beslutet ska skickas till:
 Ekonomienheten
 Regionförbundet Sörmland

Christina Hedberg

Susanne Gustafsson

Kommunchef

Ekonomichef

--''REGIONFÖRBUNDET

SORMLAND

Gnesta kommun
Ink:

2016

-n-

Datum

Dnr

2016-05-02

16-022

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

Regionförbundet Sörmlands
medlemmar

1
•

Begäran om ansvarsfrihet för regionstyrelsen
Enligt Regionförbundet Sörmlands förbundsordning ska medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar behandla frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har fattat beslut om årsredovisningen för år 2015 och revisorerna har
lämnat sin revisionsberättelse. Därmed vill vi att medlemmarnas respektive fullmäktige behandlar frågan om ansvarsfrihet.
Följande mall kan användas vid formulering av medlemmarnas beslut:
"Bakgrund:
Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och
bokslut för år 2015. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att
regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslut:
Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2015".

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND
Förbundskontoret

Cristine Dahlbom Nygren
Regiondirektör

Bilagor:
Revisionsberättelse
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-04-08 § 13, med årsredovisning

Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155-778 90
E-post: info@region.sormland.se
Hemsida: www.reaion.sormland.se
Org nr: 222000-1545
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Till:

Regionförbundet Sörmland
Fullmäktige i respektive Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund,
Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommun samt Landstinget Sörmland
REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND

'nue) 2016 -04- 14

Revisionsberättelse för år 2015

D.nr

Regionförbundet Sörmland
Org nr 222000-1545
Vi har granskat Regionförbundet Sörmlands årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning
för år 2015.
Det är styrelsen som ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller 'för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska
verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med lagar och
fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal Verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund
för bedömning och ansvarsprövning.
Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer att i anspråkstagna medel ligger inom ramen för målet för god ekonomisk hushållning och
att finansiellt mål uppfylls.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och
överensstämmer med kraven i kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Vi tillstyrker att regionstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns.

Nyköping 2016-

i
Marita

/pustaf Wachuneister

• Av Landstinget Sörmland utsedda revisorer

Revisionsbiträdets rapport har leil7117CliS 2016-03-07
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Regionförbundet Sörmland
Revisionsbiträdets rapport
Granskning av årsredovisning, intern
kontroll, bokföring och förvaltning 2015

KPM G AB
7 mars 2016
Antal sidor: 5

@MB KPMG AB, a Swedish limited liability company enda member firm of the
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1.

Inledning
Vi har som ett led i vårt uppdrag som revisionsbiträde i Regionförbundet Sörmland granskat
årsredovisning, intern kontroll, bokföring och förvaltning för år 2015. Vår granskning är primärt
inriktad på frågan om årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamheten och om
förvaltningen bedrivits i enlighet med lag. Vi har tidigare lämnat vår rapport från granskning av
delårsrapporten för året.

2.

Förvaltningsberättelse

2.1

Redovisning av mål och verksamhet Kommunallagen anger att förvaltningsberättelsen i årsredovisningen ska innehålla uppgifter om
hur de finansiella och verksamhetsmässiga målen avseende god ekonomisk hushållning uppfyllts.
Lagen ställer därför krav på att budgeten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för
verksamheten. •
Regionförbundets revisorer ska uttala sig om redovisning av målen i sitt uttalande om
årsredovisningen.

2.2

Finansiella mål verksamhetsmål
-

Regionförbundets finansiella mål framgår av sidan 40 i årsredovisningen.
Budgeten fastställde finansiellt mål för 2015 till att förbundet ska redovisa ett underskott på 6 mkr
och vidare att verksamhetens kostnader ska hållas inom givna ekonomiska ramar. Budgeten
beslutades med beaktande av förbundets starka egna kapital och att målkapitalet uppfylls.
I inledningen av årsredovisningen, på sidan 4, framgår att Regionförbundet under våren lämnat en
rapport över läget och utvecklingen i Sörmland till regeringen. Syftet med rapporten var dels att
visa på vilka insatser som gjorts med de extra pengar som tilldelades länet 2013 och 2104, dels
visa på att Sörmland även fortsättningsvis har stora utinaningar. 2015 har regionförbundets
verksamhet fått anpassas till en mer normal omsättning. Denna omställning fann regionstyrelsen
omöjlig att genomföra på ett år och därför beslöt man att underbalansera budgeten 2015 med sex
miljoner kronor.
Årets utfall visar ett underskott på 5,2 mkr. Underskottet förs mot eget kapital där medel för
extrainsatser har balanserats från tidigare år. Vi bedömer att i anspråkstagna medel ligger inom
ramen för målet för god ekonomisk hushållning och att finansiellt mål därmed uppfylls.
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2.3

Verksamhetsmål
Rapporteringen av verksamhetsmål har fortsatt utvecklats från tidigare år. För vaije projekt anges
ett mål och vaije projekt följs upp och utfallet kommenteras i årsredovisningen. Varje projekt
budgeteras ekonomiskt vilket ger förutsättningar för även en ekonomisk uppföljning. Vår
uppfattning är att förbundet har god kontroll över de ekonomiska uppföljningarna.
För övrigt anser vi att det också är en viktig del i förbundets verksamhet att även följa upp och
analysera "nyttan" med genomförda projekt och vilka eventuella förändringar och konsekvenser
som projekten bidragit till.
Förutom att förbundet gör löpande interna uppföljningar av projekten så budgeteras varje år en
tematisk utvärdering av insatser som gjorts över tid inom något av Sörmlandsstrategins
rnålområden. Under 2015 har den tematiska utvärderingen avsett planeringsmetoderna,
förankrings- och genomförandeprocesserna för den regionala infrastrukturplaneringen samt
utvärdering av uppnådda regionala och lokala effekter från genomförda insatser.

Årets resultat och budgetavstämning (tkr)
Årets resultat är negativt och uppgår till - 5,2 mkr, men ligger inom ramen för målet för god
ekonomisk hushållning.
Utfall 2015

Budget 2015

Utfall 2014

43 420

42 190

52 833

Intäkter Tillväxtverket

12 480

12 480

17 780

Stumma intäkter

55 900

54 670

70 613

6 000

3 218

Resultaträkning
Intäkter

x)

Årets resultat
x)

-

5 227

-

Bland intäkter uppgår medlemsavgifter till 37,2 mkr (f.g. år 36,3 mkr),
vidare ingår uppdragsintäkter med 16,2 mkr (f.g. år 29,3 mkr).

Budgeten tar inte upp intäkter från Tillväxtverket men vi gör det för att uppnå jämförelse mot
resultaträkningen i bokslutet.
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3.1
:

.Budgetavstämning

,

På sidan 37 — 42 i rapporten finns en uppföljning av utfall mot budget och föregående år för de
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-I. „ 6,0
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■ • • ii
Genomförande av Innovationsstrategin (0,9 mkr)
Stödstruktuneffektiyt nyttjande EV strukturfonder (0,4 mkr)

-

1,3

Projekt sorti ej genomförts:
-

Nyanländas lärande (0,1 mkr)
;Miljödrhintriaridiaderk03 hikr) ,

0,6
.

,• >

,,
.

Lägrå`köstnäd förbdskontoret (0,2 mkr)

'

.

0,2

Försenade / förskjutna projekt:
-

,Komgetetisplattform, attr arb giv, #jagined (0,4 mkr)
ESF-liknande projekt (0,9 mkr)

1,3

„

Ej budgeterad intäkt från Post- och Telestyrelsen för projekt Bredband / Eförvaltning. Beloppet är beviljat även för 2016 och finns med i budgeten 2016.

0,8

Tillkörinia'ej•budketerade projekt:
'-•, 31.

Vision när Stockholm (0,3 mkr)
Förstudie Sörmlands tillverkningsindustri (0,6 mkr)
Koldioxidsiiål Miljö (0,1 mkr)

-

Övriga minskade projektkostnader än budgeterat

1,0

0;2

-

Resultat för helåret 2015
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PROTOKOLL
Regionstyrelsen 2016-04-08

Årsredovisning år 2015
Dnr 16-022

Sammanfattning

I Regionförbundet Sörmlands årsredovisning framgår utfallet av förbundets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid utgången av år 2015.
Regionförbundets revisorer har granskat verksamheten och kommer enligt förbundsordningen att avge revisionsberättelse till medlemmarnas fullmäktige, vilka behandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2016-03-16 § 15
Tjänsteskrivelse 2016-03-04
Årsredovisning 2015, förbundskontoret 2016-03-04
Regionstyrelsens beslut

Årsredovisningen för år 2015 godkänns och översänds till regionförbundets medlemmar tillsammans med revisionsberättelsen med begäran om att fullmäktigeförsamlingarna behandlar frågan om ansvarsfrihet för regionstyrelsen.

Protokollsutdrag

Administrativa enheten
Medlemmarna
Akten

Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155-77890
E-post: info@region.sormiand.se
Hemsida: www.region.sormland.se
Org nr: 222000-1545

Protokollsutdraget intygas
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Årsredovisning 2015
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Alwad

Box 325, 611 27 Nyköping
Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64
Telefon: 0155-77890
E-post: info@region.sonnland.se
Hemsida: www.reoion.sormland.se
Org nr: 222000-1545
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Inledning
Den nya regionstyrelsen fastställde vid sitt första möte i januari den verksamhetsplan
för 2015 som den föregående styrelsen förberett. Fokus i verksamhetsplanen har
legat på kompetensförsörjningen, lärandet och skolavhoppen. Andra prioriterade
områden har varit samhällsplaneringen i stort och särskilt infrastrukturplaneringen.
På näringslivsområdet har förverkligandet av den innovationsstrategi som antogs
2014 påbörjats med ett projekt kallat "Smart specialisering". Syftet är att analysera
det sörmländska näringslivets styrkor,och arbeta fram insatser för att stärka dessa
ytterligare.
Under sommaren fattade regeringen beslut om att tillsätta en utredning om den
regionala indelningen med målet att väsentligt minska antalet län och landsting.
Denna utredning är av mycket stort intresse för regionförbundet och förbundets
medlemmar. Storregionens möjligheter och utmaningar var också temat för årets
ledningskonferens som under hösten ägde rum i Västra Götalandsregionen. Under
hösten inbjöds också länet till att utse*tre politiska representanter som ska följa den
tillsatta utredningskommitténs arbete.'
För att driva regionförbundets prioriterade frågor har tre politiska beredningar
tillsatts. En för kompetensförsörjningen, en för infrastrukturplaneringen samt en
beredning för jämlik hälsa som är en viktig faktor för att skapa ett attraktivt och
växande län. Under året har arbetet med EU:s strukturfonder tagit fart. Det regionala
partnerskapet för Östra Mellansverige ska under de kommande sex åren prioritera
över en miljard kronor till olika projekt. Regionförbundet har byggt en stödfunktion
som ska stimulera och underlätta för kommunerna, landstinget och andra intressenter
att ta del av dessa EU-medel.
Under våren antog regionstyrelsen en bredbandsstrategi som syftar till att öka
tillgången till robust bredband i hela länet och vi kommer att få stöd från regeringen
för att kunna ta på oss en samordnande roll. Under året gjordes en särskild satsning
tillsammans med Mälardalens högskola för att ta hand om den nyckelkompetens som
under året friställts vid nedläggningen av Ericssons fabrik i Katrineholm. Den
arbetsmodell som används där kommer att kunna användas på andra ställen i länet
för att stödja företag som har förutsättningar att växa.
Regionförbundet lämnade under våren en ingående rapport över läget och
utvecklingen i Sörmland till regeringen. Syftet med rapporten var dels att visa på
vilka insatser som gjorts med de extra pengar som tilldelades länet 2013 och 2104,
dels visa på att Sörmland även fortsättningsvis har stora utmaningar. 2015 har
regionförbundets verksamhet fått anpassas till en mer normal omsättning. Denna
omställning fann regionstyrelsen omöjlig att genomföra på ett år och därför beslöt
styrelsen att underbalansera budgeten för 2015 med sex miljoner kronor.
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Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen
Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta
vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska
medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i
verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling,
jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till.
Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling,
samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare
i följande frågor:
•

Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur,
näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och
arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars
värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten.

•

Verkställa regionala uppdrag från staten.

•

Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom
förbundets uppgiftsområde.

•

Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt
uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet.

Förbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan
•

Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och
landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter.

•

Samordna insatser för genomförandet av strategin.

•

Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

•

Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur.

•

Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det
regionala tillväxtarbetet.
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Redovisning av måluppfyllelse
Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa Upp
dess inriktning och mål. Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga
resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett
viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av
Sörmlandsstrategins indikatorer.
Förbundet verkställer målen och strategierna i Sörmlandsstrategin genom projekt och
aktiviteter (löpande verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategins mål
har i verksamhetsplanen för 2015 olika projekt och aktiviteter angivits, som
regionstyrelsen beslutat att regionförbundet ska arbeta med under året. För dessa
projekt och aktiviteter angavs mål som ska uppnås under året.
Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv
(Sörmlandsstrategins mål). Den långsiktiga utvecklingen kan följas genom
Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket ger en bild över hur regionförbundets
verksamhet bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i
Sörmlandsstrategin 2020.
Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projektoch aktivitetsnivå och redovisas i årsredovisningen.

örmlandsstrategin
2020
Mål och
strategier
sq
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Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom
att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans
formulerar vilka behov av kompetens som finns.

Projekt

Regional kompetensplattform

Projektmål

Regeringsuppdraget fortsätter och projektet ska verka för en utvecklad
samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort
och lång sikt. Fortsatt kartläggning av kompetensbehov och fördjupade
studier inom utbildning och arbetsmarknad ingår. I övrigt återfinns här
fmansiering av de aktiviteter som återfinns i kompetensberedningens
handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier.
Aktiviteter genomfördes enligt plan, däribland 13 av 17 insatser som
ingår i kompetensberedningens handlingsplan. Som exempel på
aktiviteter kan nämnas en forskningsbaserad utbildning för länets
skolchefer i samarbete med Mälardalens högskola samt konferensen
"Kompetensforum" som i år fokuserade på yrkesutbildningar och
Ostlänken. Där presenterades en ny analys om sannolikheten att svensk
arbetskraft kommer att ta del av Ostlänkenbygget. Konferensen lockade
130 deltagare fiin privat och offentlig sektor. Utöver externa
arrangemang och studier utgörs kompetensplattformens arbete av
relationsskapande och kontakter med regionförbundets medlemmar.
1 150 000 kronor
759 900 kronor
2015-12-31

Uppföljning av
mål

•

,13iidgpt
Utfall
Projektslut
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Projekt

Politisk kompetensberedning

Projektmål

Utgöra styrgrupp för implementering av insatser i handlingsplanen. De
insatser som finns i handlingsplanen återfinns under regional
kompetensplattform eller som egna poster.

Budget
Utfall
Projektslut

Beredningen har fått nya ledamöter och sammanträtt vid åtta tillfällen
under året. Däribland genomfördes en studieresa till Tyskland för att
undersöka lärlingssystemet. Uppföljning och uppstart av den tidigare
beredningens handlingsplan har varit huvudfokus. Till resultaten hör
uppstarten av projekt #jagmed — unga till utbildning och arbete, ett
samarbete mellan de fem länen i Östra Mellansverige.
100 000 kronor
78 400 kronor
2015 12 31

Projekt

Ostlänken Kompetens

Uppföljning av
mål

Projektmål

-

-

Uppföljning av
mål

Budget
Utfall
Projektslut

.

-

Att i samarbete med Region Östergötland och Östsvenska
handelskammaren kartlägga, synliggöra och kommunicera
kompetensbehoven som följer av bygget av Ostlänken och främja
samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare utifrån detta.
Tillsammans med Region Östergötland och Östsvenska
handelskammaren har en rapport tagits fram för att synliggöra det
kompetensbehov som följer av Ostlänken eddusive arbetet med själva
järnvägen. Rapporten har dessutom kompletterats med en analys över
hur stor andel av arbetskraften som kommer att sysselsätta inhemsk
respektive utländsk arbetskraft. Dessutom har ett initiativ tagits för att
påbörja en generell arbetsmarknadsprognos inom Östra Mellansverige.
Denna rapport beräknas vara klar våren 2016.
300 000 kronor
82 700 kronor
2015 12 31
-

-
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Satsning på Mölardalenslirögskola

Projekt'

Fortsatt stöd till högskolan för att säkerställa akademiskt stöd inom
framförallt områdena kompetens och innovation. Målet är att säkerställa
Mälardalens högskolas status och dess möjlighet att vidareutveckla
viktiga utbildningar och forskningsområden. Högskolan har en viktig
roll att säkerställa länets behov av kompetens på många områden,
särskilt de offentliga myndigheternas. Samarbetet är utformat i en
överenskommelse.
Årets överenskommelse har riktat in sig på två områden;
kompetensförsörjning och höjd utbildningsnivå samt hälso- och
välfärdsteknik ur ett användarperspektiv. Mälardalens
Kompetenscentrum för Lärande (MKL) har också tagit fram ett
forskningsbaserat utvecklingsprogram, "Mälarakademin", för länets
förvaltningschefer inom utbildningsområdet.
800 000 kronor
800 000 kronor
2015-12-31

,Projektmål

•

•

•

Uppföljning av
mål

•

Budget
Utfall
' Projektslut
-

Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning
till arbete
.
. _ .
_
YWMälardaleii L(externt .projekt, medfinansieras av
Projekt
.
regionförbundet) ,

Tillsammans med Västmanland ska vi fortsätta att driva en storregional
funktion för samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att få
fler YH-utbildningar i regionen.

Projektmål•

Uppföljning dy
mål

•

Budget
Udall,
Projektslut

-

Uppdraget inom YH-Mälardalen har fortsatt som ett samarbete mellan
Västmanland och Sörmland. Arbetet har inriktats på att kvalitetssäkra de
moment som krävs för att ansökningar ska beviljas i länet men även
opinionsarbete har bedrivits för ökad tilldelning av
yrkeshögskoleutbiklningar. Arbetet har inriktats på processtöd,
nätverksträffar och lobbyarbete. YHM har också utvecklat en
webbplattform och informationsmaterial för lansering av
uppdragsutbildningar.
600 000 kronor
600 000 kronor
2015-12-31
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ArbetsinayknadSknnskap -i skolan
Fortsatt finansiering av det pågående projektet "Arbetsmarknadskunskap
i skolan".

Uppföljning
av
, iiiil‘:

'13. nclget
,effall ^
Projektslut

Projektet har hållit hög genomförandetakt och träffat ett stort antal
elever i Sörmland, på såväl grundskolenivå som gymnasienivå. Den
externa finansieringen har uteblivit och regionförbundet har därför fått
gå in och täcka upp för de uppkomna merkostnaderna. Regionförbundets
finansiering av projektet upphör efter 2015.
1 600 000 kronor
1 737 900 kronor
2015-12-31

Projekt
,

Attraktiva arbetsgivare

._ .
Projektmal

Med delfinansiering från Tillväxtverket genomförs ett tvåårigt
utvecklingsprojekt tillsammans med samtliga medlemmar som syftar till
att öka attraktiviteten till yrkena inom vård- och omsorgssektorn. En
inventering av vad som görs i andra delar av landet har påbörjats för att
hitta goda exempel som kan vägleda och inspirera. Kommunerna och
landstinget ska genom projektet öka kunskapen om hur man rekryterar
och behåller personal. Projektet leds av en externt rekryterad
projektledare.

Uppföljning av , Projektet fortlöper enligt plan. De fyra delprojekten träffas regelbundet.
:lid!
Samtliga har identifierat och gjort avgränsningar för sina respektive
utvecklingsområden. Nu pågår arbete med att ta fram
strategier/handlingsplaner för dessa utvecklingsområden, i enlighet med
projektets målbeskrivning.
550 000 kronor (intäkter 550 000 kr, kostnader 1,1 miljon kr)
. Budget<
_Utfall ;
506 700 kronor
, 15tojO4skit .
2016-10-31

Sid 10(56)

•

•

„--r:REGIONFÖRBUNDET

SORMLAND

_
Projekt

ESPliknande projekt

Projektmål

I avvaktan på att finansieringen från EU:s socialfond blir klar, starta upp
insatser inom området. Den förstudie som regionförbundet genomfört
under 2014 visade ett stort behov av ESF-liknande projekt och flera
aktörer var villiga att starta gemensamma aktiviteter under 2015.

Uppföljning av
mål

Fem initiativ har beviljats finansiering. Två av dem handlar om
nyanlända. Det ena är projektet "Stärkt kvalitet i mottagandet av
nyanlända elever i Sörmland" och det andra handlade om att underlätta
nyanländas företagande. Ett initiativ har handlat om att bistå ESFprojekt med de jämställdhetsperspektiv som krävs för godkännande av
ESF-rådet. De två Sista har handlat om mobilisering och framskrivning
av projekt inför ESF-rådets utlysningar.
2 000 000 kronor
1 086 900 kronor
2015 12 31

Budget.
Utfall.
Projektslut

-

-

Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Projekt

Nyanländas -lärande

Projektmål

Vi ska genomföra kunskapshöjande insatser om nyanländas lärande i
samarbete med länsstyrelsen och Mälardalens högskola.

Uppföljning av
•mål

Under våren har ett arbete med ungas förutsättningar för lärande
genomförts i samverkan mellan länsstyrelse, regionförbundet och
Mälardalens Högskola. Någon finansiering har inte krävts från
regionförbundet.
100 000 kronor (intäkter 50 000 kr, kostnader 150 000 kr)
0 kronor
2015 12 31

•

Budget
Utfall
Projektslut

-

-

Sid 11(56)
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Mål 2

Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem

■

PiN:: j9kt

'Utvecklingsprocesser '

pitskkingal
,

Regionförbundet bedriver, deltar och stödjer olika utvecklingsprocesser
inom transport- och infrastrukturområdet genom att vara drivande och
genomföra strategier samt aktivt arbeta med infrastrukturplanering.
Målet med att stödja och vara verksam i dessa organisationer och
processer är att bevaka Sörmlands och medlemmarnas intressen
nationellt, regionalt och lokalt. Förbundet är delägare i Nyköping
Östgötalänken AB, deltar i det storregionala arbetet "En bättre sits" och
"Räta linjen" samt är delägare i Biogas Öst.
Inom "En bättre sits" har ett arbete med att kartlägga
tillväxtförutsättrångama i storregionen inför en ny regional systemanalys
2016 pågått. Inom Stockholm-ÖMSsamarbetet har Sörmland under 2015
deltagit i Stockholms aktualitetsprövning av RUFS (regional
utvecklingsplan för Stockholm). Diskussioner har också förts om hur de
olika länen kan synkronisera sina arbeten med de regionala
utvecklingsplanerna de kommande åren och vilka möjligheter som finns
för att arbeta för gemensamma storregionala mål inom olika områden.
Förbundet deltar aktivt i bolaget Nyköping-Östgötalänkens löpande
arbete för att påskynda faktisk byggstart av Ostlänken enligt beslutad
järnvägsplan.
730 000 kronor
524 600 kronor
2015-12-31

Uppföljning av
mål

Budget_
Utfall
Pro-jod-J:iii
.
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. Aktivitet
Aktivitetsmal

Genomförande av länsplanen för regional transportintrastrnktur
,
Målet är att genomföra och följa upp den regionala planen i samverkan
med Trafikverket, kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten,
länsstyrelsen och landstinget samt ta fram underlag för regionförbundets
årliga budgetbeslut för den regionala planen.

. Uppföljning av- Länsplanen håller på att genomföras enligt den årliga processmodellen.
mål
Kommunernas reviderade treårsplaner har kommit till regionförbundet.
Den politiska beredningsgruppen har åter startats upp under
försommaren. Objektet Dunker — Björndammen har inte kunnat
genomföras på grund av hänsyn till miljön. En bredare analys av riksväg
55, sträckan Flen — Uppsala, har initierats för att utifrån ett
helhetsperspektiv prioritera olika åtgärder. Arbetet planeras att
genomföras under 2016.
Budget
50 000 kronor
Utfått
17 500 kronor
.
,.
, Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland

Aktivitet
Aktivitetsmål

Målet är att aktivt arbeta med processer och projekt i genomförandet
kopplat till strategiområdena i cykelstrategin. Under 2015 har arbetet
fokus på åtgärdsvalsstudier, fysisk planering, cykelmätningar och
utveckling av Näckrosleden.

Uppföljning av
mål

Utifrån målet om "ökad cykling för folkhälsa och miljö" i cykelstrategin
har två cykelevenemang genomförts under året. Det ena i Eskilstuna och
det andra i Nyköping.
Regionala cykelstråk har fmansiering i länsplanen och har drivits vidare
med åtgärdsvalsstudier i enlighet med infrastukturplaneringen.
Under året har arbetet med turismcykling och utveckling av
Näckrosleden fortskridit. Ett arbete fortgår för en modernisering av
leden. Arbetet sker i nära samarbete med kommunerna. Bland annat har
underlag för en skyltplan samt drift- och underhåll tagits fram.
300 000 kronor
209 800 kronor

-

< Budget
Utfall .

Sid 13(56)
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Aktivitet ,

: Attraktiva bytespunkter

Aktivitetsmal

Målet är att utifrån en nulägesinventering förstå dagens standard, hur
byten mellan olika transportslag fungerar på bytespunkter i länet idag
samt framtida investeringsbehov. Projektet skapar underlag för regionala
kvalitetsmål och hur vi kan utveckla attraktiviteten hos befintliga
bytespunkter. Projektet skapar förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande och utvecklingen av ett hållbart transportsystem.

eppföljniug.av
>inåt

'Budget
'Utfall

Projektet startades i augusti och har bedrivits enligt projektplan. En
större inventering och kartläggning av länets bytespunkter för
kollektivtrafiken har genomförts under hösten 2015. Projektet fortsätter
2016.
300 000 kronor
180 200 kronor

Aktivitet

BlogasutVeckling:,

Aktivitetsmål

Målet är att i samverkan med kollektivtrafikmyndigheten, Biogas Öst
och en busstillverkare genomföra ett försök med biogasbussar i
landsortstrafik samt inventera befintlig och potentiell tillgång och
efterfrågan på biogas i länet.

eppfiiljuing av
nial

Regionförbundet har tillsammans med länsstyrelsen gjort en
potentialstudie över tillgången på råvara för framstälhiing av biogas.
Tillsammans med Biogas Öst ansöktes om medel för att bygga två nya
anläggningar för framställning av biogas i Sörmland. I november 2015
biföll Naturvårdsverket ansökan med totalt 72 miljoner kronor. Möten
med busstillverkare har resulterat i en möjlighet att gratis kunna testa en
buss med ny biogastelcnik i regiontrafik.
300 000 kronor
370 600 kronor

.•

. Budget
, I- ETtfail,' :.
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Projtkt ,
. Projektmål
.

UtredningarocirtiVrigyerksainhet
-

Uppföljning av
T mål.

•

•

•

Budget.
'Utfall.
Pfix;jektslut-

Målet är att stödja aktuella infrastruktur- och transportfrågor i länet
genom att delta i aktiviteter och ta fram material som stödjer
medlemmarnas planering och arbete för att utveckla och stärka noder i
transportsystemet samt regionala och storregionala samband. Här ingår
omvärldsbevakning samt att kommunicera resultat och utredningar.
Som ett stöd till det långsiktiga arbetet med utvecklingen av Skavsta;
Ostlänken och kringliggande stadskärnor togs en första rapport fram
"Stockholm Skavsta Airport — tillgänglighet som motor för
flygplatsutveckling och tillväxt". Rapporten var både en
omvärldsanalys, benchmarking, regionalekonomisk analys och förslag
på fastighetsutvecklingsstrategi. Underlaget stödjer både regional och
lokal planering.
100 000 kronor
263 900 kronor
2015 12 31
-

-

•

Sid 15(56)
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Aktivitet
,
,
' Aktivitetsmal

StockhOM:SkaYstaikii-pert := utveckling ny en ny internationell nod
i transportsystemet
För att möta framtidens möjligheter och utmaningar behövs stora
investeringar i och kring Skavsta för en ökad konkurrenskraft och större
nytta för hela storregionen. Flygplatsens utvecklingsmöjligheter och
betydelse stärks genom Ostlänken, vilket innebär bland annat en ny
station på flygplatsen.
Ett projekt-och processarbete påbörjas tillsammans med intressenter för
utvecklingen av flygplatsen och dess närområde med siktet inställt på
2025-2027, då Ostlänken beräknas vara färdigbyggd. 2015 fokuseras
arbetet på infrastrukturplanering och planeringsunderlag.
Regionförbundet deltar och är processtöd.
Skavsta ligger på det utpekade Transeuropeiska nätverket för
transporter, TEN-T, ett EU-initiativ för att stärka och länka samman
transportsystemet i EU. Utpekandet möjliggör för Skavsta att söka EUfinansiering för investeringar. Regionförbundet bistår med stöd i
processen för EU-finansiering och ansökningar.
Inför ansökningsförfarandet gjordes en utredning om Skavstas betydelse
för utvecklingen av närområdet.

' Uppföljning av

mål

Budget.

Utfall.

Projektet "Skavsta Access 2.0" skapades tillsammans med
regionförbundet i början på året. Regionförbundet stödde
ansökningsprocessen för att ansöka om EU-bidrag från CEF-fonderna.
Ansökan lämnades in i januari. Ansökan avslogs av EU i juni. En ny
utlysning från EU och goda utvärderingsresultat av projektet gjorde att
det beslutades att revidera ansökan och ansöka på nytt 2016, dock utan
fmansiering från regionförbundet. Regionförbundet började fördjupa
samverkan med Skavsta och Nyköpings kommun under året och
fortsatte stödja projektplaneringen för den reviderade ansökan. En
avsiktsförklaring har tagits fram som reglerar samverkan.
200 000 kronor
561 100 kronor

Sid 16(56)
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Ostläriken:' utredningar och effekter
. k lokal och
. reg ional
,
utveckling
Målet är att arbeta löpande med utredningar som visar Ostlänkens
effekter på sysselsättning, befolkning och tillväxt. En utredning om
Ostlänkens effekter på bostadsmarknaden planeras 2015.

Aktivitet
-

-

.Aktivitetsmål

Uppföljning
,_.
. . av
mål

13.4.4Pt
Utfall

Under våren har mycket fokus och förberedelsearbete lagts på Ostlänken
mot bakgrund av att staten i form av Sverigeförhandlingen efterlyser
medfinansiering i form av bostadsbyggande med mera i både direkt och
indirekt berörda orter, bland annat i Sörmland. Som underlag har
modelleringar som beställts från Jönköpings högskola använts.
Arbetet med tolkningen av resultaten bedrivs genom Ostlänkenbolaget
och därefter inom respektive lan. En studie över påverkan på mindre
orter i Ostlänkens närområde har genomförts tillsammans med
Nyköpings, Trosas och Oxelösunds kommuner. Arbetet kommer att
fortsätta bland annat genom förberedelser för en finansieringsförhandling.
250 000 kronor
34 200 kronor

Aktivitet
., ,

öktlånhen: .fysisk planering, deltagande och -processtöd
,

.

,. . _
..
Aktivitetsmål

-

.
_
.,.
Uppföljning av
mål
Budget
Utfäll

Arbetet med Ostlänken innebär att löpande bevaka, påverka och stödja
planeringen av projektet på lokal och regional nivå. Planeringen stöds
genom att delta i och bevaka detaljplaner, vägplaner, resecentrumfrågorna samt att medfmansiera idéstudier.
Regionförbundet har haft löpande kontakt med berörda kommuner
gällande Ostlänken och Sverigeförhandlingen.
250 000 kronor
100 kronor
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Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland

'ÄliiiViiei

'ä..edbandi.e.,
-förvalining
.
. ,

Aktivitetsmål
,

Aktiviteten har två huvudmål, dels stimulera utbyggnaden av den
digitala tillgängligheten i form av både fast och mobilt nät, dels initiera
insatser för utveckling av e-förvaltning i kommunrena och landstinget.
När det gäller utbyggnaden av bredband på landsbygden sker det främst
genom ekonomiskt stöd till samordningsfunktionen på länsstyrelsen.
Samordning av kommunernas arbete med bredbandsstrategier kommer
att ske genom regionförbundet. Förbundet kommer även att fungera som
regionalt kontaktorgan för SKL:s digitaliseringsinitiativ.

'Uppföljning av
mål-

En regional bredbandsstrategi är framtagen och antagen av
regionstyrelsen. Åtta av nio Sörmlandskommuner har antagit strategin.
Under budgetåret har implementering och genomförande av strategin
påbörjats. Kontinuerlig dialog förs med länsstyrelsen, kommunerna och
byalagen samtidigt som en dialog med operatörer och nätägare inletts.
En process för att samordna kommunernas digitaliseringsarbete har
påbörjats. Under året har regionförbundet fått erbjudande om och
accepterat att inrätta en regional bredbandskoordinator. Samtidigt har
regionförbundet och länsstyrelsen samverkat kring vissa insatser kring
bredband och digitalisering.
730 000 kronor
-56 800 kronor (intäkterna överstiger kostnaderna)

Budget
. Utfall:

-
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Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap
, _
_ .. . . ,. • „ .... .
Samarbete
med Ostsvenska
.
, Handelskammaren
_

. .
Aktivitet

..

Aktivitetsmål '

-

..

.,

Målet är att -träffa en överenskommelse om samverkan kring
tillväxtprojekt i länet, bland annat genom insatser för
internationalisering i sörmländska företag samt följa upp genomförda
insatser.

,
Handelskammaren ska genom sina insatser inom området
näringslivsutveckling medverka till förverkligandet av
Sörmlandsstrategin 2020.
Följande insatser ska genomföras:
Fortsatt internationalisering av små och medelstora företag i Sörmland,
administrativt bidra till förverkligandet av ett partnerskap för
hanteringen av Tillväxtverkets olika checkar för företagsstöd samt
genomföra projektet Trampolinen som har till syfte att skapa kontakter
mellan grundskola och företag.
r

emirdljning av
mål "•

Budget
Utfall

-

- --"

Aktivitet

Avstämning har skett med handelskammaren skriftligt och muntligt.
Såväl skriftlig rapportering som möten för avstämning har genomförts
kvartalsvis. Verksamheten har bestått av flera delar. Seminarier för
företagen för export till olika länder har varit effektiva och uppskattat
bland företagen. Ett stort arbete har gällt att samla företag kring det
kommande bygget av Ostlänken.
750 000 kronor
705 000 kronor

' Samarbete nied-N37rdretagareentrum

, .

Aktivitetsmål ,

Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland.

,Cppttibliiig av

Nyföretagarcentrum driver sin verksamhet till stöd för nya och blivande
företagare. Uppföljning har skett genom avstämningar under året.
50 000 kronor
46 200 kronor

,mål
Budget
,Utfall
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Aktivitet

Ung företagsamhet (UF)

AktMietsmål

Medflnansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UFföretagande i länets gymnasieskolor.
Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland
som vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin
gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare
till att handleda ungdomar i företagande.

Uppföljning av Uppföljning har skett genom avstämningar. Ung Företagsamhet
har som tidigare drivit en verksamhet för att öka intresset och
mål
kunskapen om företagande och entreprenörskap bland
ungdomar. Verksamheten har drivits på 17 av 20 möjliga
gymnasieskolor i länet. 729 ungdomar har drivit ett uf-företag,
vilket är 100 fler än dess för innan.
275 000 kronor
Budget
285 000 kronor
Utfall

Aktivitet

Almi IPS

Aktivitetsmål
•

Via IFS verksamhet ska ett flertal företagare med utländsk
bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även
nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. En speciell
satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också.
Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomin samt
för jämställdhet och kulturell integration.

Uppföljniiig av
' Mål'

.Budget
Utfall

Inom IFS verksamhet finns tre rådgivare. En pool av timanställda
rådgivare har börjat byggas upp. Med den ska det att gå att få
rådgivning på fler språk. Under året har ca 150 nya företag startats
och runt 550 rådgivningar genomförts. Flest rådgivningar har getts
till personer i Eskilstuna.
900 000 kronor
.
900 000 kronor
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Aktivitetsmål ' I samband med nedläggningen av Ericssons verksamhet i Katrineholm
beslutade kommunen och ett antal regionala aktörer att genomföra
utvecklingsaktiviteter i Katrineholm. Regionförbundet ska vara med
och utveckla ett industriellt utvecklingscentrum i Katrineholm.

1.

Avsikten är att erbjuda personer vid Ericsson i Katrineholm, med
relevant utbildning och kompetens, att i samverkan med ALMI, MITC
(Mälardalen Industrial Technology Center) och Mälardalens Högskola
bygga en utvecklingsresurs inom områdena produktionsteknik,
tillverkning och logistik Målet är att få tillgång till en väl utvecklad
industrikompetens i Katrineholm som dels kan samarbeta med
relevanta akademier i olika FoU-projekt, dels hjälpa befintliga företag i
regionen att utvecklas och expandera.

•
Uppföljning'av
nia

lIudget .
. vikfalt '

- --.

Regionförbundet har varit med i diskussionerna om hur samverkan ska
formas samt deltagit i diskussioner om samverkan mellan lokala
utvecklingsaktörer och Almi, om insatser för att intressera företagare
och uppsagda att hitta generationslösningar. Ett flertal företag i
Katrineholm har genomgått utvecklingsinsatser i samverkan med
MITC.
Projektet fanns inte med i budgeten, men regionstyrelsen har beslutat
att avsätta totalt 650 000 kronor.
601 000 kronor
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Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i
fokus

-

.ii-öfekt

Projektmål
__.

itobTotdgen,
(externt projekt, inedfiaansieras av regionförbundet)
Projektet har pågått i tio år som en del i Vinnovas Vinnväx-program.
Projektets områden är fält-, industri- och hälsorobotik.
.

Regionförbundet följer att projektet uppnår de mål som Vinnova och
EU:s regionalfond ställer på projektet.
rOpriföljniiiiåv

mål,

'

'ffildget.
Utfall
.
Piäj'ektslui

Robotdalen har under tio år sedan starten kommersialiserat 35 nya
produkter och hjälpt 28 företag ut på marknaden. Under 2014-2015 har
de byggt upp ett Robot Application Center i Eskilstuna och genomfört
en förstudie för implementering av ny välfärdsteknologi inom vården.
Ett projekt för införande av den nya teknologin har planerats och
påbörjas under 2016, liksom utarbetandet av en process för att
genomföra automationsförstudier hos tillverkande företag lokalt,
regionalt och på nationell nivå.
1 500 000 kronor
1 500 000 kronor
2016-12-31
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Mälardalen Industrial Technology Center , (MTTC, externt projekt,
, medfinansieras. av regionförbundet)
Målet är att få till en samverkan mellan företag, akademi och samhälle
inom området industriell teknik. I samarbetet ingår industriföretag i
Mälardalen och Mälardalens högskola. Målet är att planera, fmansiera
och koordinera utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt
tillsammans.

Projekt
Projektmål

,

•

Uppföljning av
mål
•

•

'Budget
Utfall
Projektslut

-

-

Projekt
Profektmålt-

•

Uppföljning av
. mål
_Budget Utfall'
1:1i-6j-elds-1nt'

MITC utgör en plattform för samverkan kring industriell teknik mellan
akademi, näringsliv och samhälle inom områdena produktion,
produktutveckling, energieffektivisering och innovation. I
verksamheten ingår bl a seminarier, konkreta utvecklings- och
forskningsprojekt samt förmedling av studentarbeten till näringslivet.
Under 2015 har verksamheten spridits till nya delar av länet, då man
genomfört behovsanalyser och påbörjat ett utvecklingsarbete för
kompetenshöjning på ett antal företag i Katrineholm, Vingåker och
Flen. Inom ramen för Produktionslyftet arbetar man med
kvalitetshöjning via "lean-konceptet" hos små- och medelstora företag i
regionen.
500 000 kronor
500 000 kronor
2015 12 31
-

-

Teknikcollage; sydöstra Sörmland
(externt projekt;,medfinansieras av regionftirbundet)
Målet är att följa upp att samverkansprojektet mellan regionförbundet,
Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina
mål kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat
om behov av kompetens.
Arbetsgivarna har varit engagerade i att genomföra aktiviteter för att
unga ska bli intresserade av efterfrågade yrken, bland annat via
sommarkollo.
100 000 kronor
100 000 kronor
2015-12-31

Sid 23(56)
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Projekt '

Genomförande av Sörmland&innovationsstrategi

Projektmål

Till den framtagna innovationsstrategin ska utarbetas ett
handlingsprogram med arbetsgrupper och aktiviteter för olika
insatsområden. Målet är att bygga ett väl fungerande
irmovationsstödsystem som uppmuntrar människor och företag att tänka
i nya banor och utveckla mer innovativa arbetssätt, som leder till nya
produkter och tjänster och bidrar till att lösa angelägna
samhällsutmaningar.

Uppföljning
av mål

•

Budget
Utfall .
Projektslut

Verksamheten vid länets fyra innovationsnoder ska utvecklas och
samverka aktivt med varandra, andra stödaktörer och med närliggande
innovativa och akademiska miljöer. Särskilt fokus ska vara på
innovationsutveckling i befintliga företag och inom den offentliga
sektorn. Eftersom innovation är en viktig del i EU:s regionala fonder
kommer samverkan också att ske med de övriga innovativa miljöerna i
Östra Mellansverige.
Hos länets fyra innovationsnoder, som finns i Eskilstuna, Nyköping,
Strängnäs och Katrineholm, pågår ett förändringsarbete. Nodernas
verksamhet, som tidigare främst riktats till enskilda idébärare, erbjuder
nu inspiration och stöd för innovation i befintliga företag och i offentlig
verksamhet.
Inom det ettåriga projektet "Projektet Innovation för tillväxt",
med medel från Tillväxtverket, påbörjades arbetet med att ta fram en
handlingsplan till Sörmlands innovationsstrategi. Handlingsplanen
kommer att integreras i länets strategi för smart specialisering. Arbetet
med denna påbörjades 2015 och fortätter 2016. Utifrån en analys av
länets näringsliv identifieras strategiska styrkeområden värda att
proiritera och satsa på inför framtiden. Ett rådgivande regionalt
innovationsråd har bildats, med deltagare från näringsliv, akademi och
offentlig verksamhet.
Inom ramen för Munktell Science Parks regionala uppdrag för
Regionförbundet Sörmland anordnades två mötesplatser för
innovationssystemets aktörer. MSP ansvarade också för koordinationen
av en ny sörmländsk regionalsida på verksamt.se . Där visas samlad
information om stöd och tjänster som aktörerna inom det offentliga
innovations- och företagsstödsystemet erbjuder näringslivet.
3 600 000 kronor (intäkter 500 000 kr, kostnader 4 100 000 kr)
4 327 500 kronor
2015-12-31
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' Projekt
Projektmål"

SönnländSfondew
(externt -projekt, medfinansieras av regionförbundet)
._ ._ .
Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att
utvecklas och skapa affärer. Fonden är ett komplement till traditionell
bankfmansiering.

Regionförbundet bidrar till administrationen av Sörmlandsfonden
tillsammans med länsstyrelsen.
, Uppföljning av Affärsnätverket består av 24 kontrakterade "Sörmlandsänglar" och 12
,mål
andra affärsänglar. Fonden har fått fart och under 2015 hölls fyra
"Sörmlandsnästen" och fonden har under året investerat i sex företag.
250 000 kronor
•Budget
Utfall
200 000 kronor
Projektslut
2015-12-31
Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher
'Projekt

Handlingsprogram föt,-riäringslivsutveelding

Pi-ojektmål

Vi ska utifrån handlingsprogrammets mål genomföra
utvecklingsinsatser i samråd med länets näringslivschefer.

' Uppföljning av
mål

•
'Budget
Utfall'
Projektslut

Fokus under det gångna året har legat på att samordna de kommunala
näringslivsverksamheterna, främst dess chefer. Det har handlat om att
hitta gemensamma mål, möjligheter, behov och problemställningar.
Gruppen näringslivschefer har formaliserats och strukturerats. Ett
resultat av tidigare års arbete inom byggsektorn är att ett projekt har
skapats inom milj öområdet. Inom kompetensområdet har kontakter
knutits mellan sakkunniga.
100 000 kronor
164 600 kronor
2015 12 31
-

-
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:Aktikitet
Aktivitetsmål

fr .

Alni Företagspartner Stockholm Sörmland,,A13,,basuppdrag
Följa upp genomförandet av den politiskt beslutade ägaranvisningen.
Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små
och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa
tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på
företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med utlåning till
små och medelstora företag. Här ingår också tillväxtrådgivning och
samverkan kring detta i Östra Mellansverige.

Budget:
Utfall

I basuppdraget i de gemensamma ägardirektiven mellan staten och
regionen ingår för första gången på länge tillväxtrådgivning. Almi har
med denna fmansiering gått samman med övriga Almiföretag i Östra
Mellansverige i en satsning på rådgivning till små och medelstora
företag och sökt samt beviljats pengar från EU:s regionalfond. Almis
övriga verksamhet består av olika typer av finansiering till små och
medelstora företag.
5 800 000 kronor
5 744 700 kronor

Aktivitet

. Koldfoiidsng ekonomi

Aktivitetsmal
Uppföljning av
mål ;

Medfinansiering av initiativ inom området koldioxidsnål ekonomi.
Regionförbundet är sedan tidigare med i två projekt med
medfinansiering från EU:s regionalfond. Projekten har handlat om
energieffektivisering i företag och energispill och drivits gemensamt i
Östra Mellansverige. Ytterligare förstudier har kommit igång kring
exempelvis kompetenscentrum, infrastruktur för laddstolpar och
effektivisering för spillvärme.
Projektet fanns inte med i budgeten för i år, men regionstyrelsen
beslutade att avsätta 150 000 kronor för år 2015.
109 400 kronor

: Uppföljning av
, mål
•

Budget' .
, Utfall

Sid 28(56)
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Mål 4: Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer

Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö

Projekt

Strategi för regional samhällsplanering .

Projektmål

Målet är att, med utgångspunkt i Sörmlandsstrategin 2020, konkretisera
angivna strategier och koppla länets utvecklingsinsatser tydligare till
samhällsplaneringen i form av bebyggelsestruktur, infrastruktur och
grönstruktur.

•

•

Detta ska ske genom en utvecklad inom- och mellanregional samverkan
och dialog. Arbetet kommer i hög grad att bygga på en fortsatt
utveckling av det gemensamma analysarbetet i länet och i regionen.
Uppföljning av Under våren påbörjades arbetet med ett lärprojekt om regional fysisk
planering. Lärprojektet är en start på regionförbundets arbete med
mål
regional fysisk planering och ska svara på frågor kring vad regional
fysisk planering är, vilka samband och strukturer som är regionala och
på vilka sätt det kan beskrivas och visualiseras. Denna
kunskapsinhämtning bygger på två lärpass och ett seminarium.
Lärpassen genomföredes under senhösten 2015 och det avslutande
seminariet sker under 2016.
•

•

•

Budget
Utfall

.

Projektslut

Det etablerade planeringsnätverket har under året breddats för att
innehålla frågor både rörande infrastruktur och fysisk planering.
300 000 kronor (intäkter 170 000 kr, kostnader 470 000 kr)
252 700 kronor
2016 12 31
-

-
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Aktivitet

Storregionalfplanetiingssamarbete ,

Aktivitetsmål

Regionförbundets deltagande innebär att aktivt medverka i den
storregionala samverkansgruppen (ÖMS) för Östra Mellansverige.
Målet är att verka för fortsatt storregional analyssamverkan och att
Sörmland är med och tar fram planeringsunderlag och ska aktivt
bevaka och delta i Stockholms arbete med RUFS.

Uppföljning av
mål

Budget
Utfall'

Regionförbundet har aktivt deltagit i den storregionala
samverkansgruppen för Östra Mellansverige. Gruppen har under året
tagit fram ett inriktnings-PM för det fortsatta samverkansarbetet med
att upprätta ett så kallat ÖMS-dokument i samband med Stockholms
läns landstings framtagande av en ny RUFS. Ambitionen är att skapa
samsyn och möjliggöra en gemensam planeringsprocess där samma
utgångspunkter för planeringen gäller för de samverkande länen. ÖMSdokumentet går ut på samrådsremiss samtidigt som en ny RUFS i mars
2016.
100 000 kronor
110 000 kronor

Projekt

Utveckling av landsbygdens näringar, inklusive 'Stolt mat'

Projektmål

Målet är att tillsammans med länsstyrelsen koordinera arbetet med
EU:s landsbygdsprogram och strukturfonder samt regionförbundets
insatser så att effektiva insatser för att stärka näringslivsutvecklingen på
landsbygden kan komma till stånd. Särskilt fokus ska riktas på maten
som en växande näringsgren.

•

epprciljning av Samarbetet med länsstyrelsen har fungerat bra med flera gemensamma
mål
aktiviteter och löpande samtal. Ett exempel är arbetet kring
landsbygdsfonden. Projektet Stolt mat gav ett bra resultat och har
dessutom lett till att ett ESF-projekt beviljats, där länsstyrelsen är
•
projektägare. Skillnaden mellan budget och utfall förklaras med en
lägre aktivitet från länsstyrelsens sida än vad som förutsågs.
500 000 kronor
Budget
Utfall
387 800 kronor
Projektslut
2015-12-31

Sid 30(56)

•

.-''''REGIONFÖRBUNDET

SC)RMIAND
,Prpjekt
.

ViSiOP•g/ill- "glid Iliä MOMOII11 '

- f

-
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.

Projektmål
:

Målet är att lyfta fram det utmärkta läge Sörmland har mitt i Sveriges
främsta tillväxtregion med Stockholm som motor. Visionen ska visa
fördelar och styrkor som Sörtnland kan bidra med för att öka
attraktionskraften i hela regionen. Projektets målgrupp är alla
intressenter i regionen som kan dra nytta av en fortsatt regionförstoring.
Under perioden oktober till december 2015 har projektets arbetsgrupp
träffats två gånger och utarbetat en vision. Parallellt har ett 20-tal
intervjuer gjorts med personer i Stockholmsregion som har inflytande på
hela regionens utveckling när det gäller näringslivet, akademin och
offentliga organ. Visionen har sedan presenterats för regionstyrelsen i
januari och vid ett seminarium för intressenter i början av februari 2016.
Inget belopp fanns budgeterat för 2015. Avsikten är att länsstyrelsen och
regionförbundet gemensamt ska finansiera projektet.
319 600 kronor
2016-02-29

'-trobfkiiining av
'mål ,

Budget
:Utfall
P`rojektsltit,

Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos
sörmlänningarna

'Prö ekt

.

'Projektmål

Upprciliningay
.Mål

,Budget
Utfall
' Projektslut

Politisk berectning.tiii, jäinlik hälå,a;
.

,

Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i
Sörmland och driva på frågan om en minskning av gapet i fråga om
hälsa.
,

Beredningen för jämlik hälsa har under året haft fyra möten. Bland
annat har kunskapsinhämtning skett gällande hälsoläget och vilka
utmaningar som är kopplade till det i Sörmland. Medlemmar i
beredningen har även deltagit i konferenserna "Utbildningsnivå och
hälsa —hur hänger de ihop" på Folkhälsomyndigheten och Nordisk
konferens i Köpenhamn, "Social ulighed i sundhed i Norden - fra viden
til handling".
Beredningen har tagit beslut om att delta i ett ömsesidigt utbyte och
lärande mellan politik och praktik i ett Socialfonsprojektet i länet som
handlar om att bygga en hälsoskolemodell. I september anordnades
Framtidsdagen med fokus på sociala investeringar. Beredningen stod
tillsammans med landstinget som värdar för denna dag.
100 000 kronor
34 900 kronor
2016-12-31
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Projekt.
Projektmål

. ..
Plan -för jämstälM'regional utveckling
,
Målet är att utarbeta en ny plan för arbetet med jämställdhetsintegrering
inom det regionala utvecklingsarbetet.

Cppföljning,av Regionförbundet har via projektet Främja kvinnors företagande fått en
jämställdhetsanalys av Sörmlandsstrategin som underlag för fortsatt
mål
arbete samt varit med och tagit fram kunskapsunderlaget "På tal om
kvinnor och män" tillsammans med länsstyrelsen.
50 000 kronor
Budget
:Utfall
75 000 kronor
Projekt-Skit .
2015 07 01
-

-

Aktivitet

Integration och mångfald

Aktivitetsmål

I regionförbundets villkorsbrev från regeringen står att en beskrivning
av hur regionen ska arbeta med integration och mångfald ur ett
tillväxtperspektiv ska göras.
En rapport till regeringen har lämnats där vi beskriver på vilket sätt
integration är en potential för tillväxt i Sörmland samt hur vi kan stötta
medlemmarna i deras uppdrag, kopplat till integration för tillväxt,
framförallt genom analyser och projektstöd.

Uppföljning av
mål

Budget
Utfall

Vidare beskrivs hur vi kan systematiskt kartlägga och analysera hinder
i samarbete med andra aktörer samt lyfta och driva frågan ur ett
Sörmlandsperspektiv hos nationella myndigheter.
.
0 kronor
0 kronor

Sid 32(56)
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strategin 2020

PrOjekt
._ _
,

,em atis k utvärdering
,

Projektmal '

I uppdraget att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen göra
en tematisk utvärdering av insatser som gjorts över tid inom något av
strategins målområden. 2015 är målet att studera dels
planeringsmetoderna, dels förankrings- och genornförandeprocesserna
för den regionala infrastrukturnlaneringen samt utvärdera uppnådda
regionala och lokala effekter av genomförda insatser.

Uppföljning av
Mål
'
Budget
Utfall
PkOjekiäint

Uppdraget har genomförts av ett upphandlat konsultföretag och avslutas
under februari 2016. Delresultat redovisas för styrelsen i januari 2016.
200 000 kronor
83 900 kronor
2015-12-31

. Projekt

AnalY-AsaniVerkan:i Mälardalen
,

Projektmal

Målet är att konsolidera och utveckla det etablerade samarbetet med
berörda organ i Västmanland, Örebro och Östergötland kring regionala
analyser. I arbetet ingår även att samråda med berörda organ i Uppsala
och Stockholms län samt med relevanta organ på nationell nivå.

Uppföljning av
mål

Från och med 2015 har projektet övergått i en permanent
samarbetsorganisation. Det gemensamma arbetet har under året inriktats
på dels studier kring flyttmönstren i regionen, dels vilka som studerar på
regionens högskolor och universitet. På uppdrag av strukturfondspartnerskapet har ett arbete inletts med att uppdatera den
socioekonomiska analysen för Östra Mellansverige. Härutöver har
nätverket för statistik- och analysansVariga i landstinget och länets
kommuner utvecklats vidare.

Budget
Utfall
Projektslut

200 000 kronor (intäkter 400 000 kr, kostnader 600 000 kr)
157 600 kronor
2015-12-31
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Aktivitet
,
Aktivitetsmal

Uppföljning av
,mål
•

•

Stödstruktur for ett effektivt utnyttjande av EIJ:s strukturfonder
,
Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra aktörer att
utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. En stödstruktur med
både personella och ekonomiska resurser ska finnas under hela
programperioden och byggas upp inom förbundskontoret. Mobilisering
av både regionalfondsprojekt och socialfondsprojekt ska genomföras i
länet och i Östra Mellansverige. Kunskap om EU:s möjliga
finansieringsformer ska finnas på regionförbundet.
I början av året genomfördes en informations- och mobiliseringsrunda
till förbundets medlemmar. Mobiliseringsarbetet har fokuserats kring
ESF-rådets utlysningar för 2015.
En ansökan kring ungas skolavhopp lämnades in till ESF-rådet i april
2015. Ansökan beviljades i augusti och samtliga kommuner i Sörmland
involveras i olika grad i utvecklingsaktiviteter och lärande. En
länsprojektledare har anställts.
I december beviljade ESF-rådet följande ansökningar med koppling till
Sörmland: "Mejram" — för nyanlända kvinnor, Arbetsförmedlingen
Östergötland och Sörmland, "IBIS" — för snabbare integrering av
nyanlända, utveckling av hälsoinsatser, språkpedagogik och
myndighetssamverkan, Samordningsförbundet RAR,
"Kompetensjakten"- kompetensinsatser för företag inom mat- och
besöksnäring, Länsstyrelsen Sörmland, "Making space for growth" —
ökad tillväxttakt i företag samt fler företag som drivs av personer med
utländsk härkomst samt personer med funktionsnedsättning, Munktell
Science Park.

•

Efter mobiliseringsarbete kunde i december nya projektansökningar
lämnas in till ESF-rådet från Eskilstuna kommun, regionförbundet,
Nyköpings kommun och Kunskapskompaniet.

.Budget
ta::

Upphandling och genomförande av kvalitetssäkrande insatser inom
jämställdhetsintegrering. Målgrupp för insatserna är intressenter och
aktörer i och kring Strukturfondernas utvecklingsprojekt i Sörmland.
1 200 000 kronor (intäkter 300 000 kr, kostnader 1 500 000 kr)
1 514 300 kronor
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Aktivitet

StruktUrfondspartnerskap

Aktivitetsmål

Regionförbundet har fått uppdraget att vara tjänstemannastöd till
partnerskapet.
Under 2015 har en utbildningsdag, tre AU-möten, tre prioriteringsmöten
samt ett strategiseminarium genomförts. Större delen av kostnaderna
finansieras med medel för tekniskt stöd för Strukturfonds-partnerskapet.
0 kronor
13 400 kronor

Uppföljning av
mål
•

Budget
Utfall

•

Aktivitet

Nätverk för EU samordnare

Aktivitetsmål

Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EU-samordnare så att
de kan stödja medlemmarnas politiker vid internationella kontakter på
regional nivå och i det kommande strukturfondsarbetet.

Uppföljning av
mål ,

I länet har två möten med EU-samordnarna genomförts varav ett större

Budget
Utfall

-

seminarium. Ett nätverk för samordnare inom hela Östra Mellansverige
har initierats och fyra möten har genomförts. Behovet att träffas från
kommunerna är stort.
50 000 kronor
5 600 kronor

Aktivitet

Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) och
Assembly of European Regions (AER)

' Aktivitetsmål

Målet är att fortsätta att utveckla regionförbundets engagemang och
medlemskap i nämnda organisationer samt att fortsätta med tre
ungdomsdelegater i Youth Regional Network (AER).

•

Uppföljning av
mål
•

Budget

, Utfall

Uppföljning av tecknade avtal har gjorts och förbundet har under året
varit representerat vid AER:s generalförsamling. Regionförbundet har
deltagit i planeringen för 2016 års sommarakademi. En politisk ledamot
från Sörmland deltog i AER:s generalförsamling och en är ordförande i
subkommitte 3. I denna kommitte har fyra möten hållits.
300 000 kronor
362 500 kronor
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Aktivitet

'Medlemskap ilteilab

Aktivitetsmal

Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande om
regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner, myndigheter
och forskare för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma
utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala analyserna.

Uppföljning av
mål

Budget
ttfall.

Som medlem har regionförbundet deltagit i Reglabs lärprojekt och
seminarieserier. Regionförbundet deltar bland annat i
seminarieserien "Jobbregionen" om arbetsmarknadspolitik med
inriktning på regionernas arbete och utmaningar kring arbete,
arbetslöshet och bättre matchning på arbetsmarknaden.
100 000 kronor
97 100 kronor

Projekt

Ledningskonferens 2015

Projektmål

Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland
påverkas av den globala ekonomin, inspirera till nytänkande för
Sörmland i Stockholm-Mälarregionen samt att utveckla relationerna
mellan regionförbundet och dess medlemmar. Ledningskonferensen ska
genomföras den 15-17 september.

•

Uppföljhing av
mål

Budget

Utfall

Yroj ektslut,

Ledningskonferensen förlades till Västra Götalandsregionen där temat
var regionbildning och samarbete mellan lokal och regional nivå i en
storregion. Vad kan vi lära av Västra Götaland och hur ska vi i Sörmland
gå vidare i samverkan för att stärka den regionala utvecklingen i vårt län
och vår region var några av de frågor som behandlades. Deltagarantalet
uppgick till 45 personer från kommunernas och landstingets presidier.
100 000 kronor (intäkter 450 000 kr, kostnader 550 000 kr)
105 500 kronor
2015- 1 0-01
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'Projekt
Projektmal

, Morgonso
, ffor
.

•

Målet är att marknadsföra och öka kännedomen om Regionförbundet .
Sörmland i ett positivt sammanhang när det gäller företagande,
marknadsföring och regional utveckling i Nyköping/Oxelösund, KFVregionen och Gnesta.

ep- Pftifjäing aN., ' Totalt genomfördes 19 morgonsoffor i länet där regionförbundet var
med och arrangerade och finansierade. Av dessa var det fyra som hölls i
mål
Gnesta, sju i Katrineholm, Flen eller Vingåker och åtta i
Nyköping/Oxelösund varav den sista för säsongen upphöjdes till en
Sörmlandssoffa med drygt 300 deltagare från stora delar av länet. Totalt
har de olika morgonsofforna besökts av drygt 2 500 personer under året.
100 000 kronor (intäkter 150 000 kr, kostnader 250 000 kr)
.Budget
63 600 kronor
Utfall
2015-12-31
Projektslut

' Aktivitet,

Kommunikatfonsplan2Ölg',

-

Aktivitetsmål

Kommunikationsplan 2015 omfattar bland annat införandet av ett nytt
publiceringsverktyg på hemsidan, publicering av elva nyhetsbrev,
engagemang i sociala medier, marknadsföring av regionförbundet,
arrangerande av minst en mötesplats samt utveckling av de två befmtliga
nätverken för kommunikatörer i länet.

UpPitljtiMg-av
,
mål

1 mitten av maj lanserades den nya hemsidan och det nya
publiceringsverktyget som krävde mycket förberedelsearbete under
början av året. Elva planerade nyhetsbrev har publicerats och en enkät
om dess genomslag gjordes under försommaren. Regionförbundet har
kontinuerligt uppdaterat den egna facebooksidan och medverkat vid ett
cykelevent i Eskilstuna och ett i Nyköping. Regionförbundet var
dessutom en av fyra arrangörer av Mälartinget som hölls i Nyköping i
början av maj. Under året genomfördes också två uppskattade heldagar
på temat medlemsdialog och inlduderande kommunikation för det stora
kommunikatörsnätverket i länet.
1 250 000 kronor
1 235 200 kronor

•

•

'»iiMt_
13,411
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Politisk styrning
Regionstyrelsen, det politiska organet för regional utveckling i Sörmland, består av
33 ledamöter och lika många ersättare. Av de 33 kommer 22 från länets nio
kommuner och 11 från landstinget. Regionstyrelsen har under 2015, det första året i
den nya mandatperioden, haft sju sammanträden, vid vilka följande externa aktörer
har medverkat:
Mål 1:
• Socialfondsprogrammets förstudie Europeiska Socialfonden (ESF)-liknande
projekt)
Mål 2:
• Trafikverket Region Öst: Nationella och regionala planer för infrastrukturplanering
(Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur)
• Mälardalsrådet: Infrastruktur och transporter, En bättre sits
(Utvecklingsprocesser)
• Biogas Öst tillsammans med länsstyrelsen: Biogasbussar och framtida
biogaspotential i Sörmland (Biogasutveckling)
Mål 3:
• STUA, Sörmlands turismutveckling AB: Destinationsutveckling (Det regionala
turismutvecklingsuppdraget)
• Coompanion: Rådgivning i kooperativt företagande
Mål 4:
• Regeringens bostadsplaneringskommitte (Strategi för regional samhällsplanering)
• Länsstyrelsen: Flyktingsituationen i Sörmland (Integration och mångfald)

Övriga insatser:
• Sweco: Tematisk utvärdering om insatser för näringslivsutveckling
(Handlingsprogram för näringslivsutveckling)
Regionstyrelsens arbetsutskott, vilket bereder styrelsens ärenden, har haft sex
sammanträden under året.
Styrelsen har även tre politiska beredningar; kompetensberedningen, beredningen för
infrastruktur och transporter samt beredningen för jämlik hälsa, vilka under året har
haft sju, två respektive fyra sammanträden.
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Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet
Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemannaorganisation som leds av
förbundsdirektören. Kontoret består av två enheter. Enheten Regional utveckling,
som ansvarar för regionförbundets huvudverksamhet samt enheten Ledningsstöd,
som ansvarar för förbundskontorets administration, stöd till den politiska ledningen
och utveckling av interna rutiner. Därtill kommer en stabsfunktion med strategisk
kommunikation och regional analys som verksamhetsområden.

1

•

Förbundsdirektör

Strategisk
kommunikation
Regional analys

Kommunikationsansvarig och regional
analytiker

Regional
utveckling

Biträdande
förbundsdirektör
Strateger

Ledningsstöd

Adm inistrativ
chef
Regionsekreterare
administratörer,
kommunikatör

Att forma ett förbundskontor som både har en bra verksamhet och är en god

•

•

arbetsplats är ett fortlöpnade arbete, men under våren har extra insatser gjorts.
Det övergripande syftet var dels att lyfta förbundskontoret till en allt viktigare roll i
det regionala utvecklingsarbetet, dels att göra kontoret till en stimulerande och
effektiv arbetsplats. För att nå dit behöver alla medarbetare ha en gemensam bild av
varför regionförbundet finns, vad vi förväntas uträtta samt vår värdegrund; "Inom
Regionförbundet Sörmland är värden som drivande, professionell och trovärdig
ledande i vårt arbete och förhållningssätt".
Övriga insatser som pågått är bland annat en fortsatt utveckling av det systematiska
arbetsmiljöarbetet och en medarbetarenkät har planerats under hösten för
genomförande i början av 2016. Undersökningen av den fysiska arbetsmiljön som
genomfördes i slutet av 2014 har under året resulterat i investeringar i belysning samt
fler höj- och sänkbara arbetsbord.

I samband med årsskiftet 2014/2015 gjordes vissa förändringar i kontoplanen för
förbättrad rapportering och uppföljning.
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Från och med 2015 påbörjar förbundkontoret ett löpande miljöarbete i syfte att
tydliggöra och successivt minska kontorets miljöpåverkan. Milj öarbetet ska löpande
följas upp internt i verksamheten och även rapporteras i delårs- och årsbokslut.
Inledningsvis kommer uppföljningen 'att göras genom mätning av nedanstående
milj önyckeltal:
Under 2015 har utfallet för nedanstående milj önyckeltal varit:
•

Elförbrukning på kontoret: 12 524 kWh

•

Tjänsteresor med bil, kilometerantal:
- Hyrbilar: 30 700 km.
- Privata bilar, politiker och tjänstemän: 93 570 km.

•

Kopiering och pappersförbrukning på kontoret:
- Kopiering, utskrift samt skaimade dokument: 163 847 stycken.
Pappersförbrukning: 100 000 stycken.

Regionförbundets resultat och finansiella mål
Regionförbundets resultat för 2015 är -5,23 miljon kronor. Resultatet är 8,45
miljoner kronor lägre än 2014.
I delårsbokslutet per 31 augusti 2015 presenterades en prognos på ett resultat om
-5,96 miljoner kronor vid årets slut. Att utfallet för helåret istället blev -5,23 miljoner
beror främst på att projektintäkterna blev högre för huvudverksamheten än i
prognosen.
Enligt kommunallagen 8 kap 5 § ska en kommun, varmed jämställs
kommunalförbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är
av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Regionförbundets finansiella mål:
•
•

Budget i balans (om inte synnerliga skäl finns).
Eget kapital på en nivå som ger fmansiell handlingsberedskap, det vill säga
12 miljoner kronor.
• Nivån för kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) ska överstiga
100 procent. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och
• kortfristiga skulder.
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För regionförbundet gäller som finansiellt mål att i enlighet med kommunallagen (8
kap 4 §) ha en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga kostnaderna.

•

Under 2013 och 2014 har regionförbundet haft extra tillskott av statliga regionala
utvecklingsmedel med fem miljoner kronor per år. Beskedet om de extra medlen
kom mitt under verksamhetsåret 2013. Det visade sig svårt att snabbt hitta lämpliga
projekt som kunde finansieras med de extra resurserna, vilket gjort att vissa
satsningar har förskjutits i tiden. De överskott som uppstod 2013 och 2014 är resultat
av denna förskjutning. Överskotten har ökat förbundets eget kapital. Styrelsen kom
därför fram till att det är skäligt att ta i anspråk en del av förbundets eget kapital för
verksamhet som behöver prioriteras 2015, men som inte ryms inom ordinarie
finansieringsram. En grundförutsättning var dock att frångå det finansiella målet om
en budget i balans som antagits för förbundet.
Undantag från kommunallagens krav att ha en budget i balans och att intäkterna
därmed ska överstiga kostnaderna, får göras restriktivt om synnerliga skäl finns
(Kommunallagen 8 kap 5 b §). Synnerliga skäl kan vara ett eget kapital med
realiserbara tillgångar som överstiger vad som bedöms utgöra rimliga krav på
finansiell handlingsberedskap. Regionförbundets eget kapital var i årsredovisningen
för 2014 22,06 miljoner. Regionstyrelsen tog utifrån ovanstående förutsättningar
beslut om en underbalanserad budget på -6 miljoner för 2015.
Det egna kapitalet vid årets slut är 16,83 miljoner och överstiger därmed det
fastställda målet på 12 miljoner. Kassalikviditeten för perioden är 217 procent och
överstiger därmed målet på 100 procent. I budgetavstämningen nedan framgår
avvikelser mot budget samt jämförelse med utfallet för 2014 för de olika områdena.

•
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Budgetavstämning i mkr

Utfall 2015

Budget
2015

37,22
11,96

Budgetavvikelse

Utfall 2014

37,22
1,90

0
0,06

36,26
1,94

3,94
0,10
0,21

2,57
0
0,50

1,37
0,10
-0,29

10,57
3,91
0,15

43,43

42,19

1,24

52,83

Projektfinansiering statliga
regionala medel 1:1 Tillväxtverket2

12,48

12,48

0

17,78

Summa

12,48

12,48

0

17,78

Summa intäkter

55,91

54,67

1,24

70,61

Kostnader
Politisk styrning
Förbundskontoret
Huvudverksamhet
Sidoverksamhet
övrigt3
Summa kostnader

-2,10
-17,07
-38,15
-3,08
-0,74

-2,10
-17,30
-37,75
-2,95
-0,57

0
-0,23
0,4
0,13
0,17

-1,48
-17,27
-43,51
-3,91
-1,35

-61,14

-60,67

0,47

-67,52

-5,23

-6,00

-0,77

3,09

Intäkter
Medlemsavgifter
Ersättning personal Länsstyrelsen
Externa intäkter projekt och
aktiviteter huvudverksamhet
Sidoverksamhet
Övrigt'
Summa

Resultat
Resultat inklusive
EU 2020 Going Local

3,224

'Främst ränteintäkter, ersättning för strukturfondspartnerskapet och konferensintäkter
presidiekonferens Östra Mellansverige
Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets
budgetomslutning.
3 Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet samt kommunchefsträffar och presidiekonferens
Östra Mellansverige.
4 Inklusive utfall på +125 000 kr 2014 för EU 2020 Going Local där regionförbundet som Lead
Partner handhaft budgeten och redovisningen för hela INTERREG-projektet
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Huvudverksamhetens ekonomi
Huvudverksamhetens kostnader har varit något högre än budget, men samtidigt har
intäkterna varit högre än budgeten.
Förbundets totala nettokostnader för huvudverksamheten uppgick till 34,21 miljoner
kronor, vilket är en ökning med 1,3 miljoner kronor jämfört med föregående år.
010

110

Finansieringen har skett främst med det statliga så kallade 1:1-anslaget som utbetalas
via Tillväxtverket samt med regionförbundets egna budgeterade medel.
Huvudverksamhetens nettokostnader var i regionförbundets budget fastställda till
22,7 miljoner kronor för hela året (25,27 miljoner kronor i kostnader och 2,57
miljoner kronor i externa intäkter). Till detta kom de statliga, regionala
utvecklingsmedlen på 12,48 miljoner kronor som regionförbundet disponerar för
projektverksamhet (1:1-anslaget). Dessa medel ingår inte i förbundets
budgetomslutning utan är en särskild projektbudget där regionförbundet har
beslutanderätt över anslaget samt administrerar och redovisar utfallet till
Tillväxtverket.
Projekten som fått stöd från anslaget finns med i verksamhetsplanen för 2015, främst
inom målområdena ett och tre i Sörmlandsstrategin.

•

Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel har skett till Tillväxtverket
och regionförbundet har fått del av hela det anvisade regionala, statliga utvecklingsanslaget. Större delen av medlen hann dock inte utbetalas innan årsskiftet. Det har
lett till ett väsentligt lägre belopp på likviditetskontot vid årets slut jämfört med
2014. Medlen som inte hann utbetalas innan årsskiftet har istället bokförts som en
upplupen intäkt (se balansräkningen).
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Ekonomisk sammanställning för huvudverksamheten

: A kel ,
lifognös4
:Utfall ' '
- .btidtet7
'. helår, , delåråliokslut,
-- , - _.
mtfallt,

Mål

Stidget. f .'
helår, '

Mål 1- I Sörmland
finns goda
förutsättningar för
unga och vuxna att
utbilda sig och arbeta.
Arbetsgivare har
goda möjligheter att
rekrytera rätt
kompetens

7 200 000

5 652 500

7 030 000

-1 547 500

Mål 2 - Sörmland har
starka samband med
omvärlden

3 210 000

2 114 800

2 329 000

-1 095 200

Mål 3 - Sörmland har
ett konkurrenskraftigt
näringsliv

20 225 000

21 621 200

20 900 000

+1 396 200

Mål 4- Sörmland har
hållbara och
attraktiva livsmiljöer

1 050 000

1 180 000

1 025 000

+130 000

Övriga insatser

3 500 000

3 638 700

3 977 000

+138 700

35 185 000

34 207 200

35 261 000

-977 800

TOTAL
NETTOKOSTNAD

Kommentar till utfall

Huvudverksamheten har hamnat på ett totalt utfall på cirka en miljon lägre än
budget.
Mål 1
Hela målområdet kom inte upp till budgeterat belopp. Nettokostnaden blev 1,5
miljoner lägre. Det berodde främst på att satsningen på ESF-projekt blev 1 miljon
lägre än beräknat. Vid årets början hade man från ESF-rådet varnat för att inga
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pengar ur socialfonden skulle kunna betalas ut under året. I regionförbundets budget
reserverades därför 2 miljoner kr för ESF-liknande projekt. Då ESF-rådet under året
fick nya direktiv och pengar kunde betalas ut från socialfonden behövdes inte hela
budgetposten nyttjas. Insatserna inom kompetensplattformen har inte genomförts i
den omfattning som man trodde skulle behövas i början av året. En utredning kring
kompetensbehovet i samband med bygget av Ostlänken blev billigare än beräknat.
Projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan avslutades under året. En antagen
fördyring i samband med avvecklingen uteblev då den kunde påbörjas tidigare än
planerat.
Mål 2
Utfallet för Mål 2 slutade på ca 1,1 miljon lägre än budget. Ett flertal
utredningsinsatser har inte blivit av eller fått mindre omfattning än planerat. Knapp
bemanning på kontoret har bidragit till försenade utredningar. Under året beslutade
regeringen att regionerna skulle få medel från Post och telestyrelsen för
bredbandskoordinering. Regionförbundet fick 620 000 kronor, men dessa hann inte
nyttjas fullt ut då flertalet av insatserna redan hade startats i egen regi inom ramen för
bredbandsstrategin. En post som dock överskridit budgeten är kostnader för
engagemanget kring Skavsta. Där har insatser gjorts i samband med en EU-ansökan
som blev dyrare än vad som antogs vid budgettillfället.
Mål 3
Nettokostnaden för Mål 3 slutade på cirka 1,4 miljoner mer än budget. Detta beror
bland annat på beslut i styrelsen om finansiering av extraordinära insatser i
Katrineholm i samband med nedläggningen av Ericsson samt beslutet om
medfinansiering av ett projekt kring koldioxidsnål ekonomi. Två återbetalningar av
ej nyttjade projektmedel till Tillväxtverket för insatser kring Främja kvinnors
företagande och EU-projektet "Fler innovationer" har också bidragit till sämre
resultat än väntat. Inom innovationsområdet har arbetet med Smart specialisering
kostat mer än budgeterat belopp för både det regionala arbetet och det gemensamma i
Östra Mellansverige. Projektet milj ödrivna marknader påbörjades inte under året.
Mål 4
För mål 4 blev det ett litet överskridande av budgeten med 130 000 kronor vilket till
stor del beror på visionsarbetet Sörmland nära Stockholm som inte var budgeterat.
Budgetposten för landsbygdsutveckling som skulle genomföras i samverkan med
länsstyrelsen blev mindre än planerat på grund av att länsstyrelsen påverkades av
förseningar med EU:s landsbygdsprogram.
Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål
De övriga insatserna inom huvudverksamheten blev ca 140 000 kronor dyrare än
planerat. Stödarbetet kring EU-frågoma i länet inklusive nätverket för EUsamordnare överskred budget med cirka 250 000 kronor. Detta berodde bland annat
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på en större seminarieserie riktad till länets kommuner som genomfördes i början av
året. Internationella aktiviteter kopplade till AER kostade 100 000 kronor och var
inte budgeterade, dock blev medlemåvgifterna i Stockholms Europaförening och
AER mindre än budget. Den tematiska utvärderingen påbörjades sent under året och
hela budgetposten hann inte upparbetas under året.

Sidoverksamhetens ekonomi
Regionförbundet Sörmland har sedan 2003 varit formell huvudman för olika insatser
på vård- och omsorgsområdet. Under 2014 genomfördes en utredning kring den
framtida strukturen för samverkan inom socialtjänst och delar av hälso- och
sjukvården i Sörmland. Utredningens förslag presenterades för regionstyrelsen i juni
2014 och efter godkännande skickades den till samtliga huvudmän för antagande av
en förändring inför 2015.
Från och med 2015 ingår verksamheten i en gemensam nämnd där landstinget är
värdkommun. I den överenskommelsen ingår att regionförbundet under 2015
finansierar en tjänst som samverkansstrateg som från och med 2015 övergått från
regionförbundet till den gemensamma nämnden.
I samband med den nya regeringens budgetproposition klargjordes att man från och
med 2015 vill se en förändring i stödet till kunskapsutveckling inom socialtjänsten,
inklusive vård och omsorg till äldre. Det innebär att de statliga stöden på dessa
områden i stort sett försvann från 2015. Det betyder att de ekonomiska
förutsättningarna för nämndens arbete förändrats radikalt. Styrelsen beslutade därför
i 2015 års budget att regionförbundet skulle lämna ett tillfälligt ekonomiskt stöd till
nämndens samlade verksamhet. Stödet på 2 miljoner har betalats ut till den
gemensamma nämnden.
Ovanstående kostnader ryms inte inom regionförbundets ordinarie finansieringsram
och är därmed en anledning till det budgeterade underskottet.

Politiska styrningens ekonomi
Kostnaderna för den politiska styrningen avser sammanträdesarvoden till
regionförbundets förtroendevalda, fasta arvoden till styrelsens presidium och
arbetsutskott samt övriga kostnader relaterade till det politiska uppdraget. Kostnader
för regionförbundets revisorer, arvoden till politiker i hälsoberedningen,
kompetensberedningen och infrastrukturberedningen samt representation i Assembly
of European Regions (AER) ingår också.
För hela året är en kostnad på 2,1 miljoner kronor budgeterad för den politiska
styrningen och utfallet är i nivå med budget, 2,1 miljon kronor.
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Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning
Årsbudgeten för förbundskontorets kostnader uppgår till 17,3 miljoner kronor.
Kostnaden för förbundskontoret blev 17,07 miljoner kronor. I prognosen vid
delårsbokslutet beräknades ett utfall i nivå med budget för helåret. Kostnaderna blev
cirka 230 000 kronor lägre i jämförelse med budget och prognos, främst på grund av
lägre lönekostnader, samt att övriga kostnader för förbundskontoret som till exempel
kostnader för lokaler, kontorsmaterial och tjänster varit lägre än budget.
Personal

•

Den huvudsakliga kostnaden för förbundskontoret är personalkostnader. Personalkostnaderna för förbundskontoret var för 2015 budgeterade till 13,8 miljoner kronor
och resultatet blev 14,06 miljoner kronor. Det förklaras av en extra avsättning till
pensionsstiftelsen (se vidare om pensionsskuld). Dock har lönekostnaderna varit
lägre än budget på grund av att sjukskrivningar inte ersatts med vikarier samt att
lönekostnader har finansierats inom ramen för vissa projekt som finansieras med EUmedel.
Antalet tillsvidareanställda vid kontoret var vid årets slut 18 personer, varav tolv
kvinnor och sex män. Regionförbundet har också kompletterat sin fasta bemanning
med tidsbegränsade anställningar för olika projekt. Två tjänster har tillsatts med
vikarier under året.
Under 2016 kommer nuvarande förbundsdirektör att gå i pension och rekryteringen
av en ny regiondirektör påbörjades i slutet av 2015.
Sjukfrånvaron har varit 3,53 procent, vilket är lägre jämfört med föregående år (6,72
procent, 2014). Den är främst relaterad till långtidssjukskrivning. Regionförbundet är
anslutet till företagshälsovården och subventionerar kostnaden för olika
motionsaktiviteter. Det finns också en process för hur rehabilitering ska ske.

•

Statlig ersättning för personal

Länsstyrelsen överförde under året statliga medel till regionförbundet på 1,96
miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster.
Pensionsskuld

Den av KPA framräknade pensionsskulden för regionförbundet uppgick vid 2015 års
.slut till cirka 11,1 miljoner kronor.

Sid 47(56)

--'1 REGIONFÖRBUNDET

SORMLAND

Behållningen i SKL:s pensionsstiftelse, där regionförbundets pensionsreserv är
placerad, har under året ökat med cirka 440 000 kronor och uppgick vid årsskiftet till
11,5 miljoner kronor. I och med det rådande ränteläget är förväntningarna för 2016
låga på avkastning från stiftelsens ränteportfölj. Därför har en avsättning på 1 miljon
kronor gjorts.
Övriga kostnader

Övriga kostnader för förbundskontordt som till exempel kostnader för lokaler,
kontorsmaterial och tjänster var budgeterade till 3,5 miljoner. Utfallet är 3,02
miljoner.
Förbundet har under året köpt tjänster för bland annat löne- och ekonomiadministration samt för drift och underhåll av datasystem och datakommunikation.
Även kontorstjänster i form av bland, annat post- och kopieringsservice har köpts
externt. Regionförbundet hyrde unddr året lokaler av Klövern Magasinet AB.

Allmänna redovisningsprinciper
Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal Redovisningslag (KRL) och följer
de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR)
lämnar liksom övrig redovisningspraxis.
Årsredovisningen

Årsredovisningen är uppställd enligt KRL, men uppställningen på resultaträkningen
är annorlunda eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika
former av uppdragsintäkter. Den använda uppställningsformen bedöms ge en mer
rättvisande bild av verksamhetens utfall.
Värderingsprinciper

Tillgångar, avsättningar och skulder tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet
med tillägg för värdehöj ande investeringar och med avdrag för gjorda avskrivningar
samt eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar
anskaffningsvärdet.
Avskrivningar

Som anläggningstillgångar avses investeringar med en ekonomisk livslängd på minst
tre år.
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Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer och inventarier - fem år.
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas upp till anskaffningsvärde eller till
beräknat marknadsvärde om detta är lägre.
Löner

•

•

Löner redovisas enligt kontantmetoden. Semesterlöneskuld och skuld för
okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Avläsning sker i december
varje år. Förändringen av skulden redovisas under verksamhetens kostnader.
Sociala avgifter intemdebiteras med procentuella omkostriadspålägg Vid
lönebolcföringen.
Pensionsförpliktelser

KLR anger att det endast är nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som
ska redovisas som avsättning i balansräkningen (blandmodellen).
Regionförbundets samtliga pensionsförpliktelser är intjänade efter 1998.
Regionförbundet har avsatt medel i SKL:s pensionsstiftelse och tillgångarna där
överstiger beräknad skuld i bokslutet 2015.
Ansvarsförbindelser

Leasingavgifter enligt befintliga kontrakt redovisas som åtagande och ska betalas
inom ett till fem år.

•

Leasingavtalen betraktas som operationella, och redovisas under övriga ansvarsförbindelser. Inget av leasingavtalens längd överstiger tre år. En tilläggsupplysning om
leasingavtal och deras giltighetstid redovisas enligt rekommendationen från RKR.
Bidrag

Regionförbundet beviljar bidrag för projekt i samband med att verksamhetsplanen
beslutas och även löpande under året. Kostnaden för bidraget bokförs när utbetalning
sker i samband med att regionförbudet har fakturerats eller bidrag har rekvirerats från
projektet. Det innebär att regionförbundet kan ha åtagande för beviljade medel som
inte utbetalats.
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Resultaträkning

(tkr)

Rörelsens intäkter mm
Nettointäkter
Övriga rörelseintäkter

Not

1
2

Summa intäkter mm
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

3
4
5

2015

2014

55 420
480

70 297
317

55 900

70 613

-42 563
-18 477
-88

-50 427
-16 914
-88

-61 128

-67 429

-5 227

3 185

156
-156

244
-211

Summa resultat från finansiella poster

•
•

33

Resultat efter finansiella poster

-5 227

3 218

Periodens resultat

-5,227

3 218

Redovisat resultat enligt resultaträkning
Avgår realisationsvinster, mm

-5227

3 218

Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4

-5227

3 218

•

Balanskravsutredning
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Balansräkning

(tkr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier, datorer och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

•

•

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Kortfristiga placeringar
Summa omsättningstillgångar

Not

2015-12-31

2014-12-31

7

186
519
705

188
519
707

8
9
10
11

3 175
1 212
14 438
4 962
6 131
29 919

2 563
1 140
2 139
20 966
6 128
32 935

30 623

33 642

16 830
-5 227

22 057
3 218

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
- därav periodens resultat

12

Avsättningar
0

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

13

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

10 202
3 .591
. 13793

6 512
5 073
11 585

30 623

33 642

Ställda panter
Ansvarsförbindelser 31 dec
Pensionsförpliktelser enl KPA
Tillgångar i pensionsstiftelse

14

13 791
12 499

11 877
11 062

Regionförbundets leasingavtal är operationella

15

2 286

2 257
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Kassaflödesanalys

(tkr)

2015

2014

Likvida medel vid periodens början 1 jan

27 094

23 887

Periodens resultat
Avskrivningar som belastar detta resultat
Summa tillförda medel

-5227
88
-5-139

3 218
88
3 306

Förändring av rörelsekapital exkl'likvida medel
Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar
Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder
Summa förändring av rörelsekapital
Medel från den löpande verksamheten

Nettoinvesteringar
Investeringar i aktier och andelar
Investeringar i övriga anläggningstillgångar
Summa nettoinvesteringar

-12 985
2 207
-10 778

6 583
-6 653
-70 •

1 -15 917

3 236

785

0
-29
-29

FINANSIERING
Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar
Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder
Summa finansiering
Förändring av likvida medel

Likvida medel inkl kortfristiga placeringar vid årets slut

•
-16002

3 207

11 093

27 094
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Noter
Not 1

Not 2

Not 3

Nettointäkter
Medlemsavgifter5
Regionala medel länsstyrelsen
Medlemsavgifter FoU
Uppdragsintäkter och regionala medel
Summa nettointäkter
Övriga rörelseintäkter
Konferensintäkter
Övriga intäkter
Summa övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Bidrag och medfinansiering
Konsultkostnader för projekt
Gemensamma konsultkostnader
Lokalkostnader
Kontors och förbrukningsmaterial
Reparation och underhåll
Datakommunikation, telefon, porto och kopiering
Redovisning-, löne- och revisionstjänster
Konferenser och sammanträden som arrangerats
Konferenser och sammanträden som arrangerats
och vidarefakturerats
Resekostnader
Information
Övriga kostnader
Summa övriga externa kostnader

2015

2014

37 224
1 961
0
16 235
55,420

36 257
1 943
2 764
29 333
70 297

407
73
480

304
13
317

:16 230
-18 034
-372
-913
-536
-51
-446
-442
-1 639
-394

-20 015
-21 410
-1 098
-900
-464
-67
-446
-495
-1 443
-311

-842
-796
-1 865
-42 563

-772
-1 285
-1 721
-50 427

5

Medlem

Landstinget Sörmland

Avgift för 2015
helår (kr)

Medlem

Avgift för 2015
helår (kr)

29 607 552 Flens kommun

451 604

Eskilstuna kommun

2 778 613 Trosa kommun

305 658

Nyköpings kommun

1 439 622 Oxelösunds kommun

290 824

Katrineholms kommun

918 197 Gnesta kommun

283 701

Strängnäs kommun

903 661

244 812

Vingåkers kommun
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Not 4 Personalkostnader
Löner och ersättningar till anställda
Arvoden, uppdragstagare
Bilersättningar, traktamenten
Delsumma löner och ersättningar

-10 752
-1 059
-372
-12 184

-9 830
-671
-331
-10 833

-3 847
-1 681
-765
-6 293

-3 730
-1 624
-727
-6 081

-18 477

-16 914

Antal
6
12
18

Antal
5
13
18

Sjukfrånvaro i %
Ålder
0-29
30-49
50
Totalt

0,00%
3,10%
0,43%
3,53%

0,00%
15,65%
0,89%
6,72%

Män
Kvinnor
Totalt

0,04%
3,49%
3,53%

0,68%
8,76%
6,72%

87,77%

56,36%

-88
0
-88

-88
0
-88

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa sociala avgifter och pensioner
Summa personalkostnader
Medelantalet anställda samt sjukfrånvaro
Antal tillsvidareanställd (per 30 november respektive
år)
Män
Kvinnor
Totalt

Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro
Not 5 Avskrivningar
Årets avskrivningar
Nedskrivningar
Summa avskrivningar
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utrangeringar, försäljningar mm
Utgående ack. anskaffningsvärden

721
85
0
806

692
29
0
721

Ingående ack. avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangeringar, försäljningar mm
Utgående ack. avskrivningar

-532
'.788

-444
-88

-620

-532

Utgående planenligt restvärde

.186

189

20

20

4 99
619

499
519

1 187

1 059
81
1 140

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar, aktier
Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag, org nr 5566126636, ägarandel 18,6%
ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB,
org.nr 556141-8392,ägarandel 8,5%

.

Not 8 Övriga fordringar
Redovisad moms
Övriga fordringar

,

1212
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda kostnader övrigt
Upplupna intäkter projekt
Upplupna intäkter övrigt
Periodiserade leverantörsfakturor
Preliminära ankomstregistrerade leverantörsfakturor
Not 10 Likvida medel
Bankmedel likvidkonto
Bankmedel Escrow
Handkassa
Summa

,

754
. 11 872
ö
311
1 500
i 4 437

240
1 424
265
214
-4
2 139

4 960
0
.2
.'4962

20 271
694
1
20 966
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Not 11 Kortfristiga placeringar
Penningmarknadsfond Mega

6 131

6 128

Not 12 Eget Kapital
Ingående eget kapital
Periodens resultat
Utgående eget kapital

22 057
-5 227
16 830

18 839
3 218
22 057

Not 13 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter
Personalens källskatt
Upplupna sociala avgifter och pensioner
Semesterlöneskuld och upplupna löner
,
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Summa

-347
-1 802
-797
-646
0
-3 591

-347
-1 735
-764
-2 123
-104
-5 073

Not 14 Pensionsförpliktelser
Avsatt till pensioner
Löneskatt 24,26 %
Summa

11 099
2 692
13 791

9 558
2 319
11 877

11 499
1 000
12 499

10 082
980
11 062

2 286

2 257

7

Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse
Avsättning i bokslut
Summa
Not 15 Leasingavtal
Regionförbundets samtliga leasingavtal är
operationella.
Inget av leasingavtalen överstiger 3 år.
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Revisionsrapport - Hantering av social medier
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten.
Sammanfattning
Gnesta kommuns hantering av sociala medier har granskats av revisionsbyrån
PwC. Detta har skett på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen.
Den samlade bedömningen från PwC är väl godkänd.
Kommunen har riktlinjer och rutiner som följs. PWC bedömer att
kommunstyrelsen bör fatta beslut om antagande av riktlinjer för hantering av
sociala medier. Aktiviteterna på sociala medier är ändamålsenliga utifrån
kommunens mål och syfte. Roller och ansvar är tydliga och klargjorda. Det finns
även interna regler för vem som får uttala sig för kommunens räkning. Rutiner
för hantering av allmänna handlingar och gallringsbeslut finns.
PwC rekommenderar ett antal åtgärder. Förvaltningen svarar och åtgärdar dessa
rekommendationer.
Ärendebeskrivning
Gnesta kommuns hantering av sociala medier har granskats av revisionsbyrån
PwC. Detta har skett på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i kommunen.
Intervjuade har varit Johan Rocklind, chef för Kommunikation och samverkan;
Anna Sandklef, arkivarie Andreas Såger, medlemmar från redaktörsrådet; Theres
Östergren och Carina Nilsson samt fritidssamordnaren Malin Broquist.
Delegationsbeslut, gallringsbeslut och riktlinjerna för sociala medier har gåtts
igenom.

Förvaltningens synpunkter
Granskningen har skett utifrån frågeställningen: Är kommunens hantering av
sociala medier ändamålsenlig?
PwC gör en samlad bedömning att Gnesta kommun i allt väsentligt har en
ändamålsenlig hantering av sin närvaro på sociala medier. Den samlade
bedömningen från PwC är väl godkänd.
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Kommunen har riktlinjer och rutiner som följs. PWC bedömer att
kommunstyrelsen bör fatta beslut om antagande av riktlinjer för hantering av
sociala medier. Aktiviteterna på sociala medier är ändamålsenliga utifrån
kommunens mål och syfte. Roller och ansvar är tydliga och klargjorda. Det finns
även interna regler för vem som får uttala sig för kommunens räkning. Rutiner
för hantering av allmänna handlingar och gallringsbeslut finns.
PwC skriver i sin rapport:
• Förvaltningen har fastställt riktlinjer för hanteringen av sociala medier och när
de ska användas.
• Syftet med användningen av sociala medier är i enlighet med den verksamhet
som kommunen bedriver
• Det finns rutiner för att ha kommunens närvaro på sociala medier under
uppsikt.
• Roller och ansvar när det gäller vem som ska hålla uppsikt över kommunens
sociala medier är klargjorda.
• Det finns även interna regler för vem som får uttala sig för kommunens räkning
på kommunens sociala medier.
• Rutiner för hantering av allmänna handlingar som genereras på kommunens
sociala medier samt gallringsbeslut för dessa handlingar finns.
Samtidigt rekommenderar PwC att kommunen upprättar en lista över
kommunens konton på sociala medier, vem som är ansvarig för respektive konto
samt inloggningsuppgifter till var och ett av kontona. Rekommendation finns
även att stärka rutiner för gallring av inlägg. PwC rekommenderar också att
kommunen tydliggör i samtliga sociala kanaler där det är tillämpligt att handlingar
som inkommer på kommunens sociala medier är att betrakta som allmänna
handlingar.
Kommunen planerar att:
- Ta fram en lista på alla kommunens konton på sociala medier. Listan ska
innehålla vem som är ansvarig för respektive konto samt inloggningsuppgifter till
vart och ett av kontona.
- Redaktörerna för respektive sociala medie-konto har fått i uppdrag att tydliggöra
att handlingar som inkommer på kommunens sociala medier är att betrakta som
allmän handling.
- Att kommunstyrelsens gallringsbeslut för sociala medier även gäller för övriga
förvaltningar i kommunen framgår redan i befintlig bevarande- och gallringsplan
för kommunstyrelsen, det skulle däremot kunna tydliggöras i övriga förvaltningars
planer. Detta tas med i de framtida revideringarna.
- Riktlinjerna för hantering av sociala medier är verkställighetsbeslut i enlighet
med riktlinjerna för kommunens styrdokument.
Checklista för jämställdhet
Checklistan går inte att tillämpa på ärendet.
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Beslutet går i linje med kommunens styrdokument, t ex kommunikationspolicyn
och riktlinjer för kommunens styrdokument.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-12-27
2. Revisionsrapport - Hantering av sociala medier:
http://www.gnesta.se/download/18.d3bfe84158d175f9af18af7/1481116825999/
Revisionsrapport+-+Hantering+av+sociala+medier.pdf
3. Revisionsskrivelse

Beslutet ska skickas till:
 Revisionen

Christina Hedberg

Anna Sandklef

Kommunchef

Enhetschef
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Revisionsskrivelse
Ko mmuns tyrelsen

För kännedom

Kommunfullmäktige

Revisionsrapport: Hantering av sociala medier
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun granskat kommunens hantering
av sociala medier utifrån frågeställningen: Är kommunens hantering av sociala medier ändamålsenlig?
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens övergripande frågeställning är att Gnesta
kommun i allt väsentligt har en ändamålsenlig hantering av sin närvaro på sociala medier.
Vi kan konstatera att förvaltningen har fastställt riktlinjer för hanteringen av sociala medier och när de
ska användas. Vi bedömer dock att kommunstyrelsen bör fatta beslut om antagande av riktlinjer för
hantering av sociala medier. Syftet med användningen av sociala medier är i enlighet med den
verksamhet som kommunen bedriver och det finns rutiner för att ha kommunens närvaro på sociala
medier under uppsikt. Vidare gör vi bedömningen att roller och ansvar när det gäller vem som ska hålla
uppsikt över kommunens sociala medier är klargjorda. Det finns även interna regler för vem som får
uttala sig för kommunens räkning på kommunens sociala medier. Rutiner för hantering av allmänna
handlingar som genereras på kommunens sociala medier samt gallringsbeslut för dessa handlingar finns.
I rapporten finns ett antal rekommendationer:
• Det finns kommunövergripande riktlinjer för hantering av sociala medier som har fastställts av
kommunchefen. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för kommunens
hantering av sociala medier.
• Vi rekommenderar att kommunen upprättar en lista över kommunens konton på sociala medier,
vem som är ansvarig för respektive konto samt inloggningsuppgifter till var och ett av kontona. Vi
rekommenderar även att kommunen upprättar en förteckning över kommunens sociala medier i
gallringsbeslutet. Detta för att underlätta för och upplysa allmänheten om var och hur det går att
söka information om kommunen.
• Kommunen tydliggör i två av elva sociala medier (ej tillämpligt för LinkedIn) att inlägg som
allmänheten gör blir offentliga. Vår rekommendation är att kommunen tydliggör i samtliga
kanaler där det är tillämpligt att handlingar som inkommer på kommunens sociala medier är att
betrakta som allmänna handlingar.
• Enligt kommunarkivarien gäller kommunstyrelsens gallringsbeslut för sociala medier även för
övriga förvaltningar i kommunen. Detta bör tydliggöras i kommunstyrelsens gallringsbeslut och i
tillämpliga delar av kommunens riktlinjer för sociala medier samt i nämndernas
delegationsordningar vad gäller gallring.
Gjorda iakttagelser redovisas i bilagda rapport, som härmed överlämnas. Rapporten har behandlats och
godkänts vid revisorernas möte 2016-12-07. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen senast 201702-28.
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Etablering och drift av vindkraftspark Ånhammar 1:1
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Vid en sammanvägd bedömning gentemot de berörda allmänna intressena
och då etableringen strider mot lämplig mark- och vattenanvändning i gällande
översiktsplan beslutar Gnesta kommun att inte tillstyrka en etablering av
vindkraftspark på fastigheten Ånhammar 1:1 enligt 16 kap 4 § miljöbalken
2. Ärendet justeras omedelbart.
Sammanfattning
Till Gnesta kommun har inkommit en remiss från miljöprövningsdelegationen
(MPD) vid länsstyrelsen i Uppsala län angående tillstyrkan av etablering av en
vindkraftspark på fastigheten Ånhammar 1:1. Området där vindparken planeras är
i kommunens översiktsplan utpekad som Större opåverkat område som ska
skyddas från exploatering. Som exempel på negativ markanvändning som kan
förhindras anges vindkraft. Kommunfullmäktige föreslås inte tillstyrka ansökan
om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken för vindkraftverk på fastigheten Ånhammar
1:1 i Gnesta kommun.
Ärendebeskrivning
Till Gnesta kommun har inkommit en remiss från miljöprövningsdelegationen
(MPD) vid länsstyrelsen i Uppsala län angående tillstyrkan av etablering av en
vindkraftspark på fastigheten Ånhammar 1:1. Ansökan omfattar totalt 18 stycken
200 meter höga vindkraftverk i Gnesta och Flens kommuner. Ärendet påbörjades
2012. Under handläggningstiden har Gnesta kommun avgett yttrande i en
kompletteringsremiss 2014 vari det påtalats att etableringen strider mot
kommunens översiktsplan. Under tiden från att ansökan inlämnats har
kommunen kontaktats av enskilda och grupper som haft synpunkter på
etableringen. Av större sammanslutningar kan nämnas föreningen Dunkers och
Gryts väl samt Naturskyddsföreningen i Sörmland.
Efter komplettering anser nu MPD att tillståndsansökan är komplett varför den
slutliga remissen rörande det så kallade kommunala vetot nu föreligger för
avgörande. Enligt miljöbalken får en vindkraftspark av denna storlek endast
anläggas om det finns ett kommunalt medgivande.
Yttrandet från Gnesta kommun ska vara MPD tillhanda senast 2017-02-25 varför
beslutet kräver omedelbar justering på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
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02-20.
Kort kalendarium om huvuddragen i processen.
2012-04-13 Förberedande samråd på länsstyrelsen Södermanland med tjänstemän
från länsstyrelsen, Gnesta kommun samt Flens kommun. Initiativ sökande.
2012-06-04 Samrådsmöte för kommunstyrelsen i Gnesta kommun. Initiativ
sökande.
2012-10-18 Offentligt samrådsmöte i Gryts föreningshus
2014-04-22 Remiss avseende komplettering av ansökan daterad 2014-01-30 från
MPD (Miljöprövningsdelegationen) Uppsala
2014-04-28 Komplettering av handlingar från MPD
2014-05-27 MOB § 43 Miljö- och byggnämnden gav yttrande över
kompletteringsremiss till kommunstyrelsen
2014-06-02 KS § 62 Yttrande över kompletteringsremiss till MPD
2015-12-21 MPD´s föreläggande om komplettering till ansökan
2016-12-22 Remiss angående förfrågan till samhällsbyggnadsnämnden om
ytterligare komplettering från MPD
2016-12-22 Remiss till KF om tillstyrkande av projektet från MPD. Motsvarande
remiss sänds även till Flens kommun
Förvaltningens synpunkter
Den föreslagna vindkraftsparken har i sin helhet placerats inom ett område som i
Gnesta kommuns översiktsplan utpekas som Större opåverkat område som bör
skyddas. Ledtexten till översiktsplanens avsnitt om opåverkade områden lyder
"För att ge kommande generationer tillgång till orörd natur och bibehålla viss
framtida handlingsfrihet bör större opåverkade områden skyddas mot
exploatering. Skyddet kan hindra att vägar och kraftledningar splittrar landskapet
eller att telemaster och vindkraftverk påverkar miljön negativt ". Som stöd för
ställningstagandet i översiktsplanen anges miljöbalken 3 kap 2 §. "Stora mark- och
vattenområden som obetydligt är påverkade av exploateringsföretag eller andra
ingrepp ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan påverka
områdenas karaktär". Området har en stor potential för landsbygdsutveckling där
naturupplevelser är den bärande delen för en varsam utbyggnad av
upplevelseturism. Området för den föreslagna etableringen omges av områden
med höga natur- och kulturvärden som har betydelse för friluftsliv och
rekreation.
Den föreslagna vindkraftsparken vid Ånhammar skulle bidra till en ökad förnybar
energiproduktion som är ett viktigt allmänt intresse och som vägs in i
kommunens ställningstagande.
Vid en sammanvägd bedömning av de berörda allmänna intressena och då
etableringen strider mot lämplig mark- och vattenanvändning i gällande
översiktsplan för Gnesta kommun föreslår förvaltningen kommunfullmäktige att
inte tillstyrka en etablering av vindkraftspark på fastigheten Ånhammar 1:1 enligt
16 kap 4 § miljöbalken.
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Ekonomiska konsekvenser
Det föreligger inga ekonomiska konsekvenser för Gnesta kommun som
organisation.
Juridiska konsekvenser
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning regleras enligt 16
kap 4 § miljöbalken "Tillstånd till en anläggning för vindkraft får endast ges om
den kommun där anläggningen avses att uppföras har tillstyrkt det".
Checklista för jämställdhet
Ej tillämpbart.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Kommunens översiktsplan anger området där vindkraftsparken planeras som
Större opåverkat området som ska skyddas från exploatering. Som exempel anges
vindkraft.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-01-12
2. Karta visande vindkraftsverkens placering
3. Samtliga ansökningshandlingar, remissvar, handlingar m.m. finns på
miljöprövningsdelegationens hemsida.
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-medmiljopaverkan/pagaende-miljoprovningsarenden/vindkraftsprovningar/vindparkanhammar/Pages/default.aspx?keyword=%C3%83%C2%85nhammar
Beslutet ska skickas till:
 Länsstyrelsen i Uppsala län miljöprövningsdelegationen 751 86 Uppsala.
Beslutet sändes i 7 exemplar. På beslutet anges länsstyrelsens diarienummer 5511650-14.

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef
Bertil Karlsson
Miljöstrateg
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-12
KS.2016.336
Kommunstyrelsen

Yttrande - Samråd för regionalt trafikförsörjningsprogram
Sörmland 2017
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

antar förvaltningens yttrande som sitt eget.

Sammanfattning
Det Regionala trafikförsörjningsprogrammet är plattformen för att utveckla
kollektivtrafiken i Sörmlands län. Programmet sträcker sig till 2030 och är nu ute
på samråd till 20 feb 2017. Det övergripande målet är "Kollektivtrafik för hållbar
tillväxt och utveckling".
Gnesta kommun anser att programmet har en tydlig målmodell och
uppföljningsmodell. Det blir allt viktigare att öka mobiliteten på landsbygden och
programmet kan möjligtvis tydliggöra strategier för ett ökat resande på
landsbygden. I Gnesta kommun är pendeltågstrafiken och allt mer
regionaltågtrafiken stommen i kollektivtrafiken och kommunen ser positivt på
fortsatt förtätning av trafiken. På sikt ser Gnesta kommun även att det kan finnas
ett behov av förtätad pendeltågstrafik på helger.
Det är framförallt tidsaspekten som gör kollektivtrafiken attraktiv i jämförelse
med bilen. I Gnesta kommun är resandet med buss lågt och därav bör linjer som
har möjlighet att konkurrera med bilen prioriteras.
Ärendebeskrivning
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet utgör en plattform för arbetet med
att utveckla kollektivtrafiken i regionen. Programmet är långsiktigt och strategiskt
med ett tidperspektiv som sträcker sig fram till 2030. Det omfattar all
kollektivtrafik inom länet men också trafik som avser arbetspendling över
länsgräns.
Det tidigare trafikförsörjningsprogrammet antogs 2012 och var upprättad till följd
av en ny kollektivtrafiklag. Programmet ska utgå från de transportpolitiska målen
och ska vara samordnat med den regionala utvecklingsplaneringen och
stadsplaneringen. Programmet ska innehålla en beskrivning av nuvarande trafik,
behovet av regional kollektivtrafik i länet samt långsiktiga mål för
kollektivtrafiken. Tidsperspektivet är år 2030.
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Trafikförsörjningsprogrammet utgår från en mål modell som utgår från
Sörmlandsstrategins vision - "Leva, Växa, Verka". Det övergripande målet är
"Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling" där nyckelbegreppen är:
funktionell, attraktiv, effektiv och tillgänglig kollektivtrafik.
För varje nyckelbegrepp finns även beskrivet punkter över hur målen ska följas
upp. Programmet är nu ute på remiss till den 20 februari 2017.

Förvaltningens synpunkter
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet har en tydlig målmodell med en
tydlig uppföljningsmodell. Gnesta kommun delar uppfattningen om att det blir
allt viktigare att samverkan mellan allmän och särskild kollektivtrafik utvecklas. I
Gnesta är detta viktigt för att öka mobiliteten på landsbygden, men också för att
kunna minska kostnaderna för kollektivtrafiken. I de mer landsbygdsbaserade
kommunerna såsom Gnesta ser vi inte att intresset för körkort och bilägande
minskar, möjligtvis sker detta i de större städerna. Möjligen bör programmet
tydliggöra vilka strategier som förbättrar och ökar andelen resande i den lokala
landsbygdstrafiken.
Pendeltågstrafiken och allt mer regionaltågtrafiken utgör stommen i
kollektivtrafiken i Gnesta kommun. Den största arbetspendlingen sker mot
Stockholms arbetsmarknadsregion och kollektivtrafikandelen är hög på denna
sträcka. Trafiken på Sörmlandspilen har nyligen förtätats i högtrafik. På sikt ser
Gnesta i enlighet med Sörmlandstrafiken och En bättre sits att trafiken kan
förtätas ytterligare. Vad gäller pendeltågstrafiken är det i nuläget redan ½timmestrafik i högtrafik och entimmestrafik övriga tider på vardagar. På helger är
det endast varannantimmestrafik. Den 9 januari slopades tillägget för
länsgränspassage samt zonbiljetter ur SL:s sortiment. Detta ger bättre
förutsättningar för ett ökat resande på Gnestapendeln bland sällanresenärer.
Detta kan möjliggöra en förtätning av trafiken även på helger på sikt. En
förutsättning för detta är att kollektivtrafikmyndigheten har ett nära och utvecklat
samarbete över länsgränsen och inte minst med SL. Sett till antalet resenärer är
detta samarbete ett av de viktigaste för Gnesta kommun.
Vad gäller tåginfrastrukturen har Gnesta kommun nyligen lämnat in önskemål om
byggnation av en mittplattform i samband med en åtgärdsförfrågan gällande ny
regional plan för transportinfrastruktur. Förslaget syftar till att på längre sikt öka
kapaciteten för pendeltåg och regionaltåg samt att förbättra framkomligheten på
Västra stambanan.
På sida 17 beskriver Trafikförsörjningsprogrammet lokala utvecklingsmål. Gnesta
kommun delar uppfattningen att tonvikten mer och mer hamnar på hela resan
perspektivet. Kommunen är i full gång med utbyggnad av gång- och cykelvägar
speciellt inom tätorterna. Bilen kommer fortfarande ha en stor roll och är viktig
för mobiliteten på landsbygden, men behovet av pendlarparkeringar ökar
ständigt.
Det är framförallt tidsaspekten som gör pendel och regionaltåg attraktiv jämfört
med bil. Vad gäller landsbygdstrafiken med buss i Gnesta kommun är andelen
resande låg. För att förbättra och nå målet om en ökad kollektivtrafikandel på
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dessa linjer är betydelsen av täta, snabba och regelbundna förbindelser nyckeln.
Liksom bra anknytningar till tågförbindelser. För Gnesta kommuns räkning bör
det betyda att linjer som kan konkurrera med bilen bör prioriteras.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhet krävs inte i detta ärende då ärendet är ett remissvar.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse - Yttrande - Samråd regionalt trafikförsörjningsprogram
[2017-01-12]
Bilagor
1. Regionalt trafikförsörjning program,
http://www.sormlandstrafiken.se/contentassets/1d82453c45944007a9d25a505d5
a52af/trafikforsorjningsprogram-2017-remissversion-november-2016.pdf

Beslutet ska skickas till:
 kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se, Ange Diarienr: SKTM16-0085

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Lisa Wentzel
Samhällsplanerare
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-12
KS.2016.312
Kommunstyrelsen

Mälardalstaxan, SKTM16-0070
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Gnesta kommun beslutar att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighets beslut om:
– att godkänna takpriser för biljetter i Mälardalstaxan i enlighet med MÄLAB:s
förslag.
– att godkänna att MÄLAB kan fastställa pris på tilläggsbiljetter för på- och
avstigning vid Arlanda C utifrån aktuella villkor med infrastrukturförvaltaren Atrain.
– att godkänna att MÄLAB, i det fall MÄLAB:s ägare höjer priset på biljett med
motsvarande geografisk giltighet, kan höja priset på biljett i Mälardalstaxan till
samma nivå.
– att godkänna att MÄLAB, för tillkommande relationer som inte omfattas av
bifogat förslag, kan fastställa priser för biljetter i enlighet med samma principer
som för beslutade biljetter.
Sammanfattning
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fattade den 12 maj
2016 beslut om Mälardalstaxan. Beslutet fattades i enlighet med Mälardalstrafik
AB:s (MÄLAB) förslag. I samma ärende fattade även Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut om att dess medlemmar, Landstinget
Sörmland och länets kommuner, i sin tur godkänner beslutet i enlighet med
beslutsformuleringarna i detta ärende. Mälardalstaxan är en del av införandet av
en ny regionaltågstrafik och nya pendlarbiljetter som gäller både i
regionaltågstrafiken och i den anslutande lokala tåg- och busstrafiken. För Gnesta
innebär det exempelvis att priset för en månadsbiljett för regionaltågtrafik till
Stockholm inklusive anslutande lokaltrafik minskar med 161 kr.
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Ärendebeskrivning
I bifogat utdrag av § 5 ”Beslut om Mälardalstaxa” från direktionens sammanträde
den 12 maj 2016 (se bilaga 1) har Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet fattat beslut om Mälardalstaxa. Detta skedde i enlighet
med Mälardalstrafik AB:s (MÄLAB) förslag. I samma beslut har
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i sin tur anhållit om att
dess medlemmar, landstinget och länets kommuner godkänner
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslut om;
– att godkänna takpriser för biljetter i Mälardalstaxan i enlighet med MÄLAB:s
förslag.
– att godkänna att MÄLAB kan fastställa pris på tilläggsbiljetter för på- och
avstigning vid Arlanda C utifrån aktuella villkor med infrastrukturförvaltaren Atrain.
– att godkänna att MÄLAB, i det fall MÄLAB:s ägare höjer priset på biljett med
motsvarande geografisk giltighet, kan höja priset på biljett i Mälardalstaxan till
samma nivå.
– att godkänna att MÄLAB, för tillkommande relationer som inte omfattas av
bifogat förslag, kan fastställa priser för biljetter i enlighet med samma principer
som för beslutade biljetter.
I bifogat utdrag av § 3 ”Priser och övergripande resevillkor i Mälardalstaxan” från
sammanträde i styrelsen för MÄLAB den 21 april 2016 (se bilaga 2) har MÄLAB
föreslagit dess ägare Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Västmanland,
Region Örebro län samt Region Östergötland besluta:
– att godkänna takpriser för biljetter i Mälardalstaxan i enlighet med MÄLAB:s
förslag
– att godkänna att MÄLAB kan fastställa pris på tilläggsbiljetter för på- och
avstigning vid Arlanda C utifrån aktuella villkor med infrastrukturförvaltaren ATrain
– att godkänna att MÄLAB, i det fall MÄLAB:s ägare höjer priset på biljett med
motsvarande geografisk giltighet, kan höja priset på biljett i Mälardalstaxan till
samma nivå
– att godkänna att MÄLAB, för tillkommande relationer som inte omfattas av
bifogat förslag, kan fastställa priser för biljetter i enlighet med samma principer
som för beslutade biljetter.
Bakgrund
Landstingen i Stockholm, Västmanland, Uppsala, Örebro och Östergötlands län
samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (nedan
benämnda RKTM), ingick år 2014 ett avtal om att tillsammans etablera en ny
regionaltågstrafik och nya pendlarbiljetter, Mälardalstaxan, som gäller både i
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regionaltågstrafiken och i den anslutande och parallella lokala spår- och
busstrafiken. I huvudsak har genomförandet av den nya trafiken och införandet
av Mälardalstaxan delegerats till MÄLAB, bland annat vad gäller att handla upp
trafikoperatörer och att i detalj utforma biljettsortiment, prissättning och
resevillkor i Mälardalstaxan.
MÄLAB:s styrelse fattade vid det extra sammanträdet den 21 april 2016 beslut
om att fastställa biljettsortiment för Mälardalstaxan med takpriser, zonindelning
och övergripande resevillkor i enlighet med vd:s förslag. Beslut om prissättning av
biljetter ska underställas MÄLAB:s ägare för godkännande i enlighet med
beslutsformuleringarna i detta ärende. Att notera särskilt är att det föreslås att
MÄLAB får rätt att själv fastställa priser för relationer som inte redovisas i
ärendet. Exempel på sådana relationer kan vara till och från tillkommande
stationer inom, eller utanför, nuvarande trafikområde eller bytesresor med andra
resvägar än redovisad, exempelvis vid trafikomläggningar.
Eftersom Mälardalstaxans villkor är av central betydelse för kommande
trafikoperatörer, utgör sortiment, priser och övergripande resevillkor en
förutsättning för de trafikavtal som avses tecknas. Trafikavtalen kommer därför
bli villkorade mot att MÄLAB:s ägare godkänner de föreslagna priserna. I enlighet
med Samverkansavtalet tecknas MÄLAB:s trafikavtal som tjänstekoncessioner där
operatören tillåts prissätta och sälja enkelbiljetter för i huvudsak sällanresenärer.
Mälardalstaxans sortiment ska vara 30-dagarsbiljetter och andra biljetter för i
huvudsak arbets-, studie och annat vardagligt resande. Utöver 30-dagarsbiljetter
införs biljetter med giltighet i 90 dagar samt 365 dagar (ett år).
MÄLAB:s och MÄLAB:s ägares möjligheter att ändra priserna i Mälardalstaxan
under trafikavtalens giltighetstid kommer vara begränsade, åtminstone förutsatt
att överenskommelse inte nås med trafikoperatörer. Samtidigt finns vissa
möjligheter till ensidiga justeringar. Exempelvis kommer MÄLAB ha en möjlighet
att anpassa Mälardalstaxans priser i det fall trafikoperatören skulle välja att införa
produkter med liknande giltighet. För att vid behov möjliggöra en anpassning av
Mälardalstaxan nedåt, utan att inhämta godkännande från ägarna, föreslås att
besluten om priser hos ägarna utformas som takpriser.
Det framtagna förslaget till Mälardalstaxa utgår från de principer som anges i
Samverkansavtalets Bilaga D Principer för prissättning. Den för resenärerna stora
skillnaden mot dagens SJ/TiM-taxa är att kravet på tilläggsbiljett för RKTM-trafik
upphör. Istället ingår parallell och anslutande RKTM-trafik i närområde i
Mälardalstaxans biljett, på samma sätt som sedan länge gäller i förhållandet mellan
RKTM:s egna buss- och tågtrafik och inom län som har avtal med SJ om
periodkortsgiltighet. På vissa sträckor blir därför utbudet större genom att det blir
möjligt att både nyttja regionaltåg och RKTM-trafik som går parallellt. Detta har
störst betydelse där det också går SL-pendeltåg; Stockholm – Uppsala, Stockholm
– Gnesta och Stockholm – Bålsta. På samma sätt som med RKTM:s zonbaserade
30-dagarsbiljetter blir Mälardalstaxans biljetter också praktiskt möjliga att nyttja
inte bara för arbetsresor utan också för lokala fritidsresor hemmavid. Därmed
sänks tröskeln för de som idag enbart reser kollektivt med regionaltåg till att
också mer frekvent börja resa med RKTM:s busstrafik.
Vad gäller konsekvenser av Mälardalstaxan generellt och utifrån ett sörmländskt
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perspektiv informerades direktionen vid sitt senaste sammanträde den 16 mars
2016 samt genom särskilt informationsutskick i samband med att MÄLABs
styrelses beslut gällande tilldelning av uppdrag samt beslut om Mälardalstaxan
offentliggjordes den 28 april 2016.
Vad gäller konsekvenser av Mälardalstaxan generellt, i ett mälardalsperspektiv och
utifrån ett sörmländskt perspektiv, bifogas informations- respektive
beslutsunderlag ”Information om effekter av Mälardalstaxan i Sörmland”, ”Beslut
om priser och övergripande resevillkor i Mälardalstaxan”, ”Jämförelse nya
pendlarbiljetter och TiM-taxan” samt ”Pristabell Ny Pendlarbiljett”.
De ekonomiska konsekvenserna för Mälardalstaxan är beräknade att vara
intäktsneutrala i relation till dagens intäktsnivå. Som underlag till myndighetens
Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) har MÄLAB lämnat kalkylerade
effekter för programmet Ny Trafik där Mälardalstaxan är en av ingående faktorer.

Ärendets beredning
Hos myndigheten och genom tjänstemannaberedningen har frågor kopplade till
Mälardalstaxan behandlats successivt sedan våren 2014 och principer för
Mälardalstaxan har hanterats vid flera tillfällen under 2015 och 2016 genom
MÄLAB:s styrelse.
Som följd av ovan beredning, och som ingående faktor till övergångsavtalet, har
därefter, vid sammanträde av den 21 april 2016, styrelsen för MÄLAB beslutat,
under förutsättning av ägarna Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Landstinget i Uppsala län, Landstinget
Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland godkännande,
fastställa biljettsortiment för Mälardalstaxan med takpriser, zonindelning och
övergripande resevillkor i enlighet med vd:s förslag.
Kort därefter, den 12 maj 2016, vid sammanträde i Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beslutade direktionen, under förutsättning
att samtliga medlemmar fattar erforderliga beslut i respektive fullmäktige, om
Mälardalstaxan i enlighet med MÄLABs förslag.
Förvaltningens synpunkter
Gnesta kommuns invånare påverkas till viss del av mälardalstaxan. Det är
pendlare som idag använder sig av SJs regionaltåg som den största förändringen
sker. Den nya mälardalstaxan kommer innebära att priset för 30-dagarskort
Gnesta-Stockholm blir 2000 kr. Detta inkluderar både regionaltåg och SL-kort.
Idag kostar detta 2 161 kr vilket innebär en prisnedsättning med 161 kr. Använder
man däremot endast regionaltåget utan tillägg idag, se nedan, blir 30-dagarskortet
440 kr dyrare. Jämförelse för resor till Södertälje är inte gjord eftersom pendlare
till Södertälje förväntas i huvudsak använda sig av pendeltåget.

Kommunledningskontoret
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Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att med utgångspunkt ur ovan
redovisning föreslå Gnesta kommun besluta att godkänna Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om Mälardalstaxan i enlighet med
framlagt material.
Checklista för jämställdhet
Detta ärende kan få konsekvenser varav en Jämställdhetsanalys bör göras, finns
bifogat.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-01-12
2. Checklista för jämställdhetsanalys
Bilagor
Bilaga 1. Protokollsutdrag - Beslut om Mälardalstaxa
Bilaga 2. Protokollsutdrag § 3 från sammanträde i styrelsen för MÄLAB den 21
april 2016
Bilaga 3. Information om effekter av Mälardalstaxan i Sörmland
Bilaga 4. Pristabell Ny Pendlarbiljett

Beslutet ska skickas till:
 Sörmlandstrafiken (kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se) Diarienr:
SKTM16-0070
Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef
Lisa Wentzel
Samhällsplanerare
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CHECKLISTA

Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-12
KS.2016.312

Checklista för jämställdhetsanalys
Ärende: Mälardalstaxan, SKTM16-0070
Konsekvensanalys avseende jämställdhet
1. Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt med en
jämställdhetsanalys?
Då Mälardalstaxan justeras får detta konsekvenser av ekonomisk karaktär som
påverkar individen och därmed även jämställdheten beträffande ekonomisk
karaktär och således är en jämställdhetsanalys lämplig för detta ärende.
2. Bakgrundsbeskrivning
Sörmlandstrafiken redovisar statistik till kommunen kvartalsvis, där resandet med
regionaltågen inkluderas. Denna statistik är ej uppdelad på kön. Dock finns det en
bra uppfattning om hur fördelningen av det kollektiva resandet ter sig mellan
könen. Statistik från SCB visar på att i pendlingskommuner som Gnesta är de
flesta bilåkare män och det omvända förhållandet råder när det gäller resor med
kollektivtrafik samt transportering till fots eller cykel.
SCBs statistik visara att 57 procent av kvinnorna och 72 procent av männen åker
bil åtminstone någon del av sträckan till arbetet, medan 28 procent av kvinnorna
och endast 13 procent av männen nyttjade kollektivtrafik någon del av sin
arbetsresa.
Med detta som bakgrund är det möjligt att konstatera att förändringen av
Mälardalstaxan har större påverkan för kvinnor i förhållande till män. Att taxan
för de som för närvarande reser både med SL-kort och regionaltåg kommer att bli
lägre är något som får positiva effekter för både kvinnor och män. För de som
endast reser med regionaltåg gäller dock det omvända eftersom kostnaden ökar.
Dock är den senare gruppen sannolikt färre i Gnesta kommun med tanke på att
många vill ha möjligheten att resa med SL och Sörmlandstrafiken inom
kommunen. Jämsställsdhetsanalysen utgår från detta antagande.
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3. Jämställdhetsanalys

Positiv påverkan

Ingen påverkan

Negativ påverkan

Kvinnor

Män

Kvinnor

Kvinnor

Makt

X

X

Ekonomi

X

X

Obetalt
arbete

X

X

Våld

X

X

Män

Män

4. Könskonsekvensbeskrivning
En justerad taxa får ett flertal positiva effekter för jämställdheten. Bland annat rör
det frågor som mobilitet, ekonomi och möjligheter att i större utsträckning kunna
påverka vardagen och därmed även exempelvis möjligheten att få ihop det
familjära livspusslet. Detta är även en fråga om trygghet där fler resenärer ger en
tryggare miljö på bussar och tåg.
5. Gnesta kommuns jämställdhetsmål
Justeringen av Mälardalstaxan bidrar till en mer jämställd framtid där de flesta som
påverkas av beslutet får det bättre och skillnaderna för mäns och kvinnors
förutsättningar att ta del av samhället på lika villkor minskar och detta ligger helt i
linje med kommunens jämställdhetsmål där jämställdhet, delaktighet och
tillgänglighet för alla betonas.

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef
Lisa Wentzel
Samhällsplanerare
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PROTOKOLL
fört vid sammanträde med styrelsen för
Mälardalstrafik MÄLAB A B

MÄLAB

torsdagen den 21 april 2016

Mälardalstrafik A B

14.00-15.10

Stockholm, Landstingshuset, Mälarsalen

Närvarande
Ledamöterna

Göran Gunnarsson, Johan Örjes, Kristoffer Tamsons, Mats Gunnarsson,

Monica Johansson, Sven-Inge Nylund, Tommy Levinsson, Tomas Högström, Urban
Svensson
Suppleanterna

Daniel Portnoff, Fredrik Ahlstedt, Per Larsson, Robert Damberg, Talla

Alkurdi
Tjänstemännen

Carina Karlsson, Christian Löf, Gustaf Göthberg, Göran Aranda, Göran

Gullbrand, Helen Pettersson, Helena Ekroth, Hoshiyar Ghaderi, Jacob Annerfors, Johan
Wadman, Lisa Sandberg, Margareta Berg, Maria Linder (fr o m §4), Mårten Levin, Oskar
Jonsson

§ 1 Godkännande av dagordning
Styrelsens ordförande Kristoffer Tamsons öppnade sammanträdet och föreslagen dagordning
godkändes.

§2

Val av justeringsmän

Styrelsen beslutade
att

utse Monica Johansson till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Ärende 3 - Priser och övergripande resevillkor i Mälardalstaxan
V d föredrog ärendet enligt de utskickade handlingarna samt kompletterade informationen i
de utsända handlingarna med smärre justeringar av förslag till beslut.

Styrelsen beslutade
att

fastställa biljettsortiment för Mälardalstaxan med priser, zonindelning och
övergripande resevillkor i enlighet med vd:s förslag, med korrigeringen att
Sundbyberg och Stockholm C slås ihop i pristabellerna och att pris sätts enligt
pris för Stockholm C. Beslutet villkoras med att godkännande av priser

www.malab.se
Mälardalstrafik M Ä L A B A B • c/o Trafikförvaltningen, L i n d h a g e n s g a t a n 100 • 105 73 S T O C K H O L M

Tel: 08 -686 14 63
E-post: info@malab.se
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inhämtas från Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet, Landstinget i Uppsala län, Landstinget
Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland.

att

föreslå Stockholms läns landsting, Kommunalförbundet Sörmlands

*

kollektivtrafikmyndighet, Landstinget i Uppsala län, Landstinget
Västmanland, Region Örebro län samt Region Östergötland besluta
att godkänna takpriser för biljetter i Mälardalstaxan i enlighet med
MÄLAB :s förslag
att godkänna att MÄLAB kan fastställa pris på tilläggsbiljetter för på- och
avstigning vid Arlanda C utifrån aktuella villkor med
infrastrukturförvaltaren A-Train
att godkänna att MÄLAB, i det fall MÄLAB:s ägare höjer priset på biljett
med motsvarande geografisk giltighet, kan höja priset på biljett i
Mälardalstaxan till samma nivå
att godkänna att MÄLAB, för tillkommande relationer som inte omfattas av
bifogat förslag, kan fastställa priser för biljetter i enlighet med samma
principer som för beslutade biljetter.

att

uppdra åt vd att återkomma med förslag avseende resevillkor.

att

uppdra åt vd att i samråd med Region Gävleborg bereda frågan om eventuell
giltighet för Mälardalstaxan i och till Gävle.

§ 4 Ärende 4 - Tilldelningsbeslut av upphandling av trafik på olönsamma
linjer
Lisa Sandberg föredrog ärendet enligt de utskickade handlingarna samt beskrev vad
tilldelningsbeslutet innebär och vad som händer efter att tilldelningsbeslutet är fattat.
Styrelsen beslutade
att

tilldela SJ A B uppdraget Regional tågtrafik Mälardalen 2017.
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§ 5 Ärende 5 - Information från vd
•

V d informerade om upplägget för offentliggörandet av tilldelningsbeslut,
trafikutökningen och Mälardalstaxan. V d föreslår att namnen för taxa och trafikprodukt
samt den grafiska profilen presenteras på Mäl artinget.

•
'

V d informerade om att ett tilläggsavtal kommer att tecknas mellan MÄLAB och
Eskilstuna kommun avseende depåns placering och spårplan inom depåområdet.

§ 6 Ärende 6 - Övriga frågor
Då inga övriga frågor förekom avslutade styrelsens ordförande Kristoffer Tamsons
sammanträdet.

V i d protokollet

Carina Karlsson

Monica Johansson
Landstingsstyrelsens ordförande

www.malab.se
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Bilaga

Mälardalstaxan i Sörmland
Det framtagna förslaget till Mälardalstaxa utgår från de principer som anges i de av de sex
samverkande länen runt MÄLAB, Sörmland, Stockholm, Västmanland, Uppsala, Örebro och
Östergötland tecknade Samverkansavtalets Bilaga D Principer för prissättning.
Den för resenärerna stora skillnaden mot dagens SJ/TiM-taxa är att kravet på tilläggsbiljett slopas och istället ingår parallell och anslutande RKTM-trafik i närområde. På vissa sträckor blir
därför utbudet större genom att det blir möjligt att både nyttja regionaltåg och RKTM-trafik
som går parallellt. Detta har störst betydelse där det också går SL-pendeltåg; Stockholm – Uppsala, Stockholm – Gnesta och Stockholm – Bålsta. På samma sätt som med RKTM:s zonbaserade 30-dagarsbiljetter blir Mälardalstaxans biljetter också praktiskt möjliga att nyttja inte bara
för arbetsresor utan också för lokala fritidsresor hemmavid. Därmed sänks tröskeln för de som
idag enbart reser kollektivt med regionaltåg till att också mer frekvent börja resa med RKTM:s
busstrafik.
I enlighet med Samverkansavtalet tecknas MÄLAB:s trafikavtal som tjänstekoncessioner där
operatören tillåts prissätta och sälja enkelbiljetter för i huvudsak sällanresenärer. Mälardalstaxan innehåller periodkort om 30 och 90 dagar samt ett årskort där både den regionala tågtrafiken och den lokal kollektivtrafik ingår. Köp av ett årskort ger förmånligaste priset, då en årsbiljett uppgår till ungefär priset av 10 stycken 30 dagars periodkort. Inom Sörmland är Sörmlandstrafikens månadskort giltiga ombord på tåget. Resans pris beräknas utifrån avstånd mellan
station till station. Anslutande zoner ingår för resor till/från respektive station. Dessutom ingår
parallell trafik på de sträckor där sådan finns. Månadsbiljettens prisintervall föreslås från 1000
kronor och upp till takpriset 3200 kronor, beroende av avstånd. Takpris uppstår i relationer över
ca 10-11 mil med effekt att resor i hela systemet ingår.

Observera att Oxelösund och Trosa ingår i zonerna för stationerna Nyköping respektive
Vagnhärad

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Box 591, Tingshusplatsen 2, 611 10 Nyköping, tfn 0155-20 20 50
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Exempel på hur sörmlänningar påverkas av Mälardalstaxan
Sammanfattningsvis behåller i stort resor till Stockholm dagens prisläge samtidigt som det i
priset framöver även ingår lokal kollektivtrafik i Mälardalstaxan. Resor som inte går till
Stockholm blir generellt billigare och även i dessa ingår mer med Mälardalstaxan. I priset ingår
således mer kollektivtrafik, nya tåg (successivt från 2018) och fler avgångar jämfört med dagens TiM-system. Vidare blir det också i samtliga relationer lägre priser för resenärer som idag
köper ett tillägg för resor i anslutande trafik, exempelvis för dem som köper till SL-giltighet.
Eskilstuna kommun
För sträckan Eskilstuna – Stockholm höjs priset med 150 kronor, från 2 850 kronor till 3 000
kronor, för de resenärer som inte haft tillägg för anslutningstrafik. I det nya priset ingår möjlighet att resa i hela Eskilstuna och SL-kort. Sträckan Eskilstuna – Örebro, sänks med 500 kronor, från 2 717 kronor till 2 200 kronor. Att pendla mellan Eskilstuna och Västerås blir 60
kronor dyrare, och då ingår i det framtida priset busstrafik på båda orterna. Kostnaden för
sträckan Eskilstuna – Södertälje reduceras med 290 kronor, från 2 290 kronor till 2 000 kronor.

Flens kommun
Sträckan Flen – Stockholm, höjs med 216 kronor, från 2 784 kronor till 3 000 kronor och då
ingår lokal busstrafik i Flen samt SL-kort. Resenärer på sträckan som idag har tillägg för SLkort får en minskad kostnad med 314 kronor. Sträckan kommer att trafikeras med nya tåg som
har uppkoppling. Pendlare mellan Flen och Norrköping, får en sänkning från 2 390 kronor till
1 800 kronor. För Hälleforsnäs uppnås takpriset 3 200 kr vid resor till Stockholm vilket ger
obehindrat resande i Mälardalen.
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Gnesta kommun
Pendlare sträckan Gnesta- Stockholm, kan idag välja mellan SL-kort för 790 kronor och tåg 1
560 kronor. Mälardalstaxan samma sträcka kostar 2 000 kronor och då ingår både tåg och SLkort. För resor till Södertälje förväntas även fortsättningsvis resenärer i huvudsak välja att enbart resa med SL-kort på pendeltåget.

Katrineholms kommun
Sträckan Katrineholm – Stockholm, ökar från 2 850 kronor till 3 200 kronor, vilket är maxpriset i Mälardalstaxan. För summan 3 200 kronor kan resenären åka obehindrat i Mälardalen,
såväl med busstrafik som med pendeltåg. Att jämföra med pendlare på sträckan som idag har
anslutande trafik i Stockholm och som för det betalar 3 375 kronor. Idag finns en stark pendlingsström mellan Katrineholm – Södertälje. Den sträckan kostar 2 480 kronor och med Mälardalstaxan 2 400 kronor. Resor till Norrköping blir priset för Mälardalstaxan 1 400 kronor
jämfört med dagens prisnivå på 1 568 kronor utan tillägg.

Nyköping/Oxelösunds kommun
Sträckan Nyköping – Stockholm, kostar idag 2 508 kronor och med Mälardalstaxan 2 800
kronor som inkluderar lokal kollektivtrafik. Samma sträcka kostar idag med ett SL-kort 3 054
kronor och med anslutningar i Nyköping 3 410 kronor. Sträckan Nyköping - Norrköping,
sänks med 91 kronor, 1 691 kronor till 1 600 kronor. I och med att anslutningstrafik i Nyköping/Oxelösunds zon ingår blir priserna samma för resor till/från Oxelösund.

Strängnäs kommun
Den som pendlar mellan Strängnäs och Stockholm betalar idag 2 651 kronor endast för tågresan. Priset med Mälardalstaxan blir 2 400 kronor och då ingår anslutande trafik. Sträckan
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Strängnäs-Södertälje, som idag kostar 1 767 kronor kostar med Mälardalstaxan 1 400 kronor
och då ingår busstrafik i både Strängnäs och Södertälje. Resenären kan också välja att åka tåg
eller buss mellan orterna.
Sträckan Läggesta-Stockholm, som idag kostar 2 185 kronor kostar med Mälardalstaxan 2 200
kronor och då ingår lokala anslutningsresor med buss till Läggesta station och SL-kort Stockholm, vilket idag uppgår till en total kostnad av 3 125 kronor. Den som pendlar mellan Läggesta och Södertälje betalar idag 1 273 kronor och med Mälardalstaxan sjunker priset till
1 000 kronor vilket är det lägsta priset i systemet.

Trosa kommun
Sträckan Vagnhärad – Södertälje kostar idag 1 520 kronor och med Mälardalstaxan 1 000
kronor. Då ingår även busstrafik på sträckan (linje 802). Sträckan Vagnhärad - Stockholm
kostar 2 090 kronor idag och 2 000 kronor i Mälardalstaxan.

Vingåker kommun
Sträckan Vingåker – Stockholm, kostar idag 2 960 kronor och 3 200 kronor med Mälardalstaxan. Pendlare med anslutningstrafik i Stockholm betalar idag 3 483 kronor och får för summan 3 200 kronor resa obegränsat i hela Mälardalen. Resenärer mellan Vingåker och Hallsberg får en reducerad kostnad från dagens 1 520 kronor till 1 200 kronor.
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2016-04-28

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter
Nedan visas av MÄLAB beslutade priser. Priserna ska underställas de regionalt kollektivtrafikansvariga för godkännande.
Priser på enstaka relationer kan komma att justeras innan försäljningsstart, som planeras till hösten 2017.
Sortimentet består av periodkort 30 dagar, 90 dagar samt ett år. Samtliga erbjuds även till reducerat pris.
För biljetter med giltighet till/från Arlanda C tillkommer en kostnad för avgift för passage av spärrlinje.

90 dagar

90 dagar Reducerad

Årsbiljett

Årsbiljett Reducerad

Högsta pris

30 dagar Reducerad

Prisnivåer, kr
Lägsta pris

30 dagar

Inom Sörmland, Västmanland och Örebro län samt Kolmården - Norrköping gäller länsperiodkort.

1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200

750
900
1050
1200
1350
1500
1650
1800
1950
2100
2250
2400

2850
3420
3990
4560
5130
5700
6270
6840
7410
7980
8550
9120

2140
2570
3000
3420
3850
4280
4710
5130
5560
5990
6420
6840

10200
12240
14280
16320
18360
20400
22440
24480
26520
28560
30600
32640

7650
9180
10710
12240
13770
15300
16830
18360
19890
21420
22950
24480
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Giltig i alla relationer och zoner

Förklaring:

Tierp

anm:

2200
1450
1450
2400
2400
2800

D*
D*
D*
S*
S*
S*

1800
2000
2000
2000
2000
2200

D*
S*
S*
S*
S*
S*

2200
2600
2600
2600
2600
2800

D*
S*
S*
S*
S*
S*

1800
1450
1450
2000
2200
2400

D*
D*
D*
S*
S*
S*

3200
2200
2200
3200
3200
3200

T*
D*
D*
T*
T*
T*

3200
3200
3000
3000
3200
3200
3200
3000
3200
3000
3200

T*
T*
S*
S*
T*
T*
T*
S*
T*
U*
T*

2600
3200
2600
2600
3200
3200
3200
2600
3000
2200
3200

V*
T*
S*
S*
T*
T*
T*
S*
S*
V*
T*

2000
3200
3000
3000
2800
3200
3200
3000
2600
1800
2600

V*
T*
S*
S*
V*
T*
T*
V*
V*
V*
V*

3200
3200
2600
2600
3200
3200
3200
2800
3000
3200
3200

T*
T*
S*
S*
T*
T*
T*
S*
S*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*

2400
2800
3200
3200
3200
1600
2000

U*
U*
T*
T*
T*
U*
U*

1600
2000
2400
2600
3000
2200
2000

D*
V*
D*
D*
A*
V*
V*

1330
1400
1800
2200
2400
1600
1400

D*
V*
D*
D*
A*
V*
V*

2800
3200
3200
3200
3200
2000
2200

U*
T*
T*
T*
T*
U*
U*

3200
3200
3200
3200
3200
2800
3200

T*
T*
T*
T*
T*
U*
T*

anm:

2000 D*

Knivsta

2800 S*
3200 T*

anm:

1000 D*
2200 S*
3200 T*

Enköping

S*
U*
D*
D*

anm:

2600
3000
1000
1600

Bålsta

anm:

Uppsala län
Uppsala C
Bålsta
Enköping
Knivsta
Tierp
Stockholms län
Stockholm/Sundbyberg
Arlanda (utan tillägg)
Märsta
Flemingsberg
Södertälje Syd
Nykvarn
Södermanlands län
Eskilstuna
Nyköping
Vagnhärad
Gnesta
Flen
Katrineholm
Vingåker
Läggesta
Strängnäs
Kvicksund
Hälleforsnäs
Västmanlands län
Västerås
Kolbäck
Köping
Arboga
Kungsör
Sala
Ransta
Örebro län
Örebro C/Örebro S
Kumla
Hallsberg
Östergötlands län
Norrköping
Linköping
Kolmården

Uppsala C

Pristabell periodbiljett 30-dagar Uppsala län

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3000 D*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

T*
A*
D*
E*
F*
H*
K*
N*
S*
U*
V*
X*
Y*

takpris, biljetten giltig i alla relationer
via Arboga
direkt tågförbindelse utan byte
via Eskilstuna
via Flen
via Hallsberg
via Katrineholm
via Norrköping
via Stockholm
via Sala-Uppsala
via Västerås
via Knivsta
via Södertälje syd
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Förklaring:

Märsta

anm:

Flemingsberg

anm:

Södertälje Syd

1450
2000
2600
1450
2200

D*
S*
S*
D*
D*

1450
2000
2600
1450
2200

D*
S*
S*
D*
D*

2400
2000
2600
2000
3200

S*
S*
S*
S*
T*

2400
2000
2600
2200
3200

1600
1600
1200
1600
1600

D*
D*
D*
D*
D*

1000
1800
2000
2200

X*
S*
S*
S*

1800 S*
1800 S*
2200 S*

1200 D*
1400 D*

1000 D*

3000
2800
2000
2000
3000
3200
3200
2200
2400
3200
3200

D*
D*
D*
D*
D*
T*
T*
D*
D*
T*
T*

3200
3200
2400
2400
3200
3200
3200
2600
2800
3200
3200

T*
T*
S*
S*
T*
T*
T*
S*
S*
T*
T*

3200
3200
2400
2400
3200
3200
3200
2400
2800
3200
3200

T*
T*
S*
S*
T*
T*
T*
S*
S*
T*
T*

2800
2600
1800
1800
2600
3200
3200
1800
2200
3000
3000

D*
D*
D*
D*
D*
T*
T*
D*
D*
E*
F*

2000
1800
1000
1000
1800
2400
2800
1000
1400
2200
2200

3000
3200
3200
3200
3200
3200
3200

D*
T*
T*
T*
T*
T*
T*

3000
3200
3200
3200
3200
2200
2600

U*
T*
T*
T*
T*
U*
U*

3000
3200
3200
3200
3200
2200
2400

U*
T*
T*
T*
T*
U*
U*

3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*

3000
2600
2800
2800
2400
3200
3200

anm:

anm:

D*
D*
D*
D*
T*

Nykvarn

Arlanda (utan tillägg)

2200
1800
2200
1800
3200

anm:

anm:

Uppsala län
Uppsala C
Bålsta
Enköping
Knivsta
Tierp
Stockholms län
Stockholm/Sundbyberg
Arlanda (utan tillägg)
Märsta
Flemingsberg
Södertälje Syd
Nykvarn
Södermanlands län
Eskilstuna
Nyköping
Vagnhärad
Gnesta
Flen
Katrineholm
Vingåker
Läggesta
Strängnäs
Kvicksund
Hälleforsnäs
Västmanlands län
Västerås
Kolbäck
Köping
Arboga
Kungsör
Sala
Ransta
Örebro län
Örebro C/Örebro S
Kumla
Hallsberg
Östergötlands län
Norrköping
Linköping
Kolmården

Stockholm/Sundbyberg

Pristabell periodbiljett 30-dagar Stockholms län

S*
S*
S*
S*
T*

2800
2200
2800
2400
3200

S*
S*
S*
S*
T*

D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*
E*
F*

1600
2000
1200
1200
2200
2600
3000
1000
1000
2000
2200

D*
Y*
Y*
Y*
Y*
Y*
Y*
D*
D*
E*
E*

E*
E*
E*
D*
D*
T*
T*

2600
2200
2600
2600
2200
3200
3200

E*
E*
E*
D*
D*
T*
T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3000 D*
3200 T*
2600 D*

3200 T*
3200 T*
2800 Y*

T*
A*
D*
E*
F*
H*
K*
N*
S*
U*
V*
X*

takpris, biljetten giltig i alla relationer
via Arboga
direkt tågförbindelse utan byte
via Eskilstuna
via Flen
via Hallsberg
via Katrineholm
via Norrköping
via Stockholm
via Sala-Uppsala
via Västerås
via Knivsta

Y*

via Södertälje syd
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Förklaring:

anm:

Nyköping

anm:

Vagnhärad

anm:

Gnesta

anm:

Flen

anm:

Katrineholm

anm:

Vingåker

anm:

Läggesta

anm:

Strängnäs

anm:

Kvicksund

anm:

Hälleforsnäs

anm:

Uppsala län
Uppsala C
Bålsta
Enköping
Knivsta
Tierp
Stockholms län
Stockholm/Sundbyberg
Arlanda (utan tillägg)
Märsta
Flemingsberg
Södertälje Syd
Nykvarn
Södermanlands län
Eskilstuna
Nyköping
Vagnhärad
Gnesta
Flen
Katrineholm
Vingåker
Läggesta
Strängnäs
Kvicksund
Hälleforsnäs
Västmanlands län
Västerås
Kolbäck
Köping
Arboga
Kungsör
Sala
Ransta
Örebro län
Örebro C/Örebro S
Kumla
Hallsberg
Östergötlands län
Norrköping
Linköping
Kolmården

Eskilstuna

Pristabell periodbiljett 30-dagar Södermanlands län

3200
2600
2000
3200
3200

T*
V*
V*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*

3000
2600
3000
2600
3200

S*
S*
S*
S*
T*

3000
2600
3000
2600
3200

S*
S*
S*
S*
T*

3200
3200
2800
3200
3200

T*
T*
V*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*

3000
2600
3000
2800
3200

S*
S*
V*
S*
T*

3200
3000
2600
3000
3200

T*
S*
V*
S*
T*

3000
2200
1800
3200
3200

U*
V*
V*
T*
T*

3200
3200
2600
3200
3200

T*
T*
V*
T*
T*

3000
3200
3200
2800
2000
1600

D*
T*
T*
D*
D*
D*

2800
3200
3200
2600
1800
2000

D*
T*
T*
D*
D*
Y*

2000
2400
2400
1800
1000
1200

D*
S*
S*
D*
D*
Y*

2000
2400
2400
1800
1000
1200

D*
S*
S*
D*
D*
Y*

3000
3200
3200
2600
1800
2200

D*
T*
T*
D*
D*
Y*

3200
3200
3200
3200
2400
2600

T*
T*
T*
T*
D*
Y*

3200
3200
3200
3200
2800
3000

T*
T*
T*
T*
D*
Y*

2200
2600
2400
1800
1000
1000

D*
S*
S*
D*
D*
D*

2400
2800
2800
2200
1400
1000

D*
S*
S*
D*
D*
D*

3200
3200
3200
3000
2200
2000

T*
T*
T*
E*
E*
E*

3200
3200
3200
3000
2200
2200

T*
T*
T*
F*
F*
E*

3200
2600
2200
1200
1600
2000
1400
1000
1000
1000

T*
Y*
Y*
D*
D*
F*
D*
D*
D*
D*

1200
1800
3200
2600
3200
2400
2600
3200
3200

D*
Y*
T*
N*
T*
Y*
Y*
T*
T*

1200
2000
2400
2800
1600
1800
2800
2400

Y*
Y*
Y*
Y*
Y*
Y*
Y*
Y*

1200
1800
2200
1600
1800
2400
1600

D*
Länsperiodkort
giltiga
D*
1000 D*
D* 1200 D* 1000 D*
Y* 2200 E* 2600 E*
Y* 1800 E* 2400 E*
F*
1600 D* 2000 D*
F*
1000 D* 1200 D*

3000
2800
2400
1600

E*
E*
E*
F*

1000 D*
1600 E*
1800 E*

1400 E*
1600 E*

1200 D*

1400
1130
1600
1200
1000
2200
1800

D*
D*
D*
D*
D*
D*
D*

3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*

3200
3000
3200
3200
3000
3200
3200

T*
Y*
T*
T*
Y*
T*
T*

3000
2600
3200
3000
2600
3200
3200

F*
F*
T*
F*
F*
T*
T*

3000
2600
3000
2800
2600
3200
3200

F*
F*
H*
H*
E*
T*
T*

2200
2000
2600
2200
1800
3000
2800

2000
1600
2200
2000
1600
2800
2600

1000
1000
1800
1200
1200
1800
1600

1800
1600
2200
1800
1400
2600
2400

D*
D*
A*
E*
E*
D*
D*

2200
1800
2400
2000
1800
3000
2600

D*
D*
A*
E*
E*
D*
D*

2600
2200
3000
2600
2200
3200
3200

D*
D*
A*
E*
E*
T*
T*

E*
E*
A*
D*
D*
E*
E*

E*
E*
A*
D*
D*
E*
E*

D*
D*
V*
E*
E*
D*
D*

2200 D*
2600 D*
2600 A*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3000 D*

2600 H*
2400 H*
2200 D*

2200 H*
1800 H*
1800 D*

1800 H*
1400 H*
1200 D*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

2800 D*
3200 T*
3200 T*

2600 E*
2800 E*
3000 E*

2800 E*
2600 H*
2400 H*

2600 D*
3200 T*
3000 N*

1600 D*
2600 D*
1200 D*

2400 D*
3200 T*
2000 D*

2800 F*
3200 T*
2600 Y*

1800 D*
2800 D*
2200 N*

1400 D*
2200 D*
1800 N*

1800 K*
2800 K*
1800 N*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3000 D*
3200 T*
3200 T*

2200 D*
3000 D*
2600 N*

T*
A*
D*
E*
F*
H*
K*
N*
S*
U*
V*
X*
Y*

takpris, biljetten giltig i alla relationer
via Arboga
direkt tågförbindelse utan byte
via Eskilstuna
via Flen
via Hallsberg
via Katrineholm
via Norrköping
via Stockholm
via Sala-Uppsala
via Västerås
via Knivsta
via Södertälje syd
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Förklaring:

anm:

Kolbäck

anm:

Köping

anm:

Arboga

anm:

Kungsör

anm:

Sala

anm:

Ransta

anm:

Uppsala län
Uppsala C
Bålsta
Enköping
Knivsta
Tierp
Stockholms län
Stockholm/Sundbyberg
Arlanda (utan tillägg)
Märsta
Flemingsberg
Södertälje Syd
Nykvarn
Södermanlands län
Eskilstuna
Nyköping
Vagnhärad
Gnesta
Flen
Katrineholm
Vingåker
Läggesta
Strängnäs
Kvicksund
Hälleforsnäs
Västmanlands län
Västerås
Kolbäck
Köping
Arboga
Kungsör
Sala
Ransta
Örebro län
Örebro C/Örebro S
Kumla
Hallsberg
Östergötlands län
Norrköping
Linköping
Kolmården

Västerås

Pristabell periodbiljett 30-dagar Västmanlands län

2400
1600
1330
2800
3200

U*
D*
D*
U*
T*

2800
2000
1400
3200
3200

U*
V*
V*
T*
T*

3200
2400
1800
3200
3200

T*
D*
D*
T*
T*

3200
2600
2200
3200
3200

T*
D*
D*
T*
T*

3200
3000
2400
3200
3200

T*
A*
A*
T*
T*

1600
2200
1600
2000
2800

U*
V*
V*
U*
U*

2000
2000
1400
2200
3200

U*
V*
V*
U*
T*

3000
3000
3000
3200
3000
2600

D*
U*
U*
T*
E*
E*

3200
3200
3200
3200
2600
2200

T*
T*
T*
T*
E*
E*

3200
3200
3200
3200
2800
2600

T*
T*
T*
T*
E*
E*

3200
3200
3200
3200
2800
2600

T*
T*
T*
T*
D*
D*

3200
3200
3200
3200
2400
2200

T*
T*
T*
T*
D*
D*

3200
2200
2200
3200
3200
3200

T*
U*
U*
T*
T*
T*

3200
2600
2400
3200
3200
3200

T*
U*
U*
T*
T*
T*

1400
3200
3200
3000
2200
2600
3000
2200
2000
1000
1800

D*
T*
T*
F*
D*
D*
F*
E*
E*
D*
D*

1000
3200
3000
2600
1800
2200
2600
2000
1600
1000
1600

D*
T*
Y*
F*
D*
D*
F*
E*
E*
D*
D*

1600
3200
3200
3200
2400
3000
3000
2600
2200
1800
2200

A*
T*
T*
T*
A*
A*
H*
A*
A*
V*
A*

1200
3200
3200
3000
2000
2600
2800
2200
2000
1200
1800

D*
T*
T*
F*
E*
E*
H*
D*
D*
E*
E*

1000
3200
3000
2600
1800
2200
2600
1800
1600
1200
1400

D*
T*
Y*
F*
E*
E*
E*
D*
D*
E*
E*

2200
3200
3200
3200
3000
3200
3200
3000
2800
1800
2600

D*
T*
T*
T*
D*
T*
T*
E*
E*
D*
D*

1800
3200
3200
3200
2600
3200
3200
2800
2600
1600
2400

D*
T*
T*
T*
D*
T*
T*
E*
E*
D*
D*

1000
1000
1400
1800
1200
1000

D*
D*
D*
A*
D*
D*

1400
1800
1600
1600
1200

V*
V*
E*
D*
D*

1000
D*
Länsperiodkort
giltiga
1000 A* 1000 D*
1800 V* 2200 V* 2600 E*
1600 V* 2000 V* 2400 E*

1000 D*

2400 D*
2800 D*
2800 D*

2800 V*
3000 V*
3200 T*

1600 D*
2000 D*
2200 D*

1400 D*
1600 D*
1800 D*

1600 D*
2000 D*
2200 D*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

2800 V*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

3200 T*
3200 T*
3200 T*

T*
A*
D*
E*
F*
H*
K*
N*
S*
U*
V*
X*
Y*

takpris, biljetten giltig i alla relationer
via Arboga
direkt tågförbindelse utan byte
via Eskilstuna
via Flen
via Hallsberg
via Katrineholm
via Norrköping
via Stockholm
via Sala-Uppsala
via Västerås
via Knivsta
via Södertälje syd
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Förklaring:

anm:

Kumla

anm:

Hallsberg

anm:

Uppsala län
Uppsala C
Bålsta
Enköping
Knivsta
Tierp
Stockholms län
Stockholm/Sundbyberg
Arlanda (utan tillägg)
Märsta
Flemingsberg
Södertälje Syd
Nykvarn
Södermanlands län
Eskilstuna
Nyköping
Vagnhärad
Gnesta
Flen
Katrineholm
Vingåker
Läggesta
Strängnäs
Kvicksund
Hälleforsnäs
Västmanlands län
Västerås
Kolbäck
Köping
Arboga
Kungsör
Sala
Ransta
Örebro län
Örebro C/Örebro S
Kumla
Hallsberg
Östergötlands län
Norrköping
Linköping
Kolmården

Örebro C/Örebro S

Pristabell periodbiljett 30-dagar Örebro län

3200
3200
3000
3200
3200

T*
T*
D*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*
T*

2200
3200
3200
3200
2600
2200
1800
3200
2800
2600
2800

D*
T*
T*
T*
H*
H*
H*
T*
D*
E*
E*

2600
3200
3200
3200
2400
1800
1400
3200
3200
2800
2600

D*
T*
T*
T*
H*
H*
H*
T*
T*
E*
H*

2600
3200
3200
3000
2200
1800
1200
3200
3200
3000
2400

A*
T*
T*
D*
D*
D*
D*
T*
T*
E*
H*

2400
2800
1600
1400
1600
3200
2800

D*
V*
D*
D*
D*
T*
V*

2800
3000
2000
1600
2000
3200
3200

D*
V*
D*
D*
D*
T*
T*

2800
3200
2200
1800
2200
3200
3200

D*
T*
D*
D*
D*
T*
T*

Länsperiodkort
giltiga
1000
D*
1000 D* 1000 D*
3200 T*
3200 T*
3200 T*

T*
A*
D*
E*
F*
H*
K*
N*
S*
U*
V*
X*
Y*

2800 K*
3000 K*
3200 T*

2600 K*
3000 K*
3000 N*

takpris, biljetten giltig i alla relationer
via Arboga
direkt tågförbindelse utan byte
via Eskilstuna
via Flen
via Hallsberg
via Katrineholm
via Norrköping
via Stockholm
via Sala-Uppsala
via Västerås
via Knivsta
via Södertälje syd
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anm:

Linköping

anm:

Kolmården

anm:

Uppsala län
Uppsala C
Bålsta
Enköping
Knivsta
Tierp
Stockholms län
Stockholm/Sundbyberg
Arlanda (utan tillägg)
Märsta
Flemingsberg
Södertälje Syd
Nykvarn
Södermanlands län
Eskilstuna
Nyköping
Vagnhärad
Gnesta
Flen
Katrineholm
Vingåker
Läggesta
Strängnäs
Kvicksund
Hälleforsnäs
Västmanlands län
Västerås
Kolbäck
Köping
Arboga
Kungsör
Sala
Ransta
Örebro län
Örebro C/Örebro S
Kumla
Hallsberg
Östergötlands län
Norrköping
Linköping
Kolmården

Norrköping

Pristabell periodbiljett 30-dagar Östergötlands län

3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3000
3200

T*
T*
T*
T*
D*
T*

3200
3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
2600
2800

T*
T*
T*
T*
D*
Y*

2600
1600
2400
2800
1800
1400
1800
3200
3200
3000
2200

D*
D*
D*
F*
D*
D*
K*
T*
T*
D*
D*

3200
2600
3200
3200
2800
2200
2800
3200
3200
3200
3000

T*
D*
T*
T*
D*
D*
K*
T*
T*
T*
D*

3000
1200
2000
2600
2200
1800
1800
3200
3200
3200
2600

N*
D*
D*
Y*
N*
N*
N*
T*
T*
T*
N*

3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*

3200
3200
3200
3200
3200
3200
3200

T*
T*
T*
T*
T*
T*
T*

3200 T*
2800 K*
2600 K*

3200 T*
3000 K*
3000 K*

1400 D*
1000 D*
Läns-

1800 D*

3200 T*
3200 T*
3000 N*

periodkort
Förklaring: giltiga
T* takpris, biljetten giltig i alla relationer
A*
D*
E*
F*
H*
K*
N*
S*
U*
V*
X*
Y*

via Arboga
direkt tågförbindelse utan byte
via Eskilstuna
via Flen
via Hallsberg
via Katrineholm
via Norrköping
via Stockholm
via Sala-Uppsala
via Västerås
via Knivsta
via Södertälje syd
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Tierp

Sala
Uppsala

Ransta

Knivsta
Enköping
Bålsta
Västerås
Kolbäck

Köping

Kvicksund

Strängnäs

Kungsör
Arboga

Märsta

Sundbyberg
STOCKHOLM

Eskilstuna
Läggesta

Örebro C
Örebro S

Flemingsberg
Nykvarn

Hälleforsnäs
Kumla
Vingåker

Gnesta

Katrineholm

Hallsberg

Södertälje

Flen

Vagnhärad

Nyköping
Kolmården
Norrköping
Linköping
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A, B och C
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-12
KS.2016.375
Kommunstyrelsen

Ändring av Sörmlandstaxan
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Fullmäktige i Gnesta kommun beslutar att godkänna Kommunalförbundet
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om:
- att nivån på pris för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län från och med
den 1 januari 2018 bestäms till 830 kronor för vuxna och 550 kronor för barn och
ungdomar 7 år till 19 år samt studenter till 26 år, samt om
- att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att avgiften för densamma
ska uppgå till 500 kronor samt att den ska kunna användas av barn och ungdomar
7 år till 19 år samt studenter upp till 26 år.
Ärendebeskrivning
Beslut om Sörmlandstaxan fattades av Kommunalförbundet Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet dels vid sammanträde den 16 mars, dels vid extra
sammanträde den 19 april 2016. Den 20 april 2016 mottog fullmäktige hos
medlem via respektive diarie handlingar med förslag på ärendeskrivning om att
myndigheten respektive medlemsfullmäktige godkänner myndighetens beslut om
priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive skolkort och
dess ikraftträdande.
Samtliga av myndighetens medlemmar har nu såväl berett frågeställningen som
fattat beslut i respektive medlemsfullmäktige. Det innebär att myndighetens
beslut om priser och nivå på rabatter för kommande Sörmlandstaxa inklusive
skolkort numer inte bara är godkänt utan även har vunnit laga kraft. Den nya
beslutade Sörmlandstaxan infördes därför den 1 oktober 2016 i Sörmland, i
samband med implementeringen av nytt betal- och realtidssystem.
Frågan om pris på länskort
I samband med beslut om Sörmlandstaxan har myndigheten och dess
medlemmar noterat att det i Stockholms läns landsting (SLL) pågick en översyn
av priser med följden att prisnivån för länskort kan komma att lyftas för
övervägande och kompletterande beslut. Vid myndighetens sammanträde den 29
september 2016 kom frågan om konsekvenser av detta för Sörmlandstaxan därför
att lyftas för övervägande.
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SLLs tidigare översyn renderade bland annat i ett antal beslut vid SLL:s
fullmäktigesammanträde den 14 juni 2016. Bland annat godkändes förslag om en
förändring av priset på en 30-dagarsbiljett, i form av en höjning från 790 kronor
till 830 kronor för vuxen och från 490 kronor till 550 kronor för barn, med start
den 1 januari 2017. Som grund för besluten låg en överenskommelse vilken
härutöver hanterade även fortsatta prisjusteringar. Det kan därför bli aktuellt att
SLL under 2017 tar ställning till ytterligare prisjusteringar.
För nu gällande prisjustering, och i enlighet med tidigare fastställd inriktning, ska
Sörmlands län i stor utsträckning följa SLL:s sortiment med avseende på
produkttyper och priser. Ett beslut om avgiftshöjning för Sörmlandstaxans
periodbiljett har dock påverkan på medborgare i Sörmland och förändringen
ryms inte inom tidigare beslut om Sörmlandstaxan. Myndigheten bedömer
därmed att ändringen utgör en taxefråga för Sörmlands behöriga organ att
hantera. Vid beredning av den aktuella frågeställningen framgår önskemål om att
prisjusteringar görs på basis av budgetår.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår myndigheten fullmäktige besluta att
godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut att
avgiften för Sörmlandstaxans periodbiljett 30-dagar län höjs till 830 kr för vuxna
och 550 kronor för barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26
år med start den 1 januari 2018.
Frågan om produkten Sommarlovskort
Vad sedan avser produkten Sommarlovskort, så har denna produkt inte hanterats
inom ramen för myndighetens och medlemmarnas beredning om, och beslut av,
Sörmlandstaxan. Avsikten är dock att denna produkt ska ingå i Sörmlandstaxan,
varför frågan även den kom att lyftas vid myndighetens sammanträde den 29
september för övervägande.
Med hänsyn till att gruppen student upp till 26 år nyligen har prioriterats att,
tillsammans med barn och ungdomar 7 till och med 19 år, få resa till reducerade
priser samt till att studenter ofta har sommararbeten föreslås att produkten ska
gälla även för denna grupp. Som följd av den utökade målgruppen föreslås
produkten få den vidare benämningen Sommarkort.
Efter denna beredning av frågan föreslår myndigheten därför fullmäktige att
besluta att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets
beslut att produkten Sommarkort införs i Sörmlandstaxan, att produkten kan
användas av barn och ungdomar 7 till och med 19 år samt studenter till 26 år och
att priset för kortet uppgår till 500 kronor.
Förvaltningens synpunkter
Prisjusteringen av Sörmlandstaxan påverkar kommunens invånare i den de reser
över kommungränsen till en annan kommun i Sörmlands län. För vuxna blir det
då exempelvis 40 kr dyrare för ett månadskort. Anledningen till denna höjning är
att Sörmlandstaxan är gjord för att följa SL-taxan vilket från 9 januari 2017 höjts
till denna nivå. Samhällsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter på denna
taxejustering.

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Checklista för jämställdhet
Ärendet kan få konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv, därav bör en
jämställdhetsanalys göras.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-01-12
2. Protokoll från Direktionens sammanträde 20/12-2016
3. Checklista för jämställdhet 12/1-2017

Beslutet ska skickas till:
 kollektivtrafikmyndigheten@sktm.dll.se Diarienummer: SKTM16-0040

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef

Lisa Wentzel
Samhällsplanerare
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-12
KS.2016.375

Checklista för jämställdhetsanalys
Ärende: Ändring av Sörmlandstaxan
Konsekvensanalys avseende jämställdhet
1. Kan ärendet få konsekvenser som gör att det är viktigt med en
jämställdhetsanalys?
Då Mälardalstaxan justeras får detta konsekvenser av ekonomisk karaktär som
påverkar individen och därmed även jämställdheten beträffande ekonomisk
karaktär och således är en jämställdhetsanalys lämplig för detta ärende.
2. Bakgrundsbeskrivning
Sörmlandstrafiken redovisar kontinuerligt statistik till kommunen kvartalsvis.
Denna statistik är ej uppdelad på kön. Dock finns det en bra uppfattning om hur
fördelningen av det kollektiva resandet ter sig mellan könen. Statistik från SCB
visar på att i pendlingskommuner som Gnesta är de flesta bilåkare män och det
omvända förhållandet råder när det gäller resor med kollektivtrafik samt
transportering till fots eller cykel.
SCBs statistik påtalar att 57 procent av kvinnorna och 72 procent av männen åker
bil åtminstone någon del av sträckan till arbetet, medan 28 procent av kvinnorna
och endast 13 procent av männen nyttjade kollektivtrafik någon del av sin
arbetsresa.
Med detta som bakgrund är det möjligt att konstatera att en förändring av
Sörmlandstaxan får större påverkan för kvinnor i förhållande till män. Att taxan
för de flesta kommer att bli något högre kommer påverka båda könen negativt.
3. Jämställdhetsanalys

Positiv påverkan

Ingen påverkan

Negativ påverkan

Kvinnor

Kvinnor

Kvinnor

Män

Makt

X

X

Ekonomi

X

X

Obetalt

Män

X

Män

X
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arbete
Våld

X

X

4. Könskonsekvensbeskrivning
En justerad taxa får effekter för jämställdheten. Bland annat rör det frågor som
mobilitet, ekonomi och möjligheter att i större utsträckning kunna påverka
vardagen och därmed även exempelvis möjligheten att få ihop det familjära
livspusslet. Detta är även en fråga om trygghet där ett utvecklat kollektivtrafiknät
som ständigt trafikeras av allt fler leder till en positiv social övervakning av dessa
miljöer. Att justeringen endast gäller 30-dagars biljett för hela länet berörs främst
pendlare som reser till övriga Sörmlands kommuner. Prisjusteringen är dock
såpass liten att det inte bör ha en stor påverkan.

5. Gnesta kommuns jämställdhetsmål
Justeringen av Sörmlandstaxan har en liten påverkan på jämställdheten när
prisnivån höjs för periodbiljetter. Prisnivån är fortfarande lägre en innan den
senaste förändringen av Sörmlandstaxan och är gjord för att förenkla för
resenären, då taxan följer SL:s 30 -dagarskort. Eftersom fler kvinnor ofta reser
kollektivt till arbetet kan justeringen eventuellt få aningen större påverkan för
kvinnor och på så vis är det inte helt förenligt med kommunens jämställdhetsmål
där jämställdhet, delaktighet och tillgänglighet för alla betonas. Att det gäller
pendlare som reser till andra sörmlands kommuner gör att justeringen får minimal
påverkan.

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef
Lisa Wentzel
Samhällsplanerare
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-10
MOB.2016.233
Kommunstyrelsen

Taxemodell för tillsyn inom det brandförebyggande området
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna förändrad taxemodell för tillsyn inom det brandförebyggande
arbetet från och med 1 januari 2017.
Sammanfattning
Sörmlandskustens Räddningstjänst har tillämpat råd från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) rörande kommunal tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor. Ett förnyat arbetssätt har visat sig vara mer tidskrävande än
tidigare arbetssätt, vilket ställer krav på en utökning av nu gällande taxemodell.
Förslaget innebär en utökning från tre till fyra timmars tillsyn när grundavgiften
beräknas.
Ärendebeskrivning
En större justering av taxorna började gälla 2013-01-01. Sörmlandskustens
Räddningstjänst har sedan MSB utkom med en handbok i frågan genomfört ett
arbete vilket riktat in sig på att närma sig det arbetssätt som MSB föreslår.
Förvaltningens synpunkter
Det nya arbetssättet har visat sig vara mer tidskrävande än tidigare arbetssätt,
vilket ställer krav på en utökning av nu gällande taxemodell.
Förvaltningen föreslår att grundavgiften för brandförebyggande
myndighetsutövning, tillsyn, utökas från att baseras på fyra istället tre timmar. Det
innebär att kostnaden för 2017 därmed kommer att uppgå till 3 492 kr (4x873 kr).
Ekonomiska konsekvenser
En nya taxemodellen säkrar att tillsynen kan utföras på ett korrekt sätt.
Checklista för jämställdhet
Ej tillämpligt i detta ärende
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Ärendet står i överensstämmelse med handlingsplan för säkrare och tryggare
kommun.
Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.

Tjänsteskrivelse 2017-01-10
Utdag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-12-21, § 100
Tjänsteskrivelse 2016-12-10
Förslag på taxemodell

Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Samhällsbyggnadschef
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Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-12-21
Ärendenummer: MOB.2016.233

§ 100

Taxemodell för tillsyn inom det brandförebyggande
området
Beslut
1.

Godkänna förändrad taxemodell för tillsyn inom det
brandförebyggande arbetet från och med 1 januari 2017.

Sammanfattning av ärendet
Sörmlandskustens Räddningstjänst har tillämpat råd från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) rörande kommunal tillsyn enligt lagen
om skydd mot olyckor. Ett förnyat arbetssätt har visat sig vara mer
tidskrävande än tidigare arbetssätt, vilket ställer krav på en utökning av nu
gällande taxemodell. Förslaget innebär en utökning från tre till fyra timmars
tillsyn när grundavgiften beräknas
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2016-12-10

2.

Förslag på taxemodell för tillsyn inom det brandförebyggande
området

Tjänsteförslag
1.

Godkänna förändrad taxemodell för tillsyn inom det
brandförebyggande arbetet från och med 1 januari 2017.

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden föreslår att samhällsbyggnadsnämnden bifaller
tjänsteförslaget.
Beslutsgång
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:
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2016-12-10
MOB.2016.233
Samhällsbyggnadsnämnden

Taxemodell för tillsyn inom det brandförebyggande området
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Godkänna förändrad taxemodell för tillsyn inom det brandförebyggande
arbetet från och med 1 januari 2017.

Sammanfattning
Sörmlandskustens Räddningstjänst har tillämpat råd från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) rörande kommunal tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor. Ett förnyat arbetssätt har visat sig vara mer tidskrävande än
tidigare arbetssätt, vilket ställer krav på en utökning av nu gällande taxemodell.
Förslaget innebär en utökning från tre till fyra timmars tillsyn när grundavgiften
beräknas.
Ärendebeskrivning
En större justering av taxorna började gälla 2013-01-01. I samband med
justeringen utkom MSB med en handbok "Kommunal tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor". Sörmlandskustens Räddningstjänst har sedan MSB utkom
med handboken genomfört ett arbete vilket riktat in sig på att närma sig det
arbetssätt som MSB föreslår.
Förvaltningens synpunkter
Det nya arbetssättet har visat sig vara mer tidskrävande än tidigare arbetssätt,
vilket ställer krav på en utökning av nu gällande taxemodell. Som referens har
Storgöteborgs brandförsvar halverat antalet genomförda tillsyner på grund av
ökad arbetsbörda i och med införandet av det nya arbetssättet.
För 2016 är timavgiften för tillsynen inom det brandförebyggande området 856
kr/h och den grundavgiften som används för tillsynen utgör tre timmars tillsyn.
Kostnaden uppgår därmed till 2 568 kr (3x856 kr).
För att bättre harmonisera taxan av tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med nedlagd tid i
samband med införandet av det förändrade arbetssättet behöver grundavgiften
förändras.
Förvaltningen föreslår att grundavgiften för brandförebyggande
myndighetsutövning, tillsyn, utökas från att ha baserats på tre till att istället
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baseras på fyra timmar. Det innebär att kostnaden för 2017 därmed kommer att
uppgå till 3 492 kr (4x873 kr). Observera att beslutet om att höja timtaxan med 17
kr för 2017 sker i annan ordning.
Ekonomiska konsekvenser
En nya taxemodellen säkrar att tillsynen kan utföras på ett korrekt sätt.
Juridiska konsekvenser
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har kommuner möjlighet att ta ut en
avgift i vissa typer av ärenden.
Checklista för jämställdhet
Ej tillämplig i detta ärende.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Ärendet står i överensstämmelse med handlingsplan för säkrare och tryggare
kommun.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-12-10
2. Förslag på taxemodell för tillsyn inom det brandförebyggande området

Beslutet ska skickas till:
~ Kommunstyrelsen
~ Kommunfullmäktige

Patrik Nissen
Förvaltningschef
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Datum
2016-11-15

Gnesta kommun, Patrik Nissen
Nyköpings kommun, Per Wikberg
Oxelösunds kommun, Niklas Thelin
Trosa kommun, Mats Gustafsson

Förslag på taxemodell för tillsyn inom det
brandförebyggande området
Bakgrund
Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har kommuner möjlighet att ta ut en avgift i
vissa typer av ärenden.
En större justering av taxorna genomfördes 2012 och började gälla 2013-01-01. I
samband med justeringen utkom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) ut med en handbok "Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor".
Sörmlandskustens räddningstjänst har sedan MSB utkom med handboken genomgått
utbildning i dess innehåll samt bevakat utfallet av implementeringen i andra
räddningstjänster. Sörmlandskustens räddningstjänst har även genomfört ett arbete
vilket riktat sig till att närma sig, av MSB, föreslaget arbetsätt.
Arbetssättet som beskrivs i handboken har visat sig mer tidskrävande än tidigare
arbetssätt vilket ställer krav på en utökning av nu gällande taxemodell. Som referens
har storgöteborgs brandförsvar halverat antalet genomförda tillsyner på grund av ökad
arbetsbörda i och med införandet av det nya arbetssättet.

Nuläge
För 2016 är timavgiften för tillsyn inom det brandförebyggande området 856 kr/h och
den grundavgift som används är 2568 kr (3*856 kr).

Förändring
För att bättre harmonisera taxan av tillsyner enligt LSO samt LBE mot nedlagd tid i
samband med införandet av ett arbetsätt vilket i större utsträckning liknar det i MSB:s
handbok behöver grundavgiften förändras.

Förslag till beslut
Att grundavgiften för brandförebyggande myndighetsutövning, tillsyn, utökas till
4*timtaxa (4*873 kr i 2017 års timtaxa).

Postadress
Nyköpings kommun
Räddning och Säkerhet
611 83 NYKÖPING

Besöksadress
Jägarhållet 1

Tfn
Mob
niclas.nordstrom@nykoping.se
Fax

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
raddningstjansten@nykoping.se
www.nykoping.se
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Upprättad:
2017-01-10
Diarienummer: KS.2017.11
Kommunstyrelsen

Ianspråkstagande av investeringsmedel 2017 VA-enheten
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråkstagande av investeringsmedel VA 2017
får tas i anspråk.
Sammanfattning
I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för kommunstyrelsen
2017. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram till respektive
nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för kommunstyrelsen
2017. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar och reinvesteringar som i
enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska skrivas fram till
respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.
Tabell 1

VA-enheten
Investeringar 2017
Nya VA-ledningar
Övervakning/hanteringssystem
Fordonspark
Totalt nya investeringar

6000
1 100
3 082
10 182

Reinvesteringar 2017
Stjärnhovs vattenverk

750

Stjärnhovs avloppsreningsverk

210

Lågreservoar, Björnlunda
Björnlunda avloppsledningsverk
Gnesta vattenverk

200
3 850
1 800
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Gnesta avloppsreningsverk
Pumpstationer
Ledningsnät
Totalt reinvesteringar
Totalt investering- och reinvesteringar taxekollektivet

150
100
24 100
31 160
41 342

Förvaltningens synpunkter
I bilagan redogörs för de investeringar och de reinvesteringar som kommer
behövas under 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Kan inte ovanstående investeringsbudgetar ianspråktas kan tidigare beslutade
investeringar ej genomföras.
Checklista för jämställdhet
Checklistan är inte tillämpbar på ärendet.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
I enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska under budgetåret
de i framtidsplanen beslutade nyinvesteringarna samt alla reinvesteringar
skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-01-10
2. Bilaga Investeringar tekniska verksamheten 2017
Beslutet ska skickas till:
 Ghita Sjösteen, Teknisk chef
 Björn Gudmundsson, VA-chef
 Ekonomienheten
Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Förvaltningschef
Björn Gudmundsson
VA-chef
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Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-10
KS.2017.11

Bilaga Ianspråkstagande av investeringsmedel 2017 VAenheten

1. Nya ledningar
Omfattning
Detta omfattar omläggning av ledningar vid ombyggnationen av Storgatan.
Investeringen berör både Östra och Västra Storgatan.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 6 000 tkr för 2017 och omfattar byte av dagoch spillvattenledning i både Östra och Västra Storgatan och i Västra Storgatan
även byte av vattenledning.
Tidsplan
Arbetet påbörjandes för Östra Storgatan under 2016 och kommer slutföras
under 2017. Arbetet för västra storgatan kommer påbörjas under 2017 och
avslutas 2018.
2. Övervakning/hanteringssystem
Omfattning
Investeringen omfattar utveckling av reningsverkens driftövervakningssystem
samt vidareutveckling av ledningsnätets verksamhetssystem.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 1 100 tkr för 2017.
Tidsplan
Pågår löpande under 2017.
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3. Fordonspark
Omfattning
Denna investering omfattar inköp av en ny servicebuss samt alkolås och
digitalkörjournal till övriga bilar i enheten enligt kommunens policy om
nyttjande av fordon i tjänsten. Dessutom så omfattar investeringen även lastbil
samt grävmaskin som köps in tillsammans med gata/park. Investeringen här
omfattar endast VAs del av investeringen.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 3 082 tkr för 2017.
Tidsplan
Upphandling är påbörjad i januari 2017 och inköpen kommer slutföras under
året
4. Stjärnhovs vattenverk
Omfattning
Detta omfattar omdragning och uppdatering av el, automatikskåp och
processtyrning. Innefattar även installation av reservkraftaggregat för att säkra
fortsatt drift vid strömavbrott.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 750 tkr.
Tidsplan
Genomförs under 2017.
5. Stjärnhovs avloppsreningsverk
Omfattning
Investeringen omfattar byte av blåsmaskin och ventiler.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 210 tkr för 2017.
Tidsplan
Genomförs under början av 2017.
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6. Lågreservoar, Björnlunda
Omfattning
Omfattar reparationer av grundmuren på lågreservoaren.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 200 tkr för 2017.
Tidsplan
Genomförs under 2017.
7. Björnlunda avloppsreningsverk
Omfattning
Investeringen omfattar byte av slamavvattnare, pumpar och blåsmaskiner samt
viss renovering av byggnaden.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 3 850 tkr för 2017.
Tidsplan
Pågår kontinuerligt under 2017.
8. Gnesta vattenverk
Omfattning
Investeringen omfattar byte av filtersand, uppsättande av kamera för bevakning
samt säkerhetsåtgärder på kringliggande staket.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 1 800 tkr för 2017.
Tidsplan
Pågår kontinuerligt under 2017.
9. Gnesta avloppsreningsverk
Omfattning
Investeringen omfattar byte av våtslampump.
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Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 150 tkr för 2017.
Tidsplan
Genomförs under 2017.
10. Pumpstationer
Omfattning
Investeringen omfattar allmän upprustning av Marieströms pumpstation.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 100 tkr för 2017.
Tidsplan
Genomförs under 2017.
11. Ledningsnät
Omfattning
Investeringen omfattar station för husbilstömning och vattenkiosk vid Gnesta
avloppsreningsverk. Denna investering delfinaniseras av kultur och fritid. Vidare
omfattar investeringen renovering av gamla vattentornet, inmätning av
ledningsnät i tätorter, underhåll på ledningsnät, fortsatt utredning kring anslutning
mot Himmerfjärdsverket, byggnation av Laxnelänken och framtagande av VAsaneringsplan för delar av Gnesta tätort.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 24 100 tkr för 2017.
Tidsplan
Genomförs under 2017 förutom för Laxnelänken som kommer påbörjas 2017 och
avslutas under 2018.
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Upprättad:
2017-01-11
Diarienummer: KS.2017.14
Kommunstyrelsen

Ianspråkstagande av investeringsmedel 2017 renhållningen
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Investeringar enligt bilagan Ianspråkstagande av investeringsmedel 2017
renhållningen får tas i anspråk.
Sammanfattning
I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för kommunstyrelsen
2017. Enligt våra riktlinjer för investeringar ska dessa skrivas fram till respektive
nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
I Framtidsplanen 2017-2019 finns investeringar beslutade för kommunstyrelsen
2017. I tabell 1 nedan redovisas de investeringar och reinvesteringar som i
enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska skrivas fram till
respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.
Tabell 1

Renhållningen
Investeringar 2017
Ekonomibyggnad
GPS fordon
Totalt nya investeringar

600
40
640

Reinvesteringar 2017
Containerburkar

195

Totalt reinvesteringar
Totalt investering- och reinvesteringar taxekollektivet

195
835
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Förvaltningens synpunkter
I bilagan redogörs för de investeringar och de reinvesteringar som kommer
behövas under 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Kan inte ovanstående investeringsbudgetar ianspråktas kan tidigare beslutade
investeringar ej genomföras.
Checklista för jämställdhet
Checklistan är inte tillämpbar på ärendet.
Överensstämmelse med kommunens styrdokument
I enlighet med kommunens riktlinjer för investeringar ska under budgetåret
de i framtidsplanen beslutade nyinvesteringarna samt alla reinvesteringar
skrivas fram till respektive nämnd och sedan vidare till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2017-01-10
2. Bilaga Ianspråkstagande av investeringar 2017 renhållningen
Beslutet ska skickas till:
 Ghita Sjösteen, Teknisk chef
 Ekonomienheten

Christina Hedberg

Patrik Nissen

Kommunchef

Förvaltningschef
Ghita Sjösteen
Teknisk Chef
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Upprättad:
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2017-01-11
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Bilaga Ianspråkstagande av investeringsmedel 2017
renhållningen

1. Ekonomibyggnad
Omfattning
Detta omfattar nybyggnation av permanent ekonomibyggnad med plats för
carport, förrådsdel samt mottagning av material för återanvändning.
Byggnationen innebär att vi kan byta ut det uttjänta tältet som finns idag
samtidigt som vi kan förvara maskiner och maskinutrustning under tak.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 600 tkr för 2017.
Tidsplan
Arbetet kommer utföras under 2017 med start under våren.

2. GPS fordon
Omfattning
Investeringen omfattar inköp och installation av GPS i fordonen tillhörande
återvinningsgården. Installationen är ett led i att följa det policybeslut taget av
kommunfullmäktige avseende nyttjande av fordon i tjänsten.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 40 tkr för 2017.
Tidsplan
Arbetet kommer utföras under 2017
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3. Containerhantering
Omfattning
Denna investering omfattar underhåll och byte av containrar som nyttjas på
återvinningsgården. Investeringen avser 3-4 containrar under 2017.
Investeringsbelopp
Beslutad investering uppgår till 195 tkr för 2017.
Tidsplan
Utförs löpande under 2017
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Upprättad:
Diarienummer:

2016-11-10
KS.2016.325
Kommunstyrelsen

Riktlinjer för markanvisningar, optioner
och exploateringsavtal
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna de föreslagna riktlinjerna för markanvisningar,
optioner och exploateringsavtal.
Sammanfattning
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar samt enligt
PBL (2010:900) ska kommunen anta riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till
riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal och föreslår nu
att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner förslaget.
Ärendebeskrivning
Enligt lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar ska
kommunen anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Enligt
PBL (2010:900) ska kommunen anta riktlinjer för exploateringsavtal.
Riktlinjerna syftar till att skapa en tydlighet vid försäljning och exploatering av
kommunägd mark och vid exploatering av privatägd mark genom att ange för
byggherrar och fastighetsägare vilka förutsättningar och krav som kommunen
ställer i samband med exploateringen.
Med markanvisningsavtal avses en överenskommelse mellan en kommun och
en byggherre som ger byggherren rätt att under en begränsad tid och under
givna villkor avseende frågor rörande gestaltning, allmänna anläggningar och
infrastruktur och markpris, förhandla med kommunen om överlåtelse av ett
visst markområde för bebyggande. Ett exploateringsavtal reglerar i princip
motsvarande frågor inför bebyggande av ett markområde med den skillnaden
att marken som ska exploateras inte ägs av kommunen.
Lagen anger att riktlinjerna för markanvisningar ska innehålla kommunens
utgångspunkter och mål med överlåtelse av kommunägda markområden för
byggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar
samt principer för markprissättning. Vad avser exploateringsavtal skall
riktlinjerna ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och
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intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har
betydelse för bedömningen av konsekvenserna att ingå exploateringsavtal.
Riktlinjerna skall vara vägledande men är inte bindande. Kommunen kan alltså i
enskilda fall frångå riktlinjerna när det krävs för att ändamålsenligt kunna
genomföra en detaljplan.
Förslag till riktlinjer för markanvisningar, optioner och
exploateringsavtal
Markanvisningar
För att utveckla en marknad med många intresserade byggherrar föreslås att
huvudprincipen för markanvisningar är att dessa skall ske genom
tävlingsförfarande.
Detta ger kommunen möjlighet att grunda sitt markanvisningsbeslut på fler
skäl utöver det pris som byggherrarna erbjuder. Vid tävlingsförfarandet
upprättar kommunen ett förfrågningsunderlag där markområdets
förutsättningar anges samt vilka kriterier som kommer att användas vid valet av
exploatör. Kvalitetskriterierna varierar mellan olika områden och kan avse t.ex.
gestaltning av bebyggelsen, hållbart byggande, boendeform etc.
Kommunen kan välja att låta exploatörerna konkurrera utifrån
bebyggelseutformning och/eller pris på kvartersmarken. Försäljningar skall
alltid ske till marknadspris givet kvalitetskriterierna och markområdets övriga
förutsättningar.
Särskild anvisning kan användas då det finns särskilda motiv, tex när ett
bebyggelseförslag tillför speciella kvaliteter, samhällsnytta eller i övrigt
innehåller intressanta och innovativa idéer till gagn för stadsbyggandet i Gnesta.
Direktanvisning kan användas t.ex. när utvald exploatör redovisar ett intressant
förslag som följer detaljplan, samtidigt som ett normalt förfarande inte antas ge
bättre resultat. Kommunstyrelsen fattar alla beslut om markanvisningar.
Anbudsförfarande kan användas för enskilda tomter där kommunen inte har
några specifika önskemål utöver detaljplanens förutsättningar.
Optioner
När det gäller mark för verksamheter så kan denna mark säljas direkt till
verksamheten eller så kan option användas för att ge verksamheten möjlighet
att utreda förutsättningarna för en exploatering av fastigheten inom en period
på 6 månader.
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal används då en privat exploatör ska exploatera ett område
och reglerar t ex utbyggnad av allmänna anläggningar. Syftet med
exploateringsavtalet är att klargöra och fördela ansvar, kostnader och intäkter.
Med riktlinjerna eftersträvas förutsägbarhet och transparens, likabehandling
och långsiktighet.
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Förvaltningens synpunkter
Kommunen står inför en ökad bostadsproduktion de närmaste åren.
Produktionen kommer att ske på såväl kommunägd som privatägd mark.
Riktlinjerna tydliggör kommunens utgångspunkter och mål med
exploateringsverksamheten gentemot byggherrar och exploatörer.
Förvaltningen föreslår att framtaget förslag till riktlinjer för markanvisningar,
optioner och exploateringsavtal enligt tjänsteskrivelse 2016-11-10 godkänns i
sin helhet.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta
ärende.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-11-10
2. Riktlinjer för markanvisningar, optioner och exploateringsavtal.

Christina Hedberg

Patrik Nissen

kommunchef

Förvaltningschef
Tomas Enqvist
Planeringschef
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Inledning
För att tillgodose det ökade behovet av bostäder arbetar Gnesta kommun aktivt
med markpolitik och planberedskap. Genom att tydliggöra processerna kring
markanvisning- och exploateringsförfarandet skapas en transparens och
förutsägbarhet som ger fler intressenter och byggherrar möjlighet att aktivt
medverka till kommunens fortsatta utveckling.

Markanvisning för bostäder
En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre
som ger byggherren rätt att under en begränsad tid, och på givna villkor, ensam
förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförande av ny
bebyggelse inom ett område som kommunen äger.
Villkoren för en markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal. Avtalets exakta
struktur och innehåll kan variera beroende på områdets unika förutsättningar.
Markanvisning i Gnesta kommun sker enbart på mark där detaljplan finns eller
processen med att ta fram en ny detaljplan har inletts. Markanvisningsavtal kan
tecknas både före och efter att en detaljplan har vunnit laga kraft.
En markanvisning innebär inte ett ställningstagande från kommunen som
planmyndighet.
Tecknas markanvisningsavtal innan detaljplan finns garanterar kommunen varken
byggrätter eller att detaljplan vinner laga kraft.
Villkor för markanvisning
• En markanvisning är normalt tidsbegränsad till ca nio till tolv månader.
Kommunen kan medge en förlängning av markanvisningen. En
förutsättning för förlängning är att byggherren aktivt har drivit projektet
och förseningen inte beror på byggherren.
• Senast den dag då markanvisningen upphör ska avtal om köp
(köpekontrakt) tecknas. Om köpekontrakt inte kan träffas har kommunen
rätt att göra en ny markanvisning till en annan part.
• Sedan markanvisningsavtal har tecknats ska en markanvisningsavgift om 5
% av det uppskattade försäljningspriset på området erläggas till kommunen.
Avgiften dras av på köpeskillingen.
• Projekt som avbryts i förtid ger rätt till återbetalning av erlagd
markanvisningsavgift om det är kommunen som avbryter anvisningen.
• Projekt som avbryts i förtid av kommunen ger inte byggherren automatiskt
rätt till ny markanvisning.
• Markanvisning får ej överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande.
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Detta gäller även överlåtelse till närstående företag.
Metoder för markanvisning
Grundprincipen för markanvisning i Gnesta kommun är att alla skall ges möjlighet
att komma med förslag på bebyggelse innan markanvisningen tilldelas. Detta är
grunden för markanvisningspolicyn och säkerställer att urvalet sker på redan
förutbestämda kriterier och att alla aktörer behandlas lika. Grundprincipen kan
dock frångås vid tillfällen då ett normalt markanvisningsförfarande skulle bli
onödigt kostnadsdrivande eller där särskilda omständigheter gör ett sådant
förfarande olämpligt.
I huvudsak tillämpas fyra metoder för markanvisning: normal markanvisning
(markanvisningstävling), särskild anvisning, direktanvisning och markanvisning
genom anbud. Beslut om markanvisning ska i samtliga fall fattas av
kommunstyrelsen.
1. Markanvisningstävling

Urval sker genom en tävling. Tävlingen kan vara öppen, det vill säga alla aktörer
bereds möjlighet att komma med förslag, alternativt genom inbjudan, då tre eller
fler aktörer bjuds in till tävlingen. Bedömning görs av utsedd urvalsgrupp.
2. Särskild anvisning

Tillämpas i projekt/områden där kommunen vill utveckla en process, ett koncept
eller pröva särskild teknik. Det kan tex gälla när ett bebyggelseförslag tillför
speciella kvaliteter, samhällsnytta eller i övrigt innehåller intressanta och innovativa
idéer till gagn för stadsbyggandet i Gnesta. Byggherre och/eller särskild intressent
väljs ut efter erfarenhet och kompetens.
3. Direktanvisning

Anvisning utan föregående urvalsprocess. Denna metod är lämplig t.ex. när utvald
exploatör redovisar ett intressant förslag som följer detaljplan, samtidigt som ett
normalt förfarande inte antas ge bättre förslag utan snarare riskerar att försena och
fördyra processen för kommun och byggherrar.
4. Anbud

Anbudsförfarande är mest lämpligt att använda för enskilda tomter där kommunen
inte har några specifika krav utöver detaljplanens förutsättningar. Beslut om
anbudsförfarande fattas av kommunstyrelsen.
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Bedömningsgrunder vid normal markanvisning
Generellt bör följande kriterier utgöra beslutsunderlag vid markanvisningstävling.
Dessa kan specificeras och kompletteras beroende på projekt och område.
Markpris: Kommunen säljer mark till marknadsmässiga priser. Markpris kan
beslutas innan tävling, men kan även vara ett av urvalskriterierna.
Gestaltning: Gnesta kommun lägger vikt vid områdets och bostadens utformning,
både boende- och utomhusmiljö. Därför är exempelvis ett projekts arkitektoniska
utformning av betydelse och hur väl byggherren följer detaljplan och i
förekommande fall valda delar av gestaltningsprogram ett kriterium vid
markanvisning.
Mångfald i boendet: Gnesta kommun har en grundläggande strävan att främja
mångfald i boendet. Det innebär att det ska finnas en stor variation när det gäller
upplåtelseformer, boendekostnader, hustyper och lägenhetsstorlekar inom
kommunen som helhet såväl som inom olika stadsdelar och områden.
Miljö: Gnesta kommun har höga ambitioner beträffande miljö och hållbarhet.
Kommunen vill samarbeta med de byggherrar som aktivt driver dessa frågor framåt
i ord och handling. Målsättningen är att skapa förutsättningar för byggherrar att
utveckla olika aspekter på hållbart byggande utifrån de förutsättningar som gäller
för respektive område. Gnesta kommuns miljö- och hållbarhetsplan med
underliggande dokument utgör grund vid utvärdering och byggherrar uppmuntras
att visa ytterligare ambitioner.
Konkurrens och mångfald på marknaden: Vid val av byggherre ska kommunen verka för
att främja goda konkurrensförhållanden. Fler företag, både stora och små, ska ges
möjlighet att etablera sig och kommunen ska sträva efter att få in fler intressenter.
På samma sätt strävar kommunen efter en mångfald bland arkitekter.
Organisation och genomförande: Kommunen är angelägen om en snabb
bostadsproduktion. Det är därför viktigt att byggherren kan visa på en trovärdig
organisation och ekonomisk möjlighet till genomförande.
Markpris och markanvisningsavgift
När markanvisningsavtalet tecknas ska byggherren erlägga en markanvisningsavgift.
Denna avgift utgör 5 % av den uppskattade köpeskillingen och räknas av
köpeskillingen vid en försäljning. Markanvisningsavgiften återbetalas inte vid en
avbruten markanvisning eller om köp inte kommer till stånd. Undantag görs om
kommunen avbryter markanvisningen i förtid. Bedömning görs i det enskilda fallet
ifall ytterligare undantag kan aktualiseras. Markpriset grundar sig på en extern,
oberoende värdering av området och beslutas av kommunstyrelsen. Priset ska vara
marknadsmässigt, men inte marknadsledande. Beslut om att tillämpa
anbudsförfarande fattas av kommunstyrelsen. I köpeskillingen ingår gatukostnader.
Kommunen strävar efter att kostnader för vatten och avlopp ska ingå i
köpeskillingen. Om detta ej är möjligt ska byggherren erlägga anslutningsavgift
enligt gällande VA-taxa. I köpeskillingen ingår inte anslutningsavgift för el,
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bredband eller fjärrvärme.
Kommunen har härutöver att förhålla sig till EU:s statsstödsregler. Dessa innebär
att kommunen inte får sälja mark till underpris eller köpa mark till överpris, samt
att åtgärden leder till eller hotar att leda till snedvriden konkurrens och hotar
påverka handeln mellan medlemsstaterna.
Överlåtelse av mark
Om byggherren inom markanvisningstiden finner att det finns en marknad för sin
byggnadsidé tecknas ett köpekontrakt. I köpekontraktet villkoras att
kvalitetskontroll i form av bygglov med mera ska ske innan byggherren får tillträde
till fastigheten. När kvalitetskontroll är genomförd och köpeskilling erlagd kan
byggherren påbörja byggnation.
Villkor i köpekontrakt:
•

•

•

•
•
•

Tillträde: Köparen får tillträda fastigheten när köpeskillingen är erlagd och
kommunens uppställda kvalitetskrav och övriga giltighetsvillkor är
uppfyllda. Kvalitetskraven kontrolleras under bygglovsprocessen. Normalt
sker tillträde först när bygglov ges. Övriga giltighetsvillkor kan till exempel
vara att fastighetsbildning ska ha vunnit laga kraft eller att köpekontraktet
ska godkännas av kommunstyrelsen.
Köpeskilling: Köpeskillingens storlek och vad som ingår i köpeskillingen
redovisas. I avtalet regleras även när köpeskilling och handpenning ska
erläggas.
Byggnadsskyldighet: Vid försäljning av mark för bostäder gäller att planerad
byggnad påbörjas inom sex till åtta månader efter beviljat bygglov. Detta
krav är viktigt för att inte fastigheten ska läggas i byggherrens markreserv.
Vite: Om inte byggnadsskyldigheten eller andra villkor uppfylls utgår vite.
Vitets storlek beror på överträdelsens art.
Överlåtelseförbud: Köpare har inte rätt att överlåta avtalet vidare utan
kommunens skriftliga godkännande.
Giltighet: För köpekontraktets giltighet krävs att Köparen har inkommit med
ansökan om bygglov inom i kontraktet föreskriven tid. Tidsgränsen sätts
vanligen till ca 6 månader efter undertecknat avtal.

Ansökan om markanvisning
Kommunen för en lista över byggherrar som har visat intresse av att bygga i
Gnesta. Intresselistan används som underlag för informationsutskick, inbjudningar
till markansvisningstävlingar, med mera. Det är upp till varje enskild byggherre att
se till att de kontaktuppgifter som har lämnats stämmer och är uppdaterade. Vid
normalt markanvisningsförfarande (markanvisningstävling) annonseras tävlingen
på kommunens hemsida och inbjudan att delta skickas till byggherrar på
intresselistan. För att delta i en markanvisningstävling ska man följa anvisningarna i
inbjudan. Byggherrar som i övrigt önskar markanvisning i Gnesta ska anmäla detta
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till kommunen.
Beroende på projektets art och förutsättningar i övrigt varierar den tid det tar innan
beslut om markanvisning kan fattas.

Försäljning av verksamhetsmark
All mark som säljs för verksamhetsändamål, till exempel handel och industri, är
detaljplanelagd och har utbyggt vatten-, avlopps- och gatunät. Verksamhetmark
säljs som råmark. För att möta verksamhetshavarens behov är marken inte
avstyckad innan försäljning sker. Nödvändig fastighetsbildning står köparen för.
Verksamhetshavare som är intresserade av verksamhetsmark kontaktar kommunen.
Efter förhandling tecknas köpekontrakt. Själva försäljningen sker genom
kommunstyrelsen enligt gällande delegationsordning. Försäljning kan föregås av att
företaget beviljas option på området.
Markpris
Kommunstyrelsen beslutar om priset utifrån en extern, oberoende värdering där
priset ska marknadsmässigt men ej marknadsledande.
Markpriset beräknas utifrån antalet kvadratmeter som säljs. I köpeskillingen ingår
gatukostnader. Kommunen strävar efter att kostnader för vatten och avlopp ska
ingå i köpeskillingen. Om detta ej är möjligt ska byggherren erlägga
anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa. I köpeskillingen ingår inte
anslutningsavgift för el, bredband eller fjärrvärme.
Finns flera intressenter för ett specifikt markområde kan anbudsförfarande komma
att tillämpas. Beslut om anbudsförfarande fattas av kommunstyrelsen. Vid
försäljning av verksamhetsmark gäller samma regler som vid försäljning av
bostadsmark beträffande EU:s statsstödsregler.
Optioner
En option är en överenskommelse mellan kommunen och en verksamhetshavare
som ger verksamhetshavaren rätt att under en begränsad tid ensam förhandla med
kommunen om köp av mark inom ett verksamhetsområde.
Optionstiden tidsbegränsas till maximalt 6 månader och kan förlängas högst 2
gånger. I optionsavtalet anges försäljningspris vid en framtida försäljning av
området.
Beslut om optionsavtal enligt ovan fattas, enligt delegationsordningen, av
kommunstyrelsen.
Överlåtelse av mark
När optionstiden upphör ska avtal om köp tecknas (köpekontrakt). En option är
inte en förutsättning för köp. Köpekontrakt kan således tecknas direkt, utan
föregående optionsavtal.
I köpet anges de förutsättningar som gäller för köpet.
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Villkor i köpekontrakt:
• Tillträde: Köparen får tillträda fastigheten när köpeskillingen är erlagd och
övriga giltighetsvillkor är uppfyllda. Övriga giltighetsvillkor kan till exempel
vara att fastighetsbildning ska ha vunnit laga kraft.
• Köpeskilling: Köpeskillingens storlek och vad som ingår i köpeskillingen
redovisas. I avtalet regleras även när köpeskilling ska erläggas.
• Byggnadsskyldighet: Vid försäljning av verksamhetsmark gäller i regel att den
ska bebyggas med en för verksamheten permanent byggnad inom två år
från tillträdesdagen. Detta krav är viktigt för att inte fastigheten ska läggas i
byggherrens markreserv.
• Vite: Om inte byggnadsskyldigheten eller andra villkor uppfylls utgår vite.
• Överlåtelseförbud: Köpare har inte rätt att överlåta avtalet vidare utan
kommunens skriftliga godkännande.
• Giltighet: För köpekontraktets giltighet krävs att köpeskillingen erläggs inom
utsatt tid, samt att nödvändig fastighetsbildning vinner laga kraft. Även
andra giltighetsvillkor kan förekomma.

Exploateringsavtal
Ett exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre eller
fastighetsägare om genomförandet av en detaljplan avseende mark som inte ägs av
kommunen.
Syftet med exploateringsavtalet är att klargöra och fördela ansvar, kostnader och
intäkter.
Med riktlinjerna eftersträvar Gnesta kommun:
Förutsägbarhet och transparens

Skapa förutsägbarhet och transparens för exploatörer och medborgare vid
genomförande av exploateringar i kommunen.
Likabehandling

Varje exploatör ska ha samma förutsättningar och hanteras på likställt sätt.
Långsiktighet

Stärka och utveckla kvalitéer inom samhällsbyggnaden samt förvalta kommunens
tillgångar och resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.
Avtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på områdets unika
förutsättningar.
Upprättandet av exploateringsavtal, dess innehåll och vilka begränsningar som
Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Riktlinjer för markanvisningar, optioner &
exploateringsavtal

2016-11-16

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sid 9(10)

finns i avtalsfriheten regleras av 6 kap, 39-42 §§ i Plan- och bygglagen.
Exploateringsavtal tecknas innan detaljplan har antagits och kräver för sin giltighet
att detaljplanen antas och vinner laga kraft. Kommunstyrelsen fattar det formella
beslutet att ingå exploateringsavtal. Ett upprättande av ett exploateringsavtal
innebär inte ett ställningstagande från kommunen som planmyndighet. Kommunen
kan varken garantera byggrätter eller att detaljplan vinner laga kraft.
Villkor
•
o
o

för exploateringsavtal
I exploateringsavtalet regleras ansvar och kostnader för:
marköverlåtelse, markupplåtelser och skydd av allmänna anläggningar,
vem som ansvarar för projektering och utbyggnad av kommunaltekniska
anläggningar, samt
o fördelningen av exploateringskostnaderna mellan kommunen och
exploatören
•
o
o
o
o
o

o

Kommunen har möjlighet att ta ut ersättning och avgifter av exploatören
för:
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
gator, vägar, allmänna platser, med mera,
beslut om planbesked, lov, administrativa åtgärder, med mera, samt
granskning av projekteringshandlingar
Exploateringsavtal får inte, helt eller delvis, överlåtas utan
kommunstyrelsens godkännande. Detta gäller även överlåtelse till
närstående företag.
Om exploateringsavtal, efter kommunstyrelsens godkännande, överlåts
gäller som villkor att exploatören och den part som övertar avtalet
solidariskt ansvarar för avtalets rätta fullgörande.

Utbyggnad av allmän plats och kommunaltekniska anläggningar
Vid utbyggnad av allmän plats inom ett exploateringsområde där kommunen ska
vara huvudman (kommunalt huvudmannaskap) ska upphandling ske i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling om inte kommunen utför arbetet i egen regi.
Vid utbyggnad av allmän plats inom ett exploateringsområde där kommunen inte
ska vara huvudman (enskilt huvudmannaskap) utför och bekostar exploatören
arbetet.
Överlåtelse av och ersättning för mark
För att genomföra en detaljplan krävs ofta att mark byts mellan parterna. Beroende
på ägarförhållanden innan exploateringen kan det bli aktuellt dels att exploatören
erhåller mark från kommunen (kvartersmark) och att exploatören överlåter mark
till kommunen (mark för allmän plats).
I normalfallet berör exploateringsområdet enbart mark ägd av kommunen och
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exploatören.
Ibland innebär exploateringen att intrång sker på mark ägd av tredje part. Läggs
allmän plats på tredje parts mark är grundprincipen att exploatören ska lösa in
marken för att sedan överlåta denna till kommunen.
Markbyte sker genom fastighetsreglering. Exploatören står
förrättningskostnaderna.

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Riktlinjer för markanvisningar, optioner &
exploateringsavtal

2016-11-16

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

Upprättad:
Diarienummer:

2016-11-14
KS.2016.301
Kommunstyrelsen

Revidering av bevarande- och gallringsplan för
kommunstyrelsen
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.
2.

Förslag till bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen fastställs.
Upphäva nu gällande bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Gnesta kommuns arkiv utgör enligt arkivlagen en del av det nationella kulturarvet,
och de handlingar som bevaras ska tillgodose behovet av information för
kommunens egna verksamheter, för allmänheten och för forskningen.
Enligt arkivlagen får dock allmänna handlingar gallras av nödvändighet eftersom
arkiven annars skulle svämma över av handlingar som inte är intressanta att
bevara. Det är därför tillåtet för kommunstyrelsen att fatta beslut om att gallra de
allmänna handlingar som inte anses uppfylla något av kriterierna ovan. Dessa
handlingar återfinns i en bevarande- och gallringsplan, som revideras vid behov.
Ärendebeskrivning
Nuvarande bevarande- och gallringsplan antogs av kommunstyrelsen 2013. I och
med nämnd- och tjänstemannaorganisationsförändringarna som trädde i kraft 1
jan 2015, med efterföljande inventering av handlingstyper hos verksamheterna
under kommunstyrelsen, föreslås en revidering av den gällande planen.
Den föreslagna revideringen innebär i huvudsak att handlingstyper lagts till, och i
visa fall tagits bort då relevansen inte längre ansetts finnas. Korrigeringar har skett
där vissa namn/begrepp inte speglat de faktiska handlingstyperna som återfinns i
verksamheten.
Behovet att komplettera med ytterligare handlingstyper, som inte återfinns i den
nu gällande planen, har länge varit stort. Inte minst då bevarande- och
gallringsplanen ligger till grund för upprättandet av en mer detaljerad
dokumenthanteringsplan för den dagliga verksamheten. Tjänstemän inom
förvaltningen har också visat sig sakna fastställda rutiner kring hanteringen av
vissa handlingar.
Gallringsbara handlingar som ingår i upphandlingsärenden är listade enligt
processgången. Resterande handlingar som ej finns listade i planen ska bevaras,
vilket framgår i den inledande texten för avsnittet. Detta tillvägagångssätt, att i
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bevarande- och gallringsplanen endast lista de handlingstyper som kan gallras,
återfinns sedan tidigare i avsnittet för personalhandlingar.
Checklista för jämställdhet
Checklistan för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende.
Innehållet i planen är allmängiltigt och berör endast hantering av allmänna
handlingar.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2016-11-14

2.

Förslag till revidering av bevarande- och gallringsplan

Beslutet ska skickas till:


Kommunarkivarie



Insidan

Christina Hedberg
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Bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen
Inledning
3 § arkivlagen (1990:782)
Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och arkiven skall
bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen),
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov
Enligt 10 § arkivlagen får dock allmänna handlingar gallras, vilket är nödvändigt
eftersom arkiven annars skulle svämma över av handlingar som inte är intressanta
att bevara. Det är därför tillåtet för kommunstyrelsen att fatta beslut om att gallra
allmänna handlingar som bedöms sakna betydelse för rättssäkerhet och
förvaltningens egen verksamhet, liksom för framtida forskning.
Grundregeln i offentlighetsprincipen är att alla allmänna handlingar ska bevaras.
Nu är inte det praktiskt genomförbart, eftersom arkivet skulle svämma över med
handlingar som varken har intresse för verksamheten eller allmänheten. Därför är
det tillåtet för kommunstyrelsen att fatta beslut om att gallra vissa typer av
allmänna handlingar.
I arkivlagen finns riktlinjer för vilken typ av handlingar som ska bevaras –
handlingar som har betydelse för rättssäkerheten, organisationens egen verksamhet
och framtida forskning. Resterande handlingar kan gallras när de inte har någon
betydelse för förvaltningens egen verksamhet.
Men eftersom grundregeln är att allmänna handlingar ska bevaras, fattas beslutet
om gallring av kommunstyrelsen.
Vad är en allmän handling?
En allmän handling är en handling som kommit in, skickat ut från kommunen eller
på annat sätt färdigställts inom kommunen. Begreppet allmän handling syftar på
informationen och inte mediet. Därför kan en allmän handling bestå av både
analoga och digitala dokument, e-post, röstmeddelanden, film, SMS, artefakter,
fotografier etc.
Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett
allmänt organ, som exempelvis en kommun. Eftersom begreppet syftar på
informationen och inte själva mediet så kan innehållet vara både analogt och
digitalt. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän
handling:
1. Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3)
2. Handlingen ska förvaras hos myndigheten
3. Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF
2:6 och TF 2:7)
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Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i
innehållet.
Gallring
Att gallra innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna
handlingar, eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför
• förlust av betydelsebärande data,
• förlust av möjliga sammanställningar,
• förlust av sökmöjligheter, eller
• förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet.
Bevarande- och gallringsplan
Gallringen av allmänna handlingar i Gnesta kommun regleras i en bevarande- och
gallringsplan. I denna beskrivs de vanligaste typerna av handlingar och ärenden,
och huruvida de ska bevaras eller gallras (inkl tidsfrist). Planen fastställs i
kommunstyrelsen. Bevarande- och gallringsplanen kompletteras i den dagliga
verksamheten med en dokumenthanteringsplan som innehåller rutiner på
detaljnivå, exempelvis information om databärare (digitalt och/eller papper).
Gallringstiderna i bevarande- och gallringsplanen får dock aldrig frångås.
Diarieförda ärenden
Grundregeln är att diarieförda handlingar ska bevaras, medan gallringsbara
handlingar hålls ordnade på annat sätt. ***eftersom det förekommer avsteg från
detta, där vissa ärendetyper gallras i sin helhet, tas meningen bort för att undvika
missförstånd***
Vilken typ av handlingar blir ärenden i diariet?
Handlingar som kommer in till kommunen och kräver någon form av åtgärd blir
som regel alltid ett ärende. Det kan vara handlingar som kräver ett beslut, antingen
ett delegationsbeslut eller beslut i nämnden, men även handlingar som kräver ett
svar, exempelvis en remiss. En del handlingar diarieförs trots att det inte krävs
någon åtgärd, eftersom vi enkelt behöver kunna hitta dem. Exempel på detta är
protokoll från olika organ som kommunen är delaktiga i, som Regionförbundet
Sörmland.
Stor del av ärendena består av handlingar vi själva upprättat och som ska bevaras,
exempelvis protokoll från olika beslutande organ inom kommunen., som
handikapprådet eller planeringsutskottet.
Handläggarnas ansvar
Reglerna för allmänna handlingar är, som nämnts tidigare, oberoende av vilket
format de hanteras i. Det ska alltså inte göras någon åtskillnad i hanteringen mellan
brev i pappersform, mail, sms, telefonsvararmeddelanden eller inlägg via sociala
medier. Pappersposten passerar alltid registraturen innan den når handläggaren,
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vilket är inte fallet med handlingar som inkommer på annat sätt, därför är det
handläggarens ansvar att se till att de av dessa handlingar som ska registreras i
diariet också blir registrerade.
Gallringsbara handlingar i diariet
Vissa handlingar som registrerats i diariet kan gallras när de inte längre bedöms ha
någon betydelse för det avslutade ärendet. Vanligtvis är det handlingar som visar på
den administrativa processen, d.v.s. hur ärendet handlagts. Exempel på detta är
inbjudan till ett möte eller vem som fått information för yttranden.
De handlingar som bevaras är de som ”tillför ärendet information”. Självklara är de
som ligger till underlag för ett beslut, men även andra slags handlingar kan vara
intressanta om någon vill ta del av ärendet i framtiden. Grundregeln är att om
handläggaren är osäker på en enskild handlings relevans så ska den sparas.
I överklagadeärenden sparas som regel allt, då även administrativa handlingar.
Dock finns det även diarieförda ärendetyper som gallras i sin helhet efter förfluten
gallringsfrist, vilket i de fallen specificeras i en egen kolumn.
Handlingar som hålls ordnade på annat sätt
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras
alternativt hållas ordnade på annat sätt. De handlingar som inte registreras i diariet ska
alltså vara enkla att hitta. Exempel på detta är personalakter som sorteras efter
personnummer, och inlägg på sociala medier som sorteras kronologiskt på
respektive plattform. För de handlingar som inte registreras ska det därtill utan
svårighet gå att fastställa om handlingen inkommit eller upprättats.
I regel är handlingar som hålls ordnade på annat sätt gallringsbara, men detta anges
för varje handlingstyp i bevarande- och gallringsplanen. Med andra ord är det inte
tillåtet att gallra handlingar bara för de inte har registrerats.
Gallringsfrister
Gallringsfristerna följer i stor utsträckning de gallringsråd som ges ut av
Samrådsgruppen/SKL.
Gallring av handlingar i ett ärende görs alltid efter att ärendet är avslutat, och
gallringsfristen börjar alltid löpa kalenderårsvis från den tidpunkt då ärendet
avslutats. Gallringsfrist 10 år avser t.ex. tio hela kalenderår. Ibland anges att
gallringen får ske ”vid inaktualitet”, och i dessa fall ska alltid förutsättningarna för
inaktualitet finnas angivna. Exempelvis när en ny handling kommit in som ersätter
den tidigare.
När gallringsfristen ”vid inaktualitet” anges betyder det att informationen i
handlingen är av tillfällig betydelse och att den kan gallras när verksamheten inte
längre har behov av den. I anmärkningskolumnen specificeras i vissa fall
förutsättningar för när handlingen anses vara inaktuell.
Övriga förvaltningar
Kommunstyrelsen fattar beslut om bevarande och gallring för den typ av
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handlingar som är likartade i hela organisationen. Exempelvis personalhandingar,
sociala medier, klagomål och ekonomi.
Nämndshandlingar
Typ av handling

Gallras

Protokoll

Bevaras

Kallelser

2 år

Förteckning över förtroendevalda

Bevaras

Anmärkningar - hänvisning

En lista över de som varit
förtroendevalda under året skrivs ut på
papper nästföljande år.
registreras i diariet.

Anmälningsärenden till KS och KF

2 år

Diariet
Typ av handling

Gallras

Anmärkningar - hänvisning

Diarieförda handlingar som tillför
ärendet information

Bevaras

Handlingar av rutinmässig karaktär och
tillfällig betydelse gallras när de inte
längre har någon betydelse för ärendets
handläggning.
Diarieförda ärendetyper som ska gallras
i sin helhet specificeras vid förekomst i
egen kolumn.

Diarieförda handlingar som visar på
den administrativa processen

1 år

Efter att ärendet är avslutat och
eventuella beslut inte är möjliga att
överklaga.

Postförda handlingar

Vid in-

Handlingar postförs endast för att de ska

aktualitet

komma med på postlistan, och
därigenom till handläggare och
allmänhetens kännedom.

Postlistor och Loggar från kommunens

1 år

officiella e-postlåda
Register

Efter att de upprättats. Finns endast
digitalt.

Bevaras

Kopior av diariets register skrivs ut och
arkiveras tillsammans med akterna.

Typ av handling

Gallras

Anmärkningar - hänvisning

Arkivbeskrivningar

Bevaras

Revideras löpande.

Arkivförteckningar

Bevaras

Revideras löpande.

Leveransreversaler

Bevaras

Arkiv
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Bevarande- och gallringsplaner

Bevaras

Revideras vid behov. Diarieförs.

Dokumenthanteringsplaner

Bevaras

Revideras vid behov.

Gallringsprotokoll

Bevaras

Övriga beslutande organ
Protokoll från politiskt tillsatta organ bevaras alltid., exempelvis valberedning,
planeringsutskott och pensionärsråd Även protokoll från organ med fackligt
förtroendevalda där kommunen är part bevaras.
Protokoll och minnesanteckningar från möten med enbart anställda bevaras inte.
Typ av handling

Gallras

Anmärkningar - hänvisning

Kallelser

Vid inaktualitet

Efter att protokollet justerats.

Protokoll från politiskt tillsatta organ
och med fackligt förtroendevalda.

Bevaras

Diarieförs.

Övriga handlingar

Bevaras/
vid in-

Handlingar som har betydelse för ett
ärendes handläggning bevaras i diariet,

aktualitet

andra handlingar gallras vid inaktualitet.

Protokoll och minnesanteckningar från

Vid in-

När informationen inte längre behövs för

möten med enbart anställda - APT,
ledningsgrupper etc.

aktualitet

verksamheten.

Hemsidor, sociala medier och annan information
Sociala medier innefattar för Gnesta kommuns del Facebook, Instagram, Twitter
och LinkedIn. Informationen i dessa är gallringsbar, men alla plattformar gör det
inte möjligt att gallra i praktiken. Även om informationen tas bort finns den ofta
cachad någonstans och lever vidare trots att den raderats, vilket gör att den inte blir
gallrad i arkivlagens mening.
Kommunen ansvarar för två fyra hemsidor: Insidan (som enbart är tillgänglig för
anställda inom kommunen), den officiella hemsidan, bibliotekets egen sida samt
Sagolika Sörmland (***föregående del av stycket flyttas högst upp***). Samtliga
omfattas av reglerna för allmänna handlingar.
Typ av handling

Gallras

Anmärkningar – hänvisning

Olämpliga inlägg på social medier

Bevaras

Skrivs ut på papper för att fungera som

Inlägg/kommentarer på sociala medier
som strider mot gällande lagstiftning

underlag för polisanmälan, raderas
därefter från det sociala mediet.

Inlägg/kommentarer av rutinartad

Vid in-

karaktär på sociala medier (både från
kommunen och allmänheten)

aktualitet

Utdrag från sociala medier

Bevaras

Löpande gallring.

Skärmdump (övergripande
ögonblicksbild), med syfte att
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dokumentera mediet, sparas en gång i
halvåret samt inför stora förändringar.
Skrivs ut på papper i en omfattning och
tidsintervall som bestäms av
redaktörsrådet.
Inaktuell Information på kommunens

Vid in-

Information som inte längre är aktuell

hemsidor

aktualitet

skrivs över med ny information. Material
som omfattas av e-plikten levereras
digitalt till Kungliga biblioteket (KB).

Trycksaker

Bevaras

Alla trycksaker diarieförs.

Övriga handlingar av ringa betydelse

Vid in-

Enkla frågor eller handlingar som inte

aktualitet

kräver någon åtgärd

Upphandlingar och avtal
Handlingar från upphandlingar som görs i egen regi bevaras alla underlag samt det
antagna anbudet. Endast icke-antagna anbud gallras.
Handlingar från upphandling som avser kärnverksamhet bevaras. I de fall
upphandling avser stödjande verksamhet, eller andra varor och tjänster som inte är
verksamhetskritiska, gallras handlingarna 10 år efter att avtalet löpt ut.
Upphandlingsprocessen inleds med ifyllnad av ett strategidokument
(överenskommelse mellan uppdragsgivaren/kravställaren/beställaren och
upphandlaren).
Direktupphandling används vid inköp av varor eller tjänster vars totala värde under
ett år understiger den för tillfället gällande upphandlingsgränsen. För detta finns en
blankett som ifylld diarieförs tillsammans med övriga handlingar i ärendet. För
direktupphandling gäller att antagna anbud/offerter liksom dokumentationsblanketten gallras efter 2 år, ej antagna anbud gallras vid inaktualitet. Avtal samt
dokumentation av avtalsuppföljning gallras 2 år efter avtalstidens utgång.
För samordnade upphandlingar som vi deltar i exempelvis via SKI/Kommentus
eller övriga sörmlandskommuner, bevaras endast beslutet att delta i upphandlingen
samt de formella handlingar som undertecknas såsom fullmakt, tilldelningsbeslut
och avtal. Övriga handlingar gallras när informationen inte längre behövs för
verksamheten. Detta under förutsättning att kommunen inte är arkivbildare för
upphandlingen.
Handlingar ifrån upphandlingsprocessen som är av tillfällig betydelse och som har
en annan gallringsfrist anges nedan.
Avtal med anbudsgivare bevaras alltid, medan avtal av mindre betydelse och som
kan vara många, exempelvis bilar, kopiatorer, larm och lås, telefoner, kan gallras när
de upphört att gälla. Ofta är det avtal som är knutna till ett större och mer
omfattande avtal. ***tas bort då angivna avtal även kan förekomma inom
kärnverksamhet, som då ska bevaras*** Avtal av mindre betydelse förvaras
systematiskt hos den som är ansvarig och diarieförs inte. Enstaka och udda avtal
diarieförs alltid för att kunna hitta dem. ***anges istället i respektive kolumn***
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Typ av handling

Gallras

Inköpsanmodan/internbeställning

2 år

Bevis för avsändningsdatum för
annonsunderlag

2 år

Ansökningar om att få inkomma med
anbud

2 år

Meddelande till utvalda/ej utvalda

2 år

Anmärkningar - hänvisning

anbudsgivare
Utvärderingsprotokoll/

2 år

sammanställning över inkomna
anbudsansökningar
Anbud/offerter, ej antagna

2 år

Efter att ärendet avslutats, d v s när
kontrakt är skrivet och det inte
längre är möjligt att överklaga
ärendet.

Avböjanden att delta i upphandlingen

2 år

Broschyrer som ingår i ej antagna
anbud, innehållande sakuppgifter

2 år

Broschyrer som ingår i anbud, ej
innehållande sakuppgifter

Vid inaktualitet

Kuvert/emballage som innehållit

Vid in-

inkomna anbud

aktualitet

Sändlista

2 år

Minnesanteckningar från kontakter
med referenser

2 år

Skatte- och registerkontroll av

2 år

anbudsgivare
Soliditetsupplysningar, kontroll av

2 år

anbudsgivare
Svar på begärda förtydliganden,

2 år

kompletteringar – ej antagna anbud
Tjänsteanteckningar, kontakter med
leverantörer och konsulter

2 år

Annons efter avslutad upphandling

2 år

Beställningar

2 år

Beställningsbekräftelse

2 år

Avrop/beställning mot ramavtal

2 år
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Leveransgodkännande

2 år

Reklamationer

2 år

Handlingar från upphandlingar som
sköts av annan part

Vid inaktualitet

När informationen inte längre behövs
för verksamheten.

Avtal med anbudsgivare

Bevaras

***behöver ej specificeras i egen
kolumn, se text under
avsnittsrubrik***

Avtal av tillfällig betydelse

Enstaka och udda avtal

Vid in-

När de upphört att gälla.

aktualitet

Förvaras systematiskt hos ansvarig.
Diarieförs ej.

Bevaras

Diarieförs (för att förenkla återsökning).

Ekonomihandlingar
Stor del av bevarande och gallring av kommunal räkenskapsinformation regleras i
bokföringslagen. lagen om kommunal redovisning. Tio år är den minimitid som
som räkenskaper skall bevaras.
Typ av handling

Gallras

Anmärkningar - hänvisning

Verifikationer

10 år

Pappersfakturor som skannats och
överförts till ekonomisystemet kan
gallras efter 3 år. En elektroniskt
inkommen faktura (ex. via e-post) kan
gallras omgående efter att den förts
över till ekonomisystemet.

Dagböcker (grundböcker)

10 år

Bokslutsspecifikationer

Bevaras

Sorteras efter kontonummer och år i
pärmar.

Årsredovisningar

Bevaras

Diarieförs.

Budgethandlingar/framtidsplan

Bevaras

Diarieförs.

Kontoplaner och objektsförteckningar

Bevaras

Skrivs ut varje år och bevaras
tillsammans med
bokslutsspecifikationerna.

Uppbördsdeklarationer/löpande

10 år

skattehandlingar
Momsredovisning

10 år

Lånehandlingar

Vid in-

Kommunens egna lån, gallras vid lånets

aktualitet

upphörande. Dagalån gallras 2 år efter
inlösen.

Bevaras

Årsredovisningarna diarieförs.

Fonder
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2 år

Efter upphörande.
För de kommunala bolagen. Åtagandet
fastställs i framtidsplanen och
specificeras i bokslutsspecifikationerna.

Bokföringsjournal

2 år

Finns enbart i systemet.

Attestantförteckningar

Bevaras

Diarieförs.

Systemdokumentation

Bevaras

Behandlingshistorik

Bevaras

Leverantörsfakturor

10 år

SCB-statistik

2 år

Inventarieförteckningar

2 år

Manuella bokföringsordrar

10 år

Faktura-/debiteringsunderlag

10 år

Om specifikation finns på fakturan kan
underlaget gallras efter 2 år.

Personalhandlingar
De original som förvaras i personalakten hos personalenheten HR och
arbetsmarknad bevaras, förutom nedanstående undantag. Personalakten i
verksamheten betraktas som kopior och rensas när personen slutar sin anställning i
kommunen.
Typ av handling

Gallras

Anmärkningar - hänvisning

Anställningsuppgifter, timavlönad

10 år

Efter att personen slutat.

Avtal gällande feriepraktik

10 år

Efter upphörd praktik.

Ansökningshandlingar, ej anställda

2 år

Arbetsgivarintyg

Vid inaktualitet

Den anställde får originalet, kopias
sparas i personalakten endast vid behov.

Utdrag ur belastningsregistret

Vid inaktualitet

Den anställde behåller originalet, kopia
sparas i personalakten så länge
informationen behövs.

Läkarintyg

Vid inaktualitet

När personen återgått i anställning och
rehabiliteringsutredning inte är aktuell.

Anteckningar från medarbetarsamtal,
lönesamtal, individuella styrkort

Vid inaktualitet

När ett nytt upprättats eller personen
slutat sin anställning.

Övriga Enskilda avtal och
överenskommelser

Bevaras
/vid in-

Gallras när avtalet eller
överenskommelsen inte längre gäller.

aktualitet

Bevaras om det har betydelse för den
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anställde i framtiden.
Anmälningar om tillbud

2 år

Efter att åtgärder är vidtagna. Anmälan
skannas och sänds med e-post till HRenheten.

Centrala kollektivavtal

Vid inaktualitet

Skyddsrondsprotokoll

2 år

Får gallras under förutsättning att ett
nytt protokoll upprättats, eller när en
verksamhet lagts ner.

IT-verksamheten
Typ av handling

Gallras

Anmärkningar - hänvisning

Abonnemangsuppgifter för telefon och

Vid in-

När abonnemanget sagts upp eller inte

bredband

aktualitet

är i bruk längre.

Uppgifter om datakonton

Vid inaktualitet

När personen inte längre arbetar i
kommunen.

Loggar, cookiefiler och historikfiler

Vid inaktualitet

Gallring bör ske regelbundet.

Klagomål, synpunkter och felanmälningar
Klagomål, synpunkter och felanmälningar kommer som regel till kommunen med
mail via hemsidan. Mailen hanteras av kundtjänst hos VA/renhållningen respektive
medborgarkontoret som vidarebefordrar dem till en handläggare som kan svara .
De som hanterar de inkomna mailen vidarebefordrar dessa till handläggare som
kan svara. Tekniska frågor skickas direkt till teknisk kundtjänst som själva fördelar
frågorna vidare.
Typ av handling

Gallras

Anmärkningar - hänvisning

Klagomål, synpunkter och
felanmälningar

Vid inaktualitet

När det är åtgärdat. Klagomål eller
synpunkter som kräver större
utredningar diarieförs och bevaras.

Mark och exploatering
De handlingar som bevaras är de där kommunen är part, antingen som markägare
eller arrenderar och nyttjar annans mark. Handlingar som kommer till kommunen
endast för kännedom från exempelvis lantmäteriet och som rör markärenden kan
gallras när informationen inte längre behövs för verksamheten. Alla handlingar som
ska bevaras diarieförs.
Typ av handling

Gallras

Köpehandlingar

Bevaras

Exploateringsavtal

Bevaras

Anmärkningar - hänvisning

Upprättas i samband med detaljplan,
även om kommunen inte är markägare
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Servitutavtal

Bevaras

Arrendeavtal

Bevaras

Nyttjanderättsavtal

Bevaras

Lantmäterihandlingar, kommunens

Bevaras

Avtalen registreras hos lantmäteriet som
ajourhåller ett register.

egna fastigheter
Lantmäterihandlingar, från övriga

Vid in-

När informationen inte längre behövs av

fastigheter

aktualitet

verksamheten.

Medborgarkontor
Bibliotek
Kultur, fritid, turism och näringsliv
Verksamhetsspecifika handlingstyper. Vissa återfinns hos flera, bl.a nyckelkvittens
och lokaluthyrning.
Typ av handling

Gallras

Anmärkningar - hänvisning

Ansökan och kontrakt/avtal om
förhyrning av lokal

2 år

Kvittenser för nycklar/taggar

Vid inaktualitet

Ansökan om registrering och tillstånd

5 år

Diarieförs.

Beslut om lotterier

Bevaras

Diarieförs.

Intyg om hindersprövning och vigsel
samt vigselprotokoll

Bevaras

Arvodesunderlag för vigselförrättare

Vid inaktualitet

Ansökan och beslut om statligt

Vid in-

hemsändningsbidrag

aktualitet

Ärenden rörande budget- och

5 år

samt redovisning av lotterier

Diarieförs.

skuldrådgivning/sanering, inkl register
Anmälan till tomt- och småhuskön

Vid in-

(register)

aktualitet

Register över bibliotekets låntagare

Vid inaktualitet

Kravrutiner för biblioteket

Vid inaktualitet

Statistik för biblioteket

Vid inaktualitet

Årsstatistik finns i årsredovisningen.

Dokumentnamn

Fastställd/upprättad

Beslutsinstans

Bevarande- och gallringsplan för kommunstyrelsen

2013-09-09

Kommunstyrelsen

Kommunledningskontoret

Sid 14(15)

Ansökan om föreningsbidrag

5 år

Diarieförs.

Beslut/sammanställning om

Bevaras

Diarieförs.

Års- och verksamhetsberättelser

Bevaras

Från studieförbund och föreningar.
Diarieförs.

Skötselavtal

Bevaras

Enkätsammanställningar

Bevaras

Näringslivsprogram

Bevaras

föreningsbidrag, inkl
överenskommelser med SISU
Idrottsutbildarna

Val
Vid varje val fastställer valmyndigheten rekommendationer för vilka typer av
handlingar som ska bevaras och vilka som kan gallras, med tillhörande
gallringsfrister. Kommunen skall följa de föreskrifter som finns inför varje val.
Typ av handling

Gallras

Valhandlingar

Anmärkningar - hänvisning
Enligt föreskrifter från valmyndigheten.

Projekt
Ett projekt skall i det här fallet vara en tidsbegränsad aktivitet utanför den ordinarie
verksamheten. Den projektdokumentation som bevaras ska finnas som en eller
flera ärenden i diariet, beroende på projektets storlek och tidsomfattning.
Handlingar som rör beslut, planering och uppföljning ska bevaras i ett projekt.
Exempelvis projektplan, aktivitetsplaner, rapporter, upphandlingar, protokoll och
redovisningar. Vid sidan av dessa handlingar bör man i projektet bevara handlingar
som kan visa helheten av projektet, exempelvis inbjudningar och rapporter från
utbildningar och arrangemang.
I projektplanen, som upprättas inför varje projekt, ska det finnas uppgifter om
vilken typ av handlingar projektet kommer att generera och huruvida de ska
bevaras eller gallras.
Egna projekt
Med egna projekt menas projekt inom kommunen och som finansieras med egna
medel. Projektplanen styr verksamheten, vad som ska dokumenteras och bevaras.
Externt finansierade projekt
Medlen till externt finansierade projekt kommer vanligtvis från andra myndigheter
som har sina specifika krav på planering och redovisning. I övrigt hanteras externt
finansierade projekt på samma sätt som egna projekt.
Samarbetsprojekt
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I samarbetsprojekt med flera myndigheter eller andra organ ska alltid en av
organisationerna utses till arkivbildare för projektet. Om det är någon utanför
kommunens organisation har vi inget ansvar att bevara handlingarna i projektet –
handlingarna ska återsökas i den organisation som är arkivbildare. Däremot kan det
vara intressant att bevara handlingar som visar att Gnesta kommun varit delaktiga.
De egna besluthandlingar som rör projektet bevaras alltid, exempelvis beslut om
deltagande.
EU-projekt
Finansiering från EU ställer speciella krav på dokumentation och gallringsfrister.
De regler som finns ska följas och skrivas in i projektplanen.
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Upprättad:
Diarienummer:

2016-11-09
KS.2016.134
Kommunstyrelsen

Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Antar bifogad Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism
Ärendebeskrivning
I en demokrati har alla rätt att uttrycka sina politiska åsikter, även sådana som kan
uppfattas som obekväma. Politiska handlingar som står i strid med demokratins
grundläggande spelregler kan dock aldrig accepteras. Det är därför viktigt att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller
miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar
våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Ett öppet och demokratiskt samhälle kan
aldrig göra sig helt osårbart för våldsbejakande extremism.
Våldsbejakande extremism har blivit en allt mer märkbar företeelse i samhället
och kommit att uppfattas som ett hot mot demokratins grundläggande
värderingar. För att motverka denna utveckling utsåg regeringen i juli 2014 en
nationell samordnare i syfte att förbättra samverkan mellan myndigheter,
kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism. Sveriges kommuner har nu, som ett
nästa steg i arbetet uppmanats att utforma lokala handlingsplaner för att
förebygga våldsbejakande extremism.Det gäller i synnerhet skola, socialtjänst och
- när det kommer till brottsliga handlingar - polis/säkerhetspolis, men även
fritidsverksamhet och i viss mån kriminalvård.
Förvaltningens synpunkter
I bilaga redovisas förvaltningens förslag till lokal handlingsplan för att förebygga
våldsbejakande extremism. Handlingsplanen har bl a utarbetats tillsammans med
berörda förvaltningar och samverkansgruppen ÖEHT (övergripande
elevhälsoteam). I ÖEHT finns representanter från Freja 7-9 år, skolkurator,
skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, Chill, individ- och familjeomsorgen
samt Polisen.
Handlingsplanen redovisar hur samverkan mellan olika aktörer kan organiseras
och befintliga forum användas. Med ett sådant upplägg bedöms möjligheterna
öka för kommunikation och samarbete för att åstadkomma ett effektivt arbete
mot våldsbejakande extremism. Planen innehåller också aktiviteter för att kunna
få igång ett fungerande arbete inom detta område.
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Checklista för jämställdhet
I detta ärende bedöms inte checklista för jämställdhet vara tillämplig eftersom
planen omfattar båda könen på lika villkor även om den huvudsakliga målgruppen
erfarenhetsmässigt är unga män.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-11-09
2. Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism

Christina Hedberg

Bengt Klintbo

Kommunchef

Kommunstrateg

Handlingsplan för att förebygga
våldsbejakande extremism
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Bakgrund
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en
demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Ett öppet och
demokratiskt samhälle kan aldrig göra sig helt osårbart för våldsbejakande extremism. I olika sammanhang
och under olika omständigheter kommer individer att lockas att ta till våld eller att bryta mot lagen för att
försöka uppnå förändringar i samhället. Det kan t.ex. röra sig om att hindra andras demonstrations- och
åsiktsfrihet, hot och våld mot meningsmotståndare eller hets mot folkgrupp.
Våldsbejakande extremism har blivit en allt mer märkbar företeelse i samhället och kommit att uppfattas som
ett hot mot demokratins grundläggande värderingar. För att motverka denna utveckling utsåg regeringen i juli
2014 en nationell samordnare i syfte att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och
organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.
Sveriges kommuner har nu, som ett nästa steg i arbetet uppmanats att utforma lokala handlingsplaner för att
förebygga våldsbejakande extremism. Det gäller i synnerhet skola, socialtjänst och - när det kommer till
brottsliga handlingar – polis och säkerhetspolis, men även fritidsverksamhet och i viss mån kriminalvård.
Samverkan är nödvändigt för att på ett tidigt stadium identifiera personer som är i riskzonen att dras till
våldsamma extremistmiljöer och att stödja personer som är aktiva inom sådana miljöer att hoppa av samt för
att motverka att extremistmiljöer uppkommer, etablerar eller breder ut sig. Det handlar om att skapa samsyn
om lokala problem och deras orsaker och om att mer effektivt ta vara på tillgängliga erfarenheter och
kunskaper. Målgruppen för arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism är huvudsakligen unga män,
men arbetet bör inte enbart ha ett ungdomsperspektiv utan ska även omfatta vuxna.
Samverkan är också nödvändig för att bredda och stimulera arbetet med att bemöta åsikter och handlingar
som står i strid med demokratins grundläggande värderingar, säkerställa att alla människors lika värde och frioch rättighet respekteras och verka för jämställdhet i samhället. Ett sådant arbete kan motverka grogrunderna
till våldsbejakande extremism.

Utgångspunkter
Definition
Våldsbejakande extremism handlar om att bejaka och bruka våld som medel för att förverkliga extrema
ideologiska åsikter och idéer. Begreppet handlar om att personer och grupper som vill skada eller sätta det
demokratiska systemte ur spel och som inte drar sig för att uppnå sina syften. Både material och handlingar
kan sägas vara våldsbejakande. I begreppet ryms därför inte bara öppet våld. Det kan också handla om hot
om våld, handlingar som uppmanar till våld och andra metoder som syftar till att skrämma till exempel
politiker till tystnad. Grundläggande kännetecken för våldsbejakande extremism är:


Förenklade världsuppfattningar där vissa grupper eller samhällsförhållanden uppfattas som hotande



Bristande respekt för andra människors fri- och rättigheter



Intolerans mot andras åsikter



Konspirationsteorier



Bejakande eller utövande av hot, förtryck, diskriminering, vandalisering, våld eller terror för att
förändra samhället



Extrem ideologisk övertygelse

Former av våldsbejakande extremism
Vit makt-miljön (Högerextremism)
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De högerextremistiska organisationerna är generellt små i Sverige. Enligt Säkerhetspolisen är knappt 100
personer i princip heltidsaktivister. Organisationerna är generellt bra på att fånga upp och aktivera de som
gått med. Högerextremismen representeras främst av Svenska motståndsrörelsen (SMR), Svenskarnas parti
(SvP) och Blood & Honour.
Autonoma miljön (Vänsterextremism)

Den autonoma vänstern driver sakfrågor som generellt tilltalar många människor. Den arbetar bland annat
mot rasism, nazism, sexism, homofobi, för en bättre miljö och djurens rättigheter. Dessutom är den
antikapitalistisk, antiimperialistisk, USA- och Israelfientlig, arbetar för flyktingars rättigheter och för ett
socialistiskt samhälle som baserar sig på rättvisa och jämlikhet. Några organisationer i egentlig mening finns
inte inom den autonoma miljön, eftersom man motsätter sig hierarkiska strukturer. Däremot finns
grupperingar eller nätverk som har en mer eller mindre organisationsliknande struktur: Antifascistisk Aktion
(AFA), Revolutionära Fronten (RF), Förbundet Allt åt alla och Syndikalistiska ungdomsförbundet (SUF).
Islamistiska extremistiska miljön (Religiös extremism)

De flesta som ingår i den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige har mer eller mindre starka kopplingar
till varandra genom framförallt vänskapsrelationer. Det är dock inte fråga om ett sammanhängande nätverk,
utan snarare flera löst sammanhållna kompiskretsar som överlappar varandra. Majoriteten av personerna finns
i något av de tre storstadsområdena. Inom den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige finns inte
organisationer och grupperingar på samma sätt som inom exempelvis våldsbejakande högerextremism, inte
heller kampanjer och aktionsgrupper som bland våldsamma vänsterextremister. Istället handlar det framförallt
om lösare sociala nätverk som förenas av en ideologi.

Inriktning för det förebyggande arbetet
Kansliet för nationell samordning mot våldsbejakande extremism poängterar att det är viktigt att
förebyggande insatser görs på olika nivåer. Detta illustreras med hjälp av figuren nedan med generella
förebyggande insatser, specifika förebyggande insatser och individinriktade förebyggande insatser.

Generella förebyggande insatser är breda insatser som omfattar samhällets alla medborgare, framförallt barn
och ungdomar. Det kan gälla hälsovård, utveckling av social och kognitiv kompetens på dagis, skolans
kunskaps- och demokratiuppdrag. Ett brett spektrum av yrkesverksamma inom till exempel skola, fritids- och
ungdomsverksamhet, hälsovård och föreningar bedriver ett generellt förebyggande arbete.
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Specifika förebyggande insatser riktas mot specifika problem eller unga i riskgrupper. Skolpersonal,
socialarbetare, poliser och andra som samverkar lokalt verkar på denna nivå.
Individinriktade förebyggande insatser utgörs av insatser som riktar sig mot den enskilda individen med
riskbeteende. Insatsen går ofta hand i hand med förebyggande insatser mot riskgrupper och kan handla om
att utreda, anpassa erbjudanden och åtgärder som till exempel mentorer, stödpersoner, undervisningsstöd,
praktikplats eller arbete. Pedagoger, socialarbetare, mentorer, personal inom psykiatri och sjukvård är exempel
på yrkesgrupper som arbetar med enskilda unga på denna preventionsnivå.

Arbete med att förebygga våldsbejakande extremism i Gnesta kommun
Organisation
Grunden för arbetet med våldsbejakande extremism är att nyttja befintliga samverkansformer, grupper etc.
samt att en lokal samordnare finns för att skapa kontaktvägar, informera olika aktörer mm. Nedan anges
uppdrag för olika aktörer:
Kommunstyrelsen: Beslutar om handlingsplan samt initierar förändringar i inriktning och insatser.
Kommunens ledningsgrupp: Rapportering om läget och uppföljning av arbetet till kommunstyrelsen
ÖEHT (Övergripande elevhälsoteam): I denna ingår representanter från Freja 7-9 år, skolkurator,
skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, Chill, individ- och familjeomsorg samt Polisen. Gruppen får i
uppdrag att göra en riskbedömning och identifiera eventuella händelser och grupper/individer med inslag av
våldsbejakande extremism.
Lokal samordnare: Omvärldsbevakning, information till invånare, stödja samarbetsaktörer med information
(t ex föreningar och övriga civilsamhället), initiera kompetensutveckling, rapportering till ledningsgruppen
samt uppföljning av arbetet.
Brottsförebyggande rådet: Erhåller rapportering om läget.
Aktiviteter
Information på webbplats, intranät mm

Efter beslut om handlingsplan behöver information spridas både externt och internt via olika kanaler, t ex
hemsidan och Insidan.
Fungerande rapportering om läget och åtgärder

Utifrån den beskrivna organisationen ovan behöver rutiner för ett fungerande flöde med rapportering och
åtgärder utvecklas. Det är grundläggande insatser för att överblicka läget och sätta in rätt åtgärder. För att det
ska fungera behövs kompetensutveckling för nyckelfunktioner.
Kompetensutveckling

Arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism är komplicerat och fordrar både kompetens i
organisationen och i vissa lägen specialkunskaper. Det kan handla om expertkunskap från Räddningstjänsten i
Nyköping som arbetar aktivt med frågan. Det finns också ett stort utbildningsbehov hos alla aktörer i denna
komplicerade fråga och kontakt kommer att tas med kommunerna i södra länsdelen för att av samordna
utbildningsinsatser. Inledningsvis görs en inventering av vilka funktioner som har behov av
kompetensutveckling och därefter genomföra utbildning.
Samverkan
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Kansliet för nationell samordning mot våldsbejakande extremism är en resurs i arbetet men samverkan med
andra kommuner och organisationer är också nödvändigt för att kunna arbeta effektivt.
För att bedriva ett framgångsrikt arbete i dessa frågor krävs också utökad intern samverkan inom kommunen
för att fånga in tecken på extremism. Exempel på samverkansaktörer är det kommunala bostadsföretaget och
kommunens arbetsmarknadsenhet.
Utredning om sociala insatsgrupper

För att utveckla arbetet med våldsbejakande extremism kan bildande av sociala insatsgrupper (SIG) vara ett
viktigt inslag. SIG är ursprungligen en arbetsmetod för att kraftsamla runt en individ och samverkan krävs
mellan socialtjänst, skola och polis för att hjälpa unga att sluta begå brott. Beroende på situation kan andra
aktörer ingå i arbetet, t ex åklagare. Arbetet i SIG avser samverkan kring en ung person med riskbeteende där
olika myndigheter och aktörer görs delaktiga utifrån den unges behov. Det arbete och de insatser som görs
för den unge ska ske inom ramen för de medverkandes ordinarie verksamhet men kan finnas behov av en
samordnare om det är många individer.
Arbetsmetoden SIG utgår från samverkan på individnivå med regelbundna möten där alla berörda
myndigheters representanter och individen deltar. Samverkan på individnivå görs möjlig genom ett samtycke
från den unge eller den unges vårdnadshavare. Om arbetssättet med SIG startar bör det inte enbart inkludera
individer som kopplade till våldsbejakande extremism.
För att ta ställning till om SIG ska användas görs en utredning med berörda aktörer internt och externt.
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Upprättad:
Diarienummer:

2016-12-07
SN.2016.34
Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS, kvartal 3, 2016
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns
Sammanfattning
Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.
Vuxen- och omsorgsnämnden har för tredje kvartalet, juli - september 2016,
lämnat in följande redovisning till IVO. Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för
äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning (ÄoF) samt
individ- och familjeomsorgen (IFO) är verkställda.
Ärendebeskrivning
Ärendet har beretts av vuxen- och omsorgsnämnden, kommunledningskontoret
har inget ytterligare att tillföra i ärendet.
Checklista för jämställdhet
För perioden finns varken manliga eller kvinnliga ej verkställda beslut.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse KS 2016-12-07
2. Utdrag ur vuxen- och omsorgsnämndens protokoll 2016-11-28, § 70
3. Tjänsteskrivelse VON 2016-11-14
Beslutet ska skickas till:
 Kommunfullmäktige
Christina Hedberg
Kommunchef

Ann Malmström
Förvaltningschef
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Vuxen- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2016-11-28
Ärendenummer: SN.2016.34

§ 70

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

Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre
månader. Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och
ej verkställts på nytt inom tre månader.
Vuxen- och omsorgsnämnden har för tredje kvartalet, juli - september
2016, lämnat in följande redovisning till IVO. Samtliga gynnande
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade för äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning (ÄoF) samt individ- och familjeomsorgen (IFO) är
verkställda.
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse 2016-10-17

Tjänsteförslag
1.

Rapporteringen godkänns.

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

Sändlista:

Ordförandes signatur

~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Vuxen- och omsorgsförvaltningen

Upprättad:
Diarienummer:

TJÄNSTESKRIVELSE

2016-10-17
SN.2016.34
Vuxen- och
omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS - kvartal tre 2016
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.
Sammanfattning
Vuxen- och omsorgsnämnden är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) om en beviljad insats inte har verkställts inom tre månader.
Nämnden ska också rapportera in om en insats har avbrutits och ej verkställts på
nytt inom tre månader.
Vuxen- och omsorgsnämnden har för tredje kvartalet, juli - september 2016,
lämnat in följande redovisning till IVO. Samtliga gynnande biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för
äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning (ÄoF) samt
individ- och familjeomsorgen (IFO) är verkställda.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen föreslår att vuxen- och omsorgsnämnden godkänner och lämnar
över rapporteringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Checklista för jämställdhet
Checklista för jämställdhetsanalys har inte bedömts vara tillämplig i detta ärende
då alla beslut är verkställda.
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2016-10-17
Beslutet ska skickas till:
~

Kommunstyrelsen

~

Kommunfullmäktige

Ann Malmström

Anita Johansson

Förvaltningschef

Handläggare

Kommunledningskontoret

ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-13
KS.2017.1
Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av
kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2016-12-05). Dessa
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.
Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos
kommunledningskontoret. Tiden för överklagande av beslut som fattats med
stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att kommunstyrelsens protokoll
justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller
dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökanden
fått del av besluten.
Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut
uppgifter om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift
om initierare (namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och
då personer med skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits
bort.
~

Förteckning över delegationsbeslut 2016-11-22 – 2017-01-18

Kommunledningskontoret

RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2016.379
Upphandling
Fullmakt behandlingstjänster avfall

Beslutsdatum:

2016-12-22
Fullmakt upphandling Trosa kommun avseende behandlingstjänster avfall

Beslut:
Ärende:

KS.2016.14
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2016

Beslutsdatum:

2016-12-22
Beslut - Tf ekonomichef 161228-161230, 170102-170105

Beslut:
Ärende:

KS.2016.14
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2016

Beslutsdatum:

2016-11-28
Beslut - Tillförordnad chef för kansli- och kommunservice

Beslut:
Ärende:

KS.2016.14
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2016

Beslutsdatum:

2016-12-22
Beslut - Tf barn- och utbildningschef 161229-161230, 170102-170105

Beslut:
Ärende:

KS.2016.14
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2016

Beslutsdatum:

2016-12-22
Beslut - Tf chef för kansli och kommunservice 161227-161230, 170102-170105

Beslut:

2017-01-19 11:16:26
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUT

Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2016.14
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2016

Beslutsdatum:

2016-12-22
Beslut - Tf kommunikation- och samverkan 161229-161230, 170102-170105

Beslut:
Ärende:

KS.2016.14
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2016

Beslutsdatum:

2016-12-08
Beslut - Tillförordnad kommunchef 161227-161230

Beslut:
Ärende:

KS.2016.14
Personalknutna ärenden
Tillförordnade chefer 2016

Beslutsdatum:

2016-12-15
Beslut - Tillförordnad chef för HR och arbetsmarknad 161227-161230,
170102-170105

Beslut:

Ärende:

KS.2016.352
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Björnlunda kammarmusikförening

Beslutsdatum:

2016-12-15
Beslut om kulturbidrag

Beslut:
Ärende:

KS.2016.355
Kultur och fritid
Ansökan om stöd för Ung kultur

Beslutsdatum:

2016-12-15
Beslut om kulturbidrag

Beslut:

2017-01-19 11:16:26
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Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2016.343
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Björnlunda Hembygdsförening

Beslutsdatum:

2016-12-15
Beslut om kulturbidrag

Beslut:
Ärende:

KS.2016.353
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Gnesta Musiksällskap

Beslutsdatum:

2016-12-15
Beslut om kulturbidrag

Beslut:
Ärende:

KS.2016.358
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Gnesta filmstudio

Beslutsdatum:

2016-12-15
Beslut om kulturbidrag

Beslut:
Ärende:

KS.2016.377
Kultur och fritid
Ansökan om Ledarutbildningsbidrag, Stjärnhovs IK

Beslutsdatum:

2016-12-22
Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2016.330
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag Musik i Gryt

Beslutsdatum:

2016-12-15
Beslut om kulturbidrag

Beslut:

2017-01-19 11:16:26
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Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2016.354
Kultur och fritid
Ansökan om Ledarutbildningsbidrag, Gnesta FF

Beslutsdatum:

2016-12-06
Beslut ledarutbildningsbidrag Kommunikationschef, §1: Beviljad

Beslut:
Ärende:

KS.2016.294
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, Teater i Gnesta

Beslutsdatum:

2016-12-15
Beslut om kulturbidrag

Beslut:
Ärende:

KS.2016.329
Kultur och fritid
Ansökan om kulturbidrag, GIG-jazzförening

Beslutsdatum:

2016-12-15
Beslut om kulturbidrag

Beslut:
Ärende:

KS.2016.344
Integrationsärenden
Ersättning till insatser som syftar till att underlätta bosättning och väsentligt öka
kommunernas beredskap och mottagningskapacitet

Beslutsdatum:

2016-12-05
Beslut- Avtal med Axiomic AB

Beslut:
Ärende:

KS.2016.202
Ekonomiärenden
Kreditförfrågan

Beslutsdatum:

2016-12-08
Beslut om nyupplåning

Beslut:

2017-01-19 11:16:26
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Beslutsperiod:
Ärende:

KS.2016.371
Ej typade ärenden
Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare

Beslutsdatum:

2016-12-23
Beslut - Ansökan om yttrande

Beslut:
Ärende:

KS.2016.363
Ej typade ärenden
Begäran om yttrande över ansökan om kameraövervakning med drönare

Beslutsdatum:

2016-12-23
Beslut - Begäran om yttrande

Beslut:

2017-01-19 11:16:26
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Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan
2016-12
Ekonom
Organisation: Ekonomienheten
2017-01-01 - 2017-06-30
Utfärdat av: Susanne Gustafsson,
ekonomichef
Sfi Lärare
Organisation: Vuxenutbildningen
Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-01-01 - 2017-06-30
Utfärdat av: Helene Pettersson,
Enhetschef Utbildningscentrum
Sfi Lärare
Organisation: Vuxenutbildningen
Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-01-01 - 2017-06-30
Heltid
Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef
Utbildningscentrum
Lärare obehörig senare år
Organisation: Integration
Tidsbegr.enl. skollagen, 2017-01-09 - 2017-01-27
Utfärdat av: Helene Pettersson, Enhetschef Utbildningscentrum

Kommunledningskontoret
Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade
mellan 2016-12
IT-tekniker
Tillsvidare, From: 2017-03-01
Heltid,
Utfärdat av: Hans Haglund, IT-chef
Badvärd
Organisation: Kommunikation-och Samverkan
Tillsvidare, From: 2017-01-07
Utfärdat av: Anna Sandklef, Enhetschef

Kommunledningskontoret

ÄRENDEBLAD

Upprättad:
Diarienummer:

2017-01-10
KS.2017.2
Kommunstyrelsen

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

Protokoll från pensionärs- och omsorgsrådet 2016-11-24

~

Protokoll från samordningsförbundet RAR 2016-11-29

~

Protokoll från Regionförbundet Sörmland 2016-12-08

~

Protokoll från Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
2016-11-16

~

Protokoll från Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
2016-12-05

~

Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
2016-11-25

