
Kommunstyrelsen KALLELSE – KUNGÖRELSE

Sammanträde i kommunstyrelsen

Tid och plats för sammanträde

Måndagen den 16 september 2019, kl. 13.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra
Storgatan 15, Gnesta

Förslag till justerare

Ordinarie: Tomas Ingberg (SD) Ersättare: Anna Ekström (M)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 18 september 2019, kl. 8.00. 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 på servicecenter.

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

Information:

Offentliga 1-13, Ej offentliga 14

Nr. Diarienummer Ärendemening

1 KS.2018.242 Medborgarförslag - Gång och cykelbro över
järnvägen vid Lokstallet

2 KS.2018.254 Medborgarförslag - Rusta upp lekplatsen och bygg
staket runt fotbollsplanen vid Käxle

3 KS.2018.347 Medborgarförslag - Sätt upp en klocka i
Thuleparken

4 KS.2018.415 Medborgarförslag - Utlåning av utrustning i Ishallen

5 BOUN.2019.78 Kompetensväxling för ökad kunskapsutveckling

6 KS.2019.231 Återrapportering underskott Barn- och
utbildningsnämnden

7 KS.2019.140 Bolagsordningar kommunala bolag-Revidering
Bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter AB



Kommunstyrelsen KALLELSE – KUNGÖRELSE

8 KS.2019.170 Revisionsrapport - Granskning av teknisk IT-
säkerhet och intrångsskydd

9 KS.2019.179 Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-
2022)

10 KS.2018.407 Motion - Eldrivna cyklar till förskolorna på
landsbygden

11 SN.2019.34 Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS

12 KS.2019.2 Redovisning av delegationsbeslut 2019

13 KS.2019.1 Anmälningsärenden 2019

14 KS.2019.3 Kommunchefen informerar

Johan Rocklind Jenny Johansson

Ordförande Sekreterare
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Upprättad: 2019-06-24

Diarienummer: KS.2018.242

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Gång och cykelbro

över järnvägen vid Lokstallet

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Gnesta kommun avser inte att bygga en gång- och cykelbro över järnvägen vid

Lokstallet i dagsläget, dock är kommunens intention att på sikt få till stånd

ytterligare en planskild passage av järnvägen. Medborgarförslaget anses därmed

besvarat.

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår en gång- och cykelbro över järnvägen i nivå med lokstallet för

att underlätta för boende vid exempelvis Frönäs att ta sig till centrum.

I Gnesta tätort finns i dagsläget tre planskilda passager av järnvägen för gående och

cyklister. Gnesta kommuns intention är att på sikt tillskapa ytterligare en planskild

passage av järnvägen i takt med att kommunen växer. Detta kan ske via att en

mittplattform för tåg byggs vid Gnesta station eller att en planskild passage byggs i

västra delen av Gnesta tätort. Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren föreslår en gång- och cykelbro över järnvägen i nivå med lokstallet i

Gnesta tätort.

I medborgarförslaget uppges att detta skulle underlätta för boende vid Frönäs samt

äldre vid nya äldreboendet att enkelt och snabbt nå Gnesta centrum.

Förvaltningens synpunkter
I Gnesta tätort finns idag tre planskilda passager av järnvägen som gående och cyklister

kan använda. Det går att passera järnvägen vid Bryggeriholmen, Gnesta station samt

vid Mariefredsvägen. Nedan beskrivs styrdokument och tidigare beslut som visar att

kommunen har som intention att tillskapa ytterligare en passage av järnvägen.

Översiktsplan Gnesta kommun 2050
Av Gnesta kommuns översiktsplan framgår att det kommer behövas ytterligare en

passage av järnvägen i takt med bebyggelseutvecklingen i norra Gnesta. En ny

tillkommande passage bör planeras i västra Gnesta. I översiktsplanen framgår också att

det på sikt kan behövas en mittplattform för att utöka kapaciteten för tågtrafiken. En

mittplattform skulle utöka kapaciteten för tåg men också tillskapa ytterligare en
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passage av järnvägen.

Remissvar länsplan för regional transportinfrastruktur

Södermanlands län 2018 - 2029
Länstransportplanen är en regional infrastrukturplan som prioriterar, planerar och

finansierar denna typ av infrastrukturåtgärder. I Gnesta kommuns yttrande gällande

Region Sörmlands förslag står bland annat följande:

I åtgärdsförfrågan och i remissvaret till länstransportplan lyfte Gnesta kommun

behovet av att titta på ytterligare en planskild passage samt en mittplattform i Gnesta

tätort och att en utredning (åtgärdsvalsstudie) för en mittplattform och planskild

passage bör göras under planperioden (år 2018 - 2029). Detta önskemål har inte

beaktats i länstransportplanen, men Gnesta kommun driver fortsatt på frågan om att

mittplattform och ytterligare passage bör utredas och byggas på sikt.

Med tanke på ovan nämnda styrdokument och yttrande anser förvaltningen att

kommunen redan verkar aktivt för att få till stånd ytterligare en passage av järnvägen.

En ny gång- och cykelpassage kan antingen byggas i samband med att en mittplattform

byggs eller i samband med att en ny passage av järnvägen (både för bil och gång- och

cykelresor) byggs.

Ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut leder inte till några ökade kostnader för kommunen i dagsläget.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Förslag till beslut anses inte ha någon påverkan på jämställdheten.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslag till beslut stämmer överens med intentionerna i kommunens översiktsplan.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-06-24

2. Medborgarförslag En gång- och cykelbro över järnvägen vid Lokstallet

Beslutet ska skickas till
~ Förslagsställaren

~ Samhällsbyggnadschef

Anna Sandklef Patrik Nissen

Tf. Kommunchef Samhällsbyggnadschef

Alina Ruda

Samhällsplanerare
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Upprättad:

Diarienummer: KS.2018.254

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Rusta upp

lekplatsen och bygg staket runt

fotbollsplanen vid Käxle

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Medborgarförslaget avslås

Sammanfattning
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att stängsla in och rusta

upp en lekpark i Stjärnhov. Motiveringen är att det då går att använda området till

hundrastgård. I medborgarförslaget uppges att detta skulle ge hundägare ett ställe där

de kan släppa hundarna så de kan leka och träna

Tidigare utredningar och beslut har avvisat att kommunen bygger och driver

hundrastgårdar. Att bygga en hundrastgård på en lekpark anser förvaltningen är högst

olämpligt, då erfarenheter från andra kommuner visar att vissa hundägare inte plockar

upp efter sina hundar, vilket skulle göra det otrevligt för barns lek.

Samhällsbyggandsförvaltningen beviljades enligt Framtidsplan 2018-2020

investeringsmedel för att utveckla och rusta upp lekplatser. Arbetet pågår varför

ytterligare beslut i den frågan inte är nödvändiga.

Ärendebeskrivning
Förslagsställaren har inkommit med ett medborgarförslag om att stängsla in lekparken

och fotbollsplanen vid Kexlevägen/Skolvägen i Stjärnhov samt allmän upprustning av

lekparken. Motiveringen är att det då går att använda området till hundrastgård. I

medborgarförslaget uppges att detta skulle ge hundägare ett ställe där de kan släppa

hundarna så de kan leka och träna.

Förvaltningens synpunkter
Tidigare utredningar och beslut från Gnesta kommun har avvisat att kommunen

bygger och driver hundrastgårdar. Att bygga en hundrastgård på en lekpark anser

förvaltningen vara högst olämpligt, då erfarenheter från andra kommuner visar att

vissa hundägare inte plockar upp efter sina hundar, vilket gör det otrevligt för barns

lek. En hundrastgård på föreslagen plats gör det också svårare för spontanlek då det

kan vara lösa hundar i parken när barn kommer och vill leka.
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Även om förslagsställaren har skrivit i sin motivering att barnen ska ha förtursrätt, kan

det vara svårt för barn att hävda sin rätt mot vuxna.

Samhällsbyggandsförvaltningen beviljades enligt Framtidsplan 2018-2020

investeringsmedel för att utveckla och rusta upp lekplatser. Arbetet pågår varför

ytterligare beslut i den frågan inte är nödvändiga.

Underhåll av lekplatser är ett ständigt pågående arbete. Det finns för närvarande inga

planer på att montera lock över en sandlådor. Bland annat för att tidigare erfarenheter

visar att det sällan läggs tillbaka på sin plats samt att de försvinner.

Ekonomiska konsekvenser
En hundrastgård kräver ett stadigare staket om ca 120 cm höjd för att förhindra att

hundar tar sig ur rastgården. Kostnaden för uppbyggnad av rastgård inklusive 200

meter staket, grind samt vissa markarbeten blir cirka 100 – 120 tkr. Till det tillkommer

papperskorgar, möbler mm.

Drift- och underhållskostnader uppgår till cirka 15 -20 tkr årligen. Dessa kostnader

ryms inte inom budgeterade medel.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Förvaltningen har främst fokuserat på barnperspektivet i ärendet och inte bedömt att

jämställdhetsanalysen varit tillämplig.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse

2. Medborgarförslaget

Beslutet ska skickas till
~ Förslagsställaren

~ Gatuchef

Anna Sandklef Patrik Nissen

Tf Kommunchef Samhällsbyggnadschef

Patrik Andersson

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

Våra hundar behöver en lekplats där de kan släppas lösa. Även möjlighet med träning av olika slag. 

Hundarna ska vara rastade innan, men olyckan kan vara framme och då är det bara att plocka upp. 

Hundägarna ska vara närvarande inne på hundlekplatsen. Ev. kanske kommunen har ett annat förslag. 

Barnen ska ha förtursrätt till fotbollsplanen. 
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Upprättad: 2019-07-29

Diarienummer: KS.2018.347

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Sätt upp en

klocka i Thuleparken

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Medborgarförslaget bifalles.

Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom 2018-10-24 om att Gnesta kommun bör sätta upp en

klocka i Thuleparken med motiveringen att det vore bra för barn som inte har klocka

med sig, ifall det inte finns någon annan att fråga.

Gnesta kommun anser att en klocka fyller sin funktion på platser som är välbesökta,

exempelvis Thuleparken, varför kommunen ställer sig positiv till förslaget.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag inkom 2018-10-24 om att Gnesta kommun bör sätta upp en

klocka i Thuleparken med motiveringen att det vore bra för barn som inte har klocka

med sig, att kunna se tiden, ifall det inte finns någon annan att fråga.

Förvaltningens synpunkter
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser det är en god idé med en klocka i Thuleparken

då det gynnar många, exempelvis barn, äldre, föräldrar med flera som vistas på platsen.

Klockan kan även ha ett pedagogiskt syfte både när det gäller lärande, men också när

det gäller ansvar och att kunna passa tider.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för att sätta upp en klocka inklusive elarbeten, grävning för elkabel,

montering mm. bedömer förvaltningen till cirka 10-15 tkr.

Eftersom kostnaderna inte uppgår till nivå för att vara en investering behöver medel

tas från driftsbudgeten. Förvaltningen har inte tagit höjd för dessa utgifter varför en

prioritering av årets driftsbudget kommer att göras, alternativt skjuta inköp och

montering till 2020.



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Bedöms inte vara tillämplig i ärendet, då en klocka bedöms vara jämställd och kommer

att vara tillgänglig för alla.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-07-29

2. Medborgarförslaget

Beslutet ska skickas till
~ Förslagsställaren

~ Gatuchef

Anna Sandklef Patrik Nissen

Tf Kommunchef Förvaltningschef

Patrik Andersson

Gatuchef
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Upprättad: 2019-08-19

Diarienummer: KS.2018.415

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Utlåning av

utrustning i Ishallen

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Utreda förslaget vidare när nya sporthallen är klar och varit i drift under en tid.

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit om utlån av utrustning i Gnesta Ishall. Förslaget är
att man ska kunna låna skridskor och hjälmar av en personal som finns på plats.
Utrustningen skulle kunna vara skänkt av medborgare och att Gnesta kommun
kompletterar med olika storlekar som saknas i såväl hjälmar som skridskor och
tillgodoser att utrustningen är i bra skick.

Förvaltningens synpunkter
Gnesta kommun tycker att förslaget är positivt, dock saknas idag ekonomiska resurser

för att bedriva en sådan verksamhet. Gnesta kommun kommer att se över detta i

framtida planering av Hagstumosseområdet och då utreda möjligheterna vilket

inkluderar de ekonomiska förutsättningarna. Redan idag har Gnesta ishockeyklubb i

mån av tid och tillgång på utrustning och personal varit hjälpsamma med utlåning av

utrustning. Skolorna i Gnesta har t ex haft möjlighet att låna denna utrustning på

skolans idrottsdagar.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-08-19

2. Medborgarförslaget

Beslutet ska skickas till
~ Förslagsställaren

Anna Sandklef Malin Broquist

Tf. Kommunchef Fritidschef
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Upprättad: 2019-09-05

Diarienummer: BOUN.2019.78

Kommunstyrelsen

Kompetensväxling för ökad

kunskapsutveckling

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en större

kompetensväxling inom grundskolan.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Gnesta kommuns grundskolor har under lång tid haft låga betygs- och

kunskapsresultat generellt och särskilt bland pojkar och elever från studieovana hem.

Vidare har skolorna en låg andel behöriga lärare jämfört med såväl rikssnittet som med

kommunerna i Södermanlands län. Att öka andelen behöriga lärare väntas öka

kvaliteten i undervisningen och elevernas kunskapsresultat. För att uppnå detta avser

förvaltningen genomföra en större kompetensväxling för att skapa en ny organisation

med fokus på höjda kunskapsresultat.

Ärendebeskrivning
I barn- och utbildningsförvaltningens framtidsplan ges förvaltningen i uppdrag att

genomföra en kompetensväxling och att arbeta för att skapa inkluderande lärmiljöer,

där så många elever som möjligt ges undervisning inom ramen för den ordinarie

undervisningen. Förvaltningens förslag för att genomföra detta innebär att se över

antalet resurspedagoger och ersätta obehörig personal med behöriga lärare.

Förvaltningens synpunkter
Gnesta kommuns grundskolor har under lång tid haft låga betygs- och

kunskapsresultat generellt och särskilt bland pojkar och elever från studieovana hem.

Det innebär att skolorna inte helt uppfyller sitt kompensatoriska uppdrag.

Betygsresultaten är lägre än genomsnittet för skolor med liknande elevsammansättning

utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer.

Lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är den enskilt viktigaste

kvalitetsfaktorn för elevers lärande. Att undervisningen bedrivs av behöriga lärare är

därför en grundförutsättning för att ge en inkluderande undervisning av hög kvalitet.

Kommunens andel behöriga lärare har länge varit lägre än rikssnittet och lägre än

genomsnittet bland kommuner i Södermanlands län.
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Heltidstjänster

Andel med lärarlegitimation och behörighet i ämnet

2016/17 2017/18 2018/19

Riket 71,4 71,4 70,5

Södermanlands län 65,3 64,2 64,0

Gnesta kommun 61,1 58,3 58,9

Många elever har fått sin undervisning utanför ordinarie undervisning och ofta av

obehörig personal i form av resurspedagoger. Dessa saknar ofta de kunskaper kring att

skapa långsiktig, pedagogisk utveckling för eleven som behöriga lärare har.

Förvaltningens bedömning är att flera av dessa elever kan få sina stödbehov uppfyllda

inom ramen för den ordinarie undervisningen. Detta givet att andelen behöriga lärare

ökar och att arbetet med att skapa inkluderande lärmiljöer fortsätter.

I framtidsplanen ges förvaltningen i uppdrag att genomföra en kompetensväxling.

Genom en större kompetensväxling där obehöriga lärare ersätts av behöriga samt

genom en översyn av behovet av resurspedagoger väntas kvaliteten i undervisningen

öka. Detta väntas i sin tur leda till förbättrade kunskapsresultat och bättre

förutsättningar för skolorna att lyckas i sitt kompensatoriska uppdrag.

Kompetensväxlingen genomförs genom naturlig avgång, att visstidsanställningar inte

förlängs samt genom omplacering eller uppsägning av obehörig personal.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Även om samtliga elever gynnas av att undervisningen bedrivs av behöriga lärare, är

detta särskilt viktigt för att höja pojkarnas kunskapsresultat.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-09-05

2. Protokoll 2019-09-03 - BoU §36

Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-09-03
Ärendenummer: BOUN.2019.78

§ 36

Kompetensväxling för ökad kunskapsutveckling

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en

större kompetensväxling inom grundskolan.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Gnesta kommuns grundskolor har under lång tid haft låga betygs- och
kunskapsresultat generellt och särskilt bland pojkar och elever från studieovana
hem. Vidare har skolorna en låg andel behöriga lärare jämfört med såväl
rikssnittet som med kommunerna i Södermanlands län. Att öka andelen
behöriga lärare väntas öka kvaliteten i undervisningen och elevernas
kunskapsresultat. För att uppnå detta avser förvaltningen genomföra en större
kompetensväxling för att skapa en ny organisation med fokus på höjda
kunskapsresultat.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-08-27

Tjänsteförslag
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en

större kompetensväxling inom grundskolan.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden att bifalla tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.

Beslutet ska skickas till:

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2019-08-27
Diarienummer: BOUN.2019.78

Barn- och utbildningsnämnden

Kompetensväxling för ökad
kunskapsutveckling

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en större

kompetensväxling inom grundskolan.

2. Ärendet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Gnesta kommuns grundskolor har under lång tid haft låga betygs- och

kunskapsresultat generellt och särskilt bland pojkar och elever från studieovana hem.

Vidare har skolorna en låg andel behöriga lärare jämfört med såväl rikssnittet som med

kommunerna i Södermanlands län. Att öka andelen behöriga lärare väntas öka

kvaliteten i undervisningen och elevernas kunskapsresultat. För att uppnå detta avser

förvaltningen genomföra en större kompetensväxling för att skapa en ny organisation

med fokus på höjda kunskapsresultat.

Ärendebeskrivning
I barn- och utbildningsförvaltningens framtidsplan ges förvaltningen i uppdrag att

genomföra en kompetensväxling och att arbeta för att skapa inkluderande lärmiljöer,

där så många elever som möjligt ges undervisning inom ramen för den ordinarie

undervisningen. Förvaltningens förslag för att genomföra detta innebär att se över

antalet resurspedagoger och ersätta obehörig personal med behöriga lärare.

Förvaltningens synpunkter
Gnesta kommuns grundskolor har under lång tid haft låga betygs- och

kunskapsresultat generellt och särskilt bland pojkar och elever från studieovana hem.

Det innebär att skolorna inte helt uppfyller sitt kompensatoriska uppdrag.

Betygsresultaten är lägre än genomsnittet för skolor med liknande elevsammansättning

utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer.

Lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är den enskilt viktigaste

kvalitetsfaktorn för elevers lärande. Att undervisningen bedrivs av behöriga lärare är

därför en grundförutsättning för att ge en inkluderande undervisning av hög kvalitet.

Kommunens andel behöriga lärare har länge varit lägre än rikssnittet och lägre än
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genomsnittet bland kommuner i Södermanlands län.

Heltidstjänster

Andel med lärarlegitimation och behörighet i ämnet

2016/17 2017/18 2018/19

Riket 71,4 71,4 70,5

Södermanlands län 65,3 64,2 64,0

Gnesta kommun 61,1 58,3 58,9

Många elever har fått sin undervisning utanför ordinarie undervisning och ofta av

obehörig personal i form av resurspedagoger. Dessa saknar ofta de kunskaper kring att

skapa långsiktig, pedagogisk utveckling för eleven som behöriga lärare har.

Förvaltningens bedömning är att flera av dessa elever kan få sina stödbehov uppfyllda

inom ramen för den ordinarie undervisningen. Detta givet att andelen behöriga lärare

ökar och att arbetet med att skapa inkluderande lärmiljöer fortsätter.

I framtidsplanen ges förvaltningen i uppdrag att genomföra en kompetensväxling.

Genom en större kompetensväxling där obehöriga lärare ersätts av behöriga samt

genom en översyn av behovet av resurspedagoger väntas kvaliteten i undervisningen

öka. Detta väntas i sin tur leda till förbättrade kunskapsresultat och bättre

förutsättningar för skolorna att lyckas i sitt kompensatoriska uppdrag.

Kompetensväxlingen genomförs genom naturlig avgång, att visstidsanställningar inte

förlängs samt genom omplacering eller uppsägning av obehörig personal.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Även om samtliga elever gynnas av att undervisningen bedrivs av behöriga lärare, är

detta särskilt viktigt för att höja pojkarnas kunskapsresultat.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-08-27

Anne Hedlund Alice Kyander

Tf. förvaltningschef Utredare
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Sändlista
~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2019-09-09

Diarienummer: KS.2019.231

Kommunstyrelsen

Återrapportering underskott barn- och

utbildningsnämnden

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna barn- och utbildningsnämndens återrapportering.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar att gå med underskott på 7,5 miljoner kr

vid årets slut. Enligt kommunens framtidsplan 2019-2020 ska ett befarat underskott

återrapporteras till det i sammanträde som är närmast i tid för kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har i nämndbeslut från den 13 augusti 2019 , § 35,

samt i nämndbeslut från sammanträdet den 3 september 2019, § 38- 39, rapporterat

om nämndens prognostiserade underskott.

Vid sammanträdet i den 13 augusti 2019 beslutade barn-och utbildningsnämnden att

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ytterligare åtgärder för det

prognostiserade underskottet , se § 35.

Vid sammanträdet den 3 september 2019 redovisades åtgärder vilket nämnden

godkände. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ge förvaltningen ytterligare

uppdrag att återkomma med fler åtgärder för att minska underskottet för 2019 samt

åtgärder för att nå budget i balans 2020.

Förvaltningens synpunkter
I den av kommunfullmäktige antagna Framtidsplanen 2019-2020 för Gnesta kommun

framgår att när en nämnd befarar en större avvikelse ska detta rapporteras till berörd

nämnd, samt att berörd nämnd ska ge ett förslag till hur underskottet ska hanteras.

Återkoppling ska ske till det kommunstyrelsesammanträde som är närmast i tid.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Ej tillämplig på ärendet.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Enligt Framtidsplan 2019-2021 Gnesta kommun ska avvikelser vid budgetuppföljning i

nämnderna återrapporteras till kommunstyrelsen.
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Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-09-09

Anne Hedlund

Tf. förvaltningschef

Barn- och utbildningsförvaltningen



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2019-08-22

Diarienummer: KS.2019.140

Kommunstyrelsen

Bolagsordningar kommunala bolag-

revidering Gnesta Centrumfastigheter

AB

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta det reviderade förslaget till bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter AB.

Sammanfattning
Bolagsverket har informerat Gnesta kommun om att Bolagsordningen för Gnesta

Centrumfastigheter AB, antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-17, behöver

revideras.

Förändringarna och kompletteringar är markerad med gul markering i den bifogade

Bolagsordningen för Gnesta Centrumfastigheter.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-08-22

2. Bolagsordning Gnesta Centrumfastigheter AB

Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

~ Gnesta Centrumfastigheter AB

Anna Sandklef

Tf. Kommunchef



Bolagsordning för Gnesta Centrumfastigheter
Org nr 556859-2843
Antagen KF 2019-09-xx

§ 1 Firma

Bolagets firma är Gnesta Centrumfastigheter AB.

§ 2 Säte

Styrelsens skall ha sitt säte i Gnesta kommun.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta samt utveckla fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet för bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala
likställighetsprinciperna främja en positiv utveckling i Gnesta centrum samt bedriva
verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska alla behållna tillgångar tillfalla Gnesta kommun.

Kommunfullmäktige ska av bolaget beredas möjlighet att ta ställning till större principiella frågor
innan dessa beslutas av bolaget.

§ 5 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 50 000 kronor och högst 70 000 kronor.

§ 6 Aktiebelopp

Aktie ska lyda på 1 000 kr.

§ 6 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 50 000 stycken och högst 70 000 stycken.

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst 3 5 ledamöter och högst 7. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i
Gnesta kommun för tiden från den ordinarie bolagstämma som följer närmast efter valet till
kommunfullmäktige intill den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande.

§ 8 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande



direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller intill den sista ordinarie bolagsstämma som följer
efter nästa val till kommunfullmäktige.

§9 Lekmannarevisor

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Gnesta kommunfullmäktige utse en
lekmannarevisor och en suppleant.

§ 10 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten eller med e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden behandlas.
1 Stämmans öppnande.
2 Val av ordförande vid stämman.
3 Upprättande och godkännande av röstlängd.
4 Godkännande av dagordning
5 Val av en eller två justeringsmän.
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5 Godkännande av dagordning.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorns
granskningsrapport i förekommande fall koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen.

8 Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, och revisorn och lekmannarevisor med suppleant.
10 Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
11 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår. 1/1 - 31/12.

§ 13 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Gnesta kommun möjlighet att ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.



§ 13 14 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Gnesta kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder
ej möts på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 14 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gnesta kommun.



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 190624

Diarienummer: KS.2019.170

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport - Granskning av

teknisk IT-säkerhet och intrångsskydd

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun genomfört en
granskning av det interna intrångsskyddet. Revisionsfrågan som har varit styrande för
granskningen har formulerats enligt följande: Har kommunstyrelsen säkerställt att
Gnesta kommuns nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande
för att reducera risker för obehörigt intrång till acceptabel nivå?

Förvaltningens synpunkter
Efter genomförd granskning är PWC:s sammanfattande bedömning att
kommunstyrelsen ej säkerställt att Gnesta kommuns nuvarande tekniska IT-säkerhet
är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till en
acceptabel nivå.

Rekommendationer till Gnesta kommun efter granskningen är följande:
· att ansvarsområdet för IT-säkerhet tydliggörs inom hela kommunen.
att kommunen uppdaterar sina policydokument samt upprättar de dokument
som saknas enligt informationssäkerhetspolicyn.

· att man ser över sin förmåga att detektera och agera på incidenter och intrång.
· att man ser över och stärker sin lösenordspolicy.

Förvaltningen instämmer med PWC:s rekommendationer och har vidtagit åtgärder i

enlighet med revisionsrapporten. Reviderande av policydokument och framtagande av

det som enligt PWC saknas kommer göras och genomföras av IT-enheten framöver.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenser som uppstår kommer hanteras i den vanliga

budgetprocessen på respektive förvaltning.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
PWC´s rapport är könsneutral och lika för alla därför har ingen jämställdhetsanalys

genomförts till denna tjänsteskrivelse då det bedöms som icke aktuellt i detta ärende.



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Överensstämmelse med kommunens styrdokument
En uppdaterad Informationssäkerhetspolicy med tillhörande dokument kommer

skrivas fram till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 20190624 2019.170

2. Revisionsskrivelse 20190605

3. Revisionsrapport 20190605

Beslutet ska skickas till
~ IT-chef

~ Revisionen

Anna Sandklef Hans Haglund

Tf. Kommunchef Enhetschef
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Revisionsrapport: Granskning av teknisk IT-säkerhet och intrångsskydd 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun genomfört en 
granskning av det interna intrångsskyddet. Revisionsfrågan som har varit styrande för 
granskningen har formulerats enligt följande: Har kommunstyrelsen säkerställt att Gnesta 
kommuns nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera 
risker för obehörigt intrång till acceptabel nivå? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen ej 
säkerställt att Gnesta kommuns nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräcklig och 
tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till en acceptabel nivå. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningarna av de sex kontrollfrågorna för 
granskningen, vilka redovisas i rapporten. En sekretessbelagd detaljerad rapport med resultat 
från genomförd intrångstest har lämnats över till IT-chefen i Lindesbergs kommun för att ge 
kommunen möjlighet att omedelbart vidta säkerhetshöj ande åtgärder. 

Rekommendationer till Gnesta kommun efter granskningen är följande: 
• att ansvarsområdet för IT-säkerhet tydliggörs inom hela kommunen. 
• att kommunen uppdaterar sina policydokument samt upprättar de dokument som 

saknas enligt informationssäkerhetspolicyn. 
• att man ser över sin förmåga att detektera och agera på incidenter och intrång. 
• att man ser över och stärker sin lösenordspolicy. 

Gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bifogad rapport, som härmed överlämnas till 
kommunstyrelsen för svar och till fullmäktige för kännedom. Rapporten har behandlats och 
godkänts vid revisorernas möte 2019-06-05. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen 
senast 20 september 2019. 
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Metod 5 

Faktiskt genomförande 5 

Iakttagelser 7 
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PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gnesta kommun genom-
fört en granskning av det interna intrångsskyddet hos Gnesta kommun. Revisions-
frågan som har varit styrande för granskningen har formulerats enligt följande: 

Har kommunstyrelsen säkerställt att Gnesta kommuns nuvarande tekniska IT-
säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt in-
trång till acceptabel nivå? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrel-
sen ej säkerställt att Gnesta kommuns nuvarande tekniska IT-säkerhet är tillräck-
lig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till en accepta-
bel nivå. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningarna av de sex kontroll-
frågorna för granskningen, vilka redovisas i rapporten. 

Kontrollmål Bedömning 

Hur upptäcks en eventuell attack? 

 

0 

   

0 

   

0 

     

Hanteras icke önskvärda incidenter på ett ändamålsenligt 
sätt'? 

 

0 

   

0 

   

0 

     

Hur är säkerheten avseende intrång av interna aktörer? 

 

• 

   

0 

   

0 

     

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i frågor kring 
den övergripande IT-säkerheten? 

 

• 

   

0 

   

0 

     

Finns styrande IT-dokumentation på plats och revideras 
dessa regelbundet? 

 

• 

   

0 

   

0 

     

Är befintlig dokumentation uppdaterad och löpande revi-
derad enligt god praxis? 

     

0 

   

0 
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En sekretessbelagd detaljerad rapport med resultat från genomförd intrångstest har 
lämnats över till IT-chefen i Lindesbergs kommun för att ge kommunen möjlighet att 
omedelbart vidta säkerhetshöjande åtgärder. Rekommendationer till Gnesta kom-
mun efter granskningen är följande: 

• PwC rekommenderar att ansvarsområdet för IT-säkerhet tydliggörs inom 
hela kommunen. 

• PwC rekommenderar att kommunen uppdaterar sina policydokument samt 
upprättar de dokument som saknas enligt informationssäkerhetspolicyn. 

• PwC rekommenderar att man ser över sin förmåga att detektera och agera 
på incidenter och intrång. 

• PwC rekommenderar att man ser över och stärker sin lösenordspolicy. 

.L 
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Bakgrun,. 

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen skall granska 

styrelser, nämnder och fasta fullmäktigeberedningar. 

Kommunstyrelse och facknämnder skall förvalta och genomföra verksamheten i en-

lighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget 
måste respektive organ bygga upp system och verktyg för ledning, styrning, upp-
följning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på 
avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte be-
drivs och utvecklas på avsett sätt. 

Revisorerna har uppmärksammat att risker och hot från det framväxande digitala 
landskapet, s.k. cyberrisker, får ökande uppmärksamhet från både företag och 
myndigheter. Detta främst orsakat av de senaste årens snabba digitala utveckling 
med följande exponering mot Internet samt ökad användning av smartphones och 
andra bärbara enheter hos medarbetare, både privat och i yrkeslivet. Ökad aktivitet 
bland kriminella och andra antagonistiska aktörer bidrar också starkt till den väx-
ande hot-bilden. 

Man har från såväl näringsliv som offentlig sektor insett att den hot- och riskbild 
som växer fram behöver tolkas och göras begriplig så att relevanta och balanse-
rade motåtgärder kan vidtas. I grund och botten handlar det om behovet att skydda 
sig mot angripare som oavbrutet arbetar för att hitta nya vägar att stjäla, förstöra el-
ler på annat sätt manipulera informationstillgångar eller informationsinfrastruktur. 

Revisorerna har i sin riskanalys för 2019 bedömt att det finns en risk att kommun-
styrelsen inte har säkerställt att den tekniska IT-säkerheten är tillfredsställande gäl-
lande obehörigt intrång och har därför gett PwC ett uppdrag att granska området. 

Syfte och Revisionsfråga/-or 

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

Har kommunstyrelsen säkerställt att Gnesta kommuns nuvarande tekniska IT-
säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt in-
trång till en acceptabel nivå? 

Revisionskriterier 

Revisionskriterierna utgörs av nedanstående: 

• Kommunallagen 

• Budget 2019 

• IT-styrdokument 
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kontro!fmå! 

Följande kontrollfrågor har använts vid granskningen för att besvara revisionsfrå-
gan: 

• Hur upptäcks en eventuell attack? 

• Hanteras icke önskvärda incidenter på ett ändamålsenligt sätt? 

• Hur är säkerheten avseende intrång av interna aktörer? 

• Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i frågor kring den övergripande 
IT-säkerheten? 

• Finns styrande IT-dokumentation på plats och revideras dessa regelbun-
det? 

• Är befintlig dokumentation uppdaterad och löpande reviderad enligt god 
praxis? 

Avg rä nsn in ci 

Revisionen avser att granska kommunstyrelsen och avgränsas till år 2019 samt till 
granskningens kontrollfrågor. 

Nominerade system 
Alla system på Gnesta kommuns interna nätverk ansågs vara nominerade system 
och således inom ramen för tekniska tester. 

Metod 

Vid granskning av teknisk IT-säkerhet och intrångsskydd används PwC:s koncept 
Cybersecurity assessment. Detta koncept innebär genomgång av 
systemuppsättning och tekniska tester mot Gnesta kommuns IT-miljö. Genom en 
intern penetrationstest gås Gnesta kommuns tekniska miljö igenom och eventuella 
brister identifieras. Testerna utförs från insidan. 

Faktiskt genomförande 

Granskning av intrångsskydd hos Gnesta kommun har genomförts dels genom in-
trångstest och dels genom analys av kommunens dokumentation. Huruvida den för 
granskningen relevanta dokumentationen är uppdaterad och löpande revideras en-
ligt god praxis har varit av särskilt intresse. 

Intrångstestet har genomförts i följande delar: 

• Informationsinsamling - nätverk, system och rutiner har kartlagts i möjligaste 
mån. Kritiska system och data har identifierats för att möjliggöra en värde-
ring av sårbarhetens potential, det vill säga svårighetsgraden i intrångsför-
söket i relation till den förmodade skadan. 
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• Tekniska tester - sårbarheter har eftersökts på identifierade 
system. Identifierade sårbarheter har använts i syfte att skapa utökade an-
vändarrättigheter och i förlängningen för att testa att utläsa känslig informat-
ion. 

• Rapportering - resultatet av informationsinsamlingen och de 
tekniska testerna har sammanställts och bedömts. Intrångstester, beskriv-
ning av sårbarheter och slutsatser har sammanställts i en teknisk rapport 
som delas med Gnesta kommun. 

Dokumentgranskning genomfördes i följande delar: 

• Dokumentationsinsamling — insamling av den dokumentation som Gnesta 
kommun har och som var relevant för granskningen. 

• Dokumentgranskning — övergripande genomgång av den tillgängliga doku-
mentationen för att bilda sig en uppfattning om huruvida denna är uppdate-
rad och löpande revideras enligt god praxis. 

Intervjuer har genomförts med: 

• IT-chef i Gnesta kommun 

• IT-driftpersonal i Gnesta kommun 

• IT-supportpersonal i Gnesta kommun 
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Iakttagelser 
Hur upptäcks en eventuell attack? 

Iakttagelser 

Vid intervjuer framkom det att grupperingen för IT-drift har till uppgift att övervaka 
IT-miljön och vid ett eventuellt intrång eller annan form av attack, så ska detta 
eskaleras till IT-chefen. IT-driften utvärderar även intrånget i ett första skede för att 
få en tidig indikation på hur allvarlig incidenten är. IT-chefen har sedan i sin tur 
ansvar att kommunicera ut detta till de berörda. 

Under intrångsgranskningen som PwC utfört så har ett fåtal attacker upptäckts via 
ett system som sedan larmat driftpersonalen om detta. Inom ramen för den 
granskning av intrångsskydd som PwC genomfört har Gnesta kommun meddelat 
att ett fåtal angrepp på IT-miljön har upptäckts. 

Bedöniniilg 

Då Gnesta kommun endast har upptäckt ett fåtal av alla de angrepp som har utförts 
under granskningen så bedöms kontrollfrågan som delvis uppfyllt. 

Hanteras icke önskvärda incidenter på ett ändamålsenligt sätt? 

Takttagelser 

Enligt kommunens Informationssäkerhetspolicy som är fastställd november 2013, 
är hanteringen av informationen en viktig del i risk- och sårbarhetsanalyser samt att 
informationssäkerhet är en integrerad del av kommunens verksamhet. 

Dokumentet redovisar även att alla som hanterar informationstillgångar ansvarar 
för att upprätthålla informationssäkerheten och ska rapportera incidenter som kan 
påverka säkerheten för kommunens informationstillgångar till systemägaren som 
sedan ansvarar för att rapportera vidare till informationssäkerhetssamordnaren. 
Kommunen har ingen informationssäkerhetssamordnare i dagsläget utan det är IT-
chefen som tar på sig det ansvaret då formellt ansvar saknas. Kopplat till de tek-
niska tester som utförts inom ramen för granskningen har Gnesta kommun medde-
lat upptäckt av icke önskvärda incidenter till PwC. 

Bedömning 

Enligt lnformationssäkerhetspolicyn är det informationssäkerhetssamordnaren som 
ansvarar för hanteringen av incidenter, och Gnesta kommun har i dagsläget ingen 
som formellt innehar den rollen. IT-chefen fick under granskningen information från 
IT-driften att det pågick scanningar i nätet, bedömningen blir därmed delvis 
uppfyllt. 

Hur är säkerheten avseende intrång av interna aktörer? 

Iakttagelser 

Gnesta kommun har 802.1x i sitt nätverk vilket innebär skydd mot icke godkänd ut-
rustning. Vid granskningen så slogs detta av för att PwC skulle kunna utföra sin 

igt 
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MEM  Hög 
r Medel 

Låg 
1~ Information 

granskning vilket simulerade att attacken skulle komma från en intern dator. 

PwC har under de tester som genomförts observerat ett flertal brister i IT-miljön. 
Dessa har lett till att PwC har kunnat anskaffa sig högsta behörighet i kommunens 
IT-miljö och delvis blivit upptäckta. I den tekniska rapport som har levererats till 
kommunens IT-chef redogörs respektive sårbarhet närmare för. Varav de 8 sårbar-
heterna som hittats så är 5 av dessa allvarliga. 

Bedömning 

PwC utgick från att enbart ha ett system inkopplat utan några behörigheter till att 
tillförskaffa sig domänadministratörsbehörigheter via flertalet sårbarheter, vilket gör 
att bedömningen för denna kontrollfråga blir ej uppfyllt. 

Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning i frågor kring den övergripande IT.. 
säkerheten? 

Iakttagelser 

I kommunens informationssäkerhetspolicy beskrivs att kommunstyrelsen har det 
övergripande ansvaret för informationssäkerheten. För det operativa ansvaret så är 
det informationssäkerhetssamordnaren som har det. Gnesta kommun saknar en in-
formationssäkerhetssamordnare vilket i praktiken har inneburit att IT-chefen tagit 
på sig det ansvaret. Både IT-chefen och de intervjuade personerna var av den upp-
fattningen att IT-säkerhetsansvaret låg hos IT-chefen. 

Bedömning 

Gnesta kommun har upprättad dokumentation som beskriver ansvarsfördelningen 
vad gäller IT- och informationssäkerhet i kommunen, den stämmer inte överens 
med hur ansvarsfördelningen ser ut idag på IT-avdelningen då det generella ansva-

 

8 

pwe 



ret ligger hos IT-chefen. Detta gör att bedömningen för denna kontrollfråga blir ej 
uppfyllt. 

Finns styrande IT-dokumentation på plats och revideras dessa regelbundet? 

Iakttagelser 

Dokumentgranskningen genomfördes på plats hos Gnesta kommun. PwC informe-

rade om att syftet med dokumentgranskningen var att gå igenom vilken IT-
dokumentation som finns att tillgå för Gnesta kommun samt vilket tillstånd doku-
mentationen är i. IT-relaterad dokumentation, som exempelvis IT-policy, IT-strategi, 
rutiner, instruktioner, kris- och katastrofplan, backupplan m.m. efterfrågades. 

PwC fick ta del av ett fåtal dokument och merparten av dessa var daterade 2013. 

Det konstaterades att Gnesta kommun inlett ett arbete 2013 med att föra in en do-
kumentstruktur, men att projektet stannat upp och inte kommit igång igen. Doku-
mentation som granskats har även hänvisat till roller och ytterligare dokumentation 

som inte funnits i praktiken 

Dokument Typ Kommentar 

Informationssäkerhetsinstruktion för an- 
vändare 

Policy Senast uppdaterad 2013-11-19 

InformationssakerhetsPolicy_KF_131111 Policy Senast uppdaterat 2013-11-11 

Hänvisar till 2 st dokument som 
ännu ej finns framtagna: 

• Förvaltning (Infosäk F) 
• Kontinuitet och Drift (In-

fosäk KD) 

Ansvarsförbindelse användare Gnesta 
kommun 

Ansvarsför-
bindelse 

 

Driftdokumentation Anteckningar Saknar versionsbeteckning 
Saknar dokumentägare 
Saknar datum för förändring 

BeCM171Y7 

Det finns dokumentation på Informationssäkerhetspolicy samt Informationssäker-
hetsinstruktion för användare, dock är båda senast reviderade november 2013 
samt ej fullständiga. PwC tog inte del av fler styrande dokument i denna gransk-
ning. Bedömningen för kontrollfrågan är ej uppfyllt. 
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Är befintlig dokumentation uppdaterad och löpande reviderad enligt god 
praxis? 

Iakttagelser 

Övrig dokumentation som granskningen fick ta del av var en omfattande driftdoku-
mentation. Driftdokumentationen innefattade rutiner, kontaktuppgifter och informat-
ion gällande hanteringen av systemen. Denna dokumentation var utan versionsbe-
teckning, datum och ägare, vilket innebar att PwC inte kunde utläsa om doku-
mentationen var aktuell. 

Bedömning 

Dokumentationen för de styrande dokumenten var senaste ändrade 2013. 

För driftdokumentation så saknas datum för senaste uppdatering. 
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Revisionei bedömning 
l frågan om kommunstyrelsen säkerställt att Gnesta kommuns nuvarande tekniska 
IT-säkerhet är tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt 
intrång till acceptabel nivå, så är vår sammanfattande bedömning efter granskning-
en, ej uppfyllt. 

De tekniska tester som PwC har genomfört påvisar brister i kommunens IT-
säkerhet både vad det gäller förmågan att stå emot angrepp samt förmågan att 
upptäcka och agera på angrepp. 

Dokumentgranskningen visar att det saknas dokumentation som beskriver proces-

 

sen för arbetet med IT-säkerhet och det operativa IT-säkerhetsarbetet hänvisar till 
en roll som inte existerar på kommunen. 

Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

 

Hur upptäcks en eventuell Delvis uppfyllt 

   

attack? PwC har erhållit en sammanställning 
av Gnesta kommun vilka angrepp de 

 

0 

  

har upptäckt under testerna. En 
iaktagelse här är att Gnesta kommun 

 

0 

  

endast har upptäckt ett fåtal av alla 
de angrepp som har utförst. 

 

0 

   

Bedömningen blir därför delvis 
uppfyllt. 

   

- 
Hanteras icke önskvärda Delvis uppfyllt 

   

incidenter på ett ända- Enligt Informationssäkerhetspolicyn 

 

0 

 

målsenligt sätt? är det informationssäkerhetssam-

     

ordnaren som ansvarar för hante-
ringen av incidenter, och Gnesta 

 

0 

  

kommun har i dagsläget ingen som 
innehar den rollen. IT-chefen fick 
under granskningen information från 

 

0 

   

IT-driften att det pågick scanningar i 
nätet. 

   

- 
Hur är säkerheten avse- Ej uppfyllt 

   

ende intrång av interna PwC utgick från att enbart ha ett sy- 

 

0 

 

aktörer? stem inkopplat utan några behörig-

     

heter till att tillförskaffa sig domän- 
administratörsbehörigheter via flerta-

  

0 

  

let sårbarhet, vilket gör att bedöm-
ningen för denna kontrollfråga blir ej 
uppfyllt. 

 

0 
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Finns en tydlig roll- och Ej uppfyllt 

 

,III 

 

ansvarsfördelning i frågor 
kring den övergripande IT- 

Gnesta kommun har upprättad 
dokumentation som beskriver an-

  

• 

 

säkerheten? svarsfördelningen vad gäller IT- och 
informationssäkerhet i kommunen, 
den stämmer inte överens med hur 
ansvarsfördelningen ser ut idag på 

 

0 

0 

   

IT-avdelningen då det generella an-
svaret ligger hos IT-chefen. Detta 
gör att bedömningen för denna kon-
trollfråga blir ej uppfyllt. 

 

Finns styrande IT- Ej uppfyllt 

 

•II 

 

dokumentation på plats 
och revideras dessa regel- 

Informationssäkerhetspolicy samt 
Informationssäkerhetsinstruktion för 

 

• 

 

bundet? användare, är båda senast revide- 
rade november 2013. 

 

0 

    

0 

  

PwC tog inte del av fler styrande 
dokument i denna granskning. 

     

- 
Är befintlig dokumentation Ej uppfyllt 

   

uppdaterad och löpande 
reviderad enligt god 

Dokumentationen för de styrande 
dokumenten var senaste ändrade 

 

• 

 

praxis? 2013. 

 

0 

  

För driftdokumentation så saknas 
datum för senaste uppdatering. 

 

0  

  

Rekommendationer 

• PwC rekommenderar att ansvarsområdet för IT-säkerhet tydliggörs inom 
hela kommunen. 

• PwC rekommenderar att kommunen uppdaterar sina policydokument samt 
upprättar de dokument som saknas enligt informationssäkerhetspolicyn. 

• PwC rekommenderar att man ser över sin förmåga att detektera och agera 
på incidenter och intrång. 

• PwC rekommenderar att man ser över och stärker sin lösenordspolicy. 

12 
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Gradering 

  

Beskrivning 

 

     

     

Hög En sårbarhet med hög risk är något man bör åtgärda omedel-

bart. De är relativt lätta för en angripare att utnyttja och kan 

förse denne med full access till de berörda systemen. 

Medel En sårbarhet med medel risk är oftast svårare att utnyttja och 

ger inte samma tillgång till det drabbade systemet. 

Låg En sårbarhet med låg risk ger ofta information till en angripare 
och kan hjälpa denne i kartläggning inför en attack. Dessa bör 

åtgärdas i mån av tid, men är inte lika kritiska som övriga bris-

ter. 

Information En teknisk eller administrativ brist som bör åtgärdas eller ett 

förslag på förbättring. 

Bilaga 1 — Riskgradering intrångstester 

Följande graderingar används i dokumentet för att redovisa den risk en viss sår-

barhet utgör. 

2019-06-05 

Tobias Bjööm Mikael Grönvik 
Uppdragsledare Projektledare 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 
556029-6740) (PwC) på uppdrag av Gnestas kommun förtroendevalda revisorer 
enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av beslutad projektplan. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förli-
tar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 201-08-19

Diarienummer: KS.2019.179

Kommunstyrelsen

Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands

kulturplan 2019-2022)

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Godkänna Region Sörmland och Kultur & Utbildnings förslag till aktivitetsplan

2020 inom Kulturplan Sörmland 2019-2022, för det regionala kulturarbetet.

Sammanfattning
Kultur & Utbildning, Region Sörmland önskar synpunkter på förslag till

aktivitetsplanen inom Kulturplan Sörmland 2019-2022. Kulturplanen är ett flerårigt

styrande dokument med årligen fastställda aktivitetsplaner, varför det är angeläget att

regelbundet få synpunkter och förslag från kommunerna.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet för

Sörmlands kommuner och Region Sörmland, önskas eventuella synpunkter från

Gnesta kommun på förslag till aktivitetsplan 2020 inom Kulturplan Sörmland 2019-

2022, för det regionala kulturarbetet. Bifogar ett remissförslag till aktivitetsplan 2020.

Kulturplan Sörmland 2019-2022 fastställdes i november 2018. Notera att

aktivitetsplanen är kopplad till kulturplanen, varför dessa bör läsas parallellt.

Synpunkter och förslag som relaterar till den målbild och prioriteringar som är

fastställd i kulturplanen, till de nationella kulturpolitiska målen och till kriterierna för

kultursamverkansmodellen önskas från Region Sörmland.

Gnesta kommuns kultursamordnare har deltagit på samtliga samkulturmöten som har

hållits i länet under året. I arbetet har kommunens synpunkter beaktats. Därför har

förvaltningen inga fler synpunkter utan föreslår att remissen godkänns.

Gnesta kommun anser att aktivitetsplanen för regionen gynnar kommunens invånare.

Både i perspektivet att få kultur lokalt i Gnesta kommuns geografiska område. Men

också på annan ort i regionen samt att ett brett utbud av kulturevenemang och

kulturaktiviteter finns att tillgå i kommunen och länet.

Ekonomiska konsekvenser
I och med att detta är en aktivitetsplan kan tillkommande kostnader uppkomma för

arrangörskostnader såsom lokalhyra och marknadsföring. Det avser engångskostnader

och finns planerade för inom kommunens kulturarrangemangsbudget.



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Remissen på Region Sörmlands aktivitetsplan bedöms vara jämställd och tar hänsyn

till de sju diskrimineringsgrunderna.

Överensstämmelse med kommunens styrdokument
Förslaget till beslut är förenligt med de mål som kommunen antagit att Gnesta ska vara

en attraktiv kommun att leva, verka och bo i samt ett starkt, brett och inkluderande

föreningsliv.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-08-19

2. Remissversionen Region Sörmlands aktivitetsplan 2020, 2019-06-20

3. Aktivitetsplan 2020

4. Kulturplan Sörmland 2019-2022

Beslutet ska skickas till
~ Mikael Palo, kultur.utbildning@regionsormland.se.

Anna Sandklef Carina Nilsson

Tf. Kommunchef Kultursamordnare
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REGION 
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HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR 

Mikael Palo 2019-06-20 KN-KUS19-0056 

Till mottagare av förslag till Aktivitetsplan 
2020, inom Kulturplan Sörmland 2019-2022 

Hej! 

På uppdrag av Samkultur Sörmland, det regionala kultursamverkansorganet 
för Sörmland och Region Sörmland, ber vi om att få eventuella synpunkter 
från Er, på förslag till aktivitetsplan för 2020 inom Kulturplan Sörmland 
2019-2022, för det regionala kulturarbetet. 

Kulturplanen är ju ett flerårigt styrande dokument, med årligen fastställda 
aktivitetsplaner, varför vi ser det som angeläget att regelbundet få era 
synpunkter och förslag. Kulturplan 2019-2022 fastställdes i november 2018, 
och vi ber Er därför notera att aktivitetsplanen är kopplad till kulturplanen, 
varför dessa bör läsas parallellt. https://regionsormland. se/kultur/ Vänligen 
notera att något avsnitt i aktivitetsplanen inte är helt klart eller beslutat till 
dagens datum, vilket anges i förslaget. Detta innebär att kompletteringar 
kommer att tillföras planen. 

Vi uppskattar särskilt synpunkter och förslag som relaterar till den målbild 
och prioriteringar som är fastställd i kulturplanen, till de nationella 
kulturpolitiska målen och till kriterierna för kultursamverkansmodellen. 
Även synpunkter och förslag inom tvärsektoriella områden tas gärna emot. 

Remissynpunkter på aktivitetsplanen 2020 inom kulturplanen 2019-2022 
önskas oss tillhanda senast den 23/9 2019, gärna på mail till 
kultur.utbildning@regionsormland.se. 

Vänliga hälsningar 
Nyköping d s o 

Mikael Palo 
Kultur- och utbildningschef 

Namn: Titel: 

Mikael Palo Förvaltningschef 
E-post: Besöksadress: 

Mikael.palo@regionsormland.se Tolagsgatan 8 
Fax: Telefon (Vdxel): 

0155-28 55 42 0155-24 50 00 

Telefon (Direkt): Mobil: 

0155-24 57 84 070-518 72 42 
Postadress: 

Box 314, 611 26 Nyköping 
E-post (Landstinget): 

kultur.utbildning@regionsormland.se 

Sidan 1(1) 



registratorer 

Från: Gnesta kommun 
Skickat: den 24 juni 2019 07:40 
Till: registratorer 
Ämne: VB: Remissförfågan kulturplan 
Bifogade filer: Rennissförfrågan aktivitetsplan 2020 Kulturplan Sörmland 2019-2022.doc; 

Remissversion Aktivitetsplan 2020 (Kulturplan Sörmland 2019-20209).pdf 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddela ndeflagga 

Med vänliga hälsningar 

Gnesta kommun 1 Kommunkansliet 

GNESTA 
KOMMUNIY 
Kommunledningskontoret 1 Västra storgatan 15 1 646 80 Gnesta 
Telefon: 0158-275 000 1 Växel: 0158-275 000 
www.gnesta.se 1 gnesta.kommun@onesta.se 

Från: Palo, Mikael [mailto:Mikael.Palo@regionsormland.se] 

Skickat: den 20 juni 2019 13:50 

Till: eskilstuna.kommun@eskilstuna.se; kommun@vingaker.se; konnmunen@katrineholm.se; 
kommun@strangnas.se; Gnesta kommun <gnesta.konnmun@gnesta.se>; flenskonnnnun@flen.se; 
konnmun@nykoping.se; trosa@trosa.se; kommun@oxelösund.se <konnmun@xn--oxelsund-q4a.se> 
Kopia: Kultur o Utbildning, registrator <Kultur.Utbildning@regionsormland.se> 
Ämne: Rennissförfågan kulturplan 

Hej! 

Översänder önskemål om synpunkter från Er, avseende aktivitetsplan 2020 inom Kulturplan Sörmland 2019-2022, 
enligt bilagor. Vänligen notera önskemål om svarstid. 

Tack & mvh/Mikael 

Mikael Palo 
Kultur- & utbildningschef 
Region Sörmland, Kultur & Utbildning 
Postadress: Box 314, 611 31 NYKÖPING 
Besöksadress: Tolagsgatan 8, Nyköping 
Telefon: 0155-245784, Mobil: 070-5187242 
mikael.paloareqionsormland.se  

REGION 
SöRM LAND 

www.reqionsormland.se 



Remissversion: Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-2022) 
Gnesta kommun 

Ink: 2019 -03- 20 
Dnr:  

För handläggning'  

AKTIVITETSPLAN 2020 
Mikael Palo skriver förord inkl. uppföljning och utvärdering. 

GEMENSAMMA REGIONALA 
UTVECKLINGSOMRÅDEN 

Nationella minoriteter 2019-2022 

• Ta fram och implementera en länsgemensam strategi för arbetet med de nationella 
minoriteterna i Sörmland 

• Utveckla det sverigefinska arbetet med de finska förvaltningskommunerna Eskilstuna, 
Oxelösund, Trosa samt samverkansparten Nyköpings kommun 

Andra gemensamma utvecklings- och 
bevakningsområden 

• Se över förutsättningarna för den regionala verksamhetens stöd till länets kulturskolor 
• MU-uppdragsersättning 

PROFESSIONELL DANS-, TEATER- OCH 
MUSIKVERKSAMHET 

Scenkonst Sörmland 

Övergripande samtliga verksamhetsområden 
• Delta med seminarier och sceniska inslag i konventet Folk & Kultur för att främja 

reflektion och inspirera till debatt 



Remissversion: Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-2022) 

• Arbeta med mångfald, HBTQ+, genus och jämställdhet för att säkerställa inkludering 
och representation 

• Fortsätta den nära dialogen med lokala och regionala arrangörer i syfte att uppmuntra 
nya samt stärka befintliga nätverk 

• Delta i internationellt scenkonstnätverk för verksamhetsutveckling 
• Fortsätta delta i olika nationella nätverk för verksamhetsutveckling 

Under perioden lyfter och använder Scenkonst Sörmland en mångfald av miljöer och 
scener får upplevelser, reflektion och möten mellan och med regionens invånare. 

• Scenkonst Sörmland ska producera en verksamhetsövergripande barnkulturfestival 
som ska äga rum på tre platser i Sörmland. Målgruppen är barn och unga som inte 
lämnar hemorten under semester 

Dans 

Fortsatt egen produktion av dansverk som anpassas efter den sörmländska kulturella 
infrastukturen. Fler speltillfällen, utökat publikarbete och god dialog med samarrangörer 
om innehåll, form och spelplatser. 

• Produktion av ett dansverk av Viktor Fröjd (urban dans/street). Tema och form ska 
utvecklas tillsammans med stadsplanerare, tjänstpersoner som jobbar med hållbar 
utveckling, näringsliv etc. i Flen, Vingåker, Katrineholm, utifrån spelplatser och 
sammanhang. Verket ska spelas på platser som gör att publik som inte tidigare upplevt 
dans som konstform nu gör det 

Erbjuda möjlighet till prövande och utvecklande av utmanande konstnärliga idéer och 
innovativa skapande-processer. 

• Produktion av ett dansverk av Lotta Gahrton (modern dans). Verket utgår från ett av 
årets (2019) communitydansprojekt på Gläntan i Vingåker, ett behandlingshem för 
unga med svåra beroendeproblem. Temat, beroendeproblematik, är mycket angeläget 
och vi har inte adresserat det i några tidigare produktioner. Formen för verket kommer 
inspireras av tolvstegsprogrammet, och spelplatser kommer sökas utifrån detta 

Söka samarbeten med aktörer som arbetar med stads- och landsbygdsutveckling för att 
undersöka konstformens potential att öka livskvalitén för regionens invånare och bidra till 
social hållbarhet 

• Se ovan (produktion av Viktor Fröjd). Samarbete med koreografen Julia Kraus och 
hennes koreografiska arbete med att spegla hur patienter möts i vården. Anpassa och 
turnera ett verk av henne för anställda i vården, för att bidra till samtal om hållbarhet i 
vårdtagares livssituation 
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Remissversion: Aktivitetsplan får 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-2022) 

Intensifiera arbetet med att skapa ett nätverk för erfarenhetsutbyte och fortbildning för i 
länet verksamma danspedagoger, koreografer och dansare. 

• Arbetet med att starta och driva ett regionalt nätverk får att förbättra infrastrukturen 
för dans som konstform i regionen påbörjades under 2019 och fortsätter 2020. Bland 
annat se över möjligheterna till dansnoder i kommunerna 

Skapa arbetstillfällen för i länet verksamma danspedagoger, dansare och koreografer, i 
communitydansprojekt och produktioner och genom att förmedla Skapande skola-projekt. 

• Vara bollplank och match-maker för samordnare av Skapande skola och regionala 
dansverksamma för att öka dansprojekt som görs inom ramen får Skapande skola 

• Sju dansproduktioner kommer ha omfattande turnéer inom ramen får Scenkonst 
Sörmland skolutbud enligt den s.k. Sörmlandsmodellen 

• Ett samarbete med Marcus Doverud i ett dansprojekt för och med unga personer som 
tillbringar sin fritid på fritidsgårdar. Temat är hur vi formar/formas utifrån vår 
favoritmusik. Workshops och föreställningar i samarbete med ett antal fritidsgårdar i 
regionen 

Teater 

Samarbeten med andra teatrar på nationell nivå planeras där gemensamma resurser 
möjliggör både utveckling och nyskapande. 

• 1 ett samarbetsprojekt mellan Folkteatern Gävleborg, Scenkonst Sörmland och Gyllene 
Draken tas en skolproduktion fram. Temat är hur det är att växa upp med en förälder i 
fängelse 

Erbjuda våra siirmländska arrangörer en vuxenproduktion kontinuerligt en gång om året. 
• Kontinuitet är viktigt och vi fortsätter att erbjuda sörmländska arrangörer god 

scenkonst. Vi producerar Fly me to the moon med möjlighet att åka ut i 
bygdegårdarna. En mindre produktion med två skådespelare. Svart komedi om 
prisbelönta dramatikern Marie Jones 

Vi producerar teater av författare med lokal anknytning. 
• För mellanstadiet dramatiseras Augustvinnande boken Fågeln i mig flyger vart den vill 

av Sara Lundberg som är uppvuxen i Sörmland. Den handlar om konstnären Berta 
Hanssons liv och måleri och berör fantasi, sorg och om att följa sitt hjärta. 
Produktionen kommer att ingå i Sörmlandsmodellen och erbjudas skolorna 
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Remissversion: Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-2022) 

Fortbildning för skådespelare i Sörmland. 
• Under året kommer en fortbildning för skådespelare i Sörmland att erbjudas. Det är 

viktigt att mötas i regionen och få möjlighet till utveckling 

Musik 

Under perioden lyfter och använder Scenkonst Sörmland en mångfald av miljöer och 
scener för upplevelser, reflektion och möten mellan och med regionens invånare. 

• Ett musikresidens med fokus på platsspecifika relationer görs på olika platser och med 
olika målgrupper i Sörmland. Temat för projektet är sorg och Anne Pajunen ska 
komponera olika verk utifrån de målgrupper hon möter 

Arbetet med, och för de nationella minoriteterna ska genomgående tillämpas inom de olika 
musikprojekten på Scenkonst Sörmland. 

• Ett interregionalt producentnätverk för den sverigefinska minoriteten etableras, från 
Sörmland i söder till Gävleborg i norr, med målet att hitta gemensamma 
frågeställningar och samarbetsmöjligheter 

• Under 2020 planeras konserter med representation från alla nationella minoriteter. 
Målet är att detta ska ske kontinuerligt i musikverksamheten olika delar 

Grunden för musikverksamheten på Scenkonst Sörmland är tre anställda musiker som 
verkar i den västerländska konstmusiktraditionen, och dessa musiker återfinns regelbundet 
i alla musikverksamhetens olika delar samt i olika dans- och teaterprojekt. 

• Med start 2018 har konstnärerna på Scenkonst Sörmland regelbundet medverkat vid 
yrkessagostunder på bibliotek i Strängnäs kommun. Under 2020 erbjuds detta till fler 
bibliotek i regionen 

Inom Sörmlandsmodellen, avtalet mellan Region Sörmland och kommuner, fortsätter 
Scenkonst Sörmland at/främja kvalitet och konstnärlig förnyelse samt utveckla plattformar 
för barn och ungas inflytande och delaktighet. 

• Under året ska den nya kommunikationsplanen för Sörmlandsmodellen 
implementeras. Aktiviteterna har som mål att höja kännedomen, delaktigheten och 
kunskapen bland elever, lärare och rektorer 

• Fortsätta arbetet med KulturCrew i Strängnäs kommun. Under verksamhetsåret ska 
KulturCrew-modellen utvärderas och möjligheten att utöka till fler kommuner 
undersökas 
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Remissversion: Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-2022) 

Under kulturplansperioden ska därför en översyn över året, med tydlig och jämn 
kontinuitet utvecklas för den offentliga musikverksamheten i Sörmland. 

• Musik på Sörmländska Slott och Herresäten — Sveriges längsta festival — fortsätter att 
utvecklas med siktet på att bli en årsövergripande festival som inkluderar alla 
offentliga konserter producerade av Scenkonst Sörmland 

Fortsatt arbete 
• Bjuda in unga musikskapare i åldern 13-21 år till utveckling, delaktighet och nätverk 

genom Imagine Sörmland samt deltagande i musiktävlingen Imagine Sweden 
• Ge unga talanger utrymme i serien Musik på Sörmländska Slott och Herresäten, som 

obehindrat arbetar över kultur- och genregränser med kvalitativt innehåll, uttryck och 
form 

• Bibehålla upparbetad kvantitet och kvalitet inom Musik i vård och äldreomsorg 

FILMKULTURELL VERKSAMHET 

Film i Sörmland 

Pedagogisk verksamhet 

Fortsätta erbjuda regionala och kommunal fortbildningar för pedagogisk personal 
• År 2020 blir konventionen om barns rättigheter lag i Sverige. Detta uppmärksammas 

genom filmprojekt som erbjuds länets skolor. Pedagoger får handledning och kan 
sedan själva tillsammans med elever producera korta filmer som Film i Sörmland är 
behjälplig att skapa festival kring 

• Bygga vidare på det stora intresse som finns för animation genom att skapa fler 
fortbildningstillfällen främst inom förskolan 

Söka nya samarbeten med andra kulturuttryck för att främja eget skapande. 
• I samarbete med hemslöjdskonsulenten utveckla läger för unga flickor från så kallade 

utsatta områden. Film- och slöjdläger med utgångspunkt från egentillverkning av 
käpphästar och intresset av att rida 

• I samarbete med Scenkonsten arrangera en Barnkulturfestival under en sommarmånad 
på tre platser i länet. Eget skapande med olika kulturuttryck står i fokus 
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Remissversion: Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-2022) 

Erbjuda barn, unga och seniorer möjlighet at/pröva eget filmskapande 
• I samarbete med de kommunala kulturskolorna inventera behov av progression för 

filmskapande för att möjliggöra konstnärlig förnyelse genom etablering i länet 
• Utveckla filmskapandet för seniorer + 65år med regionala visningar och möjlighet till 

mer offentliga visningar via Sörmlands museum 

Talangprogram 

Erbjuda arbetstillfällen för länets yrkesverksamma filmarbetare i talangfortbildningar, 
skapande skola och föreläsarserier. 

• I interregionala samarbeten lyfta fram länets filmskapare som workshopledare och 
mentorer 

• Utveckla ett utbud av Filmsamtal där regionala filmarbetare kan bokas som föreläsare 
och/eller programinslag, möjliga för arrangörer att ta del av och därmed marknadsföra 
de kreativa filmare som finns i länet via Film i Sörmlands webbplats 

Tydliggöra de stöd som erbjuds filmare med anknytning till länet. 
• Skapa en tydlig webbplats för den teknik som finns att tillgå och precisera 

förutsättningar för lånen 
• Utveckla blanketter för stöd till filmskapande i syfte att stimulera förnyelse och 

utveckla unga upphovspersoner. Tydliggöra villkor och redovisning av ekonomiskt 
stöd 

Visningsfrågor 

Fortsatt utveckla filmkulturella samarbetet mellan regional och kommunal nivå. 
• Med utgångspunkt från kommunala fritidsgårdar samt befintliga nätverk av länets 

filmstudiogrupper, verka för ett ökat arrangörskap av kvalitativa filmupplevelser både 
på biograf och på nya spelplatser 

• Initiera möten med länets kommuner för att stötta ansökningar om skolbio och 
filmpedagogisk fortbildning 

Erbjuda öppna visningsdagar med film & samtal med temainriktning 
• I samarbete Filmcentrum erbjuda film- och filmskapande som metod och ingång till 

att förstå och diskutera utmaningar och möjligheter i arbetet med hållbar utveckling 
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Remissversion: Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-2022) 

REGIONAL MUSEIVERKSAMHET INKLUSIVE 
KULTURMILJÖVÅRD 

Sörmlands museum 

Övergripande samtliga verksamhetsområden 
Den regionala museiverksamheten i Sörmland bedrivs av länsmuseet 
Sörmlands museum, ofta i samverkan med andra aktörer. Verksamheten har tre ben — historia, 
slöjd och konst. Det innebär att den regionala museiverksamheten rymmer tre kultur- och 
konstområden som arbetar tillsammans, integrerat och genreöverskridande och som även har 
separata uppdrag. 

Historiska perspektiv på samtiden genom fortsättning och utveckling av flera projekt på 
angelägna teman där utställning, programverksamhet, insamling och dokumentation 
ingår. 

• På temat migration och flykt med vandringsutställningen Tack för din ansökan 

• Om funktionsnedsattas historia genom projektet En perfekt människa 

• Delprojektet Ont i själen 2 kring psykisk hälsa/ohälsa 

• Om barns villkor och historia i projektet Vara barn. 

• Om immateriellt kulturarv och bevarande av kunskap genom utveckling av projektet 
Vad händer om ingen längre kan 

• Inom temat hållbar utveckling dels med vandringsutställningen Hållbart hemma och 
dels med utvecklad programverksamhet 

Belysa historiska perspektiv på samtiden genom nyutveckling av projekt och 
programverksamhet. 

• Utveckla programverksamhet inom Mat, hållbar utveckling och lärande, som 
möjliggörs genom den nya restaurangen i museets nya hus, med fokus på mathantverk, 
folkhälsa, hållbar utveckling och inte minst en på levande landsbygd och regional 
utveckling 

• Uppstart av ett projekt med tema Kärlek (insamling, dokumentation, deltagande, 
pedagogik och utställning) 

• Planering av nytt projekt om arbete inklusive hemarbete och arbetsfördelning, genus 
och makt. Alternativt planera för projekt kring barnalstrande -Barnfabriken 
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Remissversion: Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-2022) 

• Ny utställning i oxstallet vid Nynäs slott om skärningspunkten mellan byggnadsvård 

och ekologiskt byggande samt byggtekniker för hemmet med utgångspunkt från 
traditionella metoder 

Säkra god kunskap inom museets ämnesområden och arbetsfält och hålla god kontakt med 
kunskapsutveckling och forskning inom fältet genom 

• Fördjupat samarbete med Stockholms universitet i projektet Sverige snart, en nationell 
plattform för etnologiskt utbildnings- och forskningssamarbete med ambitionen att 
läsa, beskriva, förstå och förklara den förändring som sker i samhället 

• Att vidareutveckla former för kontinuerlig kulturhistorisk kompetensutveckling 

8 Att säkerställa och fördjupa sakkunskap inom de teman museet arbetar med, 

exempelvis psykisk ohälsa, migration 

Sörmlands museum rymmer många perspektiv och röster, historiska och nutida, och bjuder 
in till delaktighet och bidrar till mångfald. Museet finns på olika platser och i olika 
sammanhang, på många olika arenor, runt om i hela Sörmland och på webben. 

• Fortsätta att aktivt söka upp många olika människor och grupper som kan och vill 

bidra till projektens teman så att innehållen blir så nyanserade som möjligt och speglar 

så många olika perspektiv som möjligt. Detta är särskilt centralt för projektet 

Berättande magasin i vilket museet fortlöpande söker upp människor och grupper som 

antingen inte alls eller endast till liten del är representerade i samlingarna och i 
historieteckningen 

• Start av ett nytt projekt med tema Kärlek, ett allmänmänskligt tema som möjliggör 

många olika människors delaktighet och med insamling och dokumentation, 
deltagande, pedagogik och utställning 

• Det uppsökande arbetet innebär samverkan med många olika intresseorganisationer, 

föreningar, Communitys och andra organisationen där människor samlas utifrån 

gemensamma intressen, känner samhörighet eller annan gemensam nämnare 

• Sörmlandssalong okt/nov 2020 på Sörmlands museum med flera olika skapare och 

konstnärer och erbjuda så kallad Öppen utställning, en ny arena på museet, till vilken 

museet bjuder in olika människor, konstnärer, skapare, professionella som amatörer 
till att delta i enklare utställningar 

• Vidareutveckling av museets hemsida som arena samt utnyttjandet av sociala medier 

• Genomföra språkpolicy för verksamhet och information på olika språk inklusive 

syntolkning etcetera 

• Skapa och planera för olika vandringsutställningar som kan upplevas av publik på 
flera olika platser i länet. Det handlar bland annat om utomhusutställningen Historien i 

Sörmland med program och pedagogik, ljudkonstfestivalen Sound of Sörmland, 

utställningen Hållbart hemma om hållbara material och byggtekniker för hemmet med 

utgångspunkt från traditionella tekniker, projekt Ont i själen 2 kring psykisk 
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Remissversion: Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-2022) 

hälsa/ohälsa med deltagande och dokumentation, utställning, program och pedagogik, 
utomhusutställningen Bilder som berättar i hela länet i samarbete med kommunarkiv 
m fl. Genomföra/arrangera/curera utställningar på Nynäs och Nyköpings hus. Utökad 
kurs- och programverksamhet kring slöjd, kulturmiljöer och byggnadsvård i museets 
verkstäder och på flera platser i länet 

• Arbeta för att ge länets alla skolors möjligheter att komma till det nya museet genom 
gratis transporter 

Museets nya hus utvecklas till en levande och väl använd mötesplats för många människor 
liksom av olika typer av samarbetsparter och kulturutövare. 

• Vidareutveckla och sprida kännedom om program och aktiviteter i museet nya hus och 
museipark och tillsammans med organisationer, föreningar, konstnärer, slöjdare med 
flera skapa nya program, såväl enstaka som programserier 

• Bjuda in andra aktörer att använda museet för olika arrangemang, möten, konferenser, 

mm. I samband med detta erbjuda paketlösningar som omfattar exempelvis 
slöjdaktiviteter, visningar på särskilt tema, måltider i restaurangen och så vidare 

• Utnyttja husets hela kapacitet att sätta ihop genreövergripande program och 
arrangemang det vill säga att sammanföra teater, musik, dans, litteratur med museets 
egna utbud, historia, slöjd och konst 

• Vidareutveckla museibutiken och dess idé om nyproduktion med inspiration från 
samlingarna 

• Sörmlandssalong okt/nov 2020 på Sörmlands museum 

• Erbjuda Öppen utställning, en arena på museet för olika aktörer för enklare 
utställningar 

• Genomföra program- och utställningsverksamhet i det nya huset samt varierad 
pedagogik 

• Utveckla programverksamhet kring mathantverk 

• Vidareutveckla museibutiken och dess i& om nyproduktion med inspiration från 
samlingarna 

• Arbeta för att ge länets alla skolors möjligheter att komma till det nya museet genom 

gratis transporter 

Ett utåtriktat och pedagogiskt förhållningssätt för att kunna ge publik och deltagare 
kunskaper och upplevelser intressanta, användbara och attraktiva för många människor 
med skiftande bakgrund, åldrar, intressen och förutsättningar. 

• Efterleva och utveckla verksamheten i enlighet med policyn kring Ett äldrevänligt 

museum som omfattar innehåll, teman, utbud, tillgänglighet, mm med särskilt 
beaktande av äldres önskemål, behov och förutsättningar 
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• Utveckla verksamheten med särskild hänsyn till barn och småbarnsfamiljers 

önskemål, behov och förutsättningar. Allt från innehåll, teman, delaktighet och 

program. Detta innebär att i samtliga projekt planera för och genomföra pedagogiska 

program riktade till olika målgrupper 

• Hålla och utveckla goda relationer till förskola och skola så att innehåll, program och 

pedagogik ligger i linje med läroplaner och skolorna efterfrågan och möjligheter 

• Löpande inhämta nya rön inom det pedagogiska området samt utveckla förmågan att 

förmedla upplevelser, fakta och kunskaper till olika publikgrupper 

Museet ska vara med och skapa förutsättningar för att även framtidens människor ska 
kunna få perspektiv genom historien och uppleva rika, levande och mångfacetterade 
kulturarv, materiella såväl som immateriella. 

• I princip samtliga projekt och utställningar omfattar insamling av nya berättelser från 

olika människor. Det medför att museet samlingar ständigt tillförs nytt material, nya 

infallvinklar och perspektiv på historiska händelser och skeenden. Detta gäller även 

kulturmiljöer, platser och sammanhang 

• Parallellt bedriver museet en aktiv och uppsökande insamlingsverksamhet, ofta med 

fokus på människor och grupper som kan tillföra nya perspektiv till samlingarna. I 

projektet Berättande magasin ligger stort fokus på att söka upp människor och grupper 

som antingen inte alls eller endast till liten del är representerade i samlingarna och i 

historieteckningen 

• Vidare bidrar alltfler mäniskor med sina berättelser, föremål, fotografier, mm på egna 

initiativ 

• Vidareutveckla museibutiken och dess i& om nyproduktion med inspiration från 

samlingarna 

• Nyttja befintliga och utveckla nya kanaler för att använda och tillgängliggöra 

samlingarna, såväl digitala kanaler som hemsidan och Instagram som i fysiska miljöer 

Synliggör historia, konst och slöjd från hela världen för att inhämta kunskap om global 
historia, andra världsdelar och länders historiska utveckling liksom skapa förståelse för 
andra kulturer och traditioner. 

• Utveckla internationella samarbeten med såväl institutioner, organisation som enskilda 

konstnärer, slöjdare med flera 

• Inkludera röster, perspektiv och berättelser från människor som inte endast har eller 

har haft Sverige som hemland 

• Undersöka möjligheter för ett projekt kring världshistoria samt konst och slöjd från 

hela världen. I samarbete med aktörer, organisationer och institutioner i andra länder 

• Fortsättning av projekt kring migration med vandringsutställningen Tack för din 

ansökan, programverksamhet och pedagogik samt bok om sörmländskt 

flyktingmottagande under olika tider 
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• Planering för större internationell konstutställning 2021 

Att utveckla, vidareutveckla och fördjupa samarbeten inom och utom länet med olika 
aktörer såväl offentliga - kommunerna och länsstyrelsen -, som med länets kulturutövare, 
föreningsliv och enskilda människor är angeläget för museets utvecklingsambitioner. 

• Vidareutveckla och sprida kännedom om program och aktiviteter i museet nya hus och 
museipark och tillsammans med organisationer, föreningar, konstnärer, slöjdare m fl 
skapa nya program, såväl enstaka som programserier 

• Bjuda in andra aktörer att använda museet för olika arrangemang, möten, konferenser, 
mm. I samband med detta erbjuda paketlösningar som omfattar exempelvis 
slöjdaktiviteter, visningar på särskilt tema, måltider i restaurangen och så vidare 

• Utnyttja husets hela kapacitet att sätta ihop genreövergripande program och 
arrangemang dvs att sammanföra teater, musik, dans, litteratur med museets egna 
utbud, historia, slöjd och konst 

• Sammarbeta med kommuner, kulturaktörer och olika arenor för att skapa aktiviteter, 
program, kurser och utställningar på många olika platser i länet 

Svenskt barn bildarkiv 

Utåtriktad verksamhet 
• Utställning och insamling i två kommuner i länet med tematisk inriktning i samarbete 

med kyrkor och/eller församlingar samt en utställning i Eskilstuna på Eskilstuna 
konstmuseum 

• Bestämma inriktning för samarbeten 2021 och ta kontakt med de aktörer som är 
aktuella med förfrågningar/inbjudningar om samarbete 

• Fortsatt arbete med att marknadsföra vandringsutställningen/filmen Oroliga tider så 
att fler bokar och visar den. Den marknadsför vi genom fortsatt medlemskap i "Forum 
för utställare", genom riktade utskick samt på våra digitala kanaler såsom Facebook, 
Instagram 

• Presentera Svenskt bambildarkivs (SBBA:s) verksamhet på platser där det går att nå 
potentiella arkivanvändare och forskare 

• Presentation av SBBA på högskola/universitet som har inriktning barns bildskapande 
och/eller barnkultur 

• Presentation av verksamheten på en kultur- eller utbildningsinstitution i länet, där 
SBBA:s verksamhet och samlingar är av intresse 

• SBBA ska finnas med vid eventet Folk och Kultur 2020 
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• Undersöka utställningsmöjligheter 2021 i den kommun i länet där samarbetet med 
samtidsdokumentation/insamling ägt rum 2020 

• Medlemskap i föreningar och nätverk. Utvalda sådana är: InSEA Sverige 
(styrelseuppdrag till vår 2020), Forum för utställare, MABBAS 

Insamling 
• Fortsätta arbetet med att genomföra en tematisk insamling/samtidsdokumentation av 

en plats i en kommun i Sörmland, som 2019 introduceras och genomförs i 
Katrineholms kommun. Dokumentationen heter "En plats i min stad". 
Dokumentationen/insamlingen genomförs av en barngrupp, som tillsammans med 
SBBA och en bild- eller konstpedagog, kommer att undersöka en specifik plats i sin 
hemkommun och beskriva den med ord och bild. Resultatet av arbetet bevaras hos 
SBBA, som också undersöker om det är möjligt att visa det insamlade materialet i en 
utställning 2021, i den ort där dokumentationen genomförs 

• Under 2020 undersöks möjligheten att fortsätta dokumentationsprojektet, att beskriva 
en plats, på en ny ort under 2021. Förfrågningar om samarbeten för att genomföra 
projektet skickas ut 

Samarbeten regionalt, nationellt och internationellt 
• Fortsatt dialog för samarbete med Forum för levande historia. Samtal om utställning 

och insamling 

• Fortsätta att arbeta för att utveckla det befintliga nordiska nätverket för aktörer inom 
området barn och bildskapande. Nya aktörer i Norden söks upp och samtal om 
gemensamt nätverk genomförs 

Bevara och tillgängliggöra 
• Fortsätta arbetet med utveckling av befintligt, eller införande av nytt, registrerings-

och söksystem 

• Registrera samlingar. Under 2020 ska de samlingar som kommer in genom våra egna 
insamlingsprojekt, ordnas, förtecknas och registreras 

Om det finns bildfiler kvar på dvd, ska de migreras till server 

12 



Remissversion: Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-2022) 

BILD OCH FORM 

Konstenheten Sörmlands museum 
Bild- och formområdet är en sammanfattande benämning av det kulturområde som omfattas av 
bildkonst, konsthantverk och form-givning inom en mängd olika medier. 

Det regionala bild och formområdet utgår från konstenheten på Sörmlands museum där den 
regionala konstverksamheten bedrivs, ofta i samverkan med museets övriga verksamhet och i 
samverkan med olika aktörer i länet. 

Regionala konstverksamheten innefattar två delar. Dels främjandearbete med uppdrag att 
bidra till konsten i länet och konstens infrastruktur, och dels en producerande del som arena 
för konst. Delarna sammanfaller ofta och samverkar med varandra. 

Perspektiv på samtiden 
• Arbeta både konstnärligt genreöverslcridande med aktörer och konstnärer som 

representerar olika konstnärliga språk strävar bild- och formområdet att utveckla 
förståelse kring vår samtid 

Genreöverskridande 
• Undersöka möjligheten att utveckla ett regionalt residency program tillsammans med 

övriga konstområden som scenkonsten, hemslöjden, filmen och litteraturen 
• Fortsätta och utveckla ett varierat innehåll av konstens alla uttryckssätt i det regionala 

uppdraget 

Främja konstnärlig utveckling 
• En undersökning av vilken policy och vilka ekonomiska förutsättningar som 

respektive kommun har för konst i det offentliga rummet. Vilka förutsättningar har de 
olika kommunerna att skapa arbetstillfällen för konstnärer. 1% -regeln är en statlig 
rekommendation? Vilka möjligheter till uppdrag ger det för den yrkesverksamma 
konstnärskåren i regionen? Ger det förutsättningar för regionens konstnärer att även 
kunna sälja lös konst och är det alla konstnärliga uttryck som har möjlighet till 
försäljning? Detta är kopplat till en undersökning som genomförs på nationell nivå i 
samverkan med Statens konstråd och Konstnärsnämnden 
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• Arbeta vidare med det inteffegionala samarbetet kring först och främst konstdygnet, 
ett nationellt årligt forum för diskussioner om konst kring utvalda teman. Värdskapet 
är rullande. 2020 är Sörmland värd för dygnet 

• Stimulera till att huvudmännen för skolorna i regionen utökar sina ansökningar 
gällande skapande skola projekt i samtliga regionens kommuner ökar möjligheterna 
till arbetstillfållen för regionens konstnärer 

• Fortsatt inventering av regionens konstnärer 

Konstens infrastruktur 
• Fortsatt arbete med att utveckla nätverket mellan arrangörer, inköpare, utvecklare och 

liknande aktörer i länet med fokus på samtidskonst. Både de inom de offentliga 
verksamheterna såsom de fria aktörerna. För att tillsammans skapa ett hållbart 
kulturellt ekologiskt system där erfarenheter kan utbytas. Samarbeten initieras 

• Fortsatt arbete med att utveckla ett nätverk mellan länets konstnärer som både kan ge 
erfarenhetsutbyte som nya samarbeten 

• Ljudkonstfestivalen Sound of Sörmland utvecklar nya samarbeten i regionen med 
bland annat Ljudtornet i Gnesta 

En konstinstitution i museet 
Med Sörmlands museum och det nya huset har också en ny arena för konst med fokus på 
samtidskonst öppnats. Verksamheten producerar både utställningar i huset antingen i eget 
projekt eller i samarbete med andra enheter eller projekt eller såsom vandringsutställningar i 
samverkan med kommuner och fria aktörer ute i regionen. Fokus ligger på att med hjälp av 
konsten som verktyg lyfta aktuella och angelägna frågeställningar. De konstnärliga uttrycken 
ska även spegla den variation av konstnärliga språk som finns. Det gäller också att initialt 
bygga upp Sörmlands museums verksamhet inom samtidskonst. 

• Lyfta Street-art som ett samtidskonstuttryck på Sörmlands museum 

• Start nya projekt i samverkan med två grupper av skapare, dels konstnärer verksamma 
inom syrisk samtidskonst och dels konsthögskoleelever som kommer att resultera i 
utställningar, program, pedagogik 

• Ett initiativ till att inventera den Sörmländska samtidskonsten påbörjas och ska skapa 
underlag för en varierad utställning 

• Ett projekt med Umeå konsthögskola initieras där skolans elever bjuds in att inspireras 
av museets samlingar. Både föremål, intervjuer och annat insamlat material 

• I samarbete med Nyköpings konstförening görs Sörmlandssalongen 2020 en 
utställning som visar ett brett spektra av konsten i Sörmland 

• Planering för större internationell konstutställning 2021 

• I samverkan med andra enheter på museet initiera ett projekt som ska visa hur makten 
har porträtterats förr och hur den porträtteras idag med utgångspunkt i bröderna 
Bernhard och Emil Österman 
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Fler arenor — fysiska och digitala 
• Fortsätta hitta och utveckla nya sätt att förmedla kunskap om konst och nå utanför 

huvudorterna via till exempel olika sociala nätverk eller podcast 
• Fortsätta utveckla ljudkonstfestivalen Sound of Sörmland med fokus på att nå ut till 

nya områden och på så sätt en ny konstpublik. Skapa oväntade möten mellan konst 
och publik 

• Fortsatt arbete att samarbeta kring utställningar som kan vandra runt i regionen 

Barn och unga 
• Utvärdera förra årets Kurioso satsning (konstfestival för, med och av barn) för att 

kunna dra slutsatser och utveckla konceptet till nästa tillfälle 2020 
• Hålla Kurioso som koncept levande med punktinsatser så som den nationella 

konferensen kring konstpedagogik med fokus på barn och unga, samt att utveckla ett 
nyhetsbrev med redaktionellt innehåll som ska ge tips om utställningar och belysa 
frågor och diskussioner som förs om konst och barn. Fortsätta bygga upp ett filmarkiv 
där konstnärer på ett pedagogiskt sätt samtalar om konst med riktat till barn 

• Avsluta och utvärdera arbetet kring att stimulera till att huvudmännen för skolorna i 
regionen utökar sina ansökningar gällande Skapande skola projekt i samtliga regionens 
kommuner 

HEMSLÖJDSFRÄMJANDE VERKSAMHET 

Hemslöjdsfrämjande verksamhet 2020 
Den regionala hemslöj dsfrämj ande verksamheten ingår organisatoriskt i Sörmlands museum, 
och är huvudman för länets tre länshemslöjdskonsulenter. Det finns konsulent för hård slöjd, 
vilket innebär trä och metall, för textil slöjd samt en med inriktning slöjd för barn och unga. 
Arbetet sker utifrån perspektiven kulturarv, kunskapsförmedling och näring. Slöjd är jämte 
historia och konst ett av de ben som Sörmlands museum står på, och ofta samverkar dessa 
områden i de program och projekt som bedrivs. I samband med att Sörmlands museums nya 
hus invigs kommer integrationen och samverkan mellan områdena att öka ytterligare. 
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Perspektiv på samtidens frågor 
• Utställningsprojekt inom ramen för Slöjd och immateriellt kulturarv. Till de olika 

utställningarna kommer skolprogram, föredrag, kurser och workshops samt digital 
spridning av kunskap att genomföras på de aktuella teman som utställningarna har 

En utställning om återbruk byggs hösten — 19 och kommer att visas t.o.m mars 
2020. Utställningen har ett stort fokus på hållbarhet. Delar av 
programverksamheten planeras att genomföras i Eskilstuna 

- En utställning på tema korg och förgänglig slöjd som immateriellt kulturarv 
visas under sommaren 2020 
En utställning på tema folkdräkt och textil som immateriellt kulturarv kommer 
att visas fr.om hösten 2020 

• Vandringsutställning Hållbart hemma om hållbara material samt möjligheter att göra 
sitt hem mer miljövänligt med utgångspunkt i traditionella slöjd- och 
hantverkstekniker 

• Skapa en vandringsutställning av Vad händer om ingen längre kan? En utställning om 
slöjd, hantverk och immateriellt kulturarv som ingår i projektet Att synliggöra det 
osynliga 

• Programverksamhet både i workshops och föredragsform på temat hållbar utveckling 
utifrån FNs klimatmål Agenda 2030 i samarbete med föreningar som arbetar med 
omställning och hållbar utveckling 

• Delta i det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna med diverse program, 

utställningar och seminarier 

Människors kreativitet 
• Bedriva öppen programverksamhet som exempelvis Crafterwork med skapande 

workshops i slöjdverkstäderna på Sörmlands museum på slöjd- konst- och 
kulturhantverksinnehåll samt sprida crafterworkverksamheten till andra platser i länet 

• Utveckla den befintliga kursverksamheten med aktuella kurser i olika slöjdtekniker 
gärna i samband med de teman som visas i utställningarna. Kurser kommer att 
bedrivas i Strängnäs, Katrineholm, Nyköping, Flen och Eskilstuna 

• Utveckla kortare workshops i olika aktuella teman, gärna i samband med de teman 

som visas i utställningarna 

• Utveckla skapande slöjdprogram för specifika målgrupper som äldre, barn- och unga, 
nyanlända, människor med funktionsnedsättning och människor med psykisk ohälsa 

• Bedriva och utveckla textil- och täljakademierna. Återkommande fördjupande träffar 
och workshops för de som har en viss slöjdvana. Akademierna kommer att 
genomföras i Nyköping, Flen och Eskilstuna 

16 



Remissversion: Aktivitetsplan för 2020 (Sörmlands kulturplan 2019-2022) 

Möten mellan människor här och från hela världen 
• Skapa program för och med nyanlända, bland annat SFI-klasser 

• Arbeta med program i bostadsområden, skolor och fritidsgårdar med många 
invandrare och nyanlända. Detta kommer att ske i Flen, Eskilstuna och Nyköping 

• Bjuda in slöjdare och hantverkare från olika delar av världen till de olika 
utställningarna 

• Delta i Sörmlands museums program Flykt, migration och exil 

Många arenor med låga trösklar och stor delaktighet 
• Bedriva öppen programverksamhet som exempelvis skapande workshops, Crafterwork 

i slöjdverkstäderna på Sörmlands museum på slöjd- konst- och kulturhantverkstema 
samt undersöka möjligheten att sprida verksamheten till andra platser i länet 

• Undersöka och förhoppningsvis få igång någon typ av öppen verkstad dit människor 
kan komma och laga sina kläder och prylar. En verkstad för både social, ekonomisk 
och social hållbarhet. I första hand genomförs verkstäderna i museets verkstäder i 
Nyköping 

Barn och unga 

• Fortsätta programverksamhet på temat Mera slöjd och slöjda på fritidsgårdar runt om i 
länet. Detta kommer att ske i Flen, Eskilstuna, Oxelösund och Nyköping 

• Utveckla skolprogram för olika åldrar dels inom ramen för de projekt och utställningar 
som genomförs men även erbjuda skolprogram på temat slöjd för olika åldersgrupper 

• Arbeta med Skapande skola-verksamhet och hålla informationsträffar, speed-datings 
och fortbildningar för skolpersonal och kulturutövare 

• Bedriva feriefortbildningar för slöjdlärare i olika slöjdtekniker och teman som är 
relevanta utifrån läroplanen 

• Bedriva slöjdkollo och/ eller slöjdklubbar på olika platser i länet i egen regi eller i 
samarbete med Hemslöjdsföreningen. Det kommer att ske i Flen, Vingåker och 
Nyköping 

• Bedriva inspirationsträffar för slöjdhandledare 

• Skapa program vid museets familjesöndagar/ familjetorsdagar tillsammans med övriga 
enheter på museet 

• Bedriva slöjdverksamhet på Sörmlands museum för unga 13-18 år 

• Lovprogram för barn och unga i flera av länets kommuner. Målet är att erbjuda minst 
en slöjdaktivitet i varje kommun under året 

Äldre 

• Fortsätta att utveckla äldrevänliga slöjdprogram i samverkan med de övriga enheterna 
på Sörmlands museum 
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• Erbjuda fortbildning för kulturombud inom äldrevården med olika slöjdtekniker 

Bevara och utveckla kunskap 
• Producera en utställning på tema korg och förgänglig slöjd som immateriellt kulturarv. 

Utställningen kommer att visas under sommaren 2020 

• Producera en utställning på tema folkdräkt och textil som immateriellt kulturarv 
Utställningen kommer att visas fr.om hösten 2020 

• Fortsätta arbetet med folkdräktbeskrivningar och folkdräktsrådgivning 

• Rödlistade korgar — arbeta med ett projekt för att lyfta kunskapen kring olika 
korgtekniker i samarbete med hemslöjdskonsulenter i Östergötlands och Skåne. Även 

detta är ett sätt att trygga immateriellt kulturarv inom slöjd och hantverk 

• Kursverksamhet — Bedriva och utveckla kursverksamhet i olika slöjdtekniker 

• Bedriva textil- och täljakademier i syfte att bredda och höja kunskapen hos de 
deltagande 

• Visa och använda Sörmlands museums berättande magasin med speciellt fokus på 
slöjdens betydelse för människors levnadsbetingelser i olika sammanhang samt för att 

kunna undersöka olika slöjdtekniker 

• Genomföra slöjdsamling, en form av praktiska seminarier som bygger kunskap, för 
yrkesverksamma slöjdare. Det sker dels utifrån perspektivet att bevara och utveckla 
kunskap dels ur ett näringsperspektiv 

Stödja professionella utövare av slöjd och hantverk och slöjden 
som näring 

• Bjuda in yrkesverksamma slöjdare och hantverkare till återkommande 
kompetensutvecklande träffar både praktiska och mer teoretiska 

• Fortsätta att nätverka genom slöjdarregistret och söka kontakt med nya kulturskapare 

• Engagera kulturskapare som handledare i kurser och annan pedagogisk verksamhet 

Samarbete och genreöverskridande 
• Fortsätta samverkan inom femlänssamarbetet med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala, 

Västmanlands, Stockholms och Örebro län bl a genom kompetensutveckling för 
kulturskapare inom slöjd och konsthantverk 

• Samarbeta med andra kulturfrämjare och kulturkonsulenter i länet bland annat kring 
Skapande skola och annan barn- och ungdomsverksamhet 

• Samarbeta med hemslöjdskonsulenter i olika projekt och konstellationer bl a i en 

Barn-unga grupp, kring textil, kring täljakademier och Rödlistade korgar 

• Samverkan med civilsamhället genom olika föreningar. Hemslöjdsföreningen 
Sörmland genom program- och kursverksamhet för olika målgrupper, lokala 
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Naturskyddsföreningar, omställningsrörelsen och FN-föreningen i program som 
belyser hållbar utveckling 

• Samverkan med kommunerna i olika programverksamhet 

• Samverkan med Länsstyrelsen, bland annat genom forntidsvandringar på olika platser 
i länet. Troligtvis i Strängnäs eller Vingåker 

REGIONAL ENSKILD ARKIWERKSAMHET 

Arkiv Sörmland 

Utåtriktat arbete och övriga utvecklingsområden 

Med erfarenheter från projektet ARK!-VERA-ARKI-VUNGA fortsätta att 
• Samverka med våra unga medlemmar så att de ska kunna arkivera digitalt 

• Sprida kunskap om projektet till andra minnesinstitutioner, både regionalt och 
nationell 

Inom kommundialogen 
• Fokusera på Oxelösund första halvåret 2020 

• Fokusera på Nyköping andra halvåret 2020 

Arkivpedagogik i Sörmland 
• Bygga en digital sörmländsk arkivpedagogisk resurs för elever 

• Undervisa Arkiv Sörmlands medlemmar via arkivkurser, även via e-arkivkurser 

Inom det länsövergripande e-arkivprojektet mellan Arkiv Sörmland, Arkiv Gävleborg och 
Folkrörelsearkivet för Uppsala län 

• Fortsätta utvecklingen av det gemensamma e-arkivet 

• Undersöka förutsättningarna för att utveckla en modul som gör det möjligt för 
sörmländska föreningar att på egen hand böja arkivera sina foton och digitala 
handlingar i e-arkivet 
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Samverka med andra länsorganisationer och kommunarkiven 
• För att göra Arkiv Sörmland och enskilda arkiv kända och informera om dess 

betydelse för sörmländsk historieskrivning 

Inom arkivets grunduppdrag 
• Ta emot inkommande arkiv som ordnas, förtecknas och på så sätt tillgängliggörs för 

användare 

• Besvara forskarfrågor 

REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET 

Biblioteksutveckling Sörmland 
• Lokalt anpassat stöd ges till biblioteken i processen att implementera 

barnkonventionen i enlighet med Löpa linan ut 

• Fortsatta insatser gentemot bibliotekens chefer och medarbetare i att använda digitala 
verktyg och metoder inom ramen för Digitalt först — med användaren i fokus. 
Exempelvis genom att en inspirationsresa arrangeras 

• Fortsatt deltagande i regionens arbete för ökad samverkan avseende digitaliseringens 
möjligheter 

• Fortsatt mediestrategisk samverkan inom regionen genom exempelvis insatser för 
ökad användning av fria e-resurser på andra språk än svenska, samt en utredning av 
vad en gemensam organisation/system/webb/katalog innebär 

• Stöttande insatser gentemot biblioteken i arbetet med barns medie- och 
informationskunnighet. Exempelvis i form av utvecklandet av en webbaserad 
reporterskola förutsatt att externt ansökta medel beviljas 

• Samverkan kring uppföljning av biblioteksplaner samt förverkligande av den regionala 
biblioteksplanens gemensamma utvecklingsområden 
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LÄSFRÄMJANDE VERKSAMHET 

Biblioteksutveckling Sörmland 
• Stöttande insatser gentemot bibliotek, BVC och förskola för att öka kunskapen om 

små barns (0-6 år) språkutveckling och hälsa i ett digitaliserat samhälle 
• Fortsatt samarbete med barnhälsovård och logopeder kring Bokrecept — språkhjälp för 

barn och regionens gåvobok till barn i Sörmland 
• Fortsatt erfarenhetsutbyte mellan bibliotek och ordkonstverksamhet i Sverige, Finland 

och Åland kring språk-, läs- och skrivfrämjande 
• Fortsatt samverkan med bibliotek, LSS-omsorgen, läsombudsverksamheten och andra 

relevanta aktörer i form av en kartläggning i syfte att hitta fler samarbetspartners, samt 
en löpande utforskande process av läsfrämjande metoder, med fokus på att 
möjliggöras allas rätt till läsning oavsett funktionsvariation 

• Fortsätta göra en kartläggning och genomföra andra insatser för att stärka samarbetet 
mellan bibliotek, LSS-verksamhet och andra relevanta aktörer inom 
funktionshinderområdet för att möjliggöras allas rätt till läsning oavsett 
funktionsvariation och utveckla läsombudsverksamheten i Sörmland 

• Effektkartläggning kring digital läsning där metoder för digitalt läsfrämjande 
undersöks 

UTTERATURFRÄMJANDE VERKSAMHET 

Biblioteksutveckling Sörmland 
• Satsningen Språk, makt och skapande fortsätter med forskningscirklar och 

skaparboxar. Rapporten Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling följs upp 

• Projektet Sörmland berättar fortsätter (år 3 av 3) med fokus på insatser för barn och 
unga som exempelvis sommarförfattarskola. Litterära språkvänner och Poetry 
Slamlänstävlingar sker löpande och poesigympa som en hälsofrämjande aktivitet 
utvecklas. Projektet utvärderas 

• En tjänst som regional litteraturutvecklare planeras inför 2021 
• Utredning av förutsättningar för en digital litteraturbank som möjliggör kontakt mellan 

litterära aktörer som författare, översättare, lektörer, förlag och bibliotek, skolor med 
flera 
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• Utforskandet av arbetssätt som bidrar till att sprida litteratur av och om nationella 

minoriteter med fokus på finska romer fortsätter. Genomförs om medel från extern 
part beviljas 

UNGA KULTURYTTRINGAR 
Inväntar inriktningsbeslut 

TVÄRSEKTORIELLA PERSPEKTR, 

KULTURPLANEN 

Samverkan och samråd i Sörmland 
• Genomföra tematiska kommundialoger i samverkan med länets kommuner 

REGIONAL UTVECKLING 
• Implementering av utvecklingsområden mellan kultur och regional utveckling 
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Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, Organisationsnummer: 212000-2965

Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2019-08-27

Diarienummer: KS.2018.407

Kommunstyrelsen

Motion - Eldrivna cyklar till

förskolorna på landsbygden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås med hänvisning till Barn- och utbildningsförvaltningens

synpunkter.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen anser, liksom motionärerna, att utflykter till

lekplatser och andra utflyktsmål är viktiga inslag i barnens vardag och bör

uppmuntras. Dock, med hänvisning till att de berörda förskolorna inte anser sig vara i

behov av eldrivna flakcyklar och att förskolorna redan idag har tillgång till

stimulerande utemiljöer för lek och rörelse, anser barn- och utbildningsförvaltningen

att det inte är aktuellt att köpa in eldrivna flakcyklar till förskolorna i Björnlunda,

Stjärnhov och Laxne.

Ärendebeskrivning
Elin Ekstrand (C) m.fl. yrkar för att köpa in eldrivna flakcyklar med plats för sex barn

till förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Detta för att personalen ska kunna

skjutsa barnen vid externa aktiviteter och utflykter och på så vis förbättra möjligheten

att utforska närmiljöerna.

Förvaltningens synpunkter
Barn- och utbildningsförvaltningen anser, liksom motionärerna, att utflykter till

lekplatser och andra utflyktsmål är viktiga inslag i barnens vardag och bör

uppmuntras. Förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne har tillgång till fina och

stimulerande utemiljöer för lek och rörelse, både i direkt anslutning till verksamheten

eller på gångavstånd. Längre utflykter görs i första hand till Gnesta tätort eller andra

platser dit det vore nödvändigt att åka buss även om förskolorna hade tillgång till

eldrivna flakcyklar. Därför ser barn- och utbildningsförvaltningen inte att det finns ett

behov av att köpa in eldrivna flakcyklar för detta ändamål. Förskolechef Monica

Gustavsson har varit i kontakt med de berörda förskolorna för att utreda deras behov

och syn på saken. Av detta har framkommit att de berörda förskolorna instämmer i

beskrivningen ovan och att de inte efterfrågar att eldrivna flakcyklar köps in till

verksamheterna.

Utöver att verksamheterna själva inte uttrycker ett sådant behov, anser barn- och

utbildningsförvaltningen att det finns ytterligare aspekter som föranleder att motionen
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Telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

avslås. Detta gäller bland annat säkerheten för personal och barn samt förvaringen av

flakcyklarna. Vidare finns ett värde i att förskolorna uppmuntrar till promenad och

rörelse, särskilt då vardagsmotionen minskar över alla åldrar. Med utgångspunkt i

ovanstående anser barn- och utbildningsförvaltningen att det inte är aktuellt att köpa

in eldrivna flakcyklar för att användas i förskolorna.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Checklistan för jämställdhet bedöms inte vara tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse 2019-08-28

2. Protokoll 2019-05-21 BoU §23

3. Motion - Eldrivna cyklar till förskolorna på landsbygden

Beslutet ska skickas till
~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen

Anna Sandklef Anne Hedlund

Tf. Kommunchef Tf. Förvaltningschef

Alice Kyander

Utredare



Barn- och utbildningsnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Ärendenummer: KS.2018.407

§ 23

Motion - Eldrivna cyklar till förskolorna på landsbygden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen anser, liksom motionärerna, att utflykter till lekplatser och andra
utflyktsmål är viktiga inslag i barnens vardag och bör uppmuntras. Dock, med
hänvisning till att de berörda förskolorna inte anser sig vara i behov av eldrivna
flakcyklar och att förskolorna redan idag har tillgång till stimulerande
utemiljöer för lek och rörelse, anser förvaltningen att det inte är aktuellt att
köpa in eldrivna flakcyklar till förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-13

2. Motion - Eldrivna cyklas till förskolorna på landsbygden

Tjänsteförslag

1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Förslag till beslut på sammanträdet

Inga-Lill Fredriksson (C) bifaller motionen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om nämnden beslutar enligt det framskrivna förslaget eller
enligt Inga-Lill Fredrikssons (C) förslag om att bifalla motionen och finner att
nämnden beslutar enligt det framskrivna förslaget.

Reservation

Inga-Lill Fredriksson (C) reserverar sig muntligt.

Beslutet ska skickas till:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2019-05-13
Diarienummer: KS.2018.407

Barn- och utbildningsnämnden

Motion - Eldrivna cyklar till
förskolorna på landsbygden

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Motionen avslås med hänvisning till förvaltningens synpunkter.

Sammanfattning

Förvaltningen anser, liksom motionärerna, att utflykter till lekplatser och andra

utflyktsmål är viktiga inslag i barnens vardag och bör uppmuntras. Dock, med

hänvisning till att de berörda förskolorna inte anser sig vara i behov av eldrivna

flakcyklar och att förskolorna redan idag har tillgång till stimulerande utemiljöer för

lek och rörelse, anser förvaltningen att det inte är aktuellt att köpa in eldrivna

flakcyklar till förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne.

Ärendebeskrivning

Elin Ekstrand (C) m.fl. yrkar för att köpa in eldrivna flakcyklar med plats för sex barn

till förskolorna i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne. Detta för att personalen ska kunna

skjutsa barnen vid externa aktiviteter och utflykter och på så vis förbättra möjligheten

att utforska närmiljöerna.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen anser, liksom motionärerna, att utflykter till lekplatser och andra

utflyktsmål är viktiga inslag i barnens vardag och bör uppmuntras. Förskolorna i

Björnlunda, Stjärnhov och Laxne har tillgång till fina och stimulerande utemiljöer för

lek och rörelse, både i direkt anslutning till verksamheten eller på gångavstånd. Längre

utflykter görs i första hand till Gnesta tätort eller andra platser dit det vore nödvändigt

att åka buss även om förskolorna hade tillgång till eldrivna flakcyklar. Därför ser
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förvaltningen inte att det finns ett behov av att köpa in eldrivna flakcyklar för detta

ändamål. Förskolechef Monica Gustavsson har varit i kontakt med de berörda

förskolorna för att utreda deras behov och syn på saken. Av detta har framkommit att

de berörda förskolorna instämmer i beskrivningen ovan och att de inte efterfrågar att

eldrivna flakcyklar köps in till verksamheterna.

Utöver att verksamheterna själva inte uttrycker ett sådant behov, anser förvaltningen

att det finns ytterligare aspekter som föranleder att motionen avslås. Detta gäller bland

annat säkerheten för personal och barn samt förvaringen av flakcyklarna. Vidare finns

ett värde i att förskolorna uppmuntrar till promenad och rörelse, särskilt då

vardagsmotionen minskar över alla åldrar. Med utgångspunkt i ovanstående anser

förvaltningen att det inte är aktuellt att köpa in eldrivna flakcyklar för att användas i

förskolorna.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Checklistan för jämställdhet bedöms inte vara tillämplig i detta ärende.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-05-13

2. Motion - Eldrivna cyklas till förskolorna på landsbygden

Christina Thunberg Alice Kyander

Förvaltningschef Utredare

Sändlista

~ Kommunfullmäktige

~ Kommunstyrelsen

~ Barn- och utbildningsförvaltningen



Gnesta kommun 

Ink: 2018 -12- 17 

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

Motion till kommunfullmäktige i Gnesta kommun 

Eldrivna cyklar till förskolorna på landsbygden. 

Med eldrivna cyklar med plats för 6 barn i flaket ökar möjligheten för förskolorna att göra 

mer externa aktivitet och längre utflykter. Då kan även de mindre barnen få följa med på 

aktiviteter som är längre bort och kräver en längre promenad som de kanske inte orkar. 

Förskolorna kan då med hjälp av en eldriven cykel lättare utforska sin närmiljö och även 

utnyttja de nybyggda lekplatserna. Personalen behöver inte dra tunga vagnar som oftast 

bara har plats för 2-4 barn. Det kan bidra till en bättre ergonomisk arbetsmiljö. Tanken är 

inte att ersätta promenader och utflykter till fots utan ge en möjlighet att ta sig närmare 

centrum, lekplatser och där de mindre barnen även kan få följa med. 

Med ledning av ovanstående yrkar jag att: 

förskolor i ytterområden utrustas med eldrivna cyklar med möjlighet att skjutsa ca 6 barn. 

Gnesta 2018-12-11 

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp 

Elin Ekstrand, Håkan Ekstrand, Mari Klasson, Erik Granqvist, Andreas Andersson 

Ingalill Fredriksson, Mats Klasson, Axel Bodin 

NÄRODLAD 
POLITIK 

Centerpartiet 
GNESTA 



Skickat från min iPhone 



Kommunstyrelseförvaltningen Tjänsteskrivelse
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Upprättad: 2019-04-12

Diarienummer: SN.2019.34

Kommunstyrelsen

Rapportering av ej verkställda

gynnande biståndsbeslut enligt SoL

och LSS kvartal 1, 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

För första kvartalet 2019 finns 6 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut.

Ärendebeskrivning

Inom SoL finns det 3 beslut rörande särskilt boende äldre.

I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-10-09, beslutet verkställdes

2019-04-05. I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-10-24, beslutet

verkställdes 2019-05-01. I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-

12-05.

Inom LSS finns det 1 beslut rörande ett förhandsbesked angående bostad med särskild

service LSS. Datum för det gynnande beslutet var 2018-12-20, den enskilda blev erbjuden

bostad 2019-03-21 med tackade nej.

Inom LSS finns även 2 beslut rörande kontaktperson.

I det första ärendet var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-12-07 och i det

andra ärendet var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-11-30.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista
Rapporten är inte föremål för jämställdhetsanalys.
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Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

2. Utdrag ur socialnämndens protokoll 2019-05-22, § 32

3. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

Christina Hedberg Ann Malmström

Kommunchef Förvaltningschef

Ida Claesson

Utredare

Sändlista

~ Kommunfullmäktige



Socialnämnden PROTOKOLL

Ordförandes signatur Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Ärendenummer: SN.2019.34

§ 32

Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut enligt SoL och LSS - kvartal 1, 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

För första kvartalet 2019 finns 6 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut
varav 3 beslut inom SoL och 3 beslut inom LSS. Alla beslut är rapporterade
och återrapporterade till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

Tjänsteförslag

1. Rapporteringen godkänns.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden föreslår att socialnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslutsgång

Socialnämnden bifaller ordförandens förslag.

Sändlista:

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad: 2019-04-12
Diarienummer: SN.2019.34

Socialnämnden

Rapportering av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS kvartal 1, 2019

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Rapporteringen godkänns.

Sammanfattning

För första kvartalet 2019 finns 6 stycken ej verkställda gynnande biståndsbeslut varav 3
beslut inom SoL och 3 beslut inom LSS. Alla beslut är rapporterade och återrapporterade
till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Ärendebeskrivning

Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser

enligt LSS som inte har verkställts tre månader efter beslut.

Inom SoL finns det 3 beslut rörande särskilt boende äldre.

I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-10-09, beslutet verkställdes

2019-04-05. I detta ärende var den enskilde beviljad plats på kortvård i väntan på plats på

särskilt boende och hade därmed heldygnsomsorg.

I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-10-24, beslutet verkställdes

2019-05-01. I detta ärende var den enskilde beviljad utökad hemtjänst i hemmet i väntan

på plats på särskilt boende.



Socialförvaltningen 2(2)
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I ett ärende var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-12-05. I detta ärende har

den enskilde erhållit plats på kortvården i väntan på plats på särskilt boende och har

därmed heldygnsomsorg.

Inom LSS finns det 1 beslut rörande ett förhandsbesked angående bostad med särskild

service LSS. Datum för det gynnande beslutet var 2018-12-20, den enskilda blev erbjuden

bostad 2019-03-21 men tackade nej. Den enskilde bor idag på ett annat boende men

förhandsbeskedet kvarstår till 2018-06-30.

Inom LSS finns även 2 beslut rörande kontaktperson.

I det första ärendet var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-12-07 och i det

andra ärendet var beslutsdatumet för det gynnande beslutet 2018-11-30.

Socialförvaltningen arbetar på att hitta lämpliga kontaktpersoner för dessa två brukare.

Jämställdhetsanalys utifrån checklista

Rapporten är inte föremål för jämställdhetsanalys.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse 2019-04-12

Ann Malmström Ida Claesson

Förvaltningschef Utredare

Sändlista

~ Kommunstyrelsen

~ Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad:
Diarienummer: KS.2019.2

Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut
2019

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman enligt av

kommunstyrelsens antagen delegationsordning (antaget 2017-04-26). Dessa beslut

skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen

får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen

fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbesluten i sin helhet finns tillgängliga hos kommunledningskontoret. Tiden

för överklagande av beslut som fattats med stöd av delegationen börjar löpa fr.o.m att

kommunstyrelsens protokoll justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens

anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det

datum då sökanden fått del av besluten.

Från och med maj 2013 innehåller inte redovisningen av delegationsbeslut uppgifter

om vem som initierat respektive delegationsbeslut. Eftersom uppgift om initierare

(namn och adress) kan omfattas av sekretess i vissa ärenden och då personer med

skyddad identitet inte ska röjas, har dessa uppgifter tagits bort.

~ Förteckning över delegationsbeslut 2019-05-20 – 2019-08-28

~ Anställningar 2019-05-01 – 2019-07-31



Kommunstyrelseförvaltningen

Förteckning över avtal om månadsavlönade tillsvidareanställningar utfärdade

mellan 2019-05-01 -2019-07-31

Enhetschef
Organisation: Stab- och Ledning
Tillsvidare, From: 2019-08-12
Heltid, Löneläge: 2019
Utfärdat av: Christina Hedberg, Kommunchef

Handläggare
Organisation: Kansli- och Kommunservice
Tillsvidare, From: 2019-04-30
Heltid, Löneläge: 2019
Utfärdat av: Tatjana Mineur, Enhetschef



Kommunstyrelseförvaltningen

Förteckning över avtal om månadsavlönade visstidsanställningar utfärdade mellan

2019-05-01 och 2019-07-31

Vaktmästare
Organisation: Medborgarkontoret
2019-05-01 - 2020-04-30
Heltid, Löneläge: 2019
Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef

Kommunvägledare
Organisation: Servicecenter
Allm visstidsanställning, 2019-09-02 - 2020-05-31
Deltid, Löneläge: 2019
Utfärdat av: Kristina Karlsson, Enhetschef

Hr-chef
Organisation: HR-enheten
Allm visstidsanställning, 2019-08-12 - 2020-03-31
Heltid, Löneläge: 2019
Utfärdat av: Christina Hedberg, Kommunchef

Strateg
Organisation: HR-enheten
Allm visstidsanställning, 2019-06-10 - 2019-07-12
Heltid, Löneläge: 2019
Utfärdat av: Tatjana Mineur, Enhetschef

Badvärd
Organisation: Freja Bad och Gym
2019-06-01 - 2019-08-31
Heltid, Löneläge: 2019
Utfärdat av: Malin Broquist, Enhetschef

Administrativ assistent
Organisation: Ekonomienh
Allm visstidsanställning, 2019-06-01 - 2019-09-30
Heltid, Löneläge: 2019
Utfärdat av: Susanne Gustafsson, Chef

Administrativ assistent
Organisation: Ekonomienh
Allm visstidsanställning, 2019-10-01 - 2019-12-31
Heltid,Löneläge: 2019
Utfärdat av: Susanne Gustafsson, Chef



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2019.47

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2019-06-20

Beslut: Ö beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2019.40

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2019-05-27

Beslut: Ö beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2019.37

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2019-05-28

Beslut: Ö beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Beslutad

Ärende: RVA.2019.34

Vatten och avlopp

Förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2019-05-27

Beslut: MAKULERAD av Lina Vikström-Bergqvist: Ö beslut hämtningsintervall slam
Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2019.41

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2019-06-03

Beslut: Ö beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2019.31

Vatten och avlopp

Ansökan om förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2019-06-11

Beslut: Ö beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: RVA.2019.54

Vatten och avlopp

Förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2019-08-28

Beslut: Ö beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Beslutad

Ärende: RVA.2019.55

Vatten och avlopp

Förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2019-08-26

Beslut: Ö beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Beslutad

Ärende: RVA.2019.34

Vatten och avlopp

Förlängt hämtningsintervall gällande slam

Beslutsdatum: 2019-05-27

Beslut: Ö beslut hämtningsintervall slam Miljöinspektör, : Fastställd

Ärende: KS.2019.27

Upphandling

Fullmakt Telge Inköp

Beslutsdatum: 2019-08-27

Beslut: Delegationsbeslut - Fullmakt

2019-09-09 11:41:40 Sida 2 av 9



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2019.42

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2019-06-11

Beslut: Ö beslut upphåll hämtning av hushållsavfall Miljöansvarig, : Beslutad

Ärende: RVA.2019.33

Renhållning

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2019-05-22

Beslut: Ö beslut upphåll hämtning av hushållsavfall Miljöansvarig, : Beslutad

Ärende: RVA.2019.53

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2019-08-22

Beslut: Reviderat beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2019.48

Renhållning

Befrielse gällande hushållsavfall

Beslutsdatum: 2019-07-11

Beslut: Beslut gällande befrielse från hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2019.39

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2019-05-21

Beslut: Ö beslut upphåll hämtning av hushållsavfall Miljöansvarig, : Beslutad

2019-09-09 11:41:40 Sida 3 av 9



RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2019.35

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2019-05-22

Beslut: Ö beslut upphåll hämtning av hushållsavfall Miljöansvarig, : Beslutad

Ärende: RVA.2019.50

Renhållning

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2019-08-05

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Ärende: RVA.2019.46

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfa

Beslutsdatum: 2019-06-17

Beslut: Ö beslut upphåll hämtning av hushållsavfall Miljöansvarig, : Beslutad

Ärende: RVA.2019.38

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2019-05-22

Beslut: Ö beslut upphåll hämtning av hushållsavfall Miljöansvarig, : Beslutad

Ärende: RVA.2019.53

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2019-08-15

Beslut: Beslut gällande uppehåll i hämtning av hushållsavfall
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2019.45

Renhållning

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2019-06-13

Beslut: Beslut upphåll hämtning av hushållsavfall

Ärende: KS.2019.58

Personalknutna ärenden

Tillförordnad kommunchef 2019

Beslutsdatum: 2019-09-09

Beslut: Beslut utan adressfält (2019) Registrator, §1: Beviljad

Ärende: KS.2019.59

Personalknutna ärenden

Tillförordnade chefer 2019

Beslutsdatum: 2019-08-21

Beslut: Beslut - Tillförordnad barn- och utbildningschef

Ärende: KS.2019.58

Personalknutna ärenden

Tillförordnad kommunchef 2019

Beslutsdatum: 2019-09-09

Beslut: Beslut med adressfält (2019) Registrator, §1: Beviljad

Ärende: KS.2019.147

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Konst i Gryt

Beslutsdatum: 2019-06-26

Beslut: Beslut med adressfält (2019) Enhetschef, §1: Beviljad
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2019.135

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Gnesta Musiksällskap

Beslutsdatum: 2019-06-26

Beslut: Beslut med adressfält (2019) Enhetschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2019.124

Kultur och fritid

Ansökan om lovaktivitetsbidrag, FK Freja

Beslutsdatum: 2019-05-27

Beslut: Beslut med adressfält (2019) Fritidschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2019.41

Kultur och fritid

Ansökan om driftbidrag till Sörmlandsleden 2019

Beslutsdatum: 2019-06-26

Beslut: Beslut med adressfält (2019) Enhetschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2019.169

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Gnesta Vattentorn

Beslutsdatum: 2019-06-27

Beslut: Beslut med adressfält (2019) Enhetschef, §1: Fastställd

Ärende: KS.2019.151

Kultur och fritid

Ansökan om lovaktivitesbidrag, Stjärnhovs IK

Beslutsdatum: 2019-05-27

Beslut: Beslut med adressfält (2019) Fritidschef, §1: Beviljad
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2019.147

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Konst i Gryt

Beslutsdatum: 2019-06-26

Beslut: Beslut med adressfält (2019) Enhetschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2019.165

Kultur och fritid

Ansökan om ledarutbildningsbidrag, Gnesta Ishockeyklubb

Beslutsdatum: 2019-06-13

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag (2019) Fritidschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2019.206

Kultur och fritid

Ansökan om ledarutbildningsbidrag, Friluftsfrämjandet

Beslutsdatum: 2019-08-21

Beslut: Beslut ledarutbildningsbidrag (2019) Fritidschef, §1: Beviljad

Ärende: KS.2019.152

Kultur och fritid

Ansökan om kulturbidrag, Björnlunda Hembygdsförening

Beslutsdatum: 2019-06-26

Beslut: Beslut med adressfält (2019) Enhetschef, §1: Fastställd

Ärende: KS.2019.211

Konsument- och medborgarservice

Ansökan om lottertillstånd - Björnlund Rödakorskrets

Beslutsdatum: 2019-08-16

Beslut: Beslut lotteristillstånd (2019) Assistent, §1: Beviljad
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: KS.2019.221

Gator och allmänna platser

Beslut om flaggning Gnesta Pride

Beslutsdatum: 2019-08-27

Beslut: Beslut - Flaggning

Ärende: KS.2019.181

Fastighetsärenden

Exploatering Aspliden Skenda 1:2

Beslutsdatum: 2019-09-03

Beslut: Beslut om vidaredelegering

Ärende: KS.2019.217

Ej typade ärenden

Remiss - antagning av hemvärnspersonal

Beslutsdatum: 2019-08-28

Beslut: Delegationsbeslut - Antagning av hemvärnspersonal

Ärende: RVA.2019.49

Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2019-07-24

Beslut: Ö beslut gällande delning av sopkärl Miljöansvarig, : Beslutad

Ärende: RVA.2019.52

Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2019-08-15

Beslut: MAKULERAD av Hanna Modin: Beslut gällande delning av sopkärl
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RAPPORT
DELEGATIONSBESLUTKommunledningskontoret

Beslutsperiod:

Ärende: RVA.2019.52

Ansökan om delning av sopkärl

Beslutsdatum: 2019-08-15

Beslut: Beslut gällande delning av sopkärl

Ärende: RVA.2019.44

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Beslutsdatum: 2019-06-04

Beslut: Ö beslut upphåll hämtning av hushållsavfall Miljöansvarig, : Beslutad
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Kommunstyrelseförvaltningen Ärendeblad

Gnesta kommun, Västra Storgatan 15, 646 80 Gnesta, organisationsnummer: 212000-2965
telefon: 0158 – 275 000, e-post: gnesta.kommun@gnesta.se, webbadress: www.gnesta.se

Upprättad:
Diarienummer: KS.2019.1

Kommunstyrelsen

Anmälningsärenden 2019

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 Nämnden för samverkan och vård 2019-05-22,

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/420832

~ Månadsrapport för pensionsportföljen - maj 2019

~ Protokoll från Gnestahem, 2019-05-20

~ Protokoll från Gnestahem 2019-06-19

~ Protokoll från Gnesta Förvaltnings AB 2019-05-16

~ Överförmyndarnämndens protokoll från sammanträde 2019-06-14

~ Överförmyndarnämndens protokoll från sammanträde 2019-08-20

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/LTSORMLAND/Meetings/Details/420832
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