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Inledning 

Nämndens uppdrag 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 

har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Utifrån 

visionen leder och samordnar kommunstyrelsen planering, utvärdering och 

uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare ansvarar 

kommunstyrelsen för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen. 

Under kommunstyrelsen finns även arbetet med attraktionskraft, kollektivtra-

fik, kontaktcenter, barnombudsman, nationella minoriteter och kommunens 

olika råd.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda det strategiska arbetet med bland an-

nat Agenda 2030 och miljöstrategin i kommunens verksamheter. Kommunsty-

relsen ansvarar även för arbetet inom, folkhälso-, tillgänglighets- och jäm-

ställdhetsområdet, näringslivs- och destinationsutveckling. Kommunstyrelsen 

samverkar med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med bland annat nä-

ringslivsfrågor. 

 

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäk-

tige och bevakar att de beslut, mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat 

om genomförs inom den kommunala verksamheten. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelä-

genheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt de kom-

munalt ägda bolagen och gemensamma nämnder och kommunalförbund kom-

munen är medlemmar i.  

 
I ”Reglemente för Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun” finns mer informat-

ion om kommunstyrelsens uppdrag och ansvar. 

 

Kommunstyrelsens avdelningar 
Kommunstyrelsens avdelningar har fem avdelningar:  

 Ekonomiavdelningen 

 HR-avdelningen 

 IT- och digitaliseringsavdelningen 

 Kansliavdelningen 

 Kommunikationsavdelningen. 

Kommunstyrelsens avdelningars uppgifter består i stora delar av att arbeta med 

helheten i kommunen. Avdelningarna skapar förutsättningar för de övriga kon-

toren genom att bidra med styrning och riktning samt stöd. Krav på horisontell 

styrning och fokus på de horisontella processerna kommer i framtiden öka. Detta 

då kommunens resurser blir knappare i förhållande till dess uppgifter. Det är 
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darav avgörande för digitaliseringens möjligheter att det finns kompetenta funkt-

ioner som ser på helheten för att undvika suboptimering i ”stuprören”. 

 

Förutsättningar för planperioden 

Nuläge 
Strängnäs kommun arbetar aktivt med den kommunövergripande vision och vär-

degrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. 

Under det gångna året har kommunstyrelsen och dess avdelningar haft ett sär-

skilt fokus på en effektivare förvaltning med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv 

i styrningen. Detta parallellt med ett kraftsamlat jobb för en attraktiv arbetsgivare 

och arbetsplats.  

 

Nedan följer en överblick över det arbete och insatser som präglat kommunstyrel-

sens avdelningars arbete under 2020 inför planeringsperioden 2021 – 2023. 

 

Kommunikationsavdelning 

Kommunikationsavdelningens arbete har sedan tidigt på året präglats av den på-

gående Coronapandemin. Kriskommunikationsstaben aktiverades på ett tidigt 

stadium vilket möjliggjorde ett starkt fokus på krishanteringen. Fokus har legat 

på att stärka befintliga kommunikationskanaler men även öppnandet av nya ka-

naler. Ny e-tjänstplattform har upphandlats samt ett stärkt samarbete med kon-

taktcenter med syfte att utveckla service och tillgänglighet gentemot invånarna. 

 

Kansliavdelning  
Under året har Strängnäs kommun arbetet för att skapa ett långsiktigt hållbart 

samhälle. Många insatser har genomförts gällande trygghetsaspekten och ett 

starkt arbete för hantering av extraordinära händelser i form av civilt försvar och 

krisberedskap. Betydelsen av dessa arbeten har, i och med Coronapandemin, prö-

vats i verkligheten och visat på goda resultat. 

 

HR-avdelning  
Strängnäs kommun har kraftsamlat för att jobba mot att vara en attraktiv arbets-

givare och arbetsplats. Under året har ett flertal aktiviteter och utbildningar ge-

nomförts vilket har resulterat i en positiv trend gällande sjukfrånvaro samt perso-

nalomsättning. I och med Coronapandemin har korttidsfrånvaron i organisat-

ionen ökat av förklarliga själ. Även fortsättningsvis behöver den relativt höga 

sjukfrånvaron och personalomsättningen hanteras och minskas.  

 

Ekonomiavdelning  
Genom en aktiv ekonomistyrning har Strängnäs kommun de senaste åren lyckats 

med en avsevärd förbättring av ekonomin och därigenom förutsättningar att 

kunna hantera det så kallade krokodilgapet innan 2030. 
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Ett stort genombrott under året var utredningen gällande Bildningscentrum om-

förhandlade hyresavtal vilket innebär stora besparingar som kommer kunna frig-

öras från lokalkostnader till undervisning. 

Trots Coronapandemins effekt på kommunen och ekonomin har Strängnäs kom-

mun arbete präglats av en långsiktig planering parallellt med hållbarhetsaspekten 

i styrningen. 

 

IT- och digitaliseringsavdelning  
Strängnäs Kommun gör stora satsningar på digitaliseringen. Fokus har varit att 

skapa goda förutsättningar samt en starkare grund för vidare stöd och driv på 

kommunens verksamhetsutveckling. I och med Coronapandemin har verksam-

heten fått skala upp väldigt fort. Digitaliseringen har varit ett kraftfullt verktyg för 

att stärka kommunens ekonomiska ställning genom ändrade arbetssätt. 

 

Omvärldsanalys  

Ekonomisk utveckling  

Den rådande Coronapandemin har inneburit en global konjunkturkollaps, med 

exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta länder 

världen över. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) så kommer vi inte ha 

någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om förrän längre fram. Betydande 

ovisshet råder kring vad som väntar framöver.  

 

Coronapandemin har genom kortsiktiga generösa generella statsbidrag medfört 

att flertalet Svenska kommuner kommer att visa ett positivt resultat 2020. Men 

dessa bidrag riskerar också att skapa pedagogiska problem för kommuner som 

vill fortsätta att fokusera behovet av successiva effektiviseringar för att möta 

kommande demografiska utmaningar. Det är sannolikt att förmågan att hantera 

dessa tillfälliga bidrag kommer att avgöra vilka förutsättningar kommunerna 

kommer att ha att kunna bedriva verksamhet nästa mandatperiod. 

 

Arbetsmarknad 
Coronapandemin kommer att ge stora konsekvenser på arbetsmarknaden och fler 

kommer att förlora sina arbeten. Risken för att bli arbetslös är särskilt hög bland 

de grupper av personer som redan tidigare hade en svag förankring på arbets-

marknaden, bl.a. till följd av visstidsanställning. Det gäller t.ex. utomeuropeiskt 

födda och personer som saknar gymnasial utbildning. 

 

År 2020 och 2021 beräknas antalet inskrivna arbetslösa till i genomsnitt 490 000 

respektive 580 000 personer. Det motsvarar arbetslöshetsnivåer på 9,4 respek-

tive 11,0 procent. Långtidsarbetslösheten i sin tur väntas stiga från redan höga ni-

våer. Strängnäs har en arbetslöshet på 8,0 procent i augusti 2020 vilket är något 

lägre än riket i stort. 
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SKL:s rekryteringsrapport 2018 berättar om en framtid där alla kommuner och 

landsting kommer att ha svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Det gäller 

även för Strängnäs kommun. Samtidigt ser vi ett rekryteringsbehov de närmaste 

åren parallellt med begränsade ekonomiska resurser.  

 

Befolkningsutveckling  
De senaste åren har befolkningen vuxit snabbt. Enligt SCB:s befolkningsprognos 

kommer Sveriges folkmängd att öka med mellan 70 000 och 80 000 personer per 

år de kommande åren.  

Befolkningsprognoser i dagsläget är svåra att ställa på grund av de rådande om-

ständigheterna. Den lågkonjunktur vi går in i kommer att påverka befolkningsut-

vecklingen, beroende på dess längd och djup.  

 

Den demografiska utvecklingen de närmaste decennierna förväntas bli ogynnsam 

både ur ett kompetensförsörjnings- och ett ekonomiskt perspektiv på grund av en 

snabbare tillväxt av unga och äldre än avseende yrkesverksamma och skattebeta-

lande. Utmaningen ovan blir större av att kommunkoncernens investeringsbehov 

är mycket stort de närmaste åren och att kommunens dotterbolag har stora lånes-

kulder idag. 

 

Förväntad utveckling 

Ekonomisk utveckling 

Ovanstående beskrivning av den svenska ekonomin innebär givetvis stora effek-

ter även för den ekonomiska utvecklingen för Strängnäs kommunkoncern.  

Det ekonomiska läget blir alltmer ansträngt för Sveriges kommuner. Skatteun-

derlaget bromsar in och verksamheterna utsätts för ett fortsatt högt demografiskt 

tryck. Framöver står kommunsektorn inför stora verksamhetsmässiga och ekono-

miska utmaningar. De demografiskt betingade kostnaderna för verksamheten 

växer snabbare än intäkterna. 

För att hantera dessa utmaningar krävs en fortsatt aktiv och effektiv ekonomi-

styrning. Långsiktig ekonomisk plan med strategier för att hantera utmaningarna 

i drift- och investeringsekonomin, ska uppdateras varje år och integreras i den or-

dinarie planerings- och uppföljningsprocessen. 

 

Arbetsmiljö och långsiktig kompetensförsörjning 
Det råder en framtid med svårigheter om att kunna rekrytera rätt kompetens. 

Samtidigt ser Strängnäs kommun ett rekryteringsbehov de närmaste åren med 

begränsade ekonomiska resurser. Parallellt med detta behövs de stora utmaning-

arna gällande sjukfrånvaro och personalomsättningen hanteras för ett välfunge-

rande samhälle. 

 

Arbetet med det långsiktiga kommunövergripande kompetensförsörjningsarbetet 

har knutits samman, med den långsiktiga ekonomiska planeringen, vilket skapar 
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bättre förståelse samt förutsättningar att lyckas med dessa två stora utmaningar, 

framförallt på längre sikt. 

 

Arbetsmiljö, hälsa och rehabiliterande insatser mot arbetsskador och arbetssjuk-

domar samt ledarskap och styrning är viktiga faktorer som påverkar medarbetar-

engagemanget och motivationen. Kommunen ska fortsätta utveckla arbetsmiljö-

arbetet, kompetenshöja kommunens chefer i såväl ledarskap - som i arbetsgivar-

rollen samt utveckla medledarskapet hos våra medarbetare.  

 

Hållbarhet enligt Agenda 2030 
Arbetet i Strängnäs kommun ska utföras utifrån ett långsiktigt hållbart perspek-

tiv. Agenda 2030 och de globala målen ligger till grund för det. För Strängnäs 

kommun innebär det att vi ska använda våra gemensamma resurser på ett sådant 

sätt att vi inte äventyrar kommande generationerna möjligheter till utveckling. 

 

 

 

  



                                                                                     

2020-10-19 

8 

 

Konkurrensplan  

Kommunstyrelsen och respektive nämnd tar årligen, i samband med framtagan-

det av verksamhetsplan, fram ett förslag till konkurrensplan för sina respektive 

verksamhetsområden. Se bilaga ”Konkurrensplan” för mer informtion. 

 

Uppföljning av privata utförare 

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utfö-

rare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana 

verksamheter på samma sätt som om verksamheten bedrivits i egen regi. Kom-

munstyrelsen är en av de nämnder som använder privata utförare.  

Se bilaga ”Plan för uppföljning av privata utförare för Kommunstyrelsen”. 

 

Internkontroll  

Internkontrollpunkter presenteras kortfattat kopplat till gällande mål.  

Se bilaga ”Risk- och väsentlighetsbedömning” för mer information. 
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Kommunens övergripande perspektiv och mål 

Perspektiv Invånare  

Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar 

Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av 

tjänster i Strängnäs kommun. 

 

Kommunfullmäktiges mål:  
 

Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer ut-

vecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens ut-

veckling. 

 

I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invå-

narnas behov. 

 

 
 

 

Invånare, företagare och andra aktörer såsom föreningar, församlingar, samarbetspart-

ners, volontärer med flera ges möjlighet att vara, och är, medskapande i kommunens 

utveckling. Att vara medskapande i kommunens utveckling handlar om att kommunen 

tar tillvara på erfarenheter och synpunkter både från enskilda brukare som från dess 

sammanslutningar. Kommunen visar genom aktiva handlingar att invånare i Strängnäs 

kommun har tillgångar och kompetenser som kan bidra till att förbättra de välfärds-

tjänster som erbjuds. 

 

Kommunfullmäktiges mål/Kommunstyrelsens mål: 
Invånare i Strängnäs kommun ska ha tillgång till välfärdstjänster av god kvalitet. 

 

Målets utmaningar: 
Förväntningarna på de offentliga verksamheterna ökar i takt med förbättrad pri-

vat hushållsekonomi, ökad tillgänglighet och högre kunskap. Kommunen förvän-

tas ge invånare fler och mer tjänster av allt högre kvalitet. Samtidigt som kompe-

tensbrist och ansträngd ekonomi medför att bilden av den offentliga verksam-

heten försämras om krav inte kan tillgodoses. 
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Resultaten i skolan har inte förbättrats och det finns en ojämlikhet mellan sko-

lorna som på lång sikt riskerar att påverka individen och samhället i stort. 

 

Politiska prioriteringar: Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kun-

skapsresultat och ökad likvärdighet 
Kommunstyrelsen ska stödja arbetet med Skolutveckling 2023 genom bla aktivt 

deltagande i samarbetet BAS, Bildningsakademin Strängnäs där arbetet för bättre 

resultat i skolan och likvärdighet mellan skolor ligger i fokus.  

  

Kommunstyrelsen ska genom sitt yttersta ansvar för styrning och ledning av 

Strängnäs kommunkoncern och sin uppsiktsplikt säkerställa att kommunens bo-

lag och förvaltningen är delaktiga i Skolutveckling 2023.  

 

Kommunstyrelsen ska genom SKUR och möten med elevråden bidra till att barn 

och ungdomar kan vara delaktiga och därmed har möjlighet att påverka sam-

hällsutvecklingen.  

 

Kommunstyrelsens mål: 
Kommunen har moderna kommunikationskanaler och fysiska platser där invå-

nare kan komma i kontakt med och delta i utvecklingen av kommunens verksam-

heter och tjänster. 

 

Invånare i Strängnäs kommun har insyn i kommunens verksamheter och kan lätt 

ta del av resultat gällande kvalitet, effektivitet och ekonomi. 

 

Målets utmaningar:  
Förväntningarna på tillgänglig, snabb och personlig service ökar samtidigt som 

medborgarnas förväntan på kommunen innebär mer transparens och dialoger. 

Allt fler jämför vår plats med andra i sökande efter att köpa hus, starta företag, 

placera sina barn i skolan med mera. I samband med den digitala utvecklingen 

ställs större krav på tjänster och service. Detta medför ett ökat krav på kommu-

nen att kunna mötas digitalt med kvalitet men även fortsätta utveckla det fysiska 

samtalet och mötet.  

 

En välfungerad kommunal demokrati förutsäter ett fortsatt och ökat engagemang 

hos invånarna och andra aktörer.  

 

 

Politiska prioriteringar: Medborgardialog och utveckling av tjänster 
Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen. Kommunen ska er-

bjuda flera olika vägar till kommunens tjänster och information om kommunen. 

Den naturliga vägen är via webben där invånare, företagare och andra aktörer 

kan läsa om kommunens verksamheter och resultat men även kunna ta del av e-

tjänster i olika former. Via webben finns även möjligheter att på olika sätt vara 
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delaktiga till kommunens utveckling. Lika välkommet ska det vara att besöka 

kommunens kommunhus och medborgarkontor där samma möjligheter till tjäns-

ter och delaktighet ska finnas. Kommunens kontaktcenter ska vara navet för de 

som kontaktar kommunen via telefon, mejl eller besöker kommunhuset. Sociala 

medier är en naturlig plattform för att sprida information samt ta del av syn-

punkter som användare lämnar. 

 

Service till invånare ska stärkas genom att utveckla samspelet mellan webben, e-

tjänstportalen och kontaktcenter. Det ska finnas stor lyhördhet mot invånarnas 

behov och önskemål. 

 

Barn och ungdomar är en självklar samtalspart vid utveckling av kommunens 

verksamhet och tjänster. Förvaltningen har utsett en person från varje kontor, 

som har som uppgift att stödja kontoret med prövning av barns bästa utifrån att 

barnkonventionen blir lag från 2020. Strängnäs kommuns ungdomsråd består av 

ungdomar i åldern 13-20 år. De svarar på remisser och har möten med politiska 

företrädare samt ordnat med arrangemang för andra ungdomar i kommunen. 

  

Medborgardialoger och brukarinflytande behöver utvecklas. Kommunstyrelsen 

ska vara ett gott exempel genom att ta tillvara på invånarnas kunskaper i kommu-

nens fortsatta utveckling. 

 

Internkontrollpunkter: 
Genomför kommunstyrelsen prövningar för barns bästa? Kontrollen innebär att 

göra en bedömning om prövningar av barns bästa har genomfört i de ärenden där 

prövningen bedöms vara aktuell. 

 

Tar kommunen tillvara på inkomna synpunkter och förslag så att de bidrar till ut-

vecklingen av kommunen? Kontrollen innebär att bedöma om inkomna förslag 

och synpunkter från invånare tas till vara och till vilken utsträckning de får ge-

nomslag. 

 

Har kommunen aktuell och lättillgänglig information om verksamhet och resultat 

på webben? Kontrollen innebär att bedöma om den information som finns på 

webben kring kommunens kvalitet och resultat är aktuell och lättillgänglig samt 

om informationen kvalitetssäkras och uppdateras regelbundet. 

 

Kommunstyrelsens mål: 
I Strängnäs kommun har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet en central 

plats och ska genomsyra kommunens fortsatta utveckling av stad och landsbygd. 

 

Målets utmaningar: 
Strängnäs kommun är idag en framgångsrik kommun avseende hållbarhetsfrågor 

men ännu återstår mycket arbete. Tryggheten i Strängnäs kommunen är god trots 
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detta upplevs en ökad otrygghet. Enskilda händelser kan få människor att känna 

sig otrygga. Strängnäs kommun behöver i grunden kännas som en trygg plats. 

 

I en föränderlig värld är det omöjligt att förutse alla händelser. För ett välfunge-

rande samhälle är det högst betydande för kommuner att kunna fortsätta utföra 

sitt uppdrag även under plötsliga svåra förhållanden. 

 

God folkhälsa skapar förutsättningar för en hållbar utveckling av samhället. Dock 

visar svensk statistik på att allt fler människor mår sämre psykiskt, inte minst 

sagt bland barn och unga. Samhällsutmaningen utmanar samverkan och samord-

ning inom och utanför kommunens organisation. 

 

Politiska prioriteringar: Trygghet genom samverkan, Förebyggande arbete av 

ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre 
Trygghetsskapande arbete är något som berör både flera aktörer i samhället samt 

flera verksamheter inom förvaltningen. Samverkan är här av stor vikt. Förebyg-

gande och tidiga insatser är framgångsfaktorer där kommunstyrelsen leder ett 

fortsatt arbete.  

 

Krigsorganisation och krigsplaceringar ska implementeras och utbildning/in-

formation till berörda genomföras. Arbetet med kontinuitets- och beredskapspla-

ner kommer fortsätta och implementeras. 

 

Kommunstyrelsen leder arbetet med att hela organisationen drar lärdom från 

krishanteringen under coronapandemin och hur det drabbade invånare och sam-

hälle. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunen förstärker en hög och god 

beredskap för eventuella kommande kriser. 

 

Kommunens arbete för god hälsa hos kommunens invånare präglas av samverkan 

och social hållbarhet enligt Agenda 2030. 

 

Kommunen arbetar i samverkan med andra aktörer för folkhälsa i ett förebyg-

gande syfte där invånare kan utöva aktiviteter som gynnar den generella folkhäl-

san i samhället.  

 

Arbetet, genom Barn- och ungdomsstrategin, fokuserar på prevention/främjande 

och förebyggande arbete, samverkan och tidiga insatser för barn och unga som 

far illa och/eller lider psykisk ohälsa. 

 

Fortsatt arbete med den horisontella satsningen ”Tidiga insatser för barn och 

unga”. 

 

Samverkan mellan kommun och region är grunden för att möta vårdbehovet hos 
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äldre. Insatserna kan vara komplexa och kräver att Strängnäs kommun har kom-

petent och utbildad personal för att kunna genomföra insatserna.  
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Perspektiv Samhälle  

Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare 

tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet 

vänder sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i kommu-

nen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs 

kommunen. 

 

Kommunfullmäktiges mål: 
 

Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor 

med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo 

och leva i, verka i och besöka vår kommun. 

 

 
________________________________________________________ 

 

För Strängnäs kommun är ett hållbart samhälle en mycket viktigt fråga. Hållbarhet 

avser social- miljömässig- och ekonomisk hållbarhet som utgår från Agenda 2030 

och de globala målen. Genom ett strategiskt arbete och medvetna aktiviteter gör vi, 

tillsammans andra aktörer, Strängnäs kommun till en förebild inom området. 

 

Kommunstyrelsens mål: 
I Strängnäs kommun har social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet en central 

plats och ska genomsyra kommunens fortsatta utveckling av stad och landsbygd.  

 

Målets utmaningar: 
Intresset för hållbarhet ökar samtidigt som det ställer större krav på kommuner 

att ta ansvar för deras hållbarhetspåverkan samt visa hur de bidrar till ett hållbart 

samhälle.  

 

Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag gällande fossilfritt 2030 samt klimatne-

utralt 2040 ställer stora omställningskrav på kommunen.  

 

Den pågående ekonomiska geografin leder till en ökad klyfta mellan stad och 

landsbygd som på lång sikt riskerar att leda till ogynnsamma konsekvenser. 
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Politiska prioriteringar: Samverkan för klimatet 
Hållbarhetsfrågorna genom Agenda 2030 behöver finnas med i den centrala styr-

ningen och ledas av kommunstyrelsen för att hela kommunen tillsammans ska 

kunna ta sig an hållbarhetsutmaningen.  

 

Återbruk och hållbara upphandlingar påverkar kommunens miljöpåverkan posi-

tivt. Det arbetet ska vi fortsätta med. 

 

Fungerande och hållbar kollektivtrafik är viktig för kommunens utveckling. Un-

der 2020 slutförs upphandlingen av busstrafik för perioden 2021-2031. 

 

Klimat- och energiplanen stödjer fortsatt arbete med kommunens omställning 

mot fossilfria transporter och klimatneutralitet där samtliga nämnder behöver bi-

dra till vår miljömässigt hållbara kommun. 

 

Genom horisontella medel fortsätter kommunen att stimulera och förverkliga in-

novativa idéer för hållbar utveckling både inom och utom den egna organisat-

ionen. 

 

En levande och aktiv landsbygd är avgörande för ett hållbart samhälle där råvaror 

produceras på ett hållbart sätt. 

 

Internkontrollpunkter: 
Gör kommunen upphandlingar utanför de köpeavtal som finns och tillmötesgås 

stärkta miljökrav? Kontrollen innebär att gå igenom de avtalade upphandlingar 

och kontrollera om några av dessa har genomförts utanför de avtal som kommu-

nen har samt om miljökrav ställts åt sidan för att få igenom avtalet. 

 

Kommunstyrelsens mål: 
Kommunen samverkar med näringsliv och invånare för att öka kommunens at-

traktionskraft. 

 

Målets utmaningar: 
Städer och orter förändras utifrån efterfråga, attraktivitet och utbud. Den hård-

nande globala kampen ställer nya krav på kommunen och det blir allt viktigare 

att arbeta med kommunens image och attraktionskraft. Den rådande positiva ut-

vecklingen gällande inflyttning, bostäder och företagsklimat behöver fortsätta ut-

vecklas för en starkare attraktionskraft.  

 

Politiska prioriteringar: Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet 
Strängnäs kommunkoncern tar ett gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet, 

kommunstyrelsen ska tillsammans med MSN leda och styra det arbetet.  
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Näringslivsstrategin Attraktionskraft 2023 - för ett bra företagsklimat ligger till 

grund för det gemensamma ansvaret framåt. Samtal och samverkan, inom och 

utanför organisationen, är nyckeln till en stark attraktionskraft. 

 

 

  



                                                                                     

2020-10-19 

17 

 

Perspektiv Medarbetare 

Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs 

kommunkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt 

arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.  

 

Kommunfullmäktiges mål:  
 

Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utveck-

las och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer. 

 

 
________________________________________________________ 

 

Strängnäs kommun är attraktiv som arbetsgivare med moderna och välfunge-

rande arbetsmiljöer med hög frisknärvaro. Medarbetare har god kompetens 

och gott bemötande och ges möjlighet till kompetensutveckling och interna 

karriärvägar. Strängnäs kommun tar tillvara på medarbetarnas kompetens för 

att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå arbetar 

chefer och medarbetare aktivt för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv. 

Ledarskapet och medarbetarskapet präglas av tillit och bidrar till starkt medle-

darskap och kreativitet som säkerställer att varje nivå kan, vill och vågar ge 

tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.  

 

Kommunstyrelsens mål: 
Kommunen har en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där medarbetare kan 

utveckla sig själva och verksamheten tillsammans med bra ledare. 

 

Kommunen arbetar för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning där medarbe-

tare har goda möjligheter att påverka sin arbetssituation. 

 

Målets utmaningar: 
Strängnäs kommun har fortsatt hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har sjunkit från 

cirka 10 procent till 8 procent. I och med Coronapandemin har korttidsfrånvaron 

i organisationen ökat av förklarliga själ. Även fortsättningsvis behöver den rela-

tivt höga sjukfrånvaron hanteras och minskas.  

 

SKL:s rekryteringsrapport 2018 berättar om en framtid där alla kommuner och 

landsting kommer att ha svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Det gäller 

även för Strängnäs kommun. Samtidigt ser vi ett rekryteringsbehov de närmaste 

åren. De ekonomiska resurserna i kommunen och tillgången på kompetent ar-

betskraft riskerar dock att inte räcka till.  
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Politiska prioriteringar: Kompetensförsörjning och arbetsmiljö 
Långsiktig analys av framtida personalbehov och finansiell analys ligger till grund 

för kompetensförsörjningsarbetet. 

 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta för; bra arbetsmiljö, ha 

duktiga ledare, att tillvarata kunskap och erfarenhet hos medarbetare, att erbjuda 

utvecklingsmöjligheter och att ha en hög frisknärvaro. 

 

Fortsatt satsning genom horisontella medel på arbetsmiljö och frisknärvaro. 

 

Internkontrollpunkter: 
Hanteras KIA-anmälningar inom rimlig tid? Kontrollen innebär att se om rutinen 

för att hantera anmälningar om olyckor och tillbud inom rimlig tid. Det är viktigt 

att chefer följer den rutin som finns för den administrativa hanteringen av avvi-

kelser. 

 

Har personer med långtidsfrånvaro en plan för återgång i arbetet? Kontrollen in-

nebär att se om medarbetare som har långvarig sjukfrånvaro har en plan för åter-

gång i arbete, i kommunen sjukfrånvarosystem. 
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Perspektiv Ekonomi  

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommun-

koncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. 

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verk-

samheter, såväl hos kommunal som privata regi och bolag. 

 

Kommunfullmäktiges mål: 

 

Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder 

våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och 

kommande generationer. 

 

 
_______________________________________________________ 

 

Inarbetade arbetssätt och strukturer behöver utmanas för att möta de ekono-

miska utmaningarna, både kortsiktiga och långsiktiga. Strängnäs kommun 

fortsätter att lägga grunden för en långsiktigt hållbar ekonomi med fokus på 

miljö och klimat, framtida finansiell handlingsfrihet och framtida kompetens-

försörjning. Resurser i form av personal, skattemedel och mark behöver an-

vändas effektivt och utmanas, bland annat genom digitaliseringens möjlig-

heter, ständiga förbättringar i en innovativ miljö. 

 

Kommunstyrelens mål: 
Kommunen utmanar rådande arbetssätt och strukturer utifrån långsiktig ekono-

misk planering. 

 

Målets utmaningar: 
Strängnäs kommun står, liksom många andra kommuner, inför stora verksam-

hetsmässiga och ekonomiska utmaningar. Den ökande befolkningen och den de-
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mografiska utvecklingen i Strängnäs kommun ökar behovet av kommunal ser-

vice, ökade kostnader, fler investeringar och brist på arbetskraft. De demografiskt 

betingade kostnaderna för verksamheten växer snabbare än intäkterna.  

 

Politiska prioriteringar: Aktiv ekonomistyrning 
Strängnäs kommun fortsätter att arbeta med en aktiv ekonomistyrning för att 

skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Det sker i huvudsak genom införandet av 

den långsiktiga ekonomiska planen (LEP). 

 

Leda och driva på arbetet med att uppfylla det önskade läget 2030 bla genom att 

visualisera detta i ”Vägen till önskat läge” 

 

Vi lär av och jämför oss med de kommuner som har gjort stora verksamhetsmäss-

iga resultatförbättringar. När det är lämpligt jämför vi med de som är topp 30 i 

landet. Vi sprider kunskap till andra kommuner där Strängnäs är föregångare. 

 

Internkontrollpunkter: 
Verkställs politiskt fattade beslut enligt beslutad tidsplan? Kontrollen innebär att 

se om politiskt fattade beslut som har en angiven tidplan i beslutet också verk-

ställs inom den angivna tiden. 

 

Kommunstyrelens mål: 
Kommunen har genom digitaliseringens möjligheter en tillgänglig och effektiv 

förvaltning. 

 

Målets utmaningar: 
Den digitala utvecklingen utmanar traditionella arbetssätt och processer vilket 

motiverar en snabb och varaktig utveckling. Nyttjandet av digitaliseringens möj-

ligheter är avgörande. Verksamhetsutveckling genom digitalisering tar dock tid 

samt resurser från den ordinarie verksamheten. Att driva förändringsarbete krä-

ver kunskap, energi, tålamod och tid.  

 

Politiska prioriteringar: Förstärka den digitala omställningen 

Kommunkoncernen fortsätter att satsa på innovation och verksamhetsutveckling 

genom digitalisering. Förvaltningen ska vara drivande i användningen av digitala 

verktyg, tekniker och arbetssätt. Det ska leda till effektivare arbetssätt i förvalt-

ningen för att spara tid och resurser och på så sätt bidra till hanteringen av kom-

petensförsörjningsutmaningen. 

Den digitala omställningen ska ge en effektivare förvaltning och samtidigt för-

bättra eller bibehålla kvaliteten i de tjänster som erbjuds kommunens invånare. 

 

Internkontrollpunkter: 
Har kommunen aktuella och gällande rutiner och riktlinjer för informationssä-

kerhet? Kontrollen innebär att undersöka om kommunen har aktuella rutiner och 

riktlinjer för hantering av informationssäkerhet. 
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Budget 2021-2023  

Driftbudget 

Drift- och investeringsbudgeten utgör de ekonomiska förutsättningarna för 

nämndens planering av verksamheten. I driftbudgeten för 2021-2023 ingår juste-

ringar och uppräkningar för volymer, löner, priser samt effektiviseringar. Till 

detta har särskilda uppdrag budgeterats. 

 

 
 

För 2021 har kommunstyrelsen tilldelats en driftbudget med 165,1 miljoner kro-

nor vilket innebär en ökning av budgeten med 12,1 miljoner kronor eller 8 pro-

cent jämfört med budgeten för 2020. I ramökningen ingår särskilda uppdrag med 

8 miljoner kronor: Digitalisering 5 miljoner och BAS-arbete, Näringsliv och Håll-

barhetsarbete med 1 miljon vardera. 

 

Investeringsbudget 

Under den kommande planperioden 2021-2023 beräknas kommunstyrelsen inve-

stera för 24,8 miljoner kronor, vilket motsvarar ett genomsnitt på 8,3 miljoner 

per år.  

 

Kommunstyrelsen -5,9 -5,6 -6,0 -6,1 -6,2

Överförmyndare och Råden -4,4 -4,8 -4,5 -4,6 -4,7

Kommunledning -8,5 -7,4 -13,1 -12,1 -12,2

Mark och exploatering -1,5 0,0 -1,5 -1,5 -1,5

Närings l ivsverksamhet -2,1 -2,1 -2,1 -2,1 -2,2

Kommunikationsavdelningen -15,0 -14,2 -15,2 -15,4 -15,6

IT och digi ta l i seringsavdelningen -15,8 -16,2 -20,8 -21,2 -15,2

HR avdelningen -18,5 -17,5 -18,7 -19,0 -19,3

Kans l iavdelningen -16,7 -16,0 -17,8 -18,1 -18,4

Ekonomiavdelningen -23,5 -23,3 -23,8 -24,1 -24,5

Kol lektivtrafik/Svelandsbanan -35,5 -35,5 -35,9 -36,5 -37,1

Resecentrum -5,7 -4,9 -5,7 -5,8 -5,8

Försäkringar, mot eget Kapita l 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Summa -153,0 -147,3 -165,1 -166,6 -162,7

Plan

2023
Kommunstyrelsen, mkr      Budget

2020

Prognos

2020

Budget

2021

Plan

2022



                                                                                     

2020-10-19 

22 

 

 
 

Merparten av investeringarna handlar om att uppgradera och underhålla IT-in-

frastrukturen för att möjliggöra en effektiv digitalisering. Utöver det är reserv-

kraft det som tar mest medel i anspråk. 

 

Exploatering 

Med exploateringar avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa 

råmark för att kunna bygga bostäder och lokaler för näringsverksamhet med syf-

tet är att marken ska avyttras. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga 

kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, vatten och 

avloppsanläggningar samt elanläggningar.  

 

Under planperioden 2021-2023 kommer cirka 20 exploateringsprojekt att pågå. 

 

 
 

Försäljning av exploateringsmark för planperioden förväntas uppgå till cirka 200 

miljoner kronor. De stora markförsäljningarna inom kommunens markinnehav 

är planerade försäljningar av mark för bostäder vid Stavlund, Sidöparken, Södra 

stadsskogen, kvarteret Spoven (Måsen) samt försäljning av verksamhetsmark 

inom Malmby flygfält. Försäljningar av mark inom projekt Sidöparken samt Stav-

lund sker bland annat via den kommunala tomtkön.  

 

Utgifterna för exploateringsprojekt under planperioden beräknas bli cirka 163 

miljoner kronor. Utgifterna avser färdigställande av infrastruktur i utvecklings-

områden för både bostäder och verksamheter.De planerade anläggningsarbetena 

i Gorsingeskogen har flyttats fram , vilket innebär utgifter under 2021 på grund 

av utredningar av vattenverksamheter inom planområdet.  

Kommunstyrelsen, mkr Budget Prognos Budget Plan Plan 

2020* 2020 2021 2022 2023

Maskiner och inventarier -0,6 -1,0 -0,6 -0,1 -0,1

IT och digi ta l i sering -9,2 -7,6 -9,0 -8,7 -6,3

Anläggningar, övriga -4,0 -1,3 0,0 0,0 0,0

Summa -13,8 -9,9 -9,6 -8,8 -6,4

*) Budget 2020 är exkl  överförd budgetram från 2019
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Under de senaste åren har behovet av mindre fastigheter för verksamheter ökat. 

Det pågår en ändring av detaljplan för Biskopskvarn som ska möjliggöra att om-

rådet delas in i mindre verksamhetsfastigheter för att kunna möta marknadens 

behov, vilket bedöms generera utgifter om cirka 23 miljoner kronor . Genomfö-

randet av Södra stadsskogen beräknas till ca 23 miljoner kronor under planperi-

oden. 

 

 

Ramprotokoll 

 

 
 

Exploatering

Färdigställande 

År

Budget 

inkomster   

(+)1)

Budget 

utgifter      

(-)2)

Prognos   

RR3)  

Avslut/Fsg

Inkomster   

(+)1)

Utgifter      

(-)2)

RR3)  

Avslut/Fsg

Inkomster   

(+)1)

Utgifter      

(-)2)

RR3)  

Avslut/Fsg

Strängnäs och Tosterö

E02210Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 2040 0 -12 500 0 0 -14 500 0 10 000 -500 0

E03205Strängnäs 2:3, Sidöparken 2021 7 400 -1 009 6 282 0 0 0 0 0 0

E06203Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 2025 0 -500 0 0 -500 0 8 000 -6 128 0

E07201Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 2050 0 -13 696 0 0 -2 500 0 0 -2 500 0

E07202Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda    2030 470 -565 0 470 -330 0 470 0 0

E09221Aspö-Sundby 1:72, Tosterö brygga                2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E13201Strängnäs 2:1, Resecentrum 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E15201Strängnäs 2:1 Stationsområdet 2030 0 -1 000 0 0 -1 000 0 16 000 0 14 000

E15202Strängnäs 3:1 mfl Östra Stadsskogen (Vattentornshöjden) 2025 0 -1 000 0 0 -1 700 0 0 -9 000 0

E15203Strängnäs 2:1 Södra stadsskogen 2030 0 -3 000 0 25 000 -10 001 10 000 0 -10 000 0

E16201Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården 2025 0 -530 0 7 800 0 6 000 0 0 0

E16202Eldsund 6:16, Eldsundsviken 2025 10 000 -6 000 0 0 0 0 10 000 -10 000 0

E16203Strängnäs 3:1, kv. Järpen & Kungsfiskaren 2030 11 440 -2 500 2 151 0 -2 000 0 0 0 0

E04220Bresshammar 1:1, Stavlund 2040 22 170 -7 300 10 000 20 000 -1 000 10 000 0 -1 000 0

E18201Strängnäs 3:1 , Kv Spoven 2025 8 200 -100 7 200 8 000 -8 000 0 0 -794 0

E18202Strängnäs 3:1 Storängens industriområde 2030 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 0

E18203Härads Kyrkby 6:7, Härads Indusstriområde 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E19201Strängnäs 2:1, del av Västerport 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E19202Gorsinge 1:1 Biskopskvarn     2025 0 -830 0 0 -22 854 0 10 000 0 8 000

E19203Pålstorp 4:1, Malmby flygfält 2023 0 -1 499 0 10 000 -1 000 7 999 0 0 0

E20201Snöupplaget, del av Str 2:1 2023 0 -1 000 0 8 700 -1 100 6 500 0 0 0

E20202Bildningscenter Finninger Strä 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt Strängnäs och Tosterö 59 680 -53 030 25 633 79 970 -66 485 40 499 54 470 -40 922 22 000

Mariefred och Åker

E01247Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E07242Marielund 1:8, Jagbacken et1  2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E07247Mariefred 2:33, Gamla vattenverket 2040 0 -1 158 0 0 0 0 6 320 0 0

E17240Gripsholm 4:5, Ekhov 2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E17260Åkers Styckebruk 1:452, Skämby 2040 0 0 0 0 0 0 0 -1 000 0

E20240Läggesta statomr Marielund 1:3 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt Mariefred och Åker 0 -1 158 0 0 0 0 6 320 -1 000 0

Totalt 59 680 -54 187 25 633 79 970 -66 485 40 499 60 790 -41 922 22 000

1) Aktuellt års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar l ikviditeten. 

2) Aktuellt års utgifter - tex utbyggnad av gator och väger och andra kostnader i  projektet, påverkar l ikviditeten.

3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKRs rekommendation ska redovisas

i resultaträkningen då ägandet övergått ti l l  annan part. Vinsten har en påverkan på kommunens resultaträkning.

Budget och prognos 2021, tkr Plan 2022, tkr Plan 2023, tkr

Ram enl  kommunens  resursfördelningsmodel l -152,5 -154,2 -158,2

Pol i ti ska  priori teringar -3,1 -3,1 -3,1

Prel iminär ram, KF 2020-06-15, § 203 -155,6 -157,3 -161,3

Justering prognos  för pris - och 

löneutveckl ing samt förändring 

resursfördelningsmodel l -1,5 -1,3 -0,4

Justering för pol i ti ska  priori teringar -8,0 -8,0 -1,0

Summa -153,0 -147,3 -165,1 -166,6 -162,7

Kommunstyrelsen, mnkr      
Budget

2021

Plan

2022

Plan

2023

Budget

2020

Prognos

2020



                                                                                     

2020-10-19 

24 

 

Bilagor 

Nyckeltalsbilaga 

Kommunstyrelsen följer bland annat följande nyckeltal vid bedömning av 

måluppfyllnad: 
 

Webben 

 Kvalitet på innehåll 

 Teknisk tillgänglighet 

 Besöksstatistik 

 

Kontaktcenter 

 Serviceenkäter 

 Lösningsgrader 

 

Digital utveckling 

 SKLs e-blomlåda 

o Tekniska för utsättningar 

o Styrning och ledning 

o Digital service 

 

Miljökrav i upphandlingar 

Medarbetarundersökningen 

 Motivation 

 Ledarskap 

 Styrning 

 Arbetsmiljö 

 

Sjukfrånvaro 

 Kort 

 Lång 

 Antal tillfällen 

 

Personalomsättning 

Personalrörlighet 

 

Soliditet 

Låneskuld per invånare 

Resultat 

 

Trygghet 

Brottsstatistik 

Företagsklimat 

 

Andra nyckeltal väsentliga för målbedömning. 
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Konkurrensplan  

Strängnäs kommuns konkurrensprogram syftar till att tillhandahålla en struktur 

för bedömning, i situationer när det övervägs om konkurrens ska användas för att 

nå hög effektivitet och god kvalitet på kommunala tjänster. 

 

Kommunala uppgifter bör fullgöras där de kan lösas bäst och mest kostnadseffek-

tivt.  

 

Kommunstyrelsen och respektive nämnd tar årligen, i samband med framtagan-

det av verksamhetsplan, fram ett förslag till konkurrensplan för sina respektive 

verksamhetsområden.  

 

Förteckning av de huvudsakliga verksamheterna inom kommunsty-

relsen ansvarsområde 

Kommunstyrelsens avdelningar har fem avdelningar:  

 Ekonomiavdelningen 

 HR-avdelningen 

 IT- och digitaliseringsavdelningen 

 Kansliavdelningen 

 Kommunikationsavdelningen. 

Kommunstyrelsens uppgifter består i stora delar av att arbeta med helheten i 

kommunen. Avdelningarna skapar förutsättningar för de övriga kontoren genom 

att bidra med styrning och riktning samt stöd.  

 

Verksamhetsområden och uppgifter som idag drivs av extern aktör: 

Bevakningstjänster omfattande förebyggande arbete, områdesbevakning, larm-

centraltjänst, störningsjour för SBAB samt särskilda beställningar. 

 

Verksamhetsområden och uppgifter som inte kan eller inte anses lämpliga att 

konkurrensutsätta (med motivering). 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har 

ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Utifrån vis-

ionen leder och samordnar kommunstyrelsen planeringen, utvärderingen och 

uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Vidare ansvarar kom-

munstyrelsen för att samordna arbetet med den strategiska utvecklingen. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägen-

heter. De ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, de kommunalt ägda 

bolagen samt gemensamma nämnder och kommunalförbund som kommunen är 

medlemmar i. 
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Kommunstyrelsens avdelningar arbetar med styrning, ledning och stöd till hela 

kommunkoncernen. I dagsläget är det fortsatt viktigt att det arbete som kom-

munstyrelsens avdelningar utför hanteras inom kommunen regi. Utifrån det be-

döms att inga verksamhetsområden eller uppgifter ska konkurrensutsättas/kon-

kurrensprövas 2021.  

 

Verksamhetsområden och uppgifter som kan konkurrensutsättas och där det ska 

ske en förstudie för konkurrensprövning under budgetåret (med motivering) 

Inga. Se ovan motivering. 

 

Verksamhetsområden och uppgifter som borde kunna konkurrensutsättas men 

att en förstudie för detta bör ske längre fram i tiden än under budgetåret (med 

motivering) 

Inga. Se ovan motivering. 
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Plan för uppföljning av privata utförare för kommunstyrelsen 

2021 

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun har, i enlighet med vad kommunalla-

gen säger, antagit ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som ut-

förs av privata utförare (Program för uppföljning av privata utförare (Dnr 

KS/2018:76)). I programmet anges också hur målen och riktlinjerna, samt övriga 

föreskrifter på området, ska följas upp. Programmet anger även hur allmänhetens 

insyn ska tillgodoses. 

 

Strängnäs kommuns program för uppföljning av privata utförare gäller specifikt 

när verksamheter upphandlas, men gäller även i tillämpliga delar för kommunens 

egen verksamhet, om den agerar i konkurrens med privata utförare. Programmet 

gäller all den verksamhet som upphandlats och där kommunen är huvudman. 

Verksamheten ska riktas direkt till eller ha stor påverkan på kommunens med-

lemmar och utföras självständigt och fortvarigt av den privata utföraren. 

 

Kommunstyrelsen har med programmet som grund utarbeta en årlig plan som vi-

sar hur nämnden tänker bedriva arbetet med uppföljning av privata utförare un-

der året. Under 2021 följs de avtal upp som har upphandlats av Strängnäs kom-

mun. 

 

Planen beslutas av kommunstyrelsen i samband med fastställande av verksam-

hetsplan för nästkommande år och utgör en bilaga till denna. Om kommunstyrel-

sen inte har någon privat verksamhet att följa upp, ska även det framgå.  

 

Om plan ska skapas 

Kommunstyrelse 

/nämnd 

Kommunstyrelsen 

 

År 2021 

 

Det finns verksamhet som överlå-

tits i privat regi. JA/NEJ 

Ja 
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Verksamhet som överlåtits i privat regi inom Kommunstyrelsen, uppföljningsplan för år 2021. 

 

 

 

 

 

Verksamhet 

Typ av upp-

handling 

LOU/LOV/LUK 

Antal avtal Klassning 

utifrån ris-

kanalys 

A/B/C/D 

Uppföljning 

ska göras 

under året 

JA/NEJ 

Uppföljning på 

motsvarande 

egenregi 

JA/NEJ/ Ej egen-

regi 

Bevakningstjänster omfattande förebyggande 

arbete, områdesbevakning, larmcentraltjänst, 

störningsjour för SBAB samt särskilda beställ-

ningar 

 

 

 

LOU 

 

 

 

1 st 

 

 

 

A 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Ej egenregi 

      

      

Information till allmänheten  

Vilken information från uppföljningarna som 

allmänheten ska kunna ta del av.   

Leverantörens svar på ev. frågor är allmänna handlingar. 

Resultatet av samtliga uppföljningsåtgärder kommer att rapporteras i årsrap-

porten. 

Hur information ska tillhandahållas. På kom-

munens webb/På begäran. 

På begäran. 



          

  
  

 
 

 

 

 

 

Verksamhet 1 – Bevakningstjänster 

 

Leverantör/leverantörer och avtalstid 

Securitas Sverige AB. Avtalet gäller från och med 2018-06-18 till och med 2020-

09-01.  Ny leverantör har vunnit upphandling men tilldelningsbeslutet är över-

klagat. Därför har avtalet förlängts tills det att överprövningen är avgjorts plus 4 

månader därefter för överlämning till ny leverantör. Det är oklart när Förvalt-

ningsrätten har gett sin dom i ärendet. 

 

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal 

På grund av ovanstående har uppföljningsarbetet begränsats med nuvarande le-

verantör. 

1. Har avstämningsmöte med driftschef hållits varje månad? 

2. Har det funnits klagomål över personalens uppförande? 

3. Har kommunbilens personal gått utbildningen Barn som riskerar fara illa? 

4. Har funktionskontroll av larmanläggningar utförts en gång per halvår? 

5. Har kontroll av leverantörens ekonomiska status utförts? 

 

Former för uppföljning, frekvens och tidplan 

Uppföljning sker med initiativ av Strängnäs kommun. Bedömningen är att det på 

grund av meningsskiljaktigheterna med Securitas inte ger mening att fortsätta 

följa upp på övriga punkter i den tidigare uppföljningsplanen. 

 

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna 

Punkt 1-4 utförs av Säkerhetsenheten, punkt 5 sker löpande av Inköpsenheten.  

 

Övrigt 

När kommunen vet att det nya bevakningsavtalet kan ingås, kommer en ny, mer 

detaljerad och omfattande uppföljningsplan att utarbetas. I detta arbete ska re-

presentanter från SFAB, SBAB och ESEM också delta. Bedömningen är dock att 

det först ger mening att färdigställa en sådan ny uppföljningsplan när det är sä-

kert att avtalet får ingås, dvs. när överprövningen av upphandlingen är slutligt av-

gjort.  

 

 
 

 



          

  
  

 
 

 

 

 

Risk- och väsentlighetsbedömning 
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Budget och prognos för 2020 samt driftbudget för 2021-2023 

 

 

Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023

Intäkter Kostnader Netto-

budget

Intäkter Kostnader Netto-

kostnad

Intäkter Kostnader Netto-

budget

Intäkter Kostnader Netto-

budget

Intäkter Kostnader Netto-

budget

Kommunstyrelsen 0,0 -5,9 -5,9 0,0 -5,6 -5,6 0,0 -6,0 -6,0 0,0 -6,1 -6,1 0,0 -6,2 -6,2

Överförmyndare och Råden 1,0 -5,4 -4,4 0,3 -5,1 -4,8 1,0 -5,5 -4,5 1,0 -5,6 -4,6 1,0 -5,7 -4,7

Kommunledning 2,1 -10,6 -8,5 2,1 -9,5 -7,4 2,1 -15,2 -13,1 2,1 -14,3 -12,1 2,2 -14,4 -12,2

Mark och exploatering 9,2 -10,8 -1,5 10,2 -10,2 0,0 9,3 -10,8 -1,5 9,5 -11,0 -1,5 9,6 -11,2 -1,5

Närings l ivsverksamhet 0,0 -2,1 -2,1 0,0 -2,1 -2,1 0,0 -2,1 -2,1 0,0 -2,1 -2,1 0,0 -2,2 -2,2

Kommunikationsavdelningen 0,5 -15,4 -15,0 0,5 -14,7 -14,2 0,5 -15,6 -15,2 0,5 -15,9 -15,4 0,5 -16,1 -15,6

IT och digi ta l i seringsavdelningen 14,6 -30,4 -15,8 13,3 -29,5 -16,2 14,8 -35,6 -20,8 15,0 -36,2 -21,2 15,3 -30,5 -15,2

HR avdelningen 1,4 -19,9 -18,5 1,3 -18,8 -17,5 1,4 -20,2 -18,7 1,5 -20,5 -19,0 1,5 -20,8 -19,3

Kans l iavdelningen 3,1 -19,8 -16,7 4,6 -20,5 -16,0 3,1 -21,0 -17,8 3,2 -21,3 -18,1 3,2 -21,6 -18,4

Ekonomiavdelningen 1,2 -24,6 -23,5 1,4 -24,7 -23,3 1,2 -24,9 -23,8 1,2 -25,3 -24,1 1,2 -25,7 -24,5

Kol lektivtrafik/Svelandsbanan 0,0 -35,5 -35,5 0,0 -35,5 -35,5 0,0 -35,9 -35,9 0,0 -36,5 -36,5 0,0 -37,1 -37,1

Resecentrum 0,0 -5,7 -5,7 1,7 -6,6 -4,9 0,0 -5,7 -5,7 0,0 -5,8 -5,8 0,0 -5,8 -5,8

Försäkringar, mot eget Kapita l 3,1 -3,1 0,0 3,9 -3,9 0,1 3,1 -3,1 0,0 3,2 -3,2 0,0 3,2 -3,2 0,0

Summa 36,2 -189,2 -153,0 39,3 -186,6 -147,3 36,5 -201,6 -165,1 37,0 -203,6 -166,6 37,8 -200,5 -162,7

Kommunstyrelsen, mkr      


