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Inledning
Allt arbete ska föras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030, står det i
majoritetsförklaringen för mandatperioden. För oss innebär det att vi har en medvetenhet om
perspektiven social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet när vi planerar, utför och följer upp
vårt uppdrag. Tillsammans med resten av kommunkoncernen arbetar vi med Agenda 2030 och
de globala målen. Samarbete över nämndgränser är en framgångsfaktor.
Politiska beslut om samhällsbyggnad, miljö och klimat påverkar både enskilda invånare och
företag. Inom nämndens ryms såväl uppdrag att driva strategiska frågor om samhällsutveckling,
vars resultat ses på långa tidshorisonter, som att genom löpande tillsyn och handläggning utifrån
olika lagar säkerställa goda och säkra förhållanden i vår kommun.
Samhällsbyggnads- och miljöfrågor är ofta komplexa och kräver långsiktiga strategier och mål.
Behovet av en samlad syn gällande våra strategiska miljö- och samhällsbyggnadsfrågor är fortsatt
mycket angeläget. Samarbete inom kommunkoncernen såväl som med andra aktörer ser vi som
en självklarhet.
Vi vill fortsätta skapa bra forum för dialog med invånare och företagare, där vi både kan förmedla
kunskap och ta emot viktiga synpunkter. För oss innebär att vara en servicemyndighet att ha ett
genuint intresse för hur vi utformar våra tjänster och processer. Vi ska ha en professionell
hantering av myndighetstillsynen och tillståndsgivningen och våra beslut ska vara lätta att förstå.
De enskilda besluten ska leda till ett bra företagsklimat och en långsiktig hållbar
samhällsutveckling.
Frågor om miljö, trafik, hälsa och tillgänglighet är mycket viktiga i människors vardag. Strängnäs
läge som kommun vid Mälaren ställer särskilda krav på arbetet med klimatanpassning och
vattenfrågor i samhällsplaneringen.
Nyckeln till det goda boendet är att kunna erbjuda bra bostäder och fungerande samhällen, där
frågan om trygghet, god standard, service och ett rikt kulturutbud samt läge motsvarar
människors önskemål. Att kunna tillfredsställa människors behov av bra bostäder och
näringslivets utvecklingsmöjligheter, är en grundförutsättning för tillväxt och välstånd i
samhället.
Attraktionskraft är begreppet som hela kommunkoncernen använder för vårt arbete inom
näringslivsfrågor och destinationsutveckling. Vi, tillsammans med resten av organisationen, har
ett spännande uppdrag där vi ihop med marknadens aktörer ska jobba mot målen i Agenda 2030,
samt öka vår attraktionsgrad som företagarkommun med en spännande destinationsutveckling i
hållbarhetens tecken.

Magnus Stuart

Magnus Brandel
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Nämndens uppdrag
Genom att arbeta med frågor som bygglov, översikts- och detaljplaner, miljö- och hälsoskydd,
livsmedelsinspektion, alkoholtillstånd, geografisk information på ett rättssäkert och
förtroendeingivande sätt bidrar nämnden till att skapa möjligheter för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. En pågående dialog, både med invånare och företagare, såväl som inom
kommunkoncernen, är viktigt för nämndens verksamhet.
Det är nämndens uppdrag att utforma arbetet så att det präglas av perspektiven social,
miljömässig och ekonomisk hållbarhet, och att ett systematiskt arbetsmiljöarbete genomsyrar
arbetet.
Enheter inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden område:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för:








Uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, överinseendet över
byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen), samt mätningskungörelsen
och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar.
Uppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och naturvårds-, livsmedels- samt
smittskyddsområdet.
Tillsyn och tillståndsfrågor utifrån alkohollagen samt lagen om tobak och liknande
produkter.
Tillsyn enligt lagen om handel av vissa receptfria läkemedel.
Ansvar för kommunens befolkningsprognoser.
Ansvar för kommunens översiktsplan.
Samordning av företagsservice för nämndens myndighetsutövning.

Förutsättningar för planperioden
Händelser av väsentlig betydelse
Här beskrivs händelser från föregående period som har haft väsentlig betydelse för nämnden.
För samtliga enheter inom nämndens verksamhetsområde:
Inom samtliga enheter har anpassning till pandemirestriktionerna gjorts. Arbetet har bedrivits
på distans i den omfattning det varit möjligt. Beslut att återkommande möten som
arbetsplatsträffar, enhetsträffar och målstyrningstavlor hålls via digital plattform har fordrat
anpassningar. Detta har även medfört ökad kompetens i digitala möten, och utvecklande av
processer som fungerar med de nya förutsättningarna.
Administrativa enheten:
 Under perioden har enheten utökats med ytterligare tjänster: kombinationstjänst
verksamhetscontroller och kommunikationssamordnare, samt ett tidsbegränsat uppdrag
med fokus översyn och utveckling av processer. Bägge tjänsterna har ett
kontorsövergripande uppdrag.
 Hantering och strukturering av GDPR-arbetet har varit betydande under perioden, och
har bedrivits i samarbete med övriga nämnder.
Byggenheten:
 Byggvaruhusens försäljningsrekord under våren och sommaren till följd av en stor
ökning av privat byggande resulterade i att byggenheten fick en kraftig ökning av lov- och
anmälansärenden.
Det
har
främst
varit
mindre
tillbyggnader, plank,
altaner/inglasningar och så kallade attefallsbyggnader.
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Under perioden slutfördes upphandlingen av ett nytt verksamhetssystem.
Implementering har påbörjats, med utbildningsinsatser och andra aktiviteter.

GIS-enheten:
 Arbetet med att utöka användandet av GIS inom kommunen har fortsatt. Till exempel
har samarbete med kollektivsamordnare, park- och stadsmiljöenheten och
namnberedningen genomförts för att lägga in deras respektive information i
Strängnäskartan.
 Stadsmodellen har använts i tre olika projekt för att invånare och tjänstepersoner på ett
enkelt sätt ska kunna jämföra olika förslag till byggnation, samt se hur de upplevs
tillsammans med befintlig bebyggelse.
 Antalet interna uppdrag har ökat jämfört med motsvarande tid tidigare år, exempelvis
utredningen kring övertagandet av huvudmannaskapet för vägarna i Stallarholmen.
Miljöenheten:
 Likt för byggenheten har upphandlingen av nytt verksamhetssystem avslutats, och
implementering har varit fortgående under perioden.
 Extra personalresurser har tillsatts för att hantera det utvidgade uppdraget inom
livsmedelstillsyn, samt för hantering av tobaksärenden eftersom arbetet med att hantera
inkomna tillståndsansökningar ligger efter tidplan.
 Förorenade massor från verksamheter i Stockholm som fraktats till kommunen har
inneburit en utmaning beträffande hantering.
Planenheten:
 Under perioden har flera större planprojekt antagits, eller godkänts för antagande.
Detaljplan för Södra stadsskogen och Måsen ger sammantaget cirka 750 bostäder samt
förskola och särskilt boende.
 Rådande pandemisituation har frammanat nya metoder för dialog, exempelvis digitala
öppet hus-möten.
 Arbetsgruppen har utökats med ytterligare en handläggare, vilket gjort hantering av fler
ärenden möjlig. Detta har lett till att plankön har minskat.
Strategienheten:
 Aktiv samhällsplanering är grunden för den fysiska samhällsutveckling som skapar
förutsättningar och möjligheter att uppnå en hållbar samhällsutveckling. Nämnden har
haft begränsade resurser för det arbetet, vilket gör att resurserna ofta behövt användas
för att lösa uppkomna frågor i det kortare perspektivet, istället för att proaktivt arbeta
med samhällsutveckling som skapar en bättre plattform för framtiden. Exempel på detta
under perioden är förskjutningar i tidplan för översiktsplanering, samt strategiska naturoch vattenvårdsfrågor.
 Pandemin har inneburit att personalresurser har omprioriterats från planerade
aktiviteter till mer tidskritiska uppdrag, bland annat stöttning till företagare.
 Strategiska dokument som har arbetats med under perioden är Attraktionskraft- för ett
bra företagsklimat, klimat- och energiplan samt riktlinjer för bostadsförsörjning.
Samtliga blir vägvisare för hela kommunkoncernen inom sitt respektive område.
Viktiga förhållanden för resultat
Här beskrivs faktorer i verksamheten eller i omvärlden (möjligheter och risker) som har en
påverkan på nämndens uppdrag och ansvarsområde.
Omvärlden:
 Den rådande byggkonjunkturen har haft en direkt avspegling på mängden och
omfattningen av de ärenden som inkommit till byggenheten. I Strängnäs finns i dagsläget
relativt gott om lediga byggrätter med attraktivt läge och pris.
 Det ökade antalet byggprojekt har i sin tur medfört en ökad efterfrågan på utredningar
och utstakningar av fastighetsgränser.
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Intresset för planläggning har varit fortsatt högt. Andelen inkomna ansökningar om
planbesked har motsvarat nivåer från tidigare år och samtliga planprojekt har löpt på
enligt tidplan med ett undantag som stannade upp under början av pandemin.
Coronapandemin har påverkat tillsyn då det inom vissa områden har försvårats i och med
restriktioner som exempelvis besöksförbud på äldreboenden. I andra fall har uppdraget
utvidgats, som med den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Förbudet om samlingar med fler än femtio personer har påverkat nämndens arbete på
flertalet sätt. Formen för möten med större grupper har fått stöpas om.
Att stockholmregionen växer kan medföra miljömässiga utmaningar som exempelvis
årets arbete med förorenade massor.

Rekrytering:
 Rekryteringsläget har överlag varit mer gynnsamt i år jämfört med tidigare år. Det har
dock funnits utmaningar beträffande rekryteringar av erfarna tjänstepersoner inom
specifika områden, exempelvis inom miljöområdet. Detta har medfört svårigheter att
klara av all planerad tillsyn.
Digitalisering:
 Ökad användning av digitala verktyg för möten har inneburit att mycket arbete har
kunnat genomföras på distans, vilket har varit en stor lättnad i och med
pandemirestriktionerna. Förutom att regelrätta arbetsuppgifter har kunnat utföras, har
även kollegiala sociala band kunna upprätthållas i dessa kanaler, vilket är av vikt ur
arbetsmiljöperspektiv.
 Fler och fler handlingar skickas in till nämnden digitalt, vilket har sparat tid- och
pappersresurser.
 Nämndhantering har övergått till digital hantering. Det har även utvecklat hantering av
digital signering, vilket har sparat tidsresurser.
 Det nya verksamhetssystemet för miljö- respektive byggenheten är en viktig del i
digitaliseringen av nämndens uppdrag. Det har inneburit att tid har behövts ianspråktas
för implementering, men kommer att leda till kompetensutveckling hos medarbetarna,
och kommer sannolikt att bidra till högre service med bland annat förkortade
handläggningstider och bättre underlag för statistik.
 Ny mätutrustning har införskaffats till GIS-enheten vilket har resulterat i snabbare och
säkrare arbetsprocess.

Förväntad utveckling
Här beskrivs hur den kommande perioden ut, och vilken utveckling nämnden se kan
framöver.
Långsiktig strategisk samhällsplanering
Samhällsplaneringen är grunden för all samhällsutveckling och det som sätter ramarna för att
kunna uppnå visionen av en hållbar kommun. En förändring av den fysiska strukturen tar mycket
lång tid och kräver god långsiktig planering, uthållighet och insikt att resultaten ligger i framtiden
och inte går att avläsa på kort sikt.
Den allt snabbare omvärldsförändringen, förändrad lagstiftning samt behovet av ett ökat
engagemang i regionala frågor kräver stora resurser. Behovet av ett strukturerat arbete med
miljörelaterade frågor samt social hållbarhet och kompetenshöjning för att kunna möta
framtidens utmaningar, ställer allt högre krav på den långsiktiga strategiska
samhällsplaneringen. De utmaningar som nämnden står inför gällande samhällsplaneringen för
att uppnå visionerna om ett hållbart samhälle och önskvärd samhällsutveckling, kräver allt större
insatser och långsiktighet. De resurser som nämnden därmed kan upprätthålla med nuvarande
medel, kommer i allt högre utsträckning att behöva prioriteras till mer kortsiktiga
planeringsinsatser för att kunna tillfredsställa uppkomna behov istället för proaktiva åtgärder för
att skapa förändrade förutsättningar.
Förväntad trend på bostadsmarknaden
Flera större byggprojekt kommer att avslutas under nästkommande år, men bostadsmarknaden
signalerar en fortsatt stark investeringsvilja i kommunen. Dock finns förväntningar på en något
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lägre produktionsnivå än de senaste åren vad gäller bostäder och byggande under 2021, men att
det tilltar igen under 2022 och 2023.
Den fortsatta demografiska utvecklingen som inneburit fortsatt mycket hög befolkningstillväxt
har sin grund i att Strängnäs kommun med sina goda kommunikationer och närheten till
Stockholm har relativt lätt att attrahera invånare. Demografins utveckling och den ökade
förväntan på tillgång och kvalitet på service ställer ökade krav på nämndens löpande arbete. Det
ställer också krav på en fortsatt långsiktig översiktsplanering för att kunna skapa den kommun vi
vill vara.
Arbete för en digital samhällsbyggnadsprocess
Ett starkt fokus på att ställa om till en digital samhällsbyggnadsprocess kommer att prägla den
kommande perioden. Omställningen kommer ställa krav på system, nya rutiner för handläggning
och utbildningsinsatser. En ny förordning för digitala detaljplaner har tagits fram av Boverket
som kommer bli gällande för alla nya detaljplaner 1 januari 2022.
Detaljplanearbete
Flertal större detaljplaner kommer gå upp för antagande under perioden, vilket öppnar upp för
att starta nya detaljplaneärenden. Det finns en riskfaktor i att pandemin fortlöper och det
ekonomiska läget medför att planprojekt stannar upp.
Förvaltningsmodell
Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med delar av teknik- och servicekontoret kommer att
påbörja arbetet enligt den kommunövergripande förvaltningsmodellen vilken kommer att
innebära en översyn av processer med målet att effektivisera arbetet.
Nytt verksamhetssystem
I och med införande av nytt verksamhetssystem för bygg- respektive miljöenheten kommer
hantering av inkomna handlingar att förändras. När det nya verksamhetssystemet är helt
implementerat möjliggör det en mer effektiv handläggningsprocess.
E-arkiv
Ett viktigt arbete i hela förvaltningen är införandet av e-arkiv, vilket kommer påverka nämndens
uppdrag.
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Kommunens övergripande perspektiv och mål
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.
Mål
Kommunfullmäktiges mål:
Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer
utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens
utveckling.
I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från
invånarnas behov.

Invånare, företagare och andra aktörer såsom föreningar, församlingar, samarbetspartners,
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 och från dess sammanslutningar.
Kommunen visar genom aktiva handlingar att invånare i Strängnäs kommun har tillgångar
och kompetenser som kan bidra till att förbättra de välfärdstjänster som erbjuds.
Kommunens viktigaste utmaningar
Den kommunala grundskolans viktigaste utmaning är att kunskapsresultaten måste stärkas
och likvärdigheten mellan skolorna måste förbättras. Fler elever behöver blir godkända i alla
ämnen och gymnasiebehörigheten behöver öka. Hög personalomsättning och svårigheter att
rekrytera lärare finns även i Strängnäs kommun och påverkar resultatet.
Skolutvecklingsprogram 2023 ligger till grund för att hantera utmaningarna inom skolan.
Fortsatt fokus på kunskapsresultaten samt intern och extern samverkan ska vända resultaten.
Invånare, företagare, församlingar, föreningar, besökare med flera söker information om vår
plats. De jämför vår plats med andra i sökandet efter att köpa hus, starta företag, placera sina
barn i skola och mycket mer. Den digitala utvecklingen ger fler människor möjlighet att ta del
av tjänster av hög kvalitet. Strängnäs kommun behöver arbeta aktivt för att skapa förtroende
hos invånare, företagare och andra aktörer. Möjligheten till att delta i kommunens utveckling
behöver förbättras.
Strängnäs kommun är i grunden en trygg plats, men alla upplever inte den så. Anmälda brott
bland ungdomar ökar. Strängnäs kommun behöver vara en trygg plats att bo, leva och verka i.
Trygghetsskapande arbete är något som berör både flera aktörer i samhället samt flera
verksamheter inom förvaltningen. Samverkan är här av stor vikt. Förebyggande och tidiga
insatser är framgångsfaktorer där kommunstyrelsen leder ett fortsatt arbete.
Konsekvenserna av Coronapandemin kommer att medföra att fler invånare blir utan arbete
och att försörjningsstödet ökar för kommunen under de kommande åren. Den lägre
sysselsättningen ger lägre intäkter för kommunen och kopplat till den demografiska
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utvecklingen med högre utgifter kommer det att vara en av kommunens största utmaningar.
Det kommer också få stora konsekvenser för vårt näringsliv i skapandet av attraktiva och
livskraftiga arbetsplatser för våra invånare.
Strängnäs är en viktig del i arbetet med att förebygga samt att ge stöd och insatser för personer
med ohälsa. Det kräver kompetenta medarbetare men även samverkan mellan kommunen och
regionen samt andra aktörer för att vi ska nå ända fram. Kommunen behöver även ge
förutsättningar till att invånare i Strängnäs kommun ska kunna ha en god fysisk och psykisk
hälsa genom att erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet.
Befolkningen i Strängnäs ökar. Framförallt ökar den yngre och den äldre populationen medan
invånare i arbetsför ålder inte ökar lika mycket. Den ökande befolkningen och den
demografiska utvecklingen i Strängnäs kommun medför ökat behov av kommunal service,
ökade kostnader, fler investeringar samt brist på arbetskraft.
Nämndens mål:
Dialog, bemötande och service ska bygga förtroende för kommunen samt
fokusera på övergång till elektroniska och automatiserade kanaler
Beskrivning: Samhällsplanering berör såväl enskilda människor, företagare och
sammanslutningar. Nämnden ska arbeta aktivt för att främja samverkan och medskapande i
samhällsutvecklingen. För att vi tillsammans ska kunna skapa en hållbar utveckling av
kommunen behöver nämnden arbeta med aktiv dialog för att samla erfarenheter och behov
som underlag för beslut.
Relevant information, ett gott bemötande och aktiv vägledning i tidigt skede är avgörande för
att skapa förtroende för kommunen. Nämndens resurser ska användas på ett sätt som
underlättar för de som har kontakt med kommunen. Det ska, genom aktiv vägledning, vara lätt
att göra rätt för invånare och verksamhetsutövare. Digitalisering är ett viktigt verktyg i detta
arbete.
Nämndens mål:
Nämnden ska bidra till arbetet med attraktionskraft
Beskrivning: Attraktionskraft är det samlade begreppet som ramar in de faktorer som
påverkar människors inställning till platsen, och inverkar på den enskildes beslut om bland
annat boende, företagande, besök, investeringar och utveckling.
Kommunens upplevda attraktionskraft beror på upplevelsen av kommunens verksamheter,
geografiska läge, kommunikationer, service samt vad kommunen tillsammans med olika
aktörer kan åstadkomma och utveckla.
Utöver att erbjuda bra boendemiljöer, god service och bra välfärdstjänster är ett gott
företagsklimat avgörande för tillväxt och därmed ökade skatteintäkter som gagnar alla
invånare.
Nämnden ska vara del av det kommunövergripande näringslivsarbetet, och dela kunskap med
andra inom kommunkoncernen. Nämndens uppdrag inom näringslivsfrågorna är att verka för
att, tillsammans med resten av organisationen, öka förståelsen för företagares förutsättningar
och synliggöra möjligheten till samverkan. Detta skapar ett gott företagsklimat.
Nämndens mål:
Nämnden ska medverka till välfärdstjänster av god kvalité
Beskrivning: Inom arbetet för samhällsplanering ryms frågan om var förskolor, skolor och
särskilda boenden ska ligga i framtiden, för att på bästa möjliga sätt möta invånares behov och
förväntningar på välfärdstjänster. Detta långsiktiga arbete bidrar till att skapa förutsättningar
för välfärdstjänster av god kvalité både nu och i framtiden.
Nämnden påverkar även boendemiljö och matkvalitet för såväl barn- och äldreomsorgen
genom riktade insatser och god planering i samverkan med olika aktörer.
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Nämndes viktigaste utmaningar
Det finns stora förväntningar på snabb och tillgänglighet till information, på webbplats såväl
som i kontakt med tjänstepersoner. Informationen behöver vara uppdaterad och
lättillgänglig för olika målgrupper.
Nämndes politiska prioriteringar
Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kunskapsresultat och ökad
likvärdighet
Genom riktade insatser och god planering i samverkan med andra aktörer verkar nämnden för
goda inom- och utomhusförhållanden samt god matkvalitet inom barnomsorgen och skola.
Nämndens långsiktiga samhällsplanering bidrar i arbetet med lokalisering och att skapa goda
läromiljöer.
Medborgardialog och utveckling av tjänster
Invånares och företagares behov är utgångspunkten när vi utformar våra tjänster.
Genom att utforma vårt service- och tjänsteutbud i dialog med dem vi är till för, underlättar vi
för invånare och verksamhetsutövare att göra rätt.
Satsningen på ökad digitalisering är viktig för att främja tillgängligheten, och för att nå alla
grupper i samhället.
Trygghet genom samverkan
Nämnden drar lärdom från krishanteringen under coronapandemin och hur det drabbade
invånare och samhälle. Kommunen förstärker en hög och god beredskap för eventuella
kommande kriser.
Nämnden deltar i arbetet med trygghetsskapande aktiviteter i hela kommunen, som sker i
samverkan mellan nämnder, kontor och bolag tillsammans med föreningar och myndigheter
utanför organisationen. Elever, brukare, invånare och företagare ska alla kunna bo, lära och
verka i ett tryggt Strängnäs kommun.
Förebyggande arbete av ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre
Nämnden arbetar för god hälsa hos kommunens invånare, med utgångspunkt i social
hållbarhet enligt Agenda 2030. För att lyckas krävs god samverkan med interna och externa
parter.
Internkontrollpunkter
Dialog och digitalisering
Ambitionen med vårt arbete att digitalisera tjänster är bland annat att det kommer att öka
tillgängligheten. Om vi digitaliserar våra forum för dialog och våra tjänster, utan att erbjuda
information om hur de används finns dock risk att de upplevs som svåra att använda. Det
skulle kunna innebära att vi går miste om synpunkter från våra invånare och företagare.
Bemötande och service
Om nämndens medarbetare inte är anträffbara på telefon eller e-post utan hänvisning finns
risk för att invånare och företagare upplever att de inte kan få hjälp att göra rätt, eller få svar
på frågor. Samma risk finns om information på webbplatsen inte är lättillgänglig och
uppdaterad.
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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 kommunen och vad som görs
för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommunen.
Mål
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.
Kommunens viktigaste utmaningar
Klimatarbetet kräver samverkan. Kommunkoncernen, företagare och invånare behöver alla
ställa om för att vi gemensamt ska nå de nationella och internationella klimatmålen.
Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag att Strängnäs kommunen ska vara fossilfritt 2030
samt klimatneutralt 2040 ställer stora omställningskrav på kommunen. Omfattande
aktiviteter behöver genomföras för att nå målen. En klimat- och energiplan ligger till grund för
det fortsatta arbetet med de särskilda uppdragen och en mycket viktig del för Strängnäs
kommuns fortsatta klimatarbete.
Näringslivet i kommunen är starkt men kan bli ännu starkare. Kommunen behöver,
tillsammans med näringslivet, arbeta för en stark attraktionskraft som lockar invånare,
besökare och företagare till att bli en del av Strängnäs kommun.
Nämndens mål:
Nämnden tar tillvara på kommunens läge vid vattnet och möjliggör för en växande
kommun, med utgångspunkt i ett hållbart samhällsbyggande och en långsiktig
planering
Beskrivning: En förutsättning för att människor ska vilja bo, leva, verka och besöka
kommunen är att vi kan erbjuda bra möjligheter till bostäder med funktionella och hållbara
närområden. Vi ska kunna erbjuda olika alternativ för bostadsbyggandet och
upplåtelseformer, för att möta olika behov och försättningar.
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Det är viktigt att ha en bra planberedskap för bostäder i alla våra kommundelar. Med stöd i
översiktsplanens utvecklingsstrategier, skapar vi förutsättningar för en hållbar och effektiv
markanvändning som möjliggör hållbara kommunikationer och transporter.
En stark tillväxt inom befintlig struktur och exploatering av nya områden påverkar dock alltid
förutsättningarna för naturliga ekosystem. Nämnden behöver därför arbeta med att ta hänsyn
till biologisk mångfald och integrera värdet av ekosystemtjänster i planering och beslut där så
är relevant.
Nämnden bidrar med sin kompetens till den kommunövergripande målsättningen om
fossilfria transporter till 2030 och klimatneutralitet till 2040. Nämnden bidar även till målet
genom att låta en medvetenhet om Agenda 2030 och hållbarhetsperspektiven prägla arbetet
inom alla nämndens områden.
Nämndens mål:
Nämnden arbetar aktivt inom strategisk natur- och vattenvård, och verkar för en
ökad en samordning hos andra nämnder och bolag gällande dessa frågor.
Beskrivning: I arbetet med att utveckla kommunen är det viktigt att det finns en tydlig
medvetenhet om att naturliga ekosystem påverkas av förändringar i den fysiska miljön.
Nämnden tillhandahåller kunskap till hela kommunkoncernen gällande strategiska frågor
inom natur och vattenvård, samt verkar för en god samordning inom de strategiska natur- och
vattenvårdsområdena.
Nämndens mål:
Nämnden verkar för att en hållbar miljö uppnås och upprätthålls genom
målinriktad miljötillsyn.
Beskrivning: Nämnden har tillsynsansvar inom en mängd områden. Detta uppdrag
säkerställer att lagar och förordningar som skyddar god miljö följs. Arbetet ska präglas av ett
tillitsfullt synsätt och ett intresse av att ha en dialog med verksamhetutförare och invånare.
Nämndes viktigaste utmaningar:
Den långsiktiga samhällsplaneringen innefattar många olika områden och förutsätter ett gott
samarbete med andra aktörer för att nå hållbarhet i samhällsbyggandet.
Att skapa en digital samhällsbyggnadsprocess innebär många möjligheter, men kommer
också att förutsätta en kompetenshöjning och investeringar i tid och pengar under
uppbyggnadsfasen.
Nämndes politiska prioriteringar
Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet
Näringslivsstrategin Attraktionskraft – för ett bra företagsklimat ligger till grund för det
gemensamma ansvaret framåt i hela kommunkoncernen. Samtal och samverkan, inom och
utanför organisationen, är nyckeln till en stark attraktionskraft. Inom nämndens
ansvarsområde läggs stor vikt vid att verka för att samtliga verksamheter tar vara på
möjligheten till samverkan med näringslivet.
Samverkan för klimatet
Samhällsbyggande i alla skeden präglas av kunskap om social, miljömässig och ekonomisk
hållbarhet enligt Agenda 2030. Kommunövergripande strategiska planer vägleder i hur vi
planerar och utför vårt arbete. Den kommunövergripande klimat- och energiplanen ger
riktning i det pågående arbetet med omställning mot fossilfria transporter och
klimatneutralitet.
Inom samarbetet 4 Mälarstäder (4M) bidrar nämnden till en gemensam syn på långsiktiga
utvecklingsfrågor inom regionen, och samverkar för en effektivare resursanvändning.
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Internkontroll
Kontinuitet och kompetens
Om det inte finns en tydlig rutin för hur medarbetare kan hålla sig uppdaterade på nya lagar
och förordningar inom respektive expertisområde finns risk för en mindre effektiv process,
eller att beslut tas på felaktiga grunder.
Samarbete inom Agenda 2030
Om nämnden inte tar del av utbildningar eller på annat sätt förvärvar kunskap om Agenda
2030 och hållbarhetsperspektiven finns risk att de inte präglar nämndens arbete på det sätt
som önskas. Det är därtill viktigt att nämnden bidrar till det kommunövergripande ansvaret i
arbetet med målen inom Agenda 2030.

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.

Mål
Kommunfullmäktiges mål:
Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans
utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

Strängnäs kommun är attraktiv som arbetsgivare med moderna och välfungerande
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
medledarskap och kreativitet som säkerställer att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till
kommunens invånare, företagare och besökare.
Kommunens viktigaste utmaningar
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. Bristen på bland annat undersköterskor under de kommande åren kommer att ställa
stora krav på att ställa om hur vi utför tjänster och hur vi kan använda digitaliseringens
möjligheter för att stödja i utförandet av dessa tjänster. De ekonomiska resurserna i
kommunen och tillgången på kompetent arbetskraft riskerar dock att inte räcka till. Därför
behöver vi en effektiv digital utveckling och medarbetare som vill utveckla verksamheten.
Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är viktiga faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla stolta
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medarbetare. Två avgörande delar är att lyckas med detta är att lyckas sänka personalomsättningen än mer och att sjukfrånvaron minskar. Sjukfrånvaron i Strängnäs kommuns
organisation har en positiv och sjunkande trend. Det var innan Coronapandemin. Efter det har
korttidsfrånvaron i organisationen ökat av förklarliga själ. Även fortsättningsvis behöver den
relativt höga sjukfrånvaron hanteras och minskas.
Nämndens mål:
Nämnden ska behålla, vidareutveckla och rekrytera kompetenta medarbetare och
frisknärvaron ska vara hög, våra medarbetare ska trivas och vara stolta över
Strängnäs kommun
Beskrivning: Att känna sig engagerad för arbetsuppgifterna är en viktig fråga för att kunna
behålla fokus på nämndens uppdrag och dem vi är till för.
Hur väl vi lyckas attrahera, rekrytera, utveckla, behålla medarbetare har en avgörande
betydelse för hur vi ska klara vårt uppdrag idag, imorgon och i framtiden. Att ge medarbetare
möjlighet till kompetensutveckling är en viktig del i att behålla befintlig personal och minska
personalomsättningen. Det är också viktigt att vi har en välfungerande process när
medarbetare slutar hos oss.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet finns med som en naturlig del av arbetsvardagen, och följs
kontinuerligt. Samverkan är en viktig del av arbetet.
Engagerad personal som trivs och en attraktiv arbetsplats blir allt viktigare för möjligheten till
god kompetensförsörjning.
Nämndes viktigaste utmaningar
Att rekrytera och behålla medarbetare är avgörande för att nämnden ska kunna utföra sitt
uppdrag på bästa sätt. Utmaningen med kompetensförsörjning behöver vara en del av den
ordinarie planeringen och uppföljningen, och arbetet behöver bedrivas i samverkan med
övriga delar av kommunkoncernen.
Nämndes politiska prioriteringar
Kompetensförsörjning och arbetsmiljö
Nämnden arbetar för att bibehålla en god arbetsmiljö. I det ryms bland annat att tillvarata
kunskap och erfarenhet som finns hos alla medarbetare, att skapa och bibehålla ett tillitsfullt
klimat på arbetsplatsen, att erbjuda utvecklingsmöjligheter, att ha skickliga ledare som har
förutsättningar att utföra sitt uppdrag, och att skapa förutsättningar för en hög frisknärvaro.
Nämnden arbetar aktivt med kompetensförsörjning. Medarbetarna inom nämndens
verksamheter spelar en viktig del i att synliggöra viktiga områden inom
kompetensförsörjningsfältet.
Internkontroll
Rekryteringsprocessen
Det ska vara en positiv upplevelse att vara kandidat i en rekryteringsprocess inom nämndens
verksamhetsområden, oavsett om man blir den rekryterade kandidaten eller ej.
Rekryteringsprocessen ska vara professionell, likabehandlande, och följa beslutad rutin. Detta
ger goda förutsättningar för att hitta den bäst lämpade kandidaten, och även för att bibehålla
ett gott rykte som arbetsgivare för framtida rekryteringar.
Kompetensutveckling
Om medarbetare inte upplever att de har möjlighet till utveckling finns risk för att de inte
upplever att har förutsättningar att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Det finns också risk för
att medarbetare inte upplever stimulans och vill vara kvar i organisationen. För att synliggöra
detta arbete är det viktigt att det bedrivs på ett strukturerat sätt och att det finns en
kontorsövergripande helhetssyn.
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Ekonomi
God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela
kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt.
Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i
verksamheter, såväl hos kommunal som privata regi och bolag.
Mål
Kommunfullmäktiges mål:
Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra
resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och kommande
generationer.

Beskrivning: Inarbetade arbetssätt och strukturer behöver utmanas för att möta de
ekonomiska 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 kompetensförsörjning. Resurser i form av personal,
skattemedel och mark behöver användas effektivt och utmanas, bland annat genom
digitaliseringens möjligheter, ständiga förbättringar i en innovativ miljö.
Kommunens viktigaste utmaningar
Strängnäs kommun står, liksom många andra kommuner, inför stora verksamhetsmässiga och
ekonomiska utmaningar. Den ökande befolkningen och den demografiska utvecklingen i
Strängnäs kommun ökar behovet av kommunal service, ökade kostnader, fler investeringar
och brist på arbetskraft. De demografiskt betingade kostnaderna för verksamheten växer
snabbare än intäkterna. Det är viktigt att fokusera på åtgärder som kan bromsa
kostnadsutvecklingen. För att hantera dessa utmaningar krävs en långsiktig och effektiv
ekonomistyrning där vi vågar utmana rådande strukturer och arbetssätt, vara öppna för
digitaliseringens möjligheter.
Den kraftiga Coronapandemin runt om i världen påverkar de ekonomiska utsikterna på ett
dramatiskt sätt. Det är nu inte längre fråga om världen och Sverige går in i en lågkonjunktur
eller inte, utan hur djup och långvarig den blir. Detta beror i sin tur naturligtvis på hur
spridningen av viruset fortskrider såväl som vilka åtgärder som sätts in, både för att stävja
smittspridningen och för att mildra de negativa effekterna på ekonomin.
Kommunkoncernen står inför flera stora investeringar under de kommande åren till exempel
utveckling av Larslunda, reningsverk, trygghetsbostäder, ombyggnad av kommunhus samt
andra stora investeringar. Dessa behöver hanteras och verksamheten kommer att påverkas i
hög grad.
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Nyttjandet av digitaliseringens möjligheter är avgörande. Verksamhetsutveckling genom
digitalisering tar dock tid och resurser från den ordinarie verksamheten. I det ligger
utmaningen och samtidigt framgångsfaktorn för Strängnäs kommun.
Nämndens mål:
Vi vågar pröva nytt och använder digitaliseringen för att uppnå bästa möjliga
resursanvändning
Beskrivning: Det finns stor potential i digitalisering. Digitaliseringen ska inriktas på att höja
servicegraden och ärendevolymen utan ökade kostnader.
Att få ut så mycket som möjligt av tillgängliga resurser är avgörande för att klara alla uppställda
krav som finns på våra verksamheter. Det innebär att ha en kultur som uppmuntrar att
förändra arbetssätt utifrån att förutsättningar förändras. Nämnden ska verka för ökade
samordningsvinster inom kommunkoncernen genom erfarenhetsutbyte för ständigt lärande
inom området.
Nämndes viktigaste utmaningar:
Att ta vara på digitaliseringens möjligheter är avgörande nyckel för ekonomisk hållbarhet, men
även ur socialt och miljömässigt perspektiv, då det ger oss möjligheter att på mest effektiva
sätt använda våra resurser. En kultur och ett arbetssätt som främjar utveckling av processer är
viktigt i detta arbete.
Att skapa en digital samhällsbyggnadsprocess är en utmaning som kommer att innebära
möjlighet till lärande och utveckling.
Nämndes politiska prioriteringar
Aktiv ekonomistyrning
Vi fortsätter att arbeta med en aktiv ekonomistyrning för att skapa en långsiktig ekonomisk
hållbarhet enligt Agenda 2030. Vi inspireras av goda idéer i vår omvärld, och sprider vår
kunskap till andra på de områden vi har nått goda resultat.
Förstärka den digitala transformationen
Att medarbetare har kunskap och medvetenhet om digitaliseringens möjligheter är en god
förutsättning för att skapa en digital samhällsbyggnadsprocess, en än effektivare
resursanvändning.
Internkontroll
Digitalisering
Om det inte finns etablerade aktiva forum där utveckling genom digitalisering diskuteras finns
risk att frågan inte kan drivas på bästa och mest effektiva sätt. Detta gäller att
erfarenhetsutbyte görs såväl mellan de olika områdena inom nämndens område, såväl som
utbyte med andra aktörer inom kommunkoncernen.
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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 justeringar och
uppräkningar för volymer, löner, priser samt effektiviseringar.
Tabell 1. Driftbudget per verksamhetsområde
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, mkr

Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

MSN nä mnden

-1,5

-1,2

-1,5

-1,6

-1,6

Admi ni s tra ti va enheten

-5,7

-5,0

-6,7

-6,9

-7,4

Stra tegi enheten

-9,5

-10,2

-9,7

-9,8

-10,0

GIS-enheten

-3,1

-3,1

-3,1

-3,2

-3,2

Pl a nenheten

-1,3

-1,2

-1,4

-1,4

-1,4

Byggenheten

-1,6

-1,2

-1,7

-1,7

-1,7

Mi l jöenheten

-5,1

-5,0

-5,3

-5,4

-5,4

-27,8

-26,8

-29,4

-29,9

-30,8

Summa

För 2021 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelats en driftbudget med 29,4 miljoner
kronor vilket innebär en ökning av budgeten med 1,6 miljoner kronor eller 5,7 procent jämfört
med budgeten för 2020. För 2022 och 2023 är ökningen 1,7 respektive 3 procent.

Investeringsbudget
Under den kommande planperioden 2021-2023 beräknas Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
investera för 4,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ett genomsnitt på 1,5 miljoner per år.
Tabell 2. Investeringsbudget per kategori
Budget
2020*

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Mas ki ner och i nventari er

-1,1

-1,1

-0,1

-0,2

-0,2

IT och di gi tal i s eri ng

-0,2

-1,8

-0,9

-0,2

-1,4

0,0

0,0

-0,5

-0,5

-0,5

Summa
-1,3
*) Budget 2020 är exkl överförd budgetram från 2019

-2,9

-1,5

-0,9

-2,1

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, mkr

Anl äggni ng, övri gt

Fokus för investeringsbudgeten ligger på att rusta samhällsbyggnadskontoret för digitalisering.
De 0,5 miljoner som ligger 2021-2023 avser arbete med deponier och kommer flyttas över till
kommunstyrelsen.
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Ramprotokoll
Tabell 3. Ramprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, mnkr

Budget
2020

Ram enl kommunens res urs fördel ni ngs model l
Pol i ti s ka pri ori teri ngar
Prel i mi när ram, KF 2020-06-15, § 203
Jus teri ng prognos för pri s - och l öneutveckl i ng
Jus teri ng för pol i ti s ka pri ori teri ngar
Summa

-27,8
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Prognos
2020

Budget
2021
-31,2
2,5
-28,7
0,2
-1,0
-26,8
-29,4

Plan
2022
-31,6
2,5
-29,1
0,2
-1,0
-29,9

Plan
2023
-32,6
2,5
-30,1
0,3
-1,0
-30,8

Bilaga 1. Budget och prognos för 2021 samt driftbudget för 2021-2023
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, mkr

Budget 2020
Prognos 2020
Budget 2021
Plan 2022
Plan 2023
Intäkter Kostnader Netto- Intäkter Kostnader Netto- Intäkter Kostnader Netto- Intäkter Kostnader Netto- Intäkter Kostnader Nettobudget
kostnad
budget
budget
budget

MSN nä mnden

0,0

-1,5

-1,5

0,0

-1,2

-1,2

0,0

-1,5

-1,5

0,0

-1,6

-1,6

0,0

-1,6

-1,6

Admi ni s tra ti va enheten

0,0

-5,7

-5,7

0,1

-5,0

-5,0

0,0

-6,7

-6,7

0,0

-6,9

-6,9

0,0

-7,4

-7,4

Stra tegi enheten

0,8

-10,3

-9,5

0,5

-10,7

-10,2

0,8

-10,4

-9,7

0,8

-10,6

-9,8

0,8

-10,7

-10,0

GIS-enheten

1,8

-4,9

-3,1

1,6

-4,7

-3,1

1,8

-4,9

-3,1

1,8

-5,0

-3,2

1,9

-5,1

-3,2

Pl a nenheten

6,5

-7,8

-1,3

5,1

-6,3

-1,2

6,5

-7,9

-1,4

6,6

-8,0

-1,4

6,7

-8,2

-1,4

Byggenheten

7,3

-8,8

-1,6

6,9

-8,1

-1,2

7,3

-9,0

-1,7

7,4

-9,1

-1,7

7,5

-9,2

-1,7

Mi l jöenheten

5,5

-10,6

-5,1

5,5

-10,5

-5,0

5,5

-10,8

-5,3

5,6

-11,0

-5,4

5,7

-11,1

-5,4

21,8

-49,6

-27,8

19,6

-46,4

-26,8

21,8

-51,2

-29,4

22,2

-52,1

-29,9

22,6

-53,4

-30,8

Summa

Bilaga 2. Konkurrensplan för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
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 kostnadseffektivt.
Förteckning av de huvudsakliga verksamheterna inom nämndens ansvarsområde








Uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet, överinseendet över
byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen) samt mätningskungörelsen
och förordningar beslutade med stöd av dessa lagar.
Uppgifter inom miljö-, hälsoskydds- naturvårds-, livsmedels- samt
smittskyddsområdet.
Tillsyn och tillståndsfrågor utifrån alkohollagen samt lagen om tobak och liknande
produkter.
Tillsyn enligt lagen om handel av vissa receptfria läkemedel.
Ansvar för kommunens befolkningsprognoser.
Ansvar för kommunens översiktsplan.
Samordning av företagsservice för nämndens myndighetsutövning.

Verksamhetsområden och uppgifter som idag drivs av extern aktör


Inget område aktuellt.

Verksamhetsområden och uppgifter som inte kan eller inte anses lämpliga att
konkurrensutsätta
Nämndens uppdrag är till största del myndighetsutövande
konkurrensutsättas. Detta gäller för följande områden:






och

kan

därför

inte

Uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.
Överinseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL
Uppgifter inom miljö-, hälsoskydds- och naturvårds-, livsmedels- samt
smittskyddsområdet.
Tillsyn och tillståndsfrågor utifrån alkohollagen samt lagen om tobak och liknande
produkter.
Tillsyn enligt lagen om handel av vissa receptfria läkemedel.

Nedan följer förteckning av nämndens uppgifter som inte är myndighetsutövning, men som ändå
inte bedöms vara lämpliga för konkurrensutsättning:


Ansvar för kommunens befolkningsprognoser, samt ansvar för översiktsplanen.
o Motivering: Uppdragen är invävt i flertalet av organisationens processer, bland annat
den långsiktiga samhällsplaneringen. Därmed finns en stor behållning av att prognosen
görs internt, då det innebär att organisationsspecifik kunskap adderas.
 Samordning av delar av företagsservice inom nämndens myndighetsutövning
o Motivering: För kunna driva en bra företagsservice är det av stor vikt att kommunen
som organisation finns med som en tydlig samarbetspartner i arbetet. Om arbetet skulle
bedrivas av extern aktör finns risk att budskap och partnerskap blir otydligt.
Samordning av företagsservice sker i tätt samarbete med nämndens
myndighetsområden och utgår myndighetsfrågorna, vilket skulle försvåras om den
utfördes av extern aktör.
 Husutstakning, lägeskontroll och annan mätning/kartering (inom området för GIS)
o Motivering: de delar inom området för GIS som skulle kunna utföras av extern aktör är
av marginell omfattning, och bedöms leda till en större arbetsinsats och kostnad att
administrera till extern part än kostnaden att utföra det i egen regi.
 Uppgifter enligt mätningskungörelsen och förordningar beslutade med stöd av dessa
lagar.

o

Motivering: PBL medger att annan aktör än kommunen kan utföra uppgifterna om
tillräcklig kompetens bedöms finnas. Dock är uppgifterna som inte är
myndighetsutövning av sådan begränsad omfattning att det bedöms innebära större en
arbetsinsats och kostnad att administrera till extern part än kostnaden att utföra det i
egen regi.

Verksamhetsområden och uppgifter som kan konkurrensutsättas och där det ska
ske en förstudie för konkurrensprövning under budgetåret
Inget område aktuellt.
Verksamhetsområden och uppgifter som borde kunna konkurrensutsättas men att
en förstudie för detta bör ske längre fram i tiden än under budgetåret
Inget område aktuellt.
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