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Kommunledningsförvaltningen

2019-11-20

KS/2019:384 - 043

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Revidering av taxa för offentlig kontroll av livsmedel
och animaliska biprodukter
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revidering av taxa för
offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Sammanfattning av ärendet
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU 2017/625) i kraft. Den
ersätter den nuvarande kontrollförordningen (EG 882/2004). För att säkerställa att
kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver
såväl taxan som bygg- och miljönämndens delegationsordning anpassas till den nya
kontrollförordningen.
Anpassningar i svensk lagstiftning kommer att genomföras först under 2020 men
förordningsförändringar kommer att beslutas under senhösten 2019. SKL har under
hösten tagit fram nya underlag för taxa och delegationsordning. Eftersom de svenska
förordningsförändringarna ännu inte är kända kommer taxan att behöva anpassas
ytterligare under senare delen av 2020.
I och med föreslagna förändringar kan kommunen ta ut årsavgifter, registreringsavgifter
och avgifter för de arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra
offentlig kontroll under 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde en översyn av timkostnaden för miljö- och
hälsoskyddstillsynen tidigare under året i samband med revidering av taxan för
miljöbalken. Förvaltningen föreslår därför att den nya timavgiften även läggs in i taxan
för livsmedelskontroll.

Ärendets handlingar



Bygg- och miljönämndens beslut 2019-11-06 § 118
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och animaliska biprodukter

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: /HandläggareAdress/
Telefon: /HandläggareTelefon/
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, § 68
Ändrad av kommunfullmäktige
2008-11-17, § 204
2010-01-18 § 8
2013-11-18, § 185
Indexreglering av miljö- och hälsoskyddsnämnden
2011-03-15, § 14
2012-02-14, § 3
Indexreglering av bygg- och miljönämnden
2016-12-07, § 141
2018-12-05, § 184

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx
Gäller till och med 20xx-xx-xx
1

Förvaltarskap
Inom Bygg- och miljönämndens ansvarsområde
Kategori
• Författningssamling

1

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
2 (5)
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Taxa för offentlig kontroll av
livsmedel och animaliska
biprodukter
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Katrineholms kommuns kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen
(2006:804), lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, samt de författningar,
inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur
kran till konsument1, och
2. snus och tuggtobak.
2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
6. importkontroll
7. offentlig kontroll i övrigt
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av bygg- och miljönämnden
efter handläggning.

Timavgift
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1010 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i
förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller enligt de andra grunder
som anges i taxan.
1

Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1882/2003
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Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För
inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.

Avgift för registrering
6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en (1)
timmes kontrolltid.
Årlig kontrollavgift
7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid bygg- och miljönämnden tilldelat eller beslutat för
anläggningen och beräknas på det sätt som anges i Livsmedelsverkets instruktion ”Riskklassning
av livsmedelsanläggningar”.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med
timavgiften.
8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av
anläggningens kontrollbehov.
9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas
med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras
den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i
förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje
påbörjat kalenderår.
Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid, ska
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.
10 § För normal offentlig kontroll av förbränningsanläggning som av Jordbruksverket godkänts
för förbränning av animaliska biprodukter ska en fast årlig avgift betalas motsvarande två
kontrolltimmar per år.
11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
12 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och
som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig
kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för
nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och
analys av prover.
4 (5)
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Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande
efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov
eller övriga omständigheter, får bygg- och miljönämnden i ett enskilt ärende besluta ändra
avgiften enligt denna taxa.
Avgift exportkontroll
14 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till byggoch miljönämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som
föranleds av införselbestämmelser i tredje land.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt
5 §.

Avgift importkontroll
15 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift
till bygg- och miljönämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen
(2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EUbestämmelser som förordningen kompletterar.
Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt
5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover

Avgiftens erläggande och verkställighet
16 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Katrineholms kommun genom dess byggoch miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.
Överklaganden
Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.
Ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.
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Datum

Vår beteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2019-11-13

KS/2019:312 - 212

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Plan och Bygg
Sara Eresund

Kommunfullmäktige

Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns
översiktsplaner
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att Översiktsplan 2030
Katrineholms kommun -del staden och -del landsbygd är aktuell fram till och med år
2024.
2. Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att ta fram projektdirektiv för arbetet med
en ny översiktsplan.
3. Fördjupningar för Resecentrum och Björkviks flygplats, Björkviksring upphör att gälla
från och med detta beslut.
4. Fördjupning för Stora Djulö säteri med omgivningar antas vara aktuell tills en ny
fördjupning av översiktsplanen för Katrineholms stad tas fram.

Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen är ett styrdokument för kommunens markanvändning och
bebyggelseutveckling. Planen visar kommunens viljeinriktning och strategiska
ställningstaganden på lång sikt. Det är därför viktigt att innehållet är aktuellt.
Aktualitetsprövning är också obligatoriskt enligt 3 kap 27 § plan- och bygglagen och ska
genomföras minst en gång under mandatperioden.
Katrineholms kommuns kommunomfattande översiktsplan består av två delar;
Översiktsplan 2030 – del staden, antagen november 2014 och - del landsbygd, antagen
december 2016. Det finns även tre antagna fördjupningar av översiktsplaner samt ett
tematiskt tillägg till ÖP 2030 (Grönplan för Katrineholms stad).
Aktualitetsprövningen innebär att Kommunfullmäktige fattar beslut om vilka
översiktsplaner som i huvudsak är aktuella och ska fortsätta gälla samt vilka som är
inaktuella och ska upphöra att gälla.
Att översiktsplanens aktualitet prövas innebär inte att dess innehåll ändras, det är
endast ett ställningstagande om planens viljeinriktning går att använda även i
fortsättningen.

Ärendets handlingar
 Aktualitetsprövning av Katrineholms kommuns översiktsplaner, daterad 2019-11-13
 Bilaga 1. Utpekade bebyggelseområden med kommentarer, daterad 2019-11-13

KATRINEHOLMS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Sara.Eresund@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

2019-11-13

KS/2019:312 - 212

Plan och Bygg

Förvaltningens bedömning
Med prövningen som grund har vi kommit fram till att Översiktsplan 2030 – del staden
och – del landsbygd till vissa delar fortfarande är aktuell men bedöms vara inaktuell efter
år 2024. Arbetet med en ny översiktsplan skulle kunna påbörjas år 2020 och processen
beräknas ta 2 år. De två delarna av nuvarande översiktsplan föreslås slås ihop till en
kommunövergripande översiktsplan. Den nya översiktsplanen behöver behandla
strategier för kommande befolkningstillväxt och de utmaningar kommunen står inför. Vi
behöver ta höjd för en längre period och sikta mot år 2050. Översiktsplanen bör arbetas
fram i digital form för att följa med i utvecklingen och därmed vara konkurrenskraftig i
samhällsbyggandet framöver.

Sara Eresund
Plansamordnare

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Stefan Jansson
Samhällsbyggnadschef

11

Aktualitetsprövning
av Katrineholms kommuns översiktsplaner

Upprättad 2019-11-13
Dnr KS/2019:312

katrineholm.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Inledning
Denna rapport utgör ett underlag för beslut om kommunens
översiktsplaner är aktuella. Dokumentet redogör för och bedömer
planernas innehåll samt vad som krävs för det fortsatta arbetet med
översiktsplaneringen.
Bakgrund
Översiktsplanen (ÖP) är ett styrdokument för kommunens markanvändning och
bebyggelseutveckling. Planen visar kommunens viljeinriktning och strategiska
ställningstaganden på lång sikt. Det är därför viktigt att innehållet är aktuellt.
Aktualitetsprövning är också obligatoriskt enligt 3 kap 27 § plan- och bygglagen (PBL) och ska
genomföras minst en gång under mandatperioden.
Katrineholms kommuns kommunomfattande översiktsplan består av två delar; Översiktsplan
2030 – del staden, antagen november 2014 och - del landsbygd, antagen december 2016. Det
finns även tre antagna fördjupningar av översiktsplaner samt ett tematiskt tillägg till ÖP 2030
(Grönplan för Katrineholms stad).
Aktualitetsprövningen innebär att Kommunfullmäktige fattar beslut om vilka översiktsplaner
som i huvudsak är aktuella och ska fortsätta gälla samt vilka som är inaktuella och ska upphöra
att gälla.
Att översiktsplanens aktualitet prövas innebär inte att dess innehåll ändras, det är endast ett
ställningstagande om planens viljeinriktning går att använda även i fortsättningen.

Tidplan och upplägg
Arbetet med aktualitetsprövningen har genomförts enligt följande tidplan
Insamling av underlag
Länsstyrelsens redogörelse
Analyser & ställningstaganden
Beslut i Kommunfullmäktige

Våren 2019
September 2019
Hösten 2019
16 december 2019

Organisation
Arbetet med aktualitetsprövningen ägs av
Kommunstyrelsen och leds av
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunens
ledningsgrupp är styrgrupp. Representanter från
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt övriga
förvaltningar i kommunen och Sörmland vatten har
deltagit i arbetet.
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Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska Länsstyrelsen lämna en sammanfattande redogörelse till
länets kommuner. Av redogörelsen ska det framgå hur de statliga och mellankommunala
intressena förhåller sig till översiktsplanen.
Länsstyrelsen ska minst en gång varje mandatperiod lämna en sådan redogörelse och även när
kommunen själv begär det.
Länsstyrelsen i Södermanland redovisar redogörelsen i två steg. Steg 1 redovisas som en
länsgemensam webbaserad version, riktad till länets kommuner. Steg 2 är de kommunspecifika
redogörelserna. Katrineholms kommun begärde en redogörelse av Länsstyrelsen den 25
februari 2019 och fick den levererad den 16 september 2019.

Länsstyrelsens samlade bedömning av ÖP 2030
Enligt 3 kap 1 § PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela
kommunens yta. Katrineholms ÖP är uppdelad i två skilda delar. Länsstyrelsen förordar att
kommunerna har en övergripande ÖP som omfattar hela kommunens yta (jfr.
granskningsyttrande, 2014-09-19).
Som framgår ovan har översiktsplanens olika delar, FÖP och tillägg tillkommit under ett antal
års tid. Den senaste grönplanen är ett exempel på hur kommunen tagit fram ett ambitiöst
underlag till grund för sin översiktsplanering i staden. Länsstyrelsen ser positivt på att
kommunen arbetar kontinuerligt med att utveckla sin översiktliga planering.
Samtidigt är det viktigt att inte översiktsplanen upplevs som alltför omfattande och överlastad
med information och redovisningsdokument. Det kan behöva tydliggöras vad som hör till själva
översiktsplanens inriktningar och ställningstaganden respektive vad som hör till planens
bakomliggande kunskaps- och planeringsunderlag. Länsstyrelsen bedömer att den nuvarande
översiktsplanen har viss förbättringspotential i detta avseende. Fler råd och exempel på hur en
översiktsplan kan utformas och struktureras finns på PBL Kunskapsbanken.
Länsstyrelsen bedömer därutöver att gällande översiktsplan för Katrineholms kommun till sitt
innehåll och sin redovisning av statliga intressen i många delar ännu är aktuell, men att planen i
flera avseenden skulle tjäna på att utvecklas och anpassas till nya förutsättningar. Behovet av
översyn är störst inom följande områden.
– Strategisk miljöbedömning
– Begränsad klimatpåverkan och klimatanpassning
– Större opåverkade områden och särskilt värdefulla landskapsmiljöer
– Riksintressen för kulturmiljövården
– Digitalisering av översiktsplanen
– Påverkan på Natura 2000-området Näsnaren

Nytt i lagstiftning

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för strategisk miljöbedömning av planer. I
Boverkets kunskapsbank finns en vägledning för miljöbedömning av översiktsplaner respektive
detaljplaner enligt det nya regelverket.
År 2015 antog FN Agenda 2030 för hållbar utveckling.
4 (15)
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Trender och framtidsspaning
Digital översiktsplan
Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens
möjligheter. -Ur Regeringens digitaliseringsstrategi
Regeringen har gett Lantmäteriet och Boverket i uppdrag att verka för en digital
samhällsbyggnadsprocess och en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Krav på
digitala detaljplaner kommer inom en tvåårsperiod och sannolikheten är hög att krav på en
digital översiktsplan är nästa steg, gissningsvis inom en femårsperiod. Många kommuner har
redan börjat digitalisera sina översiktsplaner och det kan komma att bli en konkurrensfråga
framöver, där medborgare och näringsliv hittar informationen lätt. När det gäller nyetableringar
kan det bli avgörande hur tydlig kommunen är med hur marken planeras för framtiden.
En digital översiktsplan är lättare att hålla aktuell, då planeringsunderlag kan uppdateras
efterhand och planens innehåll kan uppdateras endast i de delar som är inaktuella vid
kommande prövningar. En digital ÖP, som är interaktiv, underlättar även kommunikationen och
användandet både internt och externt. Den skapar möjlighet till digital dialog där en yngre
målgrupp kan få större utrymme i processen.
Katrineholms ÖP 2030 är analog och finns tillgänglig som tryckt version och som PDF. Att
påbörja en digital översiktsplan är ett omfattande arbete som ligger framför oss. Det kräver
investeringar i program, underlag och kunskap om GIS (geografiskt informations system). GIS
ger möjlighet till bättre analyser av olika data, vilket ger ett bättre underlag för planeringen.

Ny ÖP-standard från Boverket
Boverket arbetar med en ÖP-modell för standardisering av landets översiktsplaner. En första
version finns presenterad på deras hemsida. Just nu pågår arbetet med att förändra och förfina
modellen. I början av 2020 beräknar Boverket att presentera en ny version av ÖP-modellen.
Tanken är att modellen efter några års användning i kommunerna ska bearbetas till allmänna
råd.
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Gällande översiktsplaner med
bedömning
Kommunövergripande Översiktsplan 2030

Strategierna
Gällande översiktsplan innehåller sju strategier för staden och fem strategier för landsbygden.
Strategierna har efterföljts och är fortfarande aktuella men skulle kunna göras färre och slås
ihop för staden och landsbygden i kommande arbete.
Hur har vi jobbat med strategierna sen 2014?










Vi har planerat för ny bebyggelse inom 3 kilometer från resecentrum.
Vi har förtätat Katrineholm inom 1 kilometer från resecentrum.
Vi har satsat på förbättringar för gång- och cykeltrafiken med fokus på den mänskliga gatan.
Vi har arbetat med omvandling av ett av de viktigaste stråken i staden.
Vi har skapat servicepunkter på landsbygden.
Vi har skapat möjligheter för LIS (Landsbygdsutveckling i strandnära läge).
Vi har byggt ut fiber på landsbygden.
Vi arbetar med att kunna minska påverkan och förbättra vattenkvaliteten i sjöarna
Näsnaren och Öljaren.
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Befolkningsmålet
Översiktsplanens mål om 40 000 invånare till 2030 gäller hela kommunen. Befolkningstillväxten
har från 2014 stadigt ökat med i snitt cirka 320 personer/år, totalt 1620 personer till 2018.
I kommande arbete med översiktsplanen behöver djupare analyser tas fram kring hur
befolkningstillväxten har sett ut. Vi behöver ta reda på var personerna har flyttat och hur
fördelningen mellan stad och landsbygd ser ut. Det kan också vara intressant att veta hur
många som bor i varje bostad. Befolkningsmålet behöver i ett kommande översiktsplanarbete
analyseras vidare för att ett nytt mål ska kunna sättas. Urbaniseringen är en trend idag och
fortsätter tillväxten ske i staden behöver vi möta den utmaningen. Ska en ny översiktsplan möta
den efterfrågan eller ska vi göra kraftigare satsningar på landsbygden?

Den byggda miljön ÖP- staden

Siffrorna i bilagan som ligger som underlag till denna rapport har baserats på faktiskt antal
färdigställda bostäder, men har avrundats till jämna 5 eller 10-tal. För framtida bostadsproduktion
har uppskattningen skett i 10-tal.
Bedömningen är gjord utifrån dessa perioder:
Period 1: 2014 – 2019
Period 2: 2020 – 2024
Period 3: 2025 – 2030
Från att ÖP – del staden antogs 2014 fram till idag 2019 (period ett) har cirka 400 bostäder
byggts i Katrineholms stad, varav merparten inom det översiktsplanen identifierar som tät
stadsbebyggelse. Inom en femårsperiod (period två) planeras för ytterligare cirka 1300
bostäder. Inom period tre finns utrymme för ytterligare cirka 1500 bostäder i ÖP. Det innebär
ett tillskott på cirka 3000 bostäder inom översiktsplaneperioden. Ökningen är mindre än vad
översiktsplanen tagit höjd för (cirka 3800) och det beror på att vissa områden inte har kunnat
utvecklas som översiktsplanen föreslår. Merparten av bostäderna har tillkommit och planeras
inom en kilometer från resecentrum. Många av de utpekade områdena har planlagts eller är på
gång att planläggas. En del har inte helt följt översiktsplanens intentioner och några har visat sig
olämpliga för bostadsändamål. Detaljer kring de enskilda områdena redovisas i bilaga 1.
Detta innebär att det fortfarande finns utrymme för fler bostäder i gällande översiktsplan. För
att kommunen ska kunna fortsätta växa behöver nya områden och strategier för var staden ska
utvecklas efter 2030 tas fram. En fördjupad översiktsplan för Katrineholms stad skulle ge
möjlighet att ytterligare undersöka förtätningsmöjligheterna i staden.

Den byggda miljön ÖP- landsbygd

På landsbygden har cirka 100 bostäder byggts under planperioden 2016 till 2019. Det är
betydligt färre än målet i ÖP- del landsbygd om cirka 100 bostäder per år. Utvecklingsområden
finns i alla tätorter och planreserven är stor. Översiktsplanen har pekat ut sju områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Detaljplan har tagits fram för ett av LIS-områdena
och området bebyggs just nu.
Det blir viktigt för kommande översiktsplanearbete att analysera flyttmönster och vad anses
attraktivt. Det kan komma att bli nödvändigt att prioritera och satsa på vissa områden. Inför
kommande översiktsplanearbete bör även ytterligare analyser genomföras för hur och var LISområden ska utvecklas. Vi behöver även underlag för var fritidshus blir permanenta för att veta
var behovet är störst för planläggning av fritidshusområden.
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Näringsliv och verksamheter

Sedan 2014 har utvecklingen av näringslivet tilltagit. Fler branscher finns idag representerade
och antalet nya företag ökar något för varje år. Fler stora och betydande etableringar har
tillkommit de senaste åren, till exempel Amazon Webservices, Matsmart, Swedboard
International AB, Biltema, MIO, Matpiraten, Dollarstore samt Kjell & Company. Detaljhandeln
har ökat något för varje år.
Sedan 2014 har Ericsson lagt ner sin verksamhet i Katrineholm med ca 400 anställda.
Omställningen har gått bra och genomfördes i samverkan mellan Ericsson, stödjande
funktioner, myndigheter och kommunen. Merparten av de anställda har fått nya anställningar,
startat eget eller utbildat sig.
Sedan 2018 finns delar av Strålsäkerhetsmyndigheten i Katrineholm med cirka 70 anställda.
Kompetensförsörjningen är en viktig fråga för både näringslivet och kommunen. Arbete och
insatser i samverkan för framtiden, både kort- och långsiktigt pågår, för att identifiera behov
och efterfrågan och hitta möjligheter till utbildning och sysselsättning. Vi arbetar aktivt för mer
och närmare samverkan mellan skola och näringsliv.
Katrineholm låg vid den senaste undersökningen av näringslivsklimatet på plats 79 av Sveriges
290 kommuner.
Kommunen arbetar för att öka Katrineholms attraktionskraft. Målet är att öka antalet gästnätter
och öka den betydande sport- och fritidsturismen till orten.
På Katrineholms landsbygd finns servicebutiker i Äsköping, Valla och Björkvik. I butikerna finns
även informationspunkter, så kallade info points, som tillhandahåller information om
besöksnäringen, logi och sevärdheter i kommunen. Under ÖP period ett har de också blivit
servicepunkter, som tillhandahåller kommunal information, tillgång till trådlöst wifi samt
möjligheter att låna en iPad för att få tillgång till kommunens digitala tjänster. Två aktiviteter
per år ska anordnas på servicepunkterna där man också får möjlighet att träffa personal från
kommunen.
Kommunen har börjat arbeta med destinationsutveckling och arbetet kommer att omfatta hela
kommunen.
En förutsättning för fortsatt utveckling av landsbygden är tillgången till datakommunikation, det
vill säga fiberbredband och mobiltelefoni. Fiberanslutningen på landsbygden har ökat från 4 %
2014 till 70 %.
Det finns idag ett stort intresse att etablera företag på utvecklingsområdena Lövåsen och
Logistikcentrum. Amazon webservices har skrivit avtal för ytterligare cirka 20 hektar mark vid
logistikområdet. De ytor som ÖP-staden pekar ut som utveckling för mindre störande och
störande verksamheter är bebyggda eller planläggs just nu. Detaljer kring de enskilda
områdena redovisas i bilaga 1.
Den mark som i Översiktsplanen pekats ut för etableringar börjar ta slut. Mer mark behöver tas
fram i kommande översiktsplanearbete för att kunna möta förväntad efterfrågan.
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Skolor och förskolor
Ett strategiskt inriktningsdokument har antagits för förskola och skola under 2018.
Under ÖP-period 1 har cirka 20 nya förskoleavdelningar tillkommit inom staden och en
utbyggnad av förskola har skett på landsbygden i Forssjö. Fyra projekt för ny- eller utbyggnad av
förskola pågår just nu. Det planeras för två nya skolor, en 7-9 skola centralt placerad i
Katrineholm, tillsammans med en del av Järvenskolan samt en F-6 skola på norr, en
sammanslagning av de två som idag finns i den norra stadsdelen. De två nya skolorna beräknas
stå klara under ÖP-period 2.
Behov kan dock uppstå av att bygga fler skolor beroende på befolkningsökningen. En framtid
med fler elever som läser på distans med stöd av digitala verktyg och uppkoppling mot sina
lärare gör att det i framtiden behövs andra typer av lokaler och inredning anpassade för detta.
Kommunens avsikt är att bevara och utveckla landsbygdsskolorna så långt det är möjligt.
Barnens rätt till en hög utbildningskvalitet är vägledande. Arbetet för kostnadseffektiva
skollokaler behöver fortsätta. I en del skolor på landsbygden finns överskott av lokaler medan
andra skolor är mer trångbodda.
Riktlinjerna och skrivningarna i översiktsplanen för skola och förskola anses fortfarande
relevanta men kan behöva anpassas till framtida behov. I kommande arbete kan
vuxenutbildning involveras i översiktsplanen på ett bättre sätt.

Vård och omsorg
År 2021 invigs äldreboendet Dufvegården med 96 platser. Att kommunen utöver detta skulle
behöva ytterligare två till tre nya vårdboenden (som ÖP anger) under 2020-talet är inte säkert.
Under flera år under 2010-talet var det brist på platser medan det nu, hösten 2019, inte finns
några köer alls till vårdboende, varken vanligt omvårdnadsboende eller omvårdnadsboende
med demensinriktning. Snarare är renovering och modernisering av befintliga boenden
prioriterat utifrån kommunplanens målsättning.
Att fortsätta uppmuntra olika aktörer att bygga eller bygga om för olika former av
trygghetsboenden, mellanboenden och ordinära boenden med hög tillgänglighet och hög
möjlighet till självständighet är fortfarande av stor vikt. I kommunplanen aviseras att man under
mandatperioden ska skapa ytterligare ett trygghetsboende för äldre. Som beskrivs i
översiktsplanen är det högaktuellt att följa utvecklingen kring det som byggs i ordinärt boende hur tillgänglighet, välfärdsteknik och förändringar i attityd kring äldreomsorgen påverkar
behovet av nya vårdboenden.
En gruppbostad och en servicebostad utifrån LSS har öppnat sedan översiktsplanen antogs.
Ytterligare en är under byggnation. Bedömning är att det fortfarande är aktuellt att skapa fler
platser för personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatrin. En boendeplan där
det framtida behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättningar preciseras är under
framtagande på vård- och omsorgsförvaltningen.
Vikten av till exempel ett väl utbyggt bredbandsnät/Wifi är högaktuellt för att kunna utnyttja
teknikens möjligheter. Detta gäller även vikten av kompetens i upphandling och stöd när det
gäller digitalisering. Vård- och omsorgsförvaltningen ser brister i både infrastruktur och
kompetens för att hantera nya tekniska lösningar. Denna utveckling och förändring kommer att
fortsätta pågå under en lång tid och är därför relevant för översiktsplanen.
Skrivningarna i översiktsplanen behöver ses över och anpassas till framtida behov.
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Grönområden, offentliga rummet och friluftsliv
Efter översiktsplanens antagande har en Grönplan för Katrineholms stad tagits fram som ett
tematisk tillägg och antogs 2018. Planen fastställer mål och planeringsriktlinjer för stadens
gröna miljöer.
En strategisk utvecklingsplan för friluftsliv har antagits under 2018. Planen syftar till att redovisa
hur vi tar tillvara på- och förvaltar våra natur- och friluftstillgångar för att se till att de politiska
intentionerna uppfylls och att boende och besökare har goda möjligheter att ta del av ett
kvalitativt friluftsliv. Översiktsplanen anger idag att en lekplatsplan ska tas fram, det arbetet är
inte påbörjat, men det finns fortfarande ett behov av en översyn och en plan för våra lekplatser.
I fortsatt arbete med översiktsplaneringen behöver även grönstrukturen i hela kommunen och
tätorterna behandlas. Friluftslivet kan med fördel få en större plats i kommande
översiktsplanearbete. Leder och spår behöver inventeras och en utvecklingsplan tas fram.

Hållbarhet och klimat

År 2015 antog FN Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att
utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet
och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser.
De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. I regeringens handlingsplan
Agenda 2030 står: Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige
ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv
omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det
globala systemet. Kommunerna utpekas som en mycket viktig del i förverkligandet av Agenda
2030 i Sverige.
En genomlysning av kommunens hållbarhetsarbete gentemot de 17 hållbarhetsmålen är gjord
under 2019 och vi arbetar aktivt i samtliga mål. Utmaningarna är stora och arbetet måste ske
förebyggande och långsiktigt.
Sedan ÖP antogs har en handlingsplan för dagvatten antagits 2018 och arbetet pågår med
åtgärder kopplat till det. Det pågår till exempel utredningar gällande riskområden för
översvämning i Katrineholms tätort. Två olika våtmarkslägen undersöks och fördjupade
dagvattenutredningar görs i samtliga nya detaljplaner och LOD förespråkas vid nyetablering.
För kommande översiktsplanearbete behöver vi implementera Agenda 2030 samt hantera
minskad klimatpåverkan och klimatanpassning tydligare. Frågor som dagvatten, skyfall och
värme behöver lyftas i nästa översiktsplan.

Sociala frågor
Blir det aktuellt med att återigen gå ut med en medborgardialog så ser vi en stor vinst i att den
förs även i de stadsdelar där det finns större sociala utmaningar samt att det även erbjuds
dialog på andra språk än svenska.
Vi fokuserar bland annat på barnperspektivet. Både från att ha tillgång till trygga miljöer som
erbjuder lek och utveckling, men även aktiviteter och rikt kultur- och fritidsliv. Trygga
utomhusmiljöer med blandade socioekonomiska grupper. Bostäder som erbjuder både små
och stora familjer i bra boendemiljöer. Näringsliv och arbetsmarknad är viktiga delar för våra
medborgare som uppbär ekonomiskt bistånd och där vi ser behov av företagare som söker
arbetskraft av enklare karaktär (lägre krav på utbildningsnivå och kompetens).
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I kommande arbete med översiktsplanen kan större vikt läggas vid sociala frågor och
integration samt fortsätta arbeta med ett barn- och ungdomsperspektiv.

Trafik
Sedan översiktsplanen antogs har en hel del åtgärder genomförts i enlighet med planens
intentioner. Olika strategier och program har tagits fram för trafik och parkering, såsom gångoch cykelplan, trafikstrategi, parkeringsstrategi, hastighetsplan och gestaltningsprogram för
stråket. Även många fysiska åtgärder är genomförda, som till exempel ombyggnationen av
genomfarten till det nya stråket, cykelgarage samt satsningar på utbyggnad av gång- och
cykelnätet.
Översiktsplanen för staden är detaljerad i frågorna gällande trafiken i staden, då inga övriga
strategidokument fanns när översiktsplanen togs fram. I ett fortsatt arbete med översiktsplanen
bör trafikfrågorna lyftas till en mer strategisk nivå, då detaljer numer hanteras i underliggande
strategier och program.
Regionen arbetar med en revidering av den regionala cykelstrategin. I det arbetet har en
potentialstudie för cykel tagits fram för länet. Den omfattar även tätorterna. Vi kan ta del av det
underlaget för fortsatt arbete med cykelplanering.
Vi kan konstatera att pendlingen till och från Katrineholm har ökat under ÖP perioden.
I syfte att förbättra kollektivtrafiken i kommunen föreslås att en Kollektivtrafikplan tas fram i
enlighet med Kommunplanens avsnitt "Attraktiva boende- och livsmiljöer". Målet är att öka
resandet med buss och tåg.
För fortsatt arbete med översiktsplanen behöver vi titta ytterligare på resmönster och behöver
nya underlag gällande statistik för hur vi reser inom samt till och från kommunen. Den förra
resvaneunderökningen togs fram 2014 och det kommer bli aktuellt att ta fram en ny.
Många av de föreslagna åtgärderna på landsbygden har inte genomförts. Framförallt saknas
vissa gång- och cykelstråk i våra tätorter intill statliga vägar och det blir en fråga att arbeta
vidare med.

Vatten och avlopp
Norra stadsdelen bedöms i ÖP 2030 öka med cirka 1 200 nya bostäder. Det kommer vara en
blandning av enbostads- och flerbostadshus samt etablering av förskola och skola inom
området och annan offentlig service. Kapaciteten gällande avloppsledningarna är idag inte
tillräcklig för den utveckling av bostäder som föreslås. För att möta behovet så kommer det
krävas ökade investeringar i området.
Det finns också tydliga indikationer från mark och exploatering att fler verksamheter är på gång
in i området runt logistikcentrum/Lövåsen. Kronfågel har återigen informerat om sitt behov av
att utöka sitt tillstånd vid fabriken i Valla. Samtliga faktorer pekar på att det finns behov av
ytterligare vatten- och avloppskapacitet till och från berörda områden.
Vatten- och avloppsplanen behöver revideras med bland annat hänsyn till utbyggnadstakten i
de omvandlingsområden som pekats ut. Här bör man också ta i beaktande vad som kommer
fram utifrån regeringsuppdraget ”Hållbara vattentjänster”. En revidering av VA-planen skulle
med fördel ske parallellt med framtagande av en ny översiktsplan. Kapaciteten i det befintliga
VA-ledningsnätet är begränsad och behovet för framtida infrastruktur behöver samordnas med
kommunens utbyggnadsplaner.
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Renhållning
Generellt finns det många delar i dokumenten som är inaktuella. Sedan ÖP 2030 -del staden
och del landsbygd antogs har mycket hänt inom bland annat lagstiftning. En ny
renhållningsordning (föreskrifter och avfallsplan) för 2018–2022 är beslutad av fullmäktige i
Katrineholm.
Avfallsplanen kan med fördel lyftas oftare.

Miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning
För ÖP-staden finns en miljökonsekvensbeskrivning och för ÖP-landsbygd finns en
hållbarhetsbedömning. Tar vi fram en ny översiktsplan behöver dessa ses över och
komprimeras till en strategisk miljöbedömning. Agenda 2030 och klimatpåverkan är frågor som
särskilt behöver lyftas i kommande bedömning.

Tematiska tillägg till översiktsplanen
Grönplan för Katrineholms stad
Grönplan för Katrineholms stad har tagits fram som ett tematisk tillägg till ÖP 2030 och antogs
2018. Planen fastställer mål och planeringsriktlinjer för stadens gröna miljöer.
Planen är aktuell i sin helhet men kan komma att behöva revideras efter att en ny översiktsplan
antas.

Äldre fördjupningar av översiktsplan

Det finns tre gällande fördjupningar av översiktsplanen som togs fram med föregående
översiktsplan från 1991 som utgångspunkt.
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FÖP Resecentrum Katrineholm

Den fördjupade översiktsplanen togs fram i början på 90-talet i samband med att dåvarande
Banverket aktualiserade en ombyggnad av bangården i Katrineholm. Nya krav ställdes på
utformning, till exempel att plattformarna skulle nås utan att resenärer skulle behöva korsa
spåren. Därav blev en fördjupning av översiktsplanen aktuell inför ombyggnation av
resecentrum.
Fördjupningen är inte längre aktuell då planens syfte redan är uppfyllt.

FÖP Björkviks flygplats Björkviksring

Den fördjupade översiktsplanen togs fram i syfte att pröva en ny markanvändning mot
allmänna intressen. Syftet var att bedriva motorverksamhet, verkstad, utbildning och camping
på området. De förslag som finns i planen har i huvudsak inte förverkligats.
Planen anses inte aktuell.

FÖP Stora Djulö säteri med omgivningar

Syftet med en fördjupning av översiktsplanen för stora Djulö Säteri med omgivningar är att ge
en helhetsbild av framtida utvecklingsmöjligheter av det studerade området och därigenom
underlätta ställningstaganden när det gäller olika delområden och delfrågor.
Planen anses inaktuell i vissa delar, utbyggnadsområdet har justerats och detaljplanelagts. Vi
ser dock att planen har ett värde i det fortsatta arbetet med Djulöområdet. Planen behöver ses
över när en ny fördjupad översiktsplan tas fram för Katrineholms stad.
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Slutsats
Kommunövergripande översiktsplan
Med denna prövning som grund har vi kommit fram till att Översiktsplan 2030 – del staden och
– del landsbygd till vissa delar fortfarande är aktuell men bedöms vara inaktuell efter år 2024.
Arbetet med en ny översiktsplan skulle kunna påbörjas år 2020 och processen beräknas ta 2 år.
De två delarna av nuvarande översiktsplan föreslås slås ihop till en kommunövergripande ÖP.
Den nya översiktsplanen behöver behandla strategier för kommande befolkningstillväxt och de
utmaningar kommunen står inför. Vi behöver ta höjd för en längre period och sikta mot år 2050.
Översiktsplanen bör arbetas fram i digital form för att följa med i utvecklingen och därmed vara
konkurrenskraftig i samhällsbyggandet framöver.

Viktiga frågor för kommande översiktsplan













Slå ihop till en kommunövergripande och lyfta till en mer strategisk nivå. Till följd blir det
aktuellt med en fördjupning för Katrineholms stad och kanske fler tätorter.
Digital översiktsplan samt digital samverkan och dialog.
Följa Boverkets förslag till ÖP-modell.
Nya bebyggelseområden och strategier för staden, bostäder och verksamheter.
Strategier för landsbygdsutveckling, hur ska bostadsutvecklingen följa uppsatta mål.
Implementera Agenda 2030.
Klimatanpassning.
Grön infrastruktur.
Regionala samband (Sörmlandsstrategin och länstransportplanen, strukturbilden).
Analysera flyttmönster och var man bosätter sig och varför.
Sikte på år 2050.

Fördjupade översiktsplaner
De fördjupade översiktsplanerna för Resecentrum och Björkviks flygplats, Björkviksring anses
inaktuella och föreslås att upphävas. Fördjupad översiktsplan för Stora Djulö Säteri med
omgivningar föreslås fortsätta att gälla.

Tematiska tillägg
Grönplan för Katrineholms stad är aktuell och föreslås fortsätta att gälla.
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Inledning
I denna bilaga har alla utpekade utvecklingsområden i ÖP 2030 kommenterats. En uppskattning har gjorts
hur många bostäder som har byggts från och med att ÖP 2030 - del staden antogs fram tills idag, samt hur
vi tänker att utbyggnaden kan komma att se ut om fem och tio år. Bedömningen innefattar även andel
byggklar mark samt planerad mark för verksamheter. Även förslagen i tätorterna i ÖP 2030 – del landsbygd
har analyserats.
Siffrorna i denna rapport har baserats på faktiskt antal färdigställda bostäder, men har avrundats till 5
eller 10-tal, eller uppskattats i 10-tal för planerade och kommande bostäder.
Bedömningen är gjord utifrån dessa perioder:
Period 1: 2014 - 2019
Period 2: 2020 - 2024
Period 3: 2025 - 2030
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Förtätningskarta från ÖP 2030 – del staden
(Område T1)

Kvarteret Palmen (1)

Kvarteret Alen (2)

För kvarteret Palmen gäller den gamla
stadsplanen från 1928 och anger användningen
bostäder. Ett bostadshus började byggas under
2018 och inflyttning har påbörjats 2019.

En detaljplan som anger användningen bostäder
med verksamheter i bottenplan, antogs 2017.
Byggnation av ett bostadshus påbörjades 2019
och beräknas stå färdigt 2020.

Cirka 25 bostäder klara inom ÖP period 1.

Cirka 30 bostäder klara inom ÖP period 2.
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Kvarteret Oliven (3)

Pumpenområdet (10)

Kvarteret Oliven omfattas av en detaljplan från
1960 som anger användningen bostäder. Under
2018 stod ett nytt bostadshus färdigt.

Området är utpekat i ÖP som
omvandlingsområde. Ett planprogram ska tas
fram.

Cirka 30 bostäder klara inom ÖP period 1.

Cirka 300 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

Parkeringshuset (4)

Kvarteret Hjorten (11)

För området gäller detaljplan från 2000 som
anger användningen parkering. Byggnation av ett
parkeringshus med cirka 230 platser pågår och
beräknas stå klart under 2020.

Kvarteret Hjorten omfattas av en detaljplan
antagen 2014 som anger användningen bostäder.
Under 2017 stod ett nytt bostadshus färdigt.
Cirka 50 bostäder klara inom ÖP period 1.

Kvarteret Lärkträdet (5)
Idag ligger en drivmedelsstation på tomten. Inga
planer för att omvandla området pågår.

Kvarteret Violen (12)
ÖP 2030 illustrerar en påbyggnad på befintlig
byggnad. Inget planarbete pågår.

Cirka 30 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

Område vid Lövåsgården (6)
Området är inte planlagt för bostäder och det
pågår ingen planläggning.
Cirka 60 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

Stortorget (7)

Cirka 50 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

Kvarteret Lövkojan (13)
En ny detaljplan har antagits 2019 för att skapa
möjligheter för bostäder i befintlig byggnad.
Planuppdrag finns för en andra etapp där
kvarteret kan byggas på och ut med ytterligare
bostäder.

Detaljplanen för ett nytt bostadshus på Stortorget
påbörjades 2013. Detaljplanen har legat vilande
en längre tid. Tid för byggstart är i dagsläget
oklar.

Cirka 30 bostäder klara i etapp 1 inom ÖP period 2.
Cirka 100 bostäder klara i etapp 2 inom ÖP period 2.

Cirka 30 bostäder klara inom ÖP period 2.

Området är utpekat i ÖP som
omvandlingsområde. Ett planprogram ska tas
fram.

Kvarteret Pionen (8)
En detaljplan antogs 2018 och medger ny
bostadsbebyggelse inom kvarteret. Byggnation
påbörjad 2019, inflyttning beräknad 2020.
Cirka 50 bostäder klara inom ÖP period 2.

Kvarteret Humlen (9)
Tomten är planlagd för bostäder i en detaljplan
från 1990. Inga uppdrag finns för en ny byggnad i
dagsläget.

Centrummackarna (14)

Cirka 200 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

Kvarteret Gullvivan (15)
Området är idag en parkering men är planlagd för
bostäder i detaljplan från 1952. En ny detaljplan,
som möter dagens behov kommer troligen
behöva tas fram.
Cirka 150 bostäder klara inom ÖP period 2.

Cirka 100 bostäder möjligt inom ÖP period 3.
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Kvarteret Linnean (16)
Tomten är idag parkering. Inga planer finns i
dagsläget för omvandling.
Cirka 20 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

Kvarteret Abborren (17)

Uppskattat antal bostäder inom tät
stadsbebyggelse utöver de utpekade
områdena på kartan
Period 1: Cirka 20 bostäder (Siken)
Period 2: Cirka 150 bostäder (Vitsippan och
Guldregnet)

Tidigare brandstation, planarbete pågår för att
omvandla området till bostäder. Inflyttning
2021/22.
Cirka 100 bostäder klara inom ÖP period 2.

Kvarteret Hästen (18)
Kvarteret planlades 2014 för bostäder. Området
är idag bebyggt enligt detaljplanen.
Cirka 130 bostäder klara inom ÖP period 1.

Jägaregatan (19)
Området var tidigare en park men planlades för
bostäder 2014. Området är idag bebyggt enligt
planen.
Cirka 10 bostäder klara inom ÖP period 1.
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Plankarta bostäder från ÖP 2030 – del staden

B1 Norra stadsdelen

B3 Svartbäcksvägen

För delar av område B1 på väster och öster sida
om Bievägen är detaljplanearbete påbörjat. En
detaljplan för ny skola i området samt en
detaljplan för ca 300 bostäder.

Planarbete har inte initierats.

Övriga delar av område B1 är inte aktuella för
planläggning i dagsläget.
Cirka 300 bostäder klara inom ÖP period 2.
Cirka 300 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

B2 Talltullen
Talltullen har sedan ÖP antogs omvandlats till en
ny trafikplats och park.
Inte aktuell.

Cirka 50 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

B4 Eriksbergsvägen
En ny detaljplan för bostäder vann laga kraft
under 2018. Området är under uppbyggnad och
inflyttning pågår.
Cirka 20 bostäder klara inom ÖP period 1.
Cirka 15 bostäder klara inom ÖP period 2.

B5 Vattentornet
Delar av området planläggs för förskola. Inget
uppdrag finns för resterande område.
Förskola inom ÖP period 2.
Cirka 50 bostäder möjligt inom ÖP period 3.
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B6 Åsgatan
Detaljplan för bostäder antogs 2016. Inflyttat och
klart 2017.
Cirka 20 bostäder klara inom ÖP period 1.

B7 Kvarteret Hunden

Uppskattat antal bostäder i staden
utöver de utpekade områdena på
kartan
Period 1: Cirka 50 (Pantern, Barberaren och Lien)
Period 2: Cirka 150 (Hämplingen och Havsörnen)

Området planlades 2013 för bostadsändamål och
är utbyggt enligt detaljplanen.
Cirka 30 bostäder klara inom ÖP period 1.

B8 Claestorpsvägen
Delar av området har planlagts för ett nytt
äldreboende och byggnation pågår. För
resterande område finns planuppdrag för
bostäder samt förskola.
Cirka 100 platser i äldreboende inom ÖP period 2.
Cirka 150 bostäder samt förskola klara inom ÖP
period 2.

B9 Värmbolsvägen
Området är planlagt för park och inget arbete
pågår.
Cirka 50 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

B10 Luvsjön
Ett planarbete påbörjades för det utpekade
området i ÖP 2030, men i inledningen av arbetet
konstaterades att skogen var för värdefull. Därför
flyttades området till norr om Luvsjön. Planen
innefattar även en tomt för förskola. Detaljplanen
beräknas vara klar under 2019.
Cirka 80 bostäder samt förskola klara inom ÖP
period 2.
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Plankarta blandade områden från ÖP 2030 – del
staden

BV1 Lövåsen

BV3 Kvarteret Maskinisten

Området har delvis planlagts för störande
verksamhet och för övrig del av området pågår
planarbete med syfte att skapa tomter för
storhandel och verksamheter på området.
Bostäder är och kommer inte vara aktuellt i
området.

En detaljplan togs fram under ÖP period 1 i syfte
att möjliggöra för verksamheterna att utöka samt
för att bygga ut förskolan och utöka parken.
Bostäder kommer inte vara aktuellt inom
området.
Tomt för förskola ÖP period 1.

Cirka 30 hektar planlagd mark för verksamheter
inom ÖP period 1.
Cirka 20 hektar planlagd mark för verksamheter
inom ÖP period 2.

BV2 Lasstorp (Stockholmsvägen)
Planläggning av området har inte påbörjats.
Cirka 200 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

BV4 Kvarteret Vägskälet
Området har planlagts för verksamheter,
användningen bostäder prövades inom
planarbetet men marken var inte lämpad för det.
Cirka 2 hektar planlagd mark för verksamheter inom
ÖP period 1.
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BV5 Värmbol
Området har inte planlagts för någon ny
verksamhet eller bostäder.
Cirka 40 bostäder möjligt inom ÖP period 3.

BV6 Kvarteret Lästen
Området har inte planlagts för någon ny
verksamhet eller bostäder. Dock har en förskola
byggts inom befintlig detaljplan.
Cirka 50 bostäder möjligt inom ÖP period 3.
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Sammanställning av antal och uppskattade bostäder inom ÖP stadens period
2014-2030
Tät stadsbebyggelse
Område

Period 1

Palmen (1)

25

Alen (2)
Oliven (3)

Period 2

Period 3

30
30

Lärkträdet (5)

30

Lövåsgården (6)

60

Stortorget (7)

30

Pionen (8)

50

Humlen (9)

100

Pumpen (10)

300

Hjorten (11)

50

Violen (12)

50

Lövkojan (13)

130

Centrummackarna

200

Gullvivan (15)

150

Linnéan (16)

20

Abborren (17)

100

Hästen (18)

130

Jägaregatan (19)

10

Övrigt

20

Summa

150
265

640

760

Period 2

Period 3

300

300

Totalt: 1665 bostäder (Utrymme ÖP 1200)

Övriga staden
Område
B1 Norra
stadsdelen
B3
Svartbäcksvägen
B4 Eriksbergsvägen

Period 1

50
20

15

B5 Vattentornet

50

B6 Åsgatan

20

B7 Hunden

30

B8 Claestorpsvägen

150

B9 Värmbolsvägen

50

B10 Luvsjön
Övrigt
Summa

80
50

150

300

120

695

750

Period 1

Period 2

Period 3

385

1335

1510

Totalt: 1565 bostäder (Utrymme ÖP 2600)

Totalt ÖP staden
Alla områden
Summa

Totalt: 3230 bostäder (Utrymme ÖP 3800)
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Plankarta verksamheter från ÖP 2030 – del staden

SV1 Katrineholms logistikcentrum

SV3 Kerstinboda

Nya verksamheter har tillkommit inom området,
både inom befintlig detaljplan samt i en ny
detaljplan för den västra delen av området.

Befintlig och pågående verksamhet. För delar av
området pågår ett planarbete i syfte att ta fram
ytterligare mark för verksamheter/industri.

Cirka 40 hektar planlagd mark för verksamheter
inom ÖP period 1.

Cirka 10 hektar planlagd mark för verksamheter
inom ÖP period 2.

SV2 Vika återvinningscentral

SV4 Västra infarten

Befintlig och pågående verksamhet.

Befintlig och pågående verksamhet. Området har
inte planlagts för någon ytterligare verksamhet.
Områdets avgränsning mot öster bör ses över i
kommande ÖP med tanke på närheten till
planerat området för bostäder vid Luvsjön - etapp
4.

SV5 Södra järnvägsinfarten
Befintlig och pågående verksamhet.
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SV6 Täktområde
Befintlig och pågående verksamhet.

SV7 Reningsverket Rosenholm
Befintlig och pågående verksamhet.

MV1 Lövåsen
Befintlig och pågående verksamhet.

MV2 Östra infarten
Delar av området omfattas av ett
detaljplanearbete för att möjliggöra för nya
verksamheter.
Cirka 10 hektar planlagd mark för verksamheter
inom ÖP period 2.

MV3 Energipark och räddningstjänst
Befintlig och pågående verksamhet. Ett uppdrag
finns för en detaljplan för energiparken i syfte att
utreda möjligheterna för verksamheten att
utvecklas.
En ny brandstation har byggts under ÖP period 1.

MV4 Vingåkersvägen
Befintlig och pågående verksamhet.

MV5 Södra industriområdet
Befintliga industrilokaler omfattas av
detaljplanearbete i syfte att möjliggöra för annan
typ av verksamhet i byggnaderna. För den
utökning av området som föreslås söderut pågår
inget planarbete i dagsläget.

MV6 Eriksbergsvägen
Befintlig och pågående verksamhet.

MV7 Infarten från Nyköping
Befintlig och pågående verksamhet.

MV8 Infarten från Nyköping
Befintlig och pågående verksamhet.
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ÖP 2030 – del landsbygd
Bie
I Bie finns fortfarande lediga tomter och planreserv för ytterligare tomter. Det utpekade utvecklingsområdet
i ÖP-landsbygd har inte planlagts.

Björkvik
I Björkvik finns fortfarande lediga tomter och planreserv för ytterligare tomter. De utpekade
utvecklingsområdena i ÖP-landsbygd har ej planlagts. Utpekat LIS-område vid Yngaren kan bli aktuellt för
planläggning inom period 2.

Forssjö
Sedan ÖP-landsbygd antogs har det utpekade utvecklingsområdet vid Forssjösjön planlagts för bostäder.
Här finns cirka 30 lediga tomter. Det har även tillkommit cirka 6 tomter och cirka 12 lägenheter vid
Forssjökvarn. Bruksgården har omvandlats till cirka 20 lägenheter. För fortsatt arbete bör
utbyggnadsområdet som är utpekat på lång sikt utredas vidare.

Sköldinge
I Sköldinge finns fortfarande lediga tomter och planreserv för ytterligare tomter. De utpekade
utvecklingsområdena i ÖP-landsbygd har inte planlagts.

Strängstorp
I Strängstorp finns inga lediga tomter i dagsläget. Ett planarbete pågår för del av det utpekade
utvecklingsområdet i ÖP-landsbygd, vilket kommer att omfatta cirka 20 nya tomter.

Strångsjö
I Strångsjö finns fortfarande lediga tomter. De utpekade utvecklingsområdena i ÖP-landsbygd har inte
planlagts.

Valla
I Valla finns fortfarande lediga tomter och planreserv för ytterligare tomter. De utpekade
utvecklingsområdena i ÖP-landsbygd har inte planlagts.

Äsköping
I Äsköping finns fortfarande lediga tomter och planreserv för ytterligare tomter. Det utpekade
utvecklingsområdet i ÖP-landsbygd har inte planlagts.

LIS-områden
LIS-området vid Mörkhulta har detaljplanelagts sen ÖP-landsbygd antogs. Området omfattar cirka 12 tomter
vid Tisnaren/Tislången. För övriga LIS-områden finns inga planuppdrag.
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Sammanfattning landsbygd
På landsbygden har cirka 60 nybyggnationer skett sedan 2016 exklusive omvandling av fritidshus till
permanentboende. Vi uppskattar att cirka 10 fritidsbostäder har omvandlats till permanenta bostäder, dock
utan egentliga underlag för det. I Forssjö har cirka 30 lägenheter tillkommit.
Uppskattningsvis har totalt 100 bostäder tillkommit på landsbygden inräknat våra tätorter sedan 2016.
Utbyggnadstakten går inte i linje med översiktsplanens mål om cirka 100 bostäder/år på landsbygden.
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Kommunledningsförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Förlängning av giltighetstid för Arkivreglemente med
tillämpningsföreskrifter
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förlänga giltighetstiden för
Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter fram till och med 2020-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Giltighetstiden för Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter går ut den sista
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Förlängd 2018-03-19

Giltighet
Gäller från och med 2020-01-01
Gäller till och med 2020-12-31

Förvaltarskap1
Inom kommunledningsforvaltningen ansvarsområde

Kategori
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- dokumentet efterlevs
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Arkivreglemente med
tillämpningsföreskrifter
AL: Arkivlagen
Arkivreglemente med tillämpningsföreskrifter
1§
Reglementet gäller för kommunfullmäktige, kommunens myndigheter och övriga kommunala
organ. Med myndigheter avses i reglementet kommunens revisorer, kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt andra kommunala organ med självständig ställning.
Reglementet gäller även för aktiebolag, där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande
inflytande.

Myndighetens arkivansvar (4 § AL)
2§
Myndigheterna ansvarar själva för att deras arkiv vårdas i enlighet med arkivlagens
bestämmelser och på det sätt som föreskrivs i detta arkivreglemente.
För att myndigheterna ska kunna fullgöra sina arkivuppgifter ska det finnas arkivansvarig och
arkivredogörare. Vid organisations- och verksamhetsförändringar inom myndigheten är
arkivansvarig skyldig att samråda med arkivmyndigheten.

Arkivmyndigheten (7-9 §§ AL)
3§
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter
beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen.
Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv.
Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och
deras användning i kulturell verksamhet och forskning.
Kommunarkivet kan även omhänderta arkiv från enskilda arkivbildare av lokalhistorisk
betydelse, eftersom sådana arkiv speglar samhället och dess förändringar i lika hög grad som
de kommunala arkiven.
Kommunarkivet ger myndigheterna råd och anvisningar i arkivfrågor samt utfärdar riktlinjer för
arkivhanteringen.

Redovisning av arkiv (6.1- 6.2 § AL)
4§
Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv genom information om vilka slag av handlingar som
finns och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning). Vidare ska en förteckning finnas över de
handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning).
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Varje myndighet ska dessutom upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och
hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan).
Dessa dokument ska fortlöpande revideras.

Rensning (6.4 § AL)
5§
Handlingar, som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från
arkivhandlingarna.
Rensningen ska genomföras av person med god kännedom om handlingarnas betydelse för
förståelsen av ärendet, normalt den som har handlagt ärendet. Rensningen bör ske senast i
samband med arkivläggningen.

Bevarande och gallring (10 § AL)
6§
Myndighet beslutar efter samråd med arkivmyndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv,
såvida ej annat följer av lag eller förordning. Arkivmyndigheten kan dock besluta om
gallringsregler för handlingar, som förekommer hos samtliga nämnder, så kallade generella
gallringsbeslut.
Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras, i början av varje nytt år.

Överlämnande (9, 14-15 §§ AL)
7§
Arkivmyndigheten övertar arkiv eller delar därav från myndigheterna i enlighet med
överenskommelse eller bestämmelser i arkivlagen eller annan författning.
Annat överlämnande, t ex till myndighet utanför kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt
beslut av fullmäktige. Arkivhandlingar får inte överlämnas till privaträttsligt objekt.

Arkivbeständighet och arkivförvaring (5.2 § och 6.3 § AL)
8§
Handlingar, som ska bevaras, ska framställas med material och metoder som garanterar
informationens beständighet. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former.
Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten.

Utlåning
9§
Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte
uppkommer. Kommunala myndigheter får låna handlingar mot kvittens. Dessa ska normalt
återlämnas senast efter en månad. Kommunala handlingar får inte lånas ut till personer som
inte är anställda inom kommunen. För lån av enskilda handlingar krävs kontaktpersoner
och/eller depositionsavtal för respektive förening, företag, person etc.
Förutsättningen för utlåning är att utlämnande ska ske i enlighet med tryckfrihetsförordningens
och sekretesslagens bestämmelser.

_______________________
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Kommentarer och tillämpningsföreskrifter
§1
Kommentar
Med självständig ställning menas att enheten fattar egna beslut. Exempel på en sådan enhet är
överförmyndaren, som saknar en egen nämnd. Fullmäktigeberedningar och nämndutskott
sorterar under fullmäktige respektive nämnd.
Även kommunala bolag är likställda med annan myndighet. Fullmäktige måste genom
bestämmelse i ägardirektiven ta beslutet om att tillämpa reglementet på ett associationsrättsligt
bindande sätt.
§2
Kommentar
Myndigheten behöver en arkivansvarig befattningshavare som har till uppgift att bevaka
arkivfrågorna och som svarar för kontakterna mellan nämnd, personal och arkivmyndighet. Den
som utses till arkivansvarig ska vara medveten om och insatt i sitt ansvarsområde och även
känna till kommunarkivets verksamhet. Hela ansvaret får inte ligga på arkivredogörarna.
Hos stora myndigheter kan funktionen som arkivansvarig behöva förstärkas. Flera personer kan
utses till arkivansvariga, dock måste ansvaret dem emellan tydligt avgränsas.
Utöver arkivansvariga måste det finnas arkivredogörare, som svarar för de praktiska
arkivvårdande insatserna. De bör väljas på en sådan nivå att insatserna lätt kan förenas med
övriga arbetsuppgifter. En sammankoppling med registratorsfunktionen kan vara lämplig.
Arbetsuppgifter som åligger arkivansvarig bör innefatta följande:


Känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård



Följa arkivlagens och kommunens arkivreglementes m.m. tillämpning



Följa arkivfrågorna i budgetarbete och övrig planering



Följa arkivfrågorna när myndighetens organisation eller arbetssätt ändras



Ansvara för upprättande av arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan i



samråd med arkivmyndigheten



Informera berörd personal om arkiv



Samråda med arkivmyndigheten/kommunarkivet och arkivredogörarna

Arbetsuppgifter som åligger arkivredogörare bör innefatta följande:


Känna till bestämmelser och anvisningar som rör myndighetens arkivvård



Vårda myndighetens/förvaltningens handlingar



Hålla handlingarna tillgängliga i enlighet med offentlighetslagstiftningen



Tillsammans med arkivansvarig utarbeta arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan



Verkställa beslutad gallring



Se till att arkivbildningen sker i enlighet med dokumenthanteringsplanen



Förbereda avlämning av handlingar till kommunarkivet 



Samråda med den arkivansvarige och kommunarkivarien i arkivfrågor.
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§3
Kommentar
Tillsynen ska ske genom regelbundet återkommande besök hos myndigheterna. Den ska
dokumenteras genom skriftliga rapporter.
Tillsynen som åligger arkivmyndigheten omfattar uppgifter om:
 Myndighet/förvaltning
 Arkivansvarig och arkivredogörare

(Vilka uppgifter och ansvar)

 Arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan
och arkivförteckning, översiktlig hos
förvaltningar

(Behov av åtgärder)

 Arkivförvaringen

(Hur förvaras handlingar, ordning i arkivet)

 Arkivlokalen

(Brandklass, klimat, lås, yta)

 Leveranser till kommunarkivet

(I enlighet med dokumenthanteringsplan)

 Registrering/diarieföring

(Registrator, diarieplan, IT-stöd, o s v)

 Upptagningar på optiska och

(Förteckning över magnetiska medier, register,
överföring och uttag)

 Gallring/rensning

(Gallring handlingar, rensning akter)

 IT-ansvarig

(Systemansvariga)

Rådgivning är ett normalt inslag i kommunarkivets verksamhet. Arbetsfördelningen mellan
myndigheterna och kommunarkivet är den som framgår av dessa tillämpningsanvisningar. Om
myndigheterna saknar egen kompetens på något område, kan kommunarkivet biträda med råd
och anvisningar.
Arkivlagen betonar särskilt att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Det
är dock viktigt att framhålla att också arkiv utanför myndighetssektorn i lika mån är bärare av
information av stort kulturellt värde.
Kommunarkivet ska på olika sätt ta tillvara dessa värden. Detta kan ske genom
omhändertagande av enskilda arkiv som haft betydelse för den lokala historien, att göra arkiven
tillgängliga genom studiebesök och att i övrigt verka för ett traditionsbevarande och
historiemedvetande i kommunen.
§4
Kommentar
Arkivbeskrivningen ska visa arkivets struktur, arbetsuppgifter, organisation fr.o.m. tidpunkten för
senaste större omorganisation. Arkivbeskrivningen ska också upplysa om vem eller vilka som
ansvarar för myndighetens arkivvård.
Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän den
inledande orientering som krävs för att den mer detaljerade arkivförteckningen ska bli
användbar. Beskrivningen bör därför vara kortfattad och uppställd på ett sätt, som gör den lätt
för lekmannen att förstå.
I arkivbeskrivningen bör följande rubriker ingå:
7 (10)

48


Arkivbildare/myndighet:



Tillkomst:



Verksamhet:



Organisation:



Historik:



Förändringar:



Arbetsuppgifter:



Handlingar:
o

Förvarar handlingar för tiden:

o

Leveranser till arkivmyndigheten:



Arkivansvarig:



Arkivredogörare:



IT-ansvarig (ifråga om myndighetens IT-system):



Förteckning över nämndens samtliga personregister förvaras hos:

Dokumenthanteringsplanen För att kunna åstadkomma en effektiv dokumentstyrning är
upprättande av dokumenthanteringsplan nödvändig. I en modern förvaltning, där handlingarna
bearbetas och lagras med hjälp av olika medier, är dokumenthanteringsplanen särskilt
betydelsefull. Den ger en översikt och möjlighet till kontroll som annars går förlorad och ökar
möjligheterna till insyn i myndighetens verksamhet.
Varje myndighet ska därför upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur
dessa hanteras. Planen revideras vid behov, när nya handlingar tillkommer eller handlingars
benämning eller funktion förändras, samt vid organisations- eller övriga förändringar.
I dokumenthanteringsplanen redovisas myndighetens samtliga handlingar, enligt
verksamhetsindelning, med regler för bevarande och gallring samt råd om den praktiska
hanteringen och leveranser till kommunarkiv.
Redan vid registrering och framställning av handlingar ska myndigheten ta hänsyn till
betydelsen av ändamålsenlig arkivvård och behovet av arkivbeständighet sett ur arkivsynpunkt
(5 § AL). Enligt 6.1 § AL ska arkivet organiseras på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna
handlingar underlättas.
Enligt arkivlagen § 4 och 6.2 och § 2 i detta reglemente är det myndigheten som ansvarar för att
arkivbeskrivning respektive dokumenthanteringsplan upprättas och uppdateras vid
förändringar.
Arkivförteckningen är ett inventarium över handlingar. Handlingarna redovisas på volymnivå
(band, arkivkartong, kortlåda, pärm etc.) strukturerade i enlighet med allmänna arkivschemat.
Kommunarkivet upprättar systematisk arkivförteckning över för slutförvaring levererat material.
Syftet med arkivförteckningen är att dels möjliggöra sökning och åtkomst av specifika
handlingar, dels fixera arkivet och därmed minska risken för att handlingar försvinner.
En översiktlig förteckning ska finnas hos nämnder/förvaltningar, eventuellt i form av en utökad
dokumenthanteringsplan. Myndigheterna bör beakta att hantering och lagring av digitala
medier kräver redovisning av samtliga handlingar som finns i systemen och ska således
redovisas i dokumenthanteringsplanerna.
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§5
Kommentar
Aktrensning innebär att akten i ett ärende befrias från arbetspapper, som endast är av tillfällig
betydelse och som är obehövliga för förståelsen av ärendet. Det kan gälla oviktiga
minnesanteckningar, utkast, övertaliga kopior och dubbletter. Rensning får aldrig förväxlas med
gallring, som kräver ett beslut från styrelse/nämnd. (Se även 6 §).
§6
Kommentar
Gallring innebär att handlingar i ett arkiv förstörs eller att uppgifter som ingår i en upptagning
utplånas efter gallringsbeslut taget av styrelse/nämnd. Bevarande innebär att handlingar ska
finnas kvar för all framtid (för evigt).
Gallringsbara handlingar ska aldrig lämnas till kommunarkivet. Enbart de handlingar, som enligt
gällande dokumenthanteringsplan ska bevaras, får lämnas till kommunarkivet.
Särskilda föreskrifter om bevarande och gallring kan finnas i lag, förordning eller genom beslut
av datainspektionen. Av dokumenthanteringsplanen framgår vilka handlingar, som ska gallras,
samt gallringsfrister.
All gallring bör ske med restriktiv inställning. Den lokala dokumenthanteringsplanen gäller som
gallringsbevis. Undantag görs för äldre handlingar i arkivet, där det saknas aktuell plan. I sådana
fall skrivs ett särskilt gallringsprotokoll för handlingar som gallras.
Vid gallring ska beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet.
Följande slag av handlingar ska enligt arkivlagen undantas från gallring:


handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters
verksamhet



handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning eller för framtida
utredningar



handlingar som kan ha rättslig betydelse



handlingar av värde för framtida forskning

Det fjärde undantaget om värdet av bevarande för framtida forskning ligger främst inom
arkivmyndighetens kompetensområde, även om denna inte har huvudansvaret för
handlingarna hos myndigheten. När handlingar väl har inkommit till kommunarkivet har
respektive nämnd/förvaltning lämnat ifrån sig rätten till handlingarna, för vilka härefter
kommunarkivet ansvarar.
"Samråd" betyder att myndigheten inte kan besluta om gallring utan att först ha inhämtat
synpunkter från arkivmyndigheten. Samråd ska ske vid upprättande eller revidering av
dokumenthanteringsplan.
Det kan exempelvis i riksarkivets författningssamling finnas önskemål om bevarande av vissa
handlingar, som den lokala myndigheten anser sig kunna gallra. Det kan också finnas fall, där
arkivmyndigheten anser att handlingar bör sparas för att det eventuellt kan finnas intresse från
forskare i framtiden. I sådana fall ska kommunarkivet lämna synpunkter till beslutande
myndighet.
Utgallrade sekretesskyddade eller andra integritetskänsliga handlingar ska alltid förstöras under
kontroll, malas eller brännas. Övriga utgallrade handlingar får lämnas till pappersåtervinning.
9 (10)

50
7§
Kommentar
När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, kan
de efter överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av kommunarkivet för fortsatt vård.
Av dokumenthanteringsplanen framgår när så ska ske. Handlingarna ska levereras i av
kommunarkivet föreskrivna arkivkartonger och åtföljas av ifylld leveransreversal. Innan leverans
ska alltid tid bokas med kommunarkivet. Lämnas handlingar utanför arkivets dörr utan
tidsbokning, kvarstår ansvaret för handlingarna på avlämnande myndighet.
Kommunfullmäktige har beslutat, att insända ansökningshandlingar får återsändas till den som
ej blivit antagen till sökt tjänst (KF 1998-12-14 § 34). Elevhälsovårdsjournal får följa elev, som
flyttar till annan kommun (KF 1999- 05-17 § 170). Register över avflyttade elever lämnas till
kommunarkivet.
Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan
myndighet inom kommunen, ska arkivet enligt 14 § AL överlämnas till arkivmyndigheten inom
tre månader, såvida inte fullmäktige har beslutat något annat.
8§
Kommentar
Anvisningar från Riksarkivet till statliga myndigheter om framställande och förvaring av
handlingar ska tillämpas även inom den kommunala arkivvården. Regeln har begränsats till den
del av myndighetens arkiv som ska bevaras för framtiden.
Myndigheternas arkiv består även av handlingar som kommer att gallras. Eftersom
handlingarna tillkommer i en verksamhet där myndigheten har hela ansvaret, måste
myndigheten kontrollera att dessa framställs och förvaras så att informationen kan användas
under den tid som krävs. Dokumentationen måste alltid fylla de rättsliga krav som finns för
verksamheten. Sådana krav finns i exempelvis skattelagstiftningen, konsumenttjänstlagen samt
plan- och bygglagen och bör beaktas vid upprättande av dokumenthanteringsplan enligt 4 § i
detta reglemente.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-10-22

KS/2019:353 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyreslen

Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Västra
Sörmlands Räddningstjänst till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2019.
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning
per den 31 augusti 2019.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari
2019 - 31 augusti 2019 uppgår till 2,3 mnkr. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1
mnkr vilket är 1 mnkr bättre än budgeterat. Bedömt balanskravsresultat uppgår till 1
mnkr.
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas för 2019.
Revisorerna bedömer bland annat att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt, men noterar dock att
resultaträkningens uppställning och drift- och investeringsredovisningen inte
överensstämmer med den nya redovisningslagstiftningen.

Ärendets handlingar





Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst 2019-10-09, § 28
Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2019
Utlåtande avseende delårsrapport 2019, Västra Sörmlands Räddningstjänst
Granskning av delårsrapport 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akt

LIX: 54
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: /HandläggareAdress/
Telefon: /HandläggareTelefon/
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Revisorerna skali bedöma om resultatet i delårsrapporten iir ftrenligt med de mål ftjr den
ekonomiska ftirvaltningen som direktionen besiutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjiinsts delårsrapport per 2019-08-31. En översiktlig granskning iir väsentligt begränsad och inriktad på
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.
Den prognos som lZimnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands Räddningstjänst
kommer att uppnå ekonomisk balans för 2019, med ett ftirväntat balanskravsresultat på
mnkr per helar.

Finansiella mål och verksamhetsmål som kan kopplas
Dessa har fastställts av direktionen.

1

till god ekonomisk hushållning finns.

Revisorerna bedömer att:
a

a

a

a

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt tu upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt. Vi har dock noterat att resultatriikningens
uppställning samt drift- och investeringsredovisningen i delårsrapporten inte
överensstiimmer med den nya redovisningslagstiftningen.
Vi bedömer att det prognostiserade resuitatet är förenligt med det finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall delvis iir ftirenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019.
Vi noterar att direktionen utvåirderar måluppfyllelsen utifran delårsutfallet och inte
från det prognostiserade helårsresultatet.
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PwC har på uppdrag av förbundets fortroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets
delårsrapport for perioden 2019-01-01 - 2019-08-31 . Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen for är 2019.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin
bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som
förbundsdirektionen fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Har ele[årsrapporten elppnätiats eorligt $agems krav oeh god reetrovii;rringsseei?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Vi har dock noterat att resultaträkningens uppställning samt drift- och
investeringsredovisningen idelårsrapporten inte överensstämmer med den nya redovisningslagstiftningen. Detta kommer att korrigeras till årsbokslutet. Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas för är 2019.

Är resultaten i de!ånsrapporten förenliga nred de av fullrmäktige faststätlda nrålen för god
ckonon-iisl< !rushål!ning, eX.v.s. finns förutsättningar att nråten kqrmmer att uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2019.

Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall
delvis är forenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019.

Vi noterar att direktionen utvärderar måluppfyllelsen utifrån delårsutfallet och inte från det
prognostiserade helårsresu ltatet.
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Intrednång

Bakgrund

Medlemskommunernas fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med
respektive fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i
delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till
respektive fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Förbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning
budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

t"'Å.

Syfte oeh Revisronsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten isamband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskn

.
.

1.3"

in

gen ska besvara följande revisionsfrågor:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen for god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Revisionskritcrier

Följande kriterier används i granskningen:

.
.
.
.
.
'n.4.

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokforing och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport
Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning
Direktionens anvisningaravseende delårsrapport

Avgnänsning oeh

nxetCId

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

o
o
o

översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31,
förvaltningsberättelsens innehåll,
hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och
intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

-L
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Granskningen har planerats och genomforts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv for att i rimlig
grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och
omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten.
Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av förbundsdirektionen 2019-10-09.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och controller.

åii- äakttmgelser och
bedömningar
2.'[.

[=agens krav ocli god nedovisningssed

2.1.1.

Iakttagelse

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari- augusti. Resultatet för perioden
uppgår till 2,3 mnkr.
Förvaltn

i

n

gs berättelse

Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.
Upplysningar om forbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån god
ekonomisk hushållning beskrivs.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande
verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 1,0 mnkr vilket är 1,0 mnkr bättre än
budgeterat.
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. Bedömt balanskravsresultat uppgår till 1,0 mnkr.

Finansiella rapportcr
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s
rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfallsamt jämförelsetalienlighet med
rekommendationen. Dock noteras att förbundet använder den gamla uppställningsformen för
resultaträkningen. Enligt den nya lagen, Lag om kommunal bokforing och redovisning (LKBR) ska
ytterligare två resultatrader finnas, verksamhetens resultat och resultat efter finansiella poster.
En samlad, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet finns i
delårsrapporten. Dessa ingår dock i förvaltningsberättelsen och inte som separata delar av
årsredovisningen vilket är ett krav enligt LKBR.

Justeringar har av ingående balanser till följd av övergången LKBR har inte behövt göras då
förbundet inte har några poster som påverkas.

}

pwc

4

92

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för förbundet har inga väsentliga
avvikelser noterats. Mindre periodiseringsfelhar justerats isamband med granskningen.
F.ioter-

Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Det
framgår av principerna att ny lagstiftning tillämpas.

2.1.2. $ed5m;;mg
Vi bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i
övrigt forutom resultaträkningens uppställning drift- och investeringsredovisningens placering som
en del av förvaltningsberättelsen. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att
uppfyllas för är 2019.

2"2"

Go,d el"rCIriCIrn:s${ hus$råtfmnng

Direktionen har fastställt ett budget och måldokument for 2019 innehållande två finansiella mål och
sju verksamhetsmå|.
7..2.

i.

tal<tiaQelser

Finarrsiella

cmå[

I delårsrapporten görs avstämning mot årsprognosen avseende ett av forbundets två finansiella
mål som fastställts i budget 2019. Målet som utvärderas avser ett årligt positivt resultat och
bedöms vara uppfyllt. Målet kopplat tilt reinvesteringar med egna medel utvärderas först till
årsbokslutet.

Må[ för rrcrksarnhetcn
I delårsrapporten görs en uppföljning av samtliga mål som direktionen fastställt för verksamheten
Av det sju målen bedöms tre vara uppfyllda, två delvis uppfyllda och två ej uppfyllda.

Redovisningen görs dock inte utifrån prognos för helårsutfallet.

2.2.2.

fredömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall
delvis är förenligt med de av direktionen fastställda målen i budget 2019.

*L
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eefö mr r*åmger

utåfråm

revisiansfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten upprättats enligt
lagens krav och god redovisningssed?

Uppfyllt
Vi noterar dock att
resultaträkningens
uppställning, drift- och
investeringsredovisningens
placering samt
redovisningsprinciperna
överensståmmer inte med
ny lagstiftning.

wc-L

Är resultaten i delårsrapporten

Uppfyllt

förenliga med de av fullmäktige
fästställda målen för god ekonomisk
hushållning, d.v.s. finns forutsättningar
att målen kommer att uppnås?

Vi noterar dock att
måluppfyllelsen utvärderas
baserat på delårsutfallet
och inte från det
prognostiserade
helårsresultatet.

o
o
0

o
o
o

b
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2019-10-22

/{/

Denna rapport har upprättats av Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt de villkor och under de
förutsättningar som framgår av projektplan. PwG ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-11-05

KS/2019:366 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från
Vårdförbundet Sörmland till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmland har överlämnat sin delårsrapport för perioden januari till och
med augusti 2019 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller motsvarande i
medlemskommunerna för kännedom.
Resultatet för perioden är 3 222 tkr. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 750
tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar





Delårsrapport för perioden 2019-01 -01– 2019-08-31, Vårdförbundet Sörmland
Utlåtande avseende delårsrapport 2019, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland
Granskning av delårsrapport 2019, Vårdförbundet Sörmland
Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akt

LIX: 55
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:emma.falth@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Förvaltningsberättelse 2019 - perioden 01 - 08
Vårdfiirbundet - direktion och ledning
Förbundsdirektionen har haft fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, en ordinarie ledamot
och en ersättare fran varje medlemskommun. Tre insynsråd från Region Sörmland ingår också
i direktionen. Direktionen har haft ffra sammanträden under delårsperioden t o m augusti.

Direktionens arbetsgrupp, som bestått av fem ledamöter - en från varje medlemskommun samt ett insynsråd fran Region Sörmland under ledning av ordft)randen, arbetar särskilt med
utvecklings- och ftimyelsefrågor ftir ftlrbundet. Arbetsgruppen åir även beredningsorgan för
åirenden inftir direktionens sammanträden.
Vårens möte med Vårdftirbundets ägarelmedlemskommuner var ftirlagt till Gröna Kulle i
Katrineholm i april. Eskilstuna kommun informerade om att man startar inköpscentralen vid
halvårsskiftet, Eskilstuna erbjuder övriga medlemmar att köpa motsvarande tjiinst som
Vårdftirbundet Sörmland erhåller, direkt fran Eskilstuna. Vårdftirbundet Sörmland iir beredd
attlägganer upphandlingsverksamheten fran och med år 2020 om så beslutas. Förslag till
budgetramar ftir 2020 redovisades, budgetramarna ftir område upphandling lyftes ut och
ägama lämnade dtirefter sitt godkännande till ft)rslaget och beslutet innebär att den generella
anslagsnivån riiknas upp med 3 %.
Information liimnades om resultat och viktigare skeenden inom respektive
verksamhetsområde ft)r det ftiregående verksamhetsåret 20 | 8.

S ammanfattnin g

över Vår dftirb undet S örmlan ds eko nomis ka re s ult at o ch

situation
Den största delen av Vårdfiirbundets verksamhet finansieras genom ärligaanslag fran
medlemskommunema och även genom ett anslag från landstinget ftir avgiftningsverksamheten på Vårnäs. Anslagen ger medlemmama fritt tillträde till ftirbundets olika
verksamhetsområden som behandlingsplatser på Vårnäs och Gliintan, familjerådgivning och
ftirdelaktig a ramavtal inom individ- och familjeomsorgens område.

Verksamheterna vid Vårnäs behandlingshem och Gläntans behandlingshem åir även
beroende av intiikterna ftir de externa patientplaceringarna från andra uppdragsgivare, liksom
den ftirliingda behandlingen fiir kvinnor respektive måin, de s k halwägshusen. Det
ekonomiska utfallet ftir Vårnäs och Gläntan bestäms i hög grad av intiikternas storlek i denna
del.

Förbundets delårsresultat är positivt med 3r2 Mkr
Orealiserade vinster och ftirluster

i värdepapper: -1 088 tkr

Resultat efter balanskravsjusteringar: 2 134

tkr

Balanskravsresultat: 2 134 tkr
Förbundets gemensamma kostnader - ftrbundsgemensamt - ftirdelas till de fyra kämverksamhetema. Fördelningsgrunden utgår fran verksamhetens volym/budgetomslutning

J
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Sammanlagda delårsresultatet fiir Vårnäs behandlingshem iir positivt med 1 299 tl<r.
Skälet till det höga positiva ekonomiska utfallet fiir verksamheten åir beläggning enligt budget
på ftirliingd behandling samtidigt med en vakans på 1,5 på Vårnäs totalt.

Familjerådgivningen visar ett positivt resultat med 186 tkr.
Upphandlingsverksamheten visar ett plusresultat ftir perioden med 143 tkr.
Gläntans behandlingshem visar ett överskott med 506 tkr.

För helåret 2019 är den nuvarande bedömningen att resultatet ftir den sammantagna
verksamheten inom ftirbundet (inklusive finansiella poster) blir positivt med 750 tkr.
Balanskravsresultatet prognostiseras till 750 tkr.

Vårdftirbundets ekonomiska ställning är fortsatt stabil och det egna kapitalet kommer
vid årsskiftet att uppnå det finansiella målet om lägst ca LL mkr.

Förbundsgemensamt
Uppftiljning av mål fiir 2019
Vårdftirbundet Sörmlands arbete med kvalitetslednings-systemet for hela verksamheten
skall alltid vara uppdaterat.
Det systematiska kvalitetsarbetet tillftirsähtar att förbundets verksamheter genomsyras av
en god kompetens hos personalen och håller en hög kvalitet.
Samtliga verksamheter inom Vårdftirbundet Sörmland skall tillåimpa evidensbaserad praktik.

Vårdftirbundet Sörmland skall vara en attraktiv arbetsgivare.

Uppftljning av målen sker i årsredovisningen.

Mitjömål
Vårdftirbundet Sörmland vill bidra

{.

till

en hållbar utveckling och ekologisk balans genom att begråinsa klimatpåverkan och
arbeta ftirebyggande enligt de miljölagar som finns.

Uppfölj ning av milj ömål

Uppftljning av miljömålen sker i arsredovisningen.

Vårnäs behandlingshem
Vårnäs behandlingshem bemannas av 1,0 verksamhetschef, 1,0 programledare, 7 rädgivare,
1,75 samordnare, 1,6 fastighetsskötare,2,0 sjuksköterskor samt 3,8 köks- och städpersonal.
Vidare köps 0,1 l2ikarresurs in som extern konsult.
Under de ftirsta 8 månaderna har omsättning bland personal varit relativt låg och. En

kökspersonal har slutat och en tidigare anställd har återanställts. Programledaren har sagt upp

4
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sin tjiinst av personliga skäl, tidigare programledarehar återinsatts på tjiinsten. Tjiinsten som
verksamhetschef har under ordinarie verksamhetschefs tjiinstledighet besatts med en
tillftirordnad chef. Rekrytering har inletts för att hitta en permanent lösning. Rekrytering skall
påbörjas av ytterligare en sjuksköterska. Tanken eir att höja kvaliteten på verksamheten samt
utöka samverkansmöjligheterna med bla ftiretagshälsovården. Rådgivare och sjuksköterskor
har haft ca2I timmars handledning under delåret. Kostnaden ft)r kompetensutveckling har
uppgått till 91 tkr under perioden.

Primärbehandlingen vid Vårnäs har under de ftirsta ättamänaderna genomfiirt avsevärt
flera vårddygn, 5791varddygn jiimfttrt med 4969 under 2018. Genomsnittsbeläggningen iir
23184 patienter per vårddygn (20,45 under 2018), dessvärre minskar patienter som
placerarats av externa uppdragsgivare under samma period frän2,33 under 2018 till endast
1,95 under 2019. Ca 130 avgiftningarhar genomftirts under perioden jiimftirt med 110
under 2018.
Patientbeläggningen på den ftirlåingda behandlingen ftjr män och kvinnor uppgfu till 6,0
patienter per vårddygn (budget 6,0) ftir delårsperioden, vilket är avsevåirt högre i jåimftirelse
med samma period 2018 (3,9).

Viintetiden fiir inskrivning har legat på 9,25 dagar under perioden. Målsättningen att
trjälpsökande som ringer till Vårnäs, skall fä en tid inbokad ftir att påbörja behandlingen inom
14 dagar har uppffllts under perioden.
Samtliga medlemskommuner iir anslutna
Katrineholm, Stråingnäs och Vingaker.

till

det "Öppna Intaget" - Eskilstuna, Flen,

Vårnäs har sedan tidigare ranavtal med Kriminalvården.
Diirutöver finns samarbetsavtal mellan Vårnäs och Ljung
öppenvårdsverksamhet i Stockholm.

& Sjöberg AB,

som är en

Regelbunden handledning med extern handledare har skett var tredje vecka under våren ftir
behandlingspersonalen. Fran och med hösten 2019 hålls handledningen var firirde vecka och
omfattar nu all personal vid Vårnäs Behandlingshem.

Alltfler

socialsekreterare kommer tillsammans med klienter till s k informationstriiffar, dåir
verksamhetschefen eller programledaren informerar om behandlingen ftir att på bästa sätt
ftirbereda presumtiva patienter ftire en eventuell inskrivning.

Vid två tillftillen har Vårnäs haft allmänna informationer, ftir socialarbetare och andra
intresserade, om Vårnäs och hur behandlingen går till. Intresset har dock varit svalt med fä
anmälda deltagare. Vårnäs har ftir avsikt atthatvå informationstillftillen varje termin och vid
önskemåläven flera.

I övrigt

har informationer skett i olika grupper, exempelvis olika politiska grupper och

ftirsamlingar.
Vårnäs har kontinuerlig kontakt med alla avtalskommuner. Det sker främst via mail,
nyhetsbrev och telefonsamtal.
Vårnäs Facebooksida når en allt större krets av personer. Sidan används ftir att kontinuerligt
informera intresserade om verksamheten och allt fler kontaktar Vårnäs den vägen. Frågor som
avhandlas handlar om behandlingen, mediciner, anhöriga och alltmer allmän rådgivning till
enskilda och anhöriga i missbruksfrågor.
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Uppfö lj nin g av

verks

amh e t s må

I

1. Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföliningen skall ha uppnått en
stadigvarunde drogfrihet samt vara aktiva i sjiilvhjtilpsgrupper ett år efter avslutad
behandling.

En god ekonomisk hushållning cir att de flesta patienterna ett år efter avslutad
behandling r)r drogfria och har fått förutsrittningar att leva i enfortsatt drogfri
tillvaro, då det innebcir ett maximerat resursutnyttjande såvtil ur individens som
v erks

amhe

t e ns

och s amhdll e t s p er spe lAiv.

Uppföljning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.
2. Öku informationen och marknadsföringen mot medlemskommuner och externa
köpare. Minstfem störue informationstiffillen/marknadsföringstillftillen per år.
(Jnder perioden har

flera större informationsinsatser genomförts i samband med

aktiviteter kopplade till nrimndutbildningar efter valet 2018. Vi har ocluå genomfört
de ordinarie informationstillfrillena enligt planering. I sammanhanget kan nrimnas två
utbildningstillfrillen med Region Sörmland. Ove Larsson har under våren arbetat med
att öka de externa placeringarna och lcnutit nrira band till bla SSAB och SKF. Vi har
riven satsat på att samverka med redan upparbetade samarbeten såsom
Kriminalvården, Kommunhrilsan i Eskilstuna och Lidköpings kommun vilket sannolikt
bidragit till en relativt hög extern beldggning under vår och sommar. Under vår och
sommar 2019 slcrevs 20 externa patienter in i verksamheten. Målet uppnått.
3. Att genomföra kvalitetsmiitning genom att erbjuda samtliga patienter som
genomför primiirbehandlingen möjlighet att besvara en lT-baserad enköt med
frågestiillningar som miiter hur nöjd patienten ör med behandlingens olika delar.
Att det sumlude resultatetfrån kvalitetsmötningen skall uppgå till minst 75 % av
enktitens maxpoöng.
Vid delåret upplevde sig 90.5% av patienterna nöjda med behandlingen. Målet uppnått.
4.

Minska andelen patienter som avbryter behandlingen.

Antalet avbrott ökat till 79 under delåret jrimfört med 6I avbrott motsvarande tid under
20l8.Med hdnsyn tagen till 20% högre patientintag dr det en ölwting på 9%. Målet ej
uppnått.

5. Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
En medarbetare genomgår en utbildning till alkohol/drogterapeut vid Forsafolkhögskola, En
medarbetare genomgår CTL-utbildning under hösten. Två medarbetare genomgår enrespektive tvååriga distansutbildningar. En medarbetare genomgår en utbildning i
anhörigmodellen CRAFT. Målet uppnått.

Styrmått och uppfiiljning
Antal genomftirda vårddygn - 5791 jdmfört med 4969 (2018)
Genomsnittlig dygnsbeläggning - 23,84 jämfört med 20,45 (2018)
Viintetiden ftir inskrivning- 9,25 dagar jdmjört med 14 dagar (2018)
Andelen nöjda patienter/beställare
(2018)

-

andelen nöjda patienter rir 90,5

%

jdmfört med 89,8

o%

Antalet genomft)rda avgiftningar - 130 genomforda avgiftningar jdmfört med I I0 (2018)
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jrimfort med 453 tlff (2018)
Kostnad ftir kompetensutveckling- 9I tkr jdmfört med 170 tkr (2018)
Antal timmar med handledning - I8 timmar jdmfort med 20 timmar (2015)
Kostnad ftjr investering i lokaler - 353

tlcr

Gläntans behandlingshem
Gliintans behandlingshem erbjuder unga vuxna 18-26 år med alkohol och drogproblematik,
behandling som bygger på lang beprövad erfarenhet och forskning inom beroende.
På Gliintans behandlingshem finns l0 platser, varav 2 itr säkallade sviktplatser ftir dem som
har gjort behandling och som under en kortare period behöver komma på återbesök.
Placeringstiden iir primiirt 3 månader och behandlingen åir indelad i tre faser. En
introduktionsfas, en behandlingsfas och en utslussfas.

möjlighet attlägga grunden till en livsstilsftiriindring
ger
som
ftirutsättningar ftir ett liv utan droger och kriminalitet. Meningen åir att man ska
liimna Glåintans behandlingshem med en stärkt ftirmåga och med nya strategier för attharftera
tankar och kåinslor i vuxenlivet. Ett bättre mående där man har fått nya verktyg att hiua ett bra
Glåintans behandlingshem erbjuder en

ftirhållningssätt

till

sin framtid.

I behandlingsprogrammet ingår nätverksarbete och deltagande i AAAIA grupper. En stor vikt
en tät samverkan med socialtjänsten gällande en god vårdplanering ftir
den unge. Gliintan har även externa aktörer, viktiga i ett tillfrisknande, som kommer till
Glåintan och informerar om sina verksamheter.

i arbetet är attfrnna

Gliintan bedriver en modifierad behandlingsmodell drir styrkan i behandlingen åir att även ge
utrymme ftr individuella behov. Målsättningar att samtlig personal inklusive enhetschef skall
vara certifi erade i 1 2-stegsbehandlingens låirprocesser.
En stor del av personalgruppen har egna erfarenheter av en tidigare beroendeproblematik. Det
finns Ml-utbildad personal och tillgång till enskilda KBT-samtal med utbildad
beteendevetare. Haschprogrammet finns för dem som har behov och även tillgang till en
diakon vid behov av samtal i svårare kriser.
Glåintan bemannas av 0,8 enhetschef, 7,75 behandlare och 1,0 kock.
Uppfö lj nin g av

v e r ks

amh

e ts

mål

1. Öka antalet vårddygn.
Medlemskommuner som anvrint Gkintans behandlingshem dr Eskilstuna, Strcingnds och Flens
kommuner. Glcintan har ökat antalet vårddygn genom att erbjudaforlangd behandlingfi)r
ungdomar somfullfoljt behandlingen, men av olika slcril inte kunnat gå hem direkt. Gkintan
har riven ökat antalet vårddygn nrir det gciller externa placeringar genom bl.a. en god
samverkan med Filipstads kommun.
Genomförda vårddygn under perioden rir 1277 jrimfört med I I 24 under 20I8. Målet uppnått.
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Z. Öka informationen och marknadsfiiringen mot medlemskommunerna.
stö

rre informatio

ns

tillfrillen/mar knadsföringstillfiillen

p

e

Minstfem

r år.

Ledningsgruppenfar Gkintan med enhetschefernafrån respektive medlemskommun
har trdffats en gång under våren. Möte med enhetschef och socialselcreterare på
beroendecentrum Eskilstuna och enhetschef och behandlare på Glantan har skett vid
ett tillfrille. Ny enhetschef i Strc)ngnris har varit påt studiebesök på Glantan.
Enhetschefen har informerat Socialncimnden i Flen om Gkintans verksamhet.
Enhetschef har trdffat gl,,mnasiestudenter på Hagagtmnasiet i Norckapingfar en
pr ev e nt iv fö r e I ci s nin g. Enhe t s c hef har inform e r at s tu de nt e r fr ån
Behandlingspedagogutbildningen i Nyköping om arbete med unga på Glanans
behandlingshem.

I samverkan med Vårnris har gemensamma informationstrciffar hållits och planeras framåt.
Målet uppnått.

l.

Öka kompetensen hos vårdgivande personul.

En medarbetare har fullfOljt CTL-utbildningen. Samtliga behandlare samt enhetschef har
utbildats i DOK-ung. En behandlare har påbörjat en distansutbildning till Alkohol och
drogterapeut. Gkintans behandlare har deltagit i externaJörekisningar om beroende
sjukdomen vid tre tillfcillen under våren. Kostnadför kompetensuneckling under perioden rir
33 tkr. Målet uppnått.
4. Förbiittra samverkun med Region Sörmland.
Samverkan med Beroendecentrum i Eskilstunafortsdtter ochfungerar vril. Ett gemensamt
möte har skett med vårdenhetschef på Psykiatriska intensiv- och beroendeavdelningen PIVA
angående mediciner som skall tillåtas i behandling och hur man gör bcittre och tydligare
matchningar utifrån psykisk ohalsa och diagnoser.

Enfortsatt god samverkan sker kontinuerligt med enhetschef på PIVA gdllande
lcvalitetssrilcring lving avgftning och urinprovtagning infor kommande placering på Gkintan.
Glrintan har fortsatt god kontakt med Vårdcentralen i Vingåker ifrågor rörande fysisk hrilsa.
Målet uppnått.
Styrmått och uppftljning
Antal medlemskommuner som använder Gläntans behandlingshem - Fortsatt tre
m e dl e m s ko mmune r s o m anv cinder G kint an s b e h andl i n gs he m
Antal genomftrda samverkanstillfiillen externt - Enhetschef har informerat Rotarys
förening i Eskilstuna om Gk)ntans verl<samhet tillsammans med Eskilstunas
kommunpolis. Enhetschef har trriffat gtmnasiestudenter på Hagagtmnasiet i
NorrkApingJör en preventiv foreldsning. Enhetschef har informerat studenter från
Behandlingspedagogutbildningen i Nyköping om arbete med unga på Glcintans
behandlingshem.

Antalet genomftirda vårddygn - 1277 vårddygnicimfart med I124 (2018)
Väntetiden ft)r placering fran informationstillfiillet - Vantetiden har varit mindre dnfem dagar
under perioden.
Kostnad ftir kompetensutveckling - 33 tkr jdmfört med 45 tlcr (2018)
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Familjerådgivningen
Vårdftirbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning för de fem
medlemskommunema - Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.
Familjerådgivningen har mottagningslokaler ftir samtal i Eskilstuna, Flen, Katrineholm och
Striingnäs. Sökanden från Vingakers kommun hänvisas till mottagningen i Katrineholm eller
annan ort enligt eget önskemåI.
Familjerådgivningens uppgift ?ir att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter
familjerelationer, samt att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsftirmedling och information om samlevnadsfrågor.

i

Familjerådgivningen bemannas av 0,2 enhetschef, 4,95 familjerådgivare och 0,05
administratör.
Under delårsperioden har antalet genomftirda samtal uppgått till 1050 jämfrrt med 894 under
2018. Antalet nya ?irendenitr 403jämfört med 345 under 2018.
Totalt antal tirenden, avslutade och pågående, har varit 530 jämftirt med 519 under ftiregående
år. Medelvåintetiden ft)r att ffi en tid har under 2019 vaitg dagar jämftirt med 9 dagar under
2018.

Andel klienter som utsatts ftir hot och/eller våld har under perioden har ej gåftt attmäta.
Statistikprogrammets kategorier vad gäller våld och andraparametrar öppnar upp ftir olika
tolkningar vilket leder till godtyckliga bedömningar varftir dessa parametrar tagits bort.
Ytterligare ett skäl till detta beslut åir att statistikprogrammet inte kan sammankoppla antal
barn i familjerna till våldsparametern i programmet. Antal barn i klientfamiljer där hot och
våld ftirekommer har ej gätt att mäta av samma orsak.
Familjerådgivama har under perioden haft regelbunden handledning.
Kostnaden ft)r kompetensutveckling under perioden är 58 tkr jämftirt med
61 tkr (2018).
Uppfö lj n in g av

v e r ks

amh et s måI

Minst

70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, giillande
relation en, s ka h a förb iittrats efter s amtalen med familj eråclg ivare.
1.

En god ekonomisk hushållning dr att majoriteten av klienter upplever en
f1rbattring av sin livssituation efter samtalen då det innebrir ett maximerat
r e s ur s utny t tj an d e fAr kl i e nt e n, v er lrsamhe t e n o ch s amh c)l I e t.

Minst 80 % av klienterna sku vara nöjda i kontakten medfamiljerådgivningen.
2.

En god ekonomisk hushållning cir att de flesta klienterna dr nöjda i kontakten med
familierådgivningen då det innebcir ett maximerat resursutnyttjande Jör klienten,
v er lcs amheten o ch s amhcill e t.
3. F o rts utt s amv e r k un me d mö dr av år d s amt familj e - o c h b ar n av år ds c e ntr ale r.
4. Fåfler med relationsproblem att ta en ticlig kontaktför rådgivning.
Uppfö lj nin g av v er ks amhe t s mål e n

s ke

r i år s r e dov i s nin g e n.
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Styrmått och uppftilj ning
Antal bokade samtal/1400 bokade
Antal genomfiirda samtal/l 050 genomft)rda
Antal erbjudna samtall I 400 erbjudna
Medelviintetiden fran tidsbokning till tidpunkt för samtal/ 9 dgr
Andelen nöjda klienter/ enkät kommer att genomföras hösten/vintern 2019
Andel klienter som utsatts ftr hot och/eller våld/ se ovan, går ej längre att
mäta.
Antal bam i klientfamiljer diir hot och/eller våld förekommer /se ovan, går
ej längre attmäta.
Antal nya,pägäende och avslutade ärenden/ 530 ärenden
Kostnad ftir kompetensutveckling 58 tkr

Upphandling
Vårdftirbundet Sörmland utftjr den samordnade upphandlingen ftir medlemskommunernas
räkning, men via avtal deltar även öwiga Sörmlandskommuner.
Upphandling av ramavtal görs ftjr vårdinsatser inom Socialtjänstens individ- och
familjeomsorg och vid delårsslutet finns sammanlagtT0 gällarrde ramavtal att tillgå ftir
länskommunerna inom följ ande områden:

o

Ungdom med missbruk (HVB): 18 ramavtal tecknade 2019-03-01avtalstiden sträcker
sig till 22-02-28.

a

Ungdom med psykisk ohälsa (HVB): 11 ramavtal. Upphandling avslutad. Avtal
tecknas 19-11-01 med tre års bindningstid.

a

Vuxna med missbruk (HVB);22 ramavtal - avtalstiden sträcker sig

till

2019-10-30

o Konsulentstödd familjehemsvard. 7 ranravtal for barn och unga samt 5 ramavtal ftir
\.uxna. Avtalstiden sträcker sig från 2017-11-01 till och med 2020-10-31.
a

Skyddat boende: 8 ramavtal ftir kategorin kvinnor och måin samt 4 ramavtal ftir enbart
kvinnor. Under året har ettrartavtal i den senare kategorin annullerats på grund av
misskött verksamhet. Avtalen sträcker sig från 2018-01-01 till2020-12-31.

En samrådsgrupp är knuten till den samordnade upphandlingen, som består av representanter
for socialtjänsten i samtliga Sörmlandskommuner. I samrådsgruppen behandlas
ftirfrågningsunderlag och då friimst kravspecifikationer i alla nya upphandlingar. Dessutom är
gruppen ett forum där ftirslag pänyaupphandlingsområden kommer från
kommunrepresentanterna. Även erfarenheter av de olika verksamheterna som VFS tecknat
r amavtal med di skuteras.

I samrådsgruppens möten deltar även den konsult som anvåinds vid framtagning av
ftrfrågningsunderlag och annonsering. Därmed är samrådsgruppen även ett forum för
kunskapsutveckling när det gäller Lagen om Offentlig upphandling (LOU).
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Inftir årets upphandling gällande ungs HVB 13-20 inkallades konsult. Underlagen reviderades
genom remissrundor. Förfrågningsunderlaget och kravspecifikation utarbetades med
utgangspunkt i synpunkter och önskemål som framkom under remissrundan.
Uppfö lj n in g av in r ikt n ing s -

oc

h v e r ks amh

ets

mål

Uppföljning av verksamheten sker i samrådsgruppen vid de tillfallen drir gruppen trriffas
enligt beslutad mötesplanering och redovisas i årsredovisningen

Ovriga uppdrag

Utbildning
Under 2016 övertog Vårdftirbundet Sörmland GSK ehf:s anv?indarrättighet och Copy Right av
CTl-utbildningen "Certifiering i Tolvstegsbehandlingens liirprocesser".
Kompetenskravet fi)r rådgivare ärblacertifiering och certifiering i egen regi garanterar en
langsiktig kompetensft rsörj ning.
Under 2017 startade Vårdftlrbundet certifieringsutbildningen och genomft)rde två
utbildningssatsningar. Målet för 2019 är att genomftjra minst två utbildningssatsningar. Under
våren har inga utbildningar hållits på grund av sjukdom hos medarbetare. Målet kommer inte
att uppf,'llas.
Utbildaren önskar se fler socionomer på utbildningen från medlemskommunerna, vilket skulle
underlätta ftr alla i missbruksarbetet, att fi en samsyn runt arbetet.

Personalekonomisk redovisning
Sjukfrånvaro (2019-01- - 08)
Sjukfrånvaroredovisning mm
De anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro, timmar
Totalsiukfrånvaro i %
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent
av den totala sjukfrånvaron
Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro for kvinnor, timmar
Kvinnornas siukfrånvaro i procent
Männens sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro för män, timmar
Männens siukfrånvaro i procent

2019-08

52205
4 301
8,24

o/o

2018-08
51 355
3 149
6,13 Yo

37,31o/o

18,99 %

26 705

25 924
1 826

2 800
10,48 o/o
25 500

7,04Vo

25 431

1 501

1 322

5,89 %

5,20

o/o

Den totala sjukfranvaron har ökat med 2,11 procentenheter i jämförelse med safitma period
2018.
Sjukfranvaron som omfattar 60 dagar eller mer har ökat under sarnma period med 18,32
procentenheter.
Den totala sjukfranvaron för kvinnor, iir under perioden 1,0,48 oÄ - en ökning med3,44
procentenheter - totala sjukfrånvaron ftir m?in är 5,89 oÄ - en ökning med 0,69 procentenheter
- i jämftirelse med samma tidsperiod 2018.
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Sjukfranvaron har generellt ökat i motsats

till

ftregående år.

Enligt SCB:s statistik lor 2:akvartalet 2019, har den totala sjukfrånvaron inom kommunal
sektor ökat jämfört med samma period 2018.
Vårdftirbundet Sörmland är en relativt liten organisation med fä anställda, vilket gör att
sjukfrånvarostatistiken fluktuerar mycket över tid, då en persons sjukskrivning far stor
betydelse ftir utfallet.
Kommentar:
Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan hänföras
till enskilda individer.
Reh ub ilit erin g s arb etets utv e c kling
Arbetsgivaren arbetar aktiu med personal som har återkommande och/eller längre
sjukskrivningsperioder och uppmiirksammar detta bl a genom samtal med medarbetaren, ftir
atthittastödinsatser som kan minska sjukskrivningarna. Exempel på stödinsatser kan vara
besök på arbetsplatsen, kontakt med ft)retagshälsovård etc. För att underlätta en återgång till
arbetet håller arbetsgivaren regelbunden kontakt med medarbetarnaunder sjukskrivningsperioder. Stödinsatser erbjuds även i forebyggande syfte, oftast i form av kontakt med
foretagshälsovård.

Rutiner för sjukskrivnings- och rehabiliteringsinsatser finns beskrivna i personalpolicyn.

F ör e by g g un de p er s o nalh iils ov år d
Friskvårdsersättning om 1 500 kronor per anställd och år anviinds utifran individuella
önskemål och behov. Skatteverkets rekommendationer ftir detta följs. Majoriteten av
personalen tar ut friskvårdsersättningen till olika friskvårdsaktiviteter - de vanligaste är besök
på badhus, massage samt som delbetalning av arskort vid gym eller liknande.

Vårdförbundet Sörmland har al.tal med företagshälsovård, som friimst används vid
ftirebyggande insatser.
P erso

nalfi)riindringar

o

ch

framtida

p er sonalförs öri

ning

Till Vårnäs behandlingshem har en kock rekryterats under våren och programledare under
augusti månad. Rekrytering av ny verksamhetschef påbörjades i augusti månad.
Ett sätt attväcka intresse ftr behandlingsarbetet på behandlingshemmet är att ta emot
praktikanter från olika behandlingsassistentutbildningar. En speciell kravprofil finns också for
dessa praktikanter, innebiirande att de skall ha egen erfarenhet från missbruk, ha en
stadigvarande drogfrihet och vara aktiva i Anonyma Alkoholister respektive Anonyma
Narkomaner.

System atiskt arbetsmilj öarbete
Skyddsombuden deltar i samverkansgruppens möten - två under våren och två under hösten där arbetsmiljöfrågor diskuteras. Arbetsmiljö iir en stående punkt på dagordningen ftr alla
arbetsplatsträffar och lednings gruppens möten.
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Ekonomisk översikt
Vårdftirbundets ekonomi redovisas nedan ur olika perspektiv utifrån upprättad resultat- och
balansräkning, kassafl ödesrapport samt drift - och investeringsredovisning.

Uppfiiljning av finansiella mål
Finansiellt mål

I

Att under 2019 uppnå ett positivt resultat med liigst

I % av omsiittningen.

MåletJör verlcsamhetsåren 2020 och 2021 fastslås i samband med budgetbeslutetför
respektive år.
Bedömningendr att det finansiella målet att uppnå ett positivt resultat med lägst
omsättningen kommer att uppfrllas.

I

%6

av

Finansiellt mål 2
Det egna kapitalet skall under planperioden 2019 - 2021 ej anderstiga 11 mkr.
Målet kan komma att revideras i samband med budgetbeslutenför respektive
verlrsamhetsår 2020 och 2021.
Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgfu
delårsperioden 2019-08. Målet bedöms uppnås i årsbokslutet.

till l8

797 tkr

ftr

Delårsresultat (perioden 19-01 - 08)
För delårsperioden t o m augusti 2019 redovisar Vardftirbundet Sörmland ett positivt resultat
med3,2 Mkr efter avskrivningar och finansiella poster. Inga realisationsvinster eller
realisationsftirluster har uppkommit under perioden, vilket innebär att även det justerade
resultatet fu 3,2MW.
Vårnäs behandlingshem har ett positivt resultat med 1,3 Mkr, skälet till det höga positiva
ekonomiska utfallet ftjr verksamheten iir beläggning enligt budget på ftrlängd behandling
samtidigt med en vakans pä1,5 på Vårnäs totalt.
Familjerådgivningen har ett överskott med 154 tkr beroende av en vakans och
upphandlingsverksamheten ett överskott med 143 tla. Gliintans behandlingshem visar ett
positivt resultat med 500 tkr.
De finansiella posterna visar +75 tkr.
Från det ft)rbundsgemensamma kostnadsstället har 3 483 tkr ftirdelats, vilket inkluderar
ft rbundets samtliga pensionskostnader, till de ftra kåirnverksamheterna.

Sammansttillning av delårsresultat år 2014 - 2019 och helårsresultat år 2014
Delarsresultat

i tkr

Helårsresultat
i tlcr

2014
398
I 044

201s

3

r4t

I I8I

2016 2017 2018
-t

457

I 082

7t0

I 374

l2l

- 2018
2019

3222

- 196

13

109

Ekonomisk balans
Av kommunallagens kommentarer framgår attettav kraven på god ekonomisk hushållning
(KL S kap. 1 $) rir - sett över en längre tid - att ha balans mellan inkomster och utgifter.
Årsprognos

I årsprognosen Rir 2019 är den nuvarande bedömningen att det sammanlagda resultatet ftir
Vårdftjrbundet blir positivt med 750 tkr.
Resultatet

ftr Vårnäs behandlingshem

uppskattas

till

ca 300

tkr i årsbokslutet.

Resultatet ftjr Gläntans behandlingshem bedöms bli positivt med ca 200

Famitjerådgivningens resultat bedöms bli positivt med ca 150

tkr

tkr

Upphandlingsverksamheten bedöms ge ett överskott med ca 100

tkr

Verksamhetens intäkter/kostnader
Periodens intäkter är 26 615 tkr och kostnaderna ar 24 000 tkr
Avskrivningama uppgår

till

557 tkr.

Bedömningen är att balanskravet uppnås

bli

750

fiir år 2019. Balanskravsresultatet beräknas

tkr.

Finansnettot
Finansnettot omfattar ftir perioden finansiella kostnader om -31 tkr.
Kostnaden består av en kreditavgift och administrativa bankavgifter.
Riinteintiikter uppgår till 106 tkr vilket innebtir att finansnettot uppgår

till

75

tkr

Balansräkningen
Tillgangama uppgår till 31 743 tk och består av anläggningstillgangar 8 036 tkr och
omsättningstillgangar 23 707 tlrl..
Det egna kapitalet är 18 797 tkr, varav periodens resultat 3 222 tkr.
Rörelsekapitalet ftir perioden tu l0 761tkr, då omsättningstillgangarna ar 23 707 tItr och de
kortfristiga skuldema uppgtu till 12 946 ttu.

Likviditet
Balanslikviditeten (omsättningstillgangar/kortfristiga skulder) uppgick vid delårsperiodens
slut 2019-08-31 till 173 %.

Pensionsfiirpliktelser
Tidigare pensionsskuld inlöstes vid årsskiftet200812009 och en tjänstepensionsfiirsiikring
tecknades med KPA, ftir berörd anställd personal och pensionstagare, som avser tiden ftire
1998.

För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) för anställda ftidda tidigare än 1954
och PA-KFS09 för anstiillda ftidda 1954 och senare. För anställda som lyder under avtalet
PA-KFS betalar Vårdftirbundet en årlig premie per anställd till ft)rs?ikringsföretaget SPP.
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Anställda som lyder under avtalet PA-KFS09 erbjuds att göraett självsttindigt val av
pensionsbolag ftr placering av avtalspremien, vilken administreras av Pensionsvalet.
Dessa premier betalas in löpande av vårdftirbundet till Pensionsvalet.
Framtida åtaganden ftir pensionsutbetalningar, gällande anställda efter 1998, överlåtes genom
detta till pensionsbolagen.
Delårsperiodens totala kostnader för pensionspremier och löneskatt är

Drift-

I 186 tkr.

och investeringsredovisning

Driftredovisning
Förbundets gemensamma kostnader omfattar bl a ftirbundsdirektion, ledningskansli,
revision och ftirbundets samlade pensionskostnader. Periodens ft)rbundsgemensalnma
kostnader ftirdelas på verksamheterna med dess respektive storlek (budgetomslutning) som
grund ftir beriikningen.

Den ftrbundsgemensamma kostnaden fiirdelas på de fura kärnverksamheterna Vårnäs
behandlingshem (63,1 %o), famillerådgivningen (12,9 %o), Glitntans behandlingshem (22,2)
samt upphandlingsverksamheten (1,8 %).
Periodens ftirdelade kostnader uppgår

till

3 483 tkr.

Driftredovisning i tkr
Driftredovisning och budget
201901-08 samt årsprognos ftr 2019
Budget

Redovisad

intäkter

intäkt

Resultat Årsprognos

Budget
kostnader

Redovisad
kostnad

15 626
3 243
50s

15 410

t4 327

I 299

300

3 197

3 057

186

1s0

s01

24t

5 982

362
6 735

143
506

200

26 615

25 t91

24 481

2 134

750

2019

Verksamhetsområde
Vårnäs behandlingshem *

ls

Familjerådgivning
Upphandling

563
3 229
505

Gläntans behandlingshem

6 049

Utbildning
Verksamhetens nettoresultat

7

103

25 449

100

101

Kommentar till delårsresultat
Vårnds behandlingshem
Det sammanlagda överskottet för Vårnäs behandlingshem uppgår till 1 299 tfu ftir perioden.
Prim?irbehandlingen har ett positivt resultat med 553 tkr och halr,vägshusen har ett positivt
resultat med746 tk,r.

Utfallet ftlr primärbehandlingen följer i stort budget. Utfallet ftir halwägshusen har ftirklaring
i att en samordnartjåinst delvis varit vakant.
Periodens intäkter ftjr Vårnäs består, avseende primärbehandlingen, av anslag med 10 076tkr
fran medlemskommunerna ftir köpta patientplatser och avgifter med 1 206 tkf, ftir k<ipta
platser från extema vårdköpare. Avgifter ftir köpta platser på den förlängda behandlingen
uppgår till2 281 tkr. Regionens anslag för introduktionsavdelningens avgiftnings-verksamhet
uppgår till I 565 tkr ftir perioden. Därutöver tillkommer övriga intäkter med
270 tkr och ftirsäljningsintåikter fran kiosken med228 tkr.
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Primärbehandlingens beläggning och intäkter - periodens utfall jämfiirt med planering
Kronor (tkr)
Placeringsform Antal vårddygn Kronor (tkr) Antal vårddygn
Utfall2019-08 Planerat 2019-08 Budget 2019-08
Utfall2019-08
Öppet intag

lt

641

4 867

11

596

472

I

206

730

I

617

s 791

t2

847

5 s97

5 319

Externa plac.

SUMMA
Kommentar

13213

till tabell:

Primiirbehandlingens redovisade intäkter av avgifter från externa placerare ftir perioden iir
ca4ll tkr lägre jämftirt med budgeten. I budgeten har de externa patientplaceringarna
bedömts uppgå till 3,0 patienter per varddy gn (730 vårddygn for perioden). Periodens utfall
lägre iin plan.
Beläggningen på halwägshusen för kvinnor och miin uppgår till 6,0 patienter per vårddygn
(l 456 vårddygn) under perioden, vilket ?ir enligt den budgeterade beläggningen.
Fördelningen har utfallit med2,0 patienter/vårddygn för kvinnor och 4,0 patienter per

åir

vårddygn ftjr miin.

Avskrivningamasom uppgår till557 tkr iir lägre än budgeten (658 tk).
på Vårnäs - 216 tkr
en awikelse vid
Detta
medftir
respektive + 228 tkr - som bruttoredovisas men ej budgeteras.
jämftirelse mellan kostnader/intåikter i budgeten och i redovisningen.

I ovanstående sammanställning ingår kostnader och intäkter ftir kiosken

* BudgetenfOr Vårniis omfattar primörbehandling med introduktionsavdelning samt
halwr)gshus for lwinnor ochfAr mrin. Kostnadenfor avslcrivningar dr budgeterad med 928 tlcr

for helåret.
Familjerådgivning
Verksamheten har ett överskott med 186 tkr, vilket beror på lägre personalkostnader än
budgeterat på grund av vakant tjåinst.

Upphandling
Verksamheten visar ett positivt ekonomiskt resultat med 143 tla ftir delårsperioden beroende
pä attverksamhetens personalkostnader iir mindre åin de budgeterade.
Gliintans be h an dlings h em
Verksamheten visar ett positivt resultat med 506 tkr

Kommentar till årsprognos:
Vårdförbundet totalt
I tertialrapportens årsprognos bedömdes att ett plusresultat med 495 tkr kunde uppnås vid
årets slut. Vid delårsslutet görs en justerad bedömning av årsresultat till 750 tkr.
Vårnös behandlingshem

Intäkterna fiir de avgiftsfinansierade verksamhetsdelarna - externa patientintaget på
primärbehandlingen och halwägshusen - bedöms för primiirbehandlingen bli något lägre
iin budget.
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För halwägshusen bedöms planeringstalet med 6,0 patienter per vårddygn uppnås.
Bedömningen grundas friimst på periodens antal patienter.
Kostnaderna på primiirbehandlingen bedöms ftilja budget.

Den sammantagna verksamhetens resultat för Vårnäs - inklusive avskrivningar - bedöms
vid årsslutet ge ett överskott med ca 300 tkr.

Familjerådgivning
Verksamheten beräknas generera ett överskott i årsresultatet med ca 150 tkr, beroende på
lägre personalkostnader jiimftirt med budget.

Upphandling
Verksamheten bedöms vid arsslutet visa ett överskott med ca 100

tkr

Gldntans behandlingshem
Verksamheten beråiknas generera ett överskott i årsresultatet med ca 200 tkr.

I nv es te rin gs r e dov is n in g
i tkr
Inventarier
Fastigheten (Vårnds)
Summa:

2019-08
38

Budset 2019
0
I 150
I 150

315

353

2018-08
294
453
747

Kommentar:
Till årets investeringar kommer tillägg göras på grund av att snörasskydd på taket till
snickeriet har lossnat samt att brandceller byggs på introduktionsavdelningen, i övrigt fullftiljs
planen.

Perioden 2019-01- 08
Resaltaträkning
Redovisning i tkr
V er

lrs qm

Prognos

Not

I

het ens int cikt er

Verlrs amhet ens

I

kostnader

Avslvivningar

2

Ve r k s amh etens netto ko stn ad er

* Ans I ag

för köpt

v er ks

I

amhet

Finansiella intcikter

3

Finansiella kostnader
Orealiserade vinster

3

8

2019-08-31
5 790
- 24 000
- 557
- 18 766
20 82s

I

106
- 31
088

2018-08-31
3 865
- 23 599
- 597
- 20 331
20 223

99

-30

2019-12-31
6 854
- 37 386
- 920
- 30 532
3t 170

Budget
2019
7 005

- 37 787

- 960
- 30 782
31 170

1s9

0

-47

0

160

*Fotnot: Anslag betalas av ftrbundets medlemskommuner for köp av patien@latser inom primärbehandlingen
på Vårnäs och Glåintan, frr familjerådgivning och for upphandling av ramavtal inom vård- och omsorgsområdet.
Region Sörmland betalar ett årligt anslag till introduktionsavdelningens abstinensbehandling på Våmäs som ft)r
2019 uppgär till2 280 tkc.
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Balansriikning
Not

Redovkning i tkr
TILLGÅNGAR

2019-08-31

31 743

An I d ggningstillg ån g ar

Mater iell a ankiggnings tillgångar
F inans i el I a anl ciggningstill gångar
O ms littn in g s t il lg ån g ar

5

Förråd

6

Ko r tfr i s t i g a for dr in g ar
Kor tfr is t iga p I ac er ingar

4

7

8
8

Lilqida medel
EGET KAPITAL, AVSÅTTNINGAR
OCH SKULDER

036

526

510
23 707
43
9 403
13 439
822

31 743
9

Eget kapital

I
7

- dc)rav periodens resultat
Avsrittningar

18 797
3 222

t2
1t

Ansvarsforbindelser

Kassaflödesrapport
Redovisning i tkr
Löpande verksamhet
Periodens resultat

for
Jus t er i ng for

Jus t er ing

av skr

ej

föriindring

Okning-/minskning+ kortfr is t i ga for dr ingar
Ökning-/minskning+ förr åd och v arul ager
Ökning+ /mins kning- kortfr istiga s kul der
Medel från den löpande verksamheten
Inv es ter ing sv e r k s amlt et e n
I nv e s t er in gar i m at er i el I a ankiggnings t i I I g ångar
F ör s tilj nin g av m at er i e I I q anl d ggnings t i I I g ång ar
Inv es t er ing i finans iel I a anl ciggningstill gångar
F ör s eilj ning av finans iel I a anlciggningstill gångar
Medel

från investeringsver

ks

amh eten

s 309
26 246
15 575
- 196

I 082

2019-08-31

2018-12-31

3 222

- 196

557

898

0

0

779

702

I i lw i dit et sp åv er kande p o s t er

Medel från verksamheten före
av rörelsekapital

7 729
510
18 007
43
I 495
I I 160

401

ivningar

öv r i g a

2018-12-31
26 246
I 239

3

-7908

259

-

-35 J

;

12

0
949

2 275
-1 854

-

748

-3

0

0

3 53

- 751

0

0

0
0

0
0
0

Fin an s ier ing sv er ks amh ete n

Nya lån
Amortering ov skuld
Minskning I ångfrist iga for dr ingar
Medel från Jinansieringsver ks amh eten

0

Periodens kassaflöde

-2207

198

Likvida medel vid årets början (inkl kortfr. plac)
Likvida medel vid periodens slut (inkl kortfr. plac)

16 468
14 261

I6 270
16 468

18

114

Noter (Res ultatrdkning och

B

alansriikning)

Not 1
Verks amhetens intc)kter och kostnader :

Intiikter i tkr

2019-08
4 949

Vårdavgifter

Övriot *
Summa

Kostnader i tkr
Personalkostnader
Fastighets- och lokalkostnader
Leasingkostnader
Verk c nm h ple k n< tn n rJor
Summa
mmun/I an

ds t in g s an s I a g

2018-08
3 086

841

779

5 790

3 865

2019-08
I8 206

2018-08
I8 356
I 576

I

682
313

452

? 700

?

2lt

24 000

23 599

2019-08

2018-08

Ansl ag fr ån me dl ems kommuner
A ns I as fr ån I andstinoet

19 260

I

56J

t8 699
I 524

Summa

20

825

20 223

Ko

Ovr iga int c)lct er (lr)
Försäljning,
228
Avgift Upphandling (avtalskommuner) 193
Kostersäthing,
153
*

kiosk

personal
Vattenavgifter
Förs/awerkn skog
Diverse inkomster
CTC
Lönebidrag
Summa

26
I

I

34
O

196

841

Not 2

Avslvivningarna dr berdknade på anskaffningsvdrdet. Undantaget c)r fastigheten Griringstorp 2 : 3 (Vårnris),
som övertogs från staten I 983 tiil en köpeskilling av 0 kr, ddr en uppslcrivning av fastigheten har skett under
1990+alet. Det bokfördavcirdet påfastigheten utgörs till största delen qv mark.
Påfastighetens byggnadsvdrde görs komponentavslvivningar. Avslcrivningstiderna cir 100, 40, 30, 20, I0 och 5
år.

Not 3
Finansiella posterna utgörs qv rdnteintrikter på 106 tlcr och rcinte- och bankkostnader på -31

tlv

Not 4
De materiella anldggningstillgångarna dr 7 527 tkr.

Mark, byggnader och lokaler
Summu

Nyanskvcirde
18 08s

Ack.avslcrivning

20 835

13 308

tI

382

Not 5
Definansiella anlc)ggningstillgångarna består av andelar i Mellanskog (510 tlv).
Not 6
Avser varor i kiosken (Vårncis). Inventering sker vid årsskiften.
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Not 7
rtfr i st ig a fo r d r in g ar
Belono i

Ko

2019-08
8 626
778
9404

tlcr
Kundfordringar
}vrigt
Summa
Not

I

603
935

1538

Likvida medel

Belooo i

2019-08

lcr

Kassa

Bank
Samma
Ko

2018-12-31

2018-12-31

24

2t

798

5 287
5 905

822

rtfristig a p lace rin g ar
3 970
r 088
0
7 030
104

Aktieobligationsfond
PlaceringsJördelare
Depå

Bostadsoblifond
Depåkonto
Orealiserade vinster
Summu

I

248

13 440

3 970
0
0
7 030
160
11 160

Not 9
Eget kapital
Det egnakapitaletför 2018 uppgicktill 15 575 tlv i årsbol<slutet (utgående balans).
Förcindringen av det egna kapitalet utgörs av delårets resultat på 3 222 tkr, vilket innebcir
att det egna kapitalet uppgår till 18 797 tkr vid delårets slut.

Not 10
Kortfristiga skulder
Beloon i tlcr

2019-08
785
450
478
10 534

Leverantörsskulder
Personalskatter
Semesterlöneskuld
Förutbetqld intdkt *
ihniot

699

Summa:

12

946

2018-12-31
915

426
478
0
R

R')

10 671

* Avser bl.a medlemskommunernas och landstingets anslag samt avtalskommunernas avgifter
upphandl ingsv erks amh e t en s o m b et al at s för s ept em b er.

Not

fAr

1l

Ansvarsförbindelser
Pensionsmedel enligt avtsl PA-KL

Pensionsförpliktelsen inklusive löneskattfor pensioner/öre 1998 berciknqs 2019-08

till 0 tkr.

Leasingavtal
Vårdfi)rbundets samtliga leasingavtal cir av operationell karaktdr. Följande uppgifter for avtal med löptid > 3 år
föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har en löptid som överstiger tre år.

Leasingavgifter

Inom 5 år

Efter 5 år

Inventarier

401
401

0

Totalt

0

20
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Redovisningsprinciper

Bilaga

Syftet med den ekonomiska redovisningen iir att den ska ge en rättvisande bild av
Vårdftirbundet Sörmlands ekonomiska ställning. Vårdftirbundet ftljer de grundläggande
redovisningsprinciper som anges i den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.
Grundl dggande r e dovi sningsprinc iper
Leverantörsfakturor och kundfakturor som avser perioden t o m augusti 2019har
väsentligt bokftirts och belastar resultatet ftir samma period.

i allt

Pensionsutbetalningar och premier ft)r framtida utbetalningar har redovisats över
verksamheten som en kostnad liksom den siirskilda löneskatten.
Semesterlöneskulden regleras i samband med arsbokslutet.
Finansiella placeringar redovisas enligt verkligt viirde och omräkning har skett av resultatoch balansriikning per den 2018-12-31 dåir orealiserade vinster och ftirluster redovisas till
verkligt våirde. Detta åir en ftjrtindring mot tidigare års redovisningsprinciper på grund av
lagändring i"Lag om kommunal bokfiiring och redovisning.

Kapitalkostnader
Planenliga avskrivningarhar beråiknats på objektens anskaffnings- eller uppskrivningsvtirden.
Avskrivningarna sker linjiirt, d v s med lika stora belopp under objektens ekonomiska
livslängd. Avskrivningarna pabörjas sanlma år anskaffning sker.
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Granskning av
delflrsrapport 2oL9
VArdftirbundet Stirmland

Projektledare
Stina Bjornram

I

pwc
Revisionsrapport

N

119

Innehflllsforteckning
lnledning

3

lakttagelser och bed6mningar

5

Bed6mningar utifrin kontrollmil

7

-L
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Sammanfattning
PwC har pa uppdrag av f6rbundets fortroendevalda revisorer oversiktligt granskat
fdrbundets delarsrapport f6r perioden 2019-01-01 - 2019-08-31. Uppdraget ing6r som
en obligatorisk del av revisionsplanen fdr Ar 2019.

syftet med den oversiktliga granskningen ar att ge forbundets revisorer ett underlag for
sin bed6mning av om delarsrapporten er upprattad ienlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet ir f6renligt med de mil som
direktionen faststallt.
Med utgangspunkt fran stallda revisionsfr6gor lamnas fdljande sammanfattande
revisionella bed6mning:

Har delarsrapporten upprettats enligt lagens krav och god redovisn ingssed?

M bedomer att delirsrapporten i allt vdsentligt dr upprattad ienlighet med lagens krav
och god redovisningssed i 6vrigt. Beddmningen i delarsrapporten ar att balanskravet
kommer att uppfyllas fdr Ar 2019.
Ar resultaten i delArsrapporten f6renliga med de av direktionen faststdllda mAlen
f<!r god ekonomisk hushAllning, d.v.s. finns f6rutsdttningar att mAlen kommer att

uppnis?
Vi bed6mer att det prognostiserade resultatet ar f6renligt med de finansiella mil som
direktionen faststdllt i budget 2019.
Vi beddmer, utifrAn delarsrapportens aterrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall dr f6renligt med de av direktionen faststallda verksamhetsmilen
budget 2019 f6r de m6l som f6ljs upp r del6rsrapporten. Atta mal har fotjts upp i
rapporten och sju av dessa bedoms som uppnidda. Fem mil f6ljs inte upp fdrran i
6rsredovisningen.

-L
pwc

i

2

N

121

Inlednittg
Bakgrund
Fullmdktige ska behandla minst en delirsrapport per ir. lsamband med fullmdktiges
behandling av delarsrapporten ska aven revisorerna bed6ma resultatet i
delarsrapporten. Denna granskning utgor underlag fdr det utlatande som revisorerna
ska lamna till fullmiiktige.
Delarsrapporten ska omfatta en period av minst hamen och h6gst tvd tredjedelar av
rakenskaps-aret och den ska innehAlla en oversiKlig redogorelse f6r utvecklingen av
fdrbundets verksamhet och resultat sedan foregiende rakenskapsars utgang.
Fdrbundet skall formulera verksamhetsmdssiga och finansiella mal fdr god ekonomisk
hushillning i budgeten. Dessa mal ska sedan f6ljas upp idelarsrapport och
arsredovisning.
Revisionsobjekt ar styrelsen som ar ansvarag fdr del6rsrapportens upprattande

Syfte och RevisionsfrAgor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag for sin skriftliga bed6mning vilken
skall biliggas delarsrappo(en i samband med fullmdktiges behandling av densamma
Granskningen ska besvara fdljande revisionsfrigor:

.
o

Har delarsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Ar resultaten i delarsrapporten forenliga med de av fullmaktige faststallda milen fdr
god ekonomisk hushAllning, d.v.s. finns fdrutsattningar att mAlen kommer att
uppnAs?

Revisionskriterier
Fdljande kriterier anvinds i granskningen:

o
o
o
o
.

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal boKoring och redovisning (LKBR)

Ridet f6r kommunal redovisnings rekommendation R17, DelArsrapport
Fullm6Kiges beslut avseende god ekonomisk hushillning

FullmaKigesanvisningaravseendedelirsrapport

Avgrdnsning och metod
Granskningen av delarsrapporten omfattar:

o
.

-L
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Oversiktlig granskning av den finansiella delen av delarsrapporten per 2019-08-31,

F6rvaltningsberattelsensinnehAll,

3
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o

Hur f6rbundet redovisar hur vdl det prognostiserade resultatet ar forenligt med
mAlen f6r god ekonomisk hush6llning (finansiella och verksamhetsmassiga mal)

Granskningen utgir fr6n Vdgledning 4, Granskning av delarsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som ar ansvariga f6r delArsrapportens
upprattande.
Granskningen har planerats och genomforts ur ett vasentlighets- och riskperspektiv f6r
att i rimlig grad kunna beddma om delarsrapporten ger en rittvisande bild.
Granskningen ir 6versiktlig och omfattar dirfdr att bed6ma ett urval av underlagen till
den information som ingir i delarsrapporten. Detta utesluter inte att andra an har
framfdrda felaktigheter kan fOrekomma.
En dversiKlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jdmfdrt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i 6vrigt har.
Den granskade delarsrapporten faststalldes av direktionen 2019-1O-25 och direktionen
ove amnar rapporten inom lagstadgas tid till fullmaktige i medlemskommunerna.
Rapportens inneh6ll har sakgranskats av f6rbundschef

-L
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Iakttagelser och bedomningar
Lagens krav och god redovisningssed
lakttagelsel
Den upprattade delarsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet f6r
perioden uppg6r till 3 222lkr. Direktionen har overlamnat rapporten inom lagstadgad tid
till fullmaktige.

Forvaltningsberattelse
Forvaltningsberattelsen innehaller inte uppgift om handelser av vasentlig betydelse som
intraffat under eller efter delirsperiodens slut, men innan delirsrapporten upprattats.
Upplysningar om fOrbundets forventade utveckling avseende ekonomi och verksamhet
utifran god ekonomisk hushillning beskrivs.
En redovisning av hur helarsprognosen f6rhiller sig till den budget som faststallts for
den l6pande verksamheten gdrs. Det prognostiserade resultatet uppgAr till 750 tkr vilket
dr 362 tkr battre en budgeterat.
En bedomning av balanskravsresultatet utifren hel6rsprognosen ldmnas

Finansiella rapporter
Delarsrapporten innehiller resultat- och balansrdkning samt de noter som kravs enligt
RKR:s rekommendation R17. Rakenskaperna omfattar periodens utfall samt
jamf6relsetal i enlighet med rekommendationen.
En samlad, 6versiktlig beskrivning av fdrbundets drift- och investeringsverksamhet finns
i delirsrapporten.

Justeringar har gjorts av ingdende balanser till f6ljd av 6vergingen till Lag om
kommunal bokforing och redovisning.
Noter
Redovisningsprincaper f6r delarsrapporten anges som ett eget avsnitt i delArsrapporten.
Det framgar att principerna ar fdrandrade mot f6regaende 6rs 6rsbokslut.

Vi beddmer att delarsrapporten i allt vasentligt dr upprittad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i6vrigt. Bedomningen i delirsrapporten ar att balanskravet
kommer att uppfyllas f6r Ar 2019.

-L
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God ekonomisk hushAllning
Kommunfullmdktige har faststallt ett mAldokument f6r perioden 2019-2021 innehAllande
ett antal finansiella mAl och verksamhetsmAl.

lakttagelset

Finansiella

mil

I delArsrapporten gdrs en avstamning mot ersprognosen avseende f6rbundets

finansiella mAl som faststal[s ibudget 2019.

Finansiella nEl
Att under 2019 uppnS ett
positivt resultat med lagst 1
7o av omsattningen.
Det egna kapitalet skall
under planperioden 20192021 ej understiga 1 1 mnkr

Utfall2019-08-31 Miluppfy{lelse
Resultatet dr 3 222 tkr

Uppfyttt

Det egna kapitalet
uppgick 19-08-31 till
18797 lkr.

Uppfyttt

Av redovisningen framgAr att samtliga mal prognostiseras att uppfyllas.
Vi noterar att direktionen utvarderar mAluppfyllelsen utifran bade delirsutfallet och frin
det prognostiserade helarsresultatet.

I del6rsrapporten gors inte uppfol.lning av samtliga m6l som fullmdktige faststallt f6r

verksamheten. For de mAlen som foljs upp i delarsrapporten gors beddmningen utifrAn
delarsresultatet. Av de mal som foljs upp, totalt 6tta mAl, anses som sju stycken som
uppnidda. Fem mil foljs inte upp forran i irsredovisningen.
Vi noterar att nAgra av m6len samt dar till kopplade nyckeltal behover tydligg6ras och
konkretiseras for att en battre utv6rdering och beddmning av mAluppfyllelsen ska kunna
gOras.

Bedomning

Vi bed6mer att det prognostiserade resultatet er f6renligt med de finansiella m6l som
fullmektige faststallt i budget 2019.
Vi bedcimer, utifran delarsrapportens Aterrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall delvis ar forenligt med de av fullmaktige faststallda malen i budget
2019. Vissa mAl fdljs inte upp f6rran i Arsredovisningen.

-L
pwc

6

NIt

125

Bedomningar utifrfln

kontrollmfll
Revisionsfriga

Kommentar

Har del5rsrapporten
upprattats enligt
lagens krav och god
redovisningssed?

Uppfyllt

Ar resultaten i
delarsrapporten
fdrenliga med de av
fullmaktige faststallda
m6len for god
ekonomisk
hushallning, d.v.s.
finns forutsattningar
att malen kommer att
uppnis?

-L
pwc

Bedomningen ar att
delarsrapporten i allt
vesentligt ar
upprettad i enlighet
med lagens krav och
god redovisningssed

Uppfyllt
Vi bedomer att de
finansiella mAlen dr
f6renligt med de som
direktionen faststallt i
budget 2019.

o
o
o
o
o
@

Vi bed6mer att
verksamhetens
prognostiserade
utfall, delvis er
fdrenligt med de av
direktionen faststallda
verksamhetsm6len i
budget 2019. Vissa
mal foljs inte upp
forrdn i
6rsredovisnlngen.

7
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2019-10-23

{t*rr*Annika Hansson

Strna

Uppdragsledare

Projektledare

t}enna rapport har upprdttatrs av Ohrlings Pricewaterhouseooopers AB (org nr 5560296740) (PwC) p6 uppdrag
av Verdf6rbundet Sormland enligt de villkor och under de fdrutsdtlningar som framgar av prcjektplan fran den
201$07-02 PwC ansvarar inle ulan sarski[ etagande, gentemot annan som tar del av och fdrlitar sig pa hela eller
delar av denna rappon.

-l.
pwc
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2019-ro-25

För kännedom

till

Kommunstyrelsen samt
socialnämnden eller motsvarande i
Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker

Delårsrapport ftir periodenQotg-ol - - 08 - Vardftirbundet Sörmland
Vårdftjrbundet Sormlands forbundsdirektion har vid sammanträde 2ot9-1o-25 godkänt
bifogade delårsrapport flor perioden fianuari - augusti) Qotg for överlämnande till respektive
kommunstyrelse och socialnämnd eller motsvarande i våra medlemskommuner.
Delårsrapporten innehåller en fiirvaltningsberättelse med personalekonomisk redovisning
samt uppgift om det systematiska arbetsmiljciarbetet. I den ekonomiska översikten återfinns
Vårdftirbundets deiårsresultat och årsprognos. I årsprognosen görs en bedömning av
resultatutållet vid årets slut, vilket framgår i drift- och investeringsredovisningen.
Delårsrapporten omfattar i övrigt resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport samt
noter. I en bilaga återfinns de redovisningsprinciper som tillämpas i delårsrapporten.

Förbundets delårsresultat är positivt med s,z Mkr
Orealiserade vinster och forluster i värdepapper: -1 088 tkr
Resultat efter balanskravsjusteringar: g tg4 tkr
Det sammanlagda överskottet ftir Vårnäs behandlingshem uppgår till t zss tkr fiir perioden.
Sk?ilet till det höga positiva ekonomiska utfallet for verksamheten är beläggning enligt
budget på forlängd behandling samtidigt med vakans på t,5 åa på Vårnäs totalt.
Primärbehandlingens redovisade intäkter av avgifter från externa placerare ligger under
budget, periodens utfall är 1,95 patienter per vårddygn planeringstalet i budgeten är s,o
patienter per vårddygn.
Patientbeläggningen på den forlangda behandlingen för män och kvinnor uppgår till o,o
patienter per vårddygn ft)r delårsperioden, vilket är hogre jämfort med samma period
2018. Planeringstalet i budgeten är 6,O per vårddygn.
Gläntans behandlingshem uppvisar ett överskott med 506 tkr.
Familjerådgivningen visar for perioden överskott med tsO tkr.
Upphandlingsverksamheten uppvisar ett överskott med t4S tkr fiir perioden.
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För helåret g}tg iir den nuvarande bedömningen att balanskravsresultatet blir positivt
lor ftjrbundet med ca 75O tkr vilket överstiger det finansiella målet om ett positivt resultat
om minst l7o.
Vårdftirbundets ekonomiska ställning vilar på en fortsatt stabil grund och det egna
kapitalet bedöms vid årsskiftet uppnå det finansiella målet om en lägsta nivå på
ca 1l mkr.
Förbundet verkar for att ytterligare stärka samverkan med Er som forbundsägare och
medlemmar och ser med stor tillforsikt fram mot att vi tillsammans fortsätter att forma och
utveckla verksamheten nu och in i framtiden.

För Vårdftirbundet Sörmland
Roger Ljunggen
Ordforande i
Förbundsdirektionen

Grapenhielm
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Tjänsteskrivelse
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-07-31

KS/2019:272 - 103

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Vår handläggare

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 samt
uppdrag om översyn av partistöd
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar utbetala partistöd för 2020 med hälften av nedan angivet
årsbelopp under vardera januari och juli månader enligt följande:
1.

Mandatbundet stöd:

Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet

23 mandat * 33 375 kronor = 767 625 kronor
7 mandat * 33 375 kronor = 233 625 kronor
6 mandat * 33 375 kronor = 200 250 kronor
4 mandat * 33 375 kronor = 133 500 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
3 mandat * 33 375 kronor = 100 125 kronor
2 mandat * 33 375 kronor = 66 750 kronor

2.

Grundstöd

10 000 kronor per parti

3.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av uppdrag
om översyn av partistödet till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommuner får enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) KL, 4 kap. 29 §, ge
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd). Partistödet i Katrineholms kommun består av dels
ett grundstöd om 10 000 kronor per parti och år, dels ett mandatbundet stöd, som
uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.
Enligt kommunens regler för det kommunala partistödet utbetalas inget stöd för
nästkommande period till den som inte lämnat redovisning och granskningsrapport
inom angiven tid (4:31 KL). Redovisningen ska lämnas in senast den 30 juni 2019.
KL 4 kap. 32 § anger slutligen att beslut om att betala ut partistöd ska fattas av
fullmäktige minst en gång per år.
Det krävs att mottagare av partistöd årligen i redovisning visar att stödet använts till
ändamålet ovan. Samtliga åtta partier som erhållit partistöd har lämnat redovisning
inom utsatt tidsperiod.

Ärendets handlingar


Styrdokument ”Regler för det kommunala partistödet”

KATRINEHOLMS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Tjänsteskrivelse
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-07-31

KS/2019:272 - 103

Kommunstyrelsens kansli

Återrapportering av uppdrag
I samband med förra årets beslut om partistöd gav kommunfullmäktige
kommunstyrelsen i uppdrag att se över nivån av det mandatbundna stödet i samband
med plan för budget 2020.
Översynen har visat på att många andra jämförbara kommuner har ett partistöd som
grundar sig på ett indexuppräknat belopp, exempelvis riksdagsmannaarvode eller
prisbasbelopp.
Ett förslag har tagits fram där man frångår fasta belopp av mandatstöd och grundstöd,
beloppen baseras istället på prisbasbelopp. Fördelen är att man får en jämn och
automatisk utveckling av partistödet.
Prisbasbeloppet 2018 uppgick till 45 500 kronor. Den totala kostnaden för partistödet
2018 uppgick till 1 715 375 kronor. En direkt omräkning av nuvarande fasta belopp till
prisbasbelopp skulle innebära att grundstödet och mandatstödet uppgick till 22 %
respektive 74 % av ett prisbasbelopp.
2019 ökade prisbasbeloppet med 1000 kronor till 46 500 kronor. För det totala
partistödet skulle det innebära en ökad kostnad med 52 555 kronor (3 %).
Räknat kronor per invånare kostar partistödet i Katrineholm 54 kronor per invånare
(Kolada 2018). Snittet i riket är 46, högst är Haparanda på 176 och lägst är Sorsele på 7.
Framtaget förslag och fördelning av procentsatser mellan mandat- och grundstöd
behöver diskuteras och förankras hos den politiska majoriteten och en eventuell
förändring av partistödet beräknas därför ske nästa år.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
Samtliga partier
Akt
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Styrdokument

Regler för det
kommunala partistödet
Övergripande
anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-11-19, § 145
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2 (3)
REGLER FÖR DET KOMMUNALA
PARTISTÖDET
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2018-11-19

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1992-12-21, § 200
Reviderad av kommunfullmäktige
2003-05-19, § 152
2014-12-15, § 57
2018-11-19, § 145

Förvaltarskap1
-Kommunstyrelsens ansvarsområde, kommunledningsförvaltningen

Uppföljning
Hur:

- Kontroll mot redovisning, granskningar m.m.

När:

- Uppföljning vartannat år, med start 2017

1

-

-

Förvaltarskapet innebär ansvar för att
dokumentet efterlevs
är tillgängligt
följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
dokumentet följs upp och revideras
dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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3 (3)
REGLER FÖR DET KOMMUNALA
PARTISTÖDET
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2018-11-19

Regler för det kommunala partistödet
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. I Katrineholms kommun ska därutöver följande gälla.
1 § Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Katrineholms kommun utgår till partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § i kommunallagen.
2 § Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av
ett grundstöd, som uppgår till 10 000 kronor per parti och år, samt
ett mandatstöd, som uppgår till 33 375 kronor per mandat och år.
3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår under det kalenderår då representationen upphört.
Partistödet behålls dock oförändrat under det första året efter ett valår.
Undantaget de partier som utökar sina mandat.
4 § Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
5 § Årlig utbetalning
Efter beslut av fullmäktige betalas partistöd ut i förskott med halva årsbeloppet
under vardera januari och juli månader.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande period.
_____________________
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare

Axel Stenbeck

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-11-13

KS/2019:21 - 319

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om förtydligande skyltning
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
service- och tekniknämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

135

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-11-04

KS/2019:21 - 319

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om förtydligande skyltning
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C) har lämnat en motion om
förtydligande skyltning. Motionen utmynnar i följande: Att Katrineholms kommun tar
initiativ till en tydligare skyltning med kvarters- och gatunamn.
Motionen har remittetas till kulturnämnden samt service- och tekniknämnden.

Ärendets handlingar





Kulturnämndens beslut, 2019-09-24, § 38
Service- och tekniknämndens beslut, 2019-09-26, § 56
Tjänsteskrivelse, service- och teknikförvaltningen 2019-09-16
Motion från Ann-Charlotte Olsson (C) och Victoria Barrsäter (C), 2019-01-14

Ärendebeskrivning
I remissvaren framgår det att service- och tekniknämnden har en planerad satsning och
prioritering i form av underhåll och skötsel av kommunens gatuskyltning.
I skyltningen ingår inte kvartersnamn. Service- och tekniknämndens bedömning är att en
ökad ambitionsnivå med skyltning i form av både gatu- och kvartersnamn ökar driftsoch underhållskostnaderna (bland annat på grund av att gatunamn kan gå genom flera
kvarter, vilket kräver fler skyltar). En sådan ökning bedöms inte rymmas inom befintlig
budget. Sammantaget av detta föreslår service- och tekniknämnden avslag till motionen.
Kulturnämnden konstaterar i sitt remissvar att de ansvarar för att ta fram namn på
gator, torg och andra allmänna platser, men att budgeten för skyltningen ligger på
service- och tekniknämnden.

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än de som lämnats från
remissinstanserna.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Ann-Charlotte Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Akten
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG
Kulturnämnden

§ 38
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-24

1 (1)

KULN/2019:35 800

Remissvar - Motion om förtydligande skyltning
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att överlämna remissvar enligt nedanstående bedömning till
kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Katrineholm har inkommit med motionen Förtydligande skyltning som
utmynnar i att Katrineholms kommun ska ta initiativ till en tydligare skyltning med
kvarters- och gatunamn.
Kulturnämndens ansvar är att besluta om namnsättning på gator, torg och andra
allmänna platser. Nämnden ansvarar inte för skyltningen av namnen vilket gör att
budgeten för detta inte finns hos kulturnämnden.
Förslaget innebär en vällovlig ambitionsökning men också en kostnadsökning. Denna
behöver dock behandlas i en budget som ligger utanför Kulturnämndens
ansvarsområden.
Särskilt yttrande
Carl-Johan Fors (KD) anser att det är viktigt att det även sätts upp gatunummer på hus
och fastigheter i kommunen.

Ärendets handlingar



Motion Förtydligande skyltning
Tjänsteskrivelse, Elin Selig, kvalitetsstrateg

Överläggning
Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Carl-Johan Forss (KD), Saud Porovic (SD),
Ewa Callhammar (L)
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt

PROTOKOLLSUTDRAG
Service- och tekniknämnden

§ 66
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-09-26

1 (1)

STN/2019:37 319

Yttrande - Motion om förtydligande skyltning
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Katrineholm har motionerat om en förtydligande skyltning i Katrineholms
kommun. Flera hus och gator saknar skyltar med kvarters- och gatunamn, vilket enligt
Centerpartiet riskerar att försvåra tjänsten ”SMSlivräddare”. Centerpartiet anser att
kommunen har ett ansvar för att skyltningen blir tydligare, bland annat för att göra det
lättare att hitta i Katrineholm. Centerpartiet menar också att det finns ett kulturhistoriskt
värde i att skylta med kvarters- och gatunamn.

Ärendets handlingar





Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-09-16
Anvisning till remiss av motion om förtydligande skyltning
KF §16 Motion om förtydligande skyltning
Motion om förtydligande skyltning

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
enhetschef Pierre Jansson.
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Vår beteckning

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

2019-09-16

STN/2019:37 - 319

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Pierre Jansson

Service- och tekniknämnden

Yttrande - Motion om förtydligande skyltning
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet i Katrineholm har motionerat om en förtydligande skyltning i Katrineholms
kommun. Flera hus och gator saknar skyltar med kvarters- och gatunamn, vilket enligt
Centerpartiet riskerar att försvåra tjänsten ”SMSlivräddare”. Centerpartiet anser att
kommunen har ett ansvar för att skyltningen blir tydligare, bland annat för att göra det
lättare att hitta i Katrineholm. Centerpartiet menar också att det finns ett kulturhistoriskt
värde i att skylta med kvarters- och gatunamn.

Ärendets handlingar




Anvisning till remiss av motion om förtydligande skyltning
KF §16 Motion om förtydligande skyltning
Motion om förtydligande skyltning

Förvaltningens bedömning
Service- och tekniknämndet har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet.
Kommunen har ansvar för kommunens skyltning. I kommunens ansvar ingår skötseln av
skyltar men också mer omfattande och planerat underhållsarbete. Service- och
teknikförvaltningen kommer att prioritera detta arbete högre kommande år.
När det gäller Centerpartiets förslag med skyltning av kvartersnamn innebär det en
ambitionshöjning jämfört med idag. Service- och teknikförvaltningen ser inte att en
sådan satsning ryms inom befintlig budget. Att skylta med kvartersnamn skulle
dessutom öka drifts- och underhållskostnaderna.

Karin Engvall
Avdelningschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 00
E-post:service.teknik@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Förtydligande skyltning
Även om dagens teknik med GPS och liknande gör det lättare att hitta rätt, så behövs det
fortfarande en tydlig skyltning. I Katrineholm saknar många hus och gator skyltar med kvartersoch gatunamn. Denna information behövs för att hitta rätt, vilket idag blir extra viktigt när
tjänsten ”SMSlivräddare” införts. Tjänsten innebär att den som har en aktuell
hjärtlungräddningsutbildning kan kallas in för rädda liv i väntan på att ambulans kommer till
platsen. Den som har fått ett larm måste då veta att den har kommit till rätt adress utan att
behöva lägga onödig tid på att leta sig fram till rätt dörr. Rätt skyltning kan bokstavligen vara
livsavgörande.
Centerpartiet anser att kommunen har ett ansvar för att skyltningen blir tydlig för att göra det
lättare att hitta i Katrineholm. Det har också ett kulturhistoriskt värde att känna till kvarters- och
gatunamn.
Centerpartiet yrkar:
Att Katrineholms kommun tar initiativ till en tydligare skyltning med kvarters- och gatunamn.
Katrineholm 14 januari 2019

Ann-Charlotte Olsson (C)

Victoria Barrsäter (C)
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG

Vår handläggare

Axel Stenbeck

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-11-12

KS/2019:62 - 000

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion att tillgänglighetsanpassa politiken i
Katrineholm
Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första yrkande
genom att uppdra till kommunstyrelsen att en översyn görs, vilka hinder som kan
förekomma för att förtroendevalda med någon form av funktionsnedsättning på lika
villkor kan delta i kommunfullmäktiges, kommunens nämnder, styrelser och
kommunala bolags sammanträden.
2. Att avslå motionens resterande fyra yrkanden.

Beredning
Majoriteten ställer sig positiv till att genomföra en översyn men vill inte specificera
översynens utformning i samma utsträckning som motionären. En översyn bör ske
genom omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner.
Majoriteten anser att förtroendevalda, i första hand, ska vara fysiskt närvarande vid
sammanträden, i vissa fall behöver det ske med viss anpassning. Behovet av deltagande
vid distans bör framgå av översynen och hanteras därefter.
Genom att verka för att förtroendevalda med funktionsnedsättning kan delta på samma
villkor som andra förtroendevalda uppfyller majoriteten kommunallagen.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunledningsförvaltningen
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Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande
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Datum

Vår beteckning

2019-09-30

KS/2019:62 - 000

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Vår handläggare

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion från vänsterpartiet om att
tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om
tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande
Att en översyn görs, vilka hinder som förekommer för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i kommunfullmäktige, kommunens
nämnder, styrelser och kommunala bolag
•

•

•

•

Att översynen inkluderar en sammanställning av vilka åtgärder som kan träffas för
att avhjälpa eller åtminstone minska de identifierade hindren för förtroendevald
med funktionsnedsättning
Att översynen ovan genomförs under konsultation av expertis inom området och i
dialog med funktionsrättsrådet samt relevanta organisationer inom
funktionsrättsrörelsen
Att alla nödvändiga förberedelser träffas redan nu för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämndernas, styrelsers m.m.
sammanträden på distans
Att eventuellt nödvändiga ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning föreslås
för att möjliggöra för förtroendevalda att delta i sammaträden på distans enligt
motionärernas intention

Ärendets handlingar


Motion från Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) 2019-02-02

Förvaltningens bedömning
Enligt kommunallagen 4 kap 23 § ska kommunen verka för att förtroendevalda med
funktionsnedsättning kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som
andra förtroendevalda. Enligt Socialstyrelsen är funktionsnedsättning en nedsättning av
fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga.
Kommunen har, som motionärerna beskriver, tillgänglighetsanpassat politiska
sammanträden med störst fokus på fysisk funktionsnedsättning.
Tillgänglighetsanpassning av politiska sammanträden för människor med nedsatt
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga ställer nya och högre krav på kommunen.

KATRINEHOLMS KOMMUN
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM
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Kommunstyrelsens kansli

En översyn skulle synliggöra hinder och utmaningar för människor med nedsatt psykisk
eller intellektuell funktionsförmåga att delta vid politiska sammanträden, samt
förhoppningsvis även bidra med förslag på åtgärder och lösningar. Översynen, samt
eventuella åtgärder kräver dock kompetens och resurser som
kommunledningsförvaltningens kansli i dagsläget saknar.
Att samtliga förtroendevalda i fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder (undantaget
valnämnden) numera har en läsplatta kan förhoppningsvis öka möjligheterna att
åstadkomma enklare och flexiblare lösningar för förtroendevalda med
funktionsnedsättning. Bland annat pågår ett arbete att börja distribuera kallelser och
handlingar via en applikation.
Deltagande på distans
Deltagande vid sammanträde på distans regleras i kommunallagen 5 kap 16 §:
Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som
deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.
Har fullmäktige beslutat om deltagande vid sammanträde på distans ska
arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske (kommunallagen
5 kap 72 §). Regleringen kan handla om inom vilken tid förfrågan om distans måste ske
samt att varje förfrågan ska godkännas av ordförande.
Det är fullmäktige som beslutar i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds
sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap.
16 § (kommunallagen 6 kap 24 §).
Införande av deltagande vid distans bör föregås av en utredning som klarlägger
ekonomiska, juridiska och tekniska förutsättningar, möjligheter och lösningar. Om bildeller ljudkvaliteten under sammanträdet försämras eller förbindelsen bryts måste
sammanträdet avbrytas tills förbindelsen har återupprättats. En säker och kvalitativ
uppkoppling bör därför tas fram innan eventuellt beslut fattas i arbetsordningen om
införande av deltagande vid distans.
Delta på distans kan även nyttjas till att underlätta och förenkla sammanträden för
gemensamma nämnder och organ med flera kommuner.
Ambitionen från kommunledningsförvaltningen är att samtliga förtroendevalda ska
kunna delta i sammanträdena på lika villkor utifrån de möjligheter som finns. Har man
en funktionsnedsättning går det att, tillsammans med ordförande och kansli, göra
individuella lösningar och justeringar.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Thomas Selig (V), Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V), Akt
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Vänsterpartiet
Katrineholm

Motion
Tillgänglighetsanpassa
politiken i Katrineholm

2019-02-02

Enligt 4 kap 23 § kommunallagen ska kommunen verka för att förtroendevalda
med funktionsnedsättning kan delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda.
Vad vi kan bedöma är möjligheten för förtroendevalda med fysisk funktionsnedsättning goda att kunna delta i fullmäktiges arbete, t.ex. med hänsyn till anpassning av lokaler för rörelsehindrade eller användning av hörselslingor.
I kommunens ”Tillgänglighetsguide” står det att läsa:
Katrineholms kommun arbetar för en god tillgänglighet.
Vi tror på att det är bra för både den enskilda individen och för samhället
i stort. För personer med funktionsnedsättning är det extra viktigt med ett
tillgängligt samhälle.1
Formuleringen vittnar om en mycket positiv inställning och en hög ambition, vad
avser arbetet med tillgänglighetsfrågor.
Faktorerna som sedan räknas upp berör dock huvudsakligen den fysiska miljön
och även främst dess aspekter för personer med fysiska funktionsnedsättningar
(tillgänglig för rullstol, handikapparkering, handikapptoalett, hiss,
teleslinga/hörslinga, trådlöst internet).

[1]

Katrineholms kommun. (u.å.). Tillgänglighetsguide. Hämtad: 6 november 2018, från
https://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Tillganglighet/Tillganglighetsguide/”
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Vänsterpartiet
Katrineholm

Neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar
Situationen är alls inte lika god för personer med neuropsykiatriska eller kognitiva
funktionsnedsättningar. Utmaningar som är gemensamma för flertalet personer ur
denna grupp är endast fragmentariskt inkluderade i ovan nämnda
”Tillgänglighetsguide”. Vi beskriver några ytterst konkreta exempel:
En av Vänsterpartiets förtroendevalda har Aspergers syndrom och ADHD. För

personen i fråga är dagens sätt att distribuera handlingar inför vissa
sammanträden ytterst besvärligt: att hantera och kunna hålla reda på ett stort
antal digitala dokument samt tillhörande anteckningar är en utmaning redan
under förberedelserna inför ett sammanträde. Under själva sammanträdet är det
helt uteslutet för hen att kunna jonglera alla olika digitala handlingar med
tillhörande anteckningar, att samtidigt uppmärksamt följa vad som sägs och att
dessutom kunna sortera tankarna för att aktivt delta i debatten.
För Kommunfullmäktige har detta enligt vårt tycke nästan föredömligt lösts
genom att handlingarna skickas ut i en sammanhängande pdf-fil med tydliga
sidmarkeringar och en fungerande innehållsförteckning.
Lösningen för andra sammanträden har i praktiken varit att själv skapa en sådan
pdf-fil innan sammanträdet: att klicka sig igenom varenda punkt på dagordningen,
att manuellt ladda ner varenda bilaga, konvertera eventuella Word-, PowerPoint-,
RTF- eller Excel-filer till PDF-format, döpa om dessa så att de hamnar i rätt
ordning – och att sedan sammanfoga alla handlingar till en sammanhängande
PDF-fil.
Tidsåtgången för den proceduren är inte oväsentlig.
En annan av Vänsterpartiets förtroendevalda har paniksyndrom med agorafobi (torgskräck). För hen är det ytterst påfrestande att delta vid fysiska

sammanträden – även om hen skulle ha mycket att tillföra i debatten. Hittills har
”lösningen” varit en långsam tillvänjning och träning – och i flertalet fall att helt
enkelt inte delta i sammanträdena.
Att på grund av sin funktionsnedsättning inte kunna delta är per definition inte
samma sak som att – i lagens ord – kunna delta på samma villkor som andra
förtroendevalda.
För den förtroendevalda i fråga skulle en konkret möjlighet erbjudas i 5 kap 16 §
kommunallagen: ledamöter kan ges möjlighet att delta i fullmäktiges
sammanträden på distans.
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Vänsterpartiet
Katrineholm

Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på
ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor.
En gemensam utmaning för bägge här beskrivna förtroendevalda är längden på
sammanträden, eftersom många personer med funktionsnedsättningar inte har
förmågan att bibehålla koncentrationen under långa oavbrutna perioder, särskilt
där det förekommer många externa stimuli. Här skulle dels kortare men mer
frekventa sammanträden vara en möjlig lösning – eller exempelvis mer frekventa
pauser. Alternativt skulle installationen av bildskärmar där live-video och -ljud
sänds i mer avgränsade rum (i närhet till men utanför fullmäktigesalen) ge
personerna i fråga möjlighet att ”ta en paus” under kortare perioder och samtidigt
trots det kunna följa sammanträdet utan att behöva avbryta sin tjänstgöring.

En översyn behövs
Beskrivningarna ovan är endast några konkreta exempel på svårigheter som möter
förtroendevalda med neuropsykiatriska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. De beskrivna lösningarna är likaså endast applicerbara på de enskilda fallen.
Visserligen skulle beskrivningarna kunna avfärdas som ”anekdotisk bevisföring” –
men Vänsterpartiet kan inte rimligen vara det enda partiet med aktiva som har en
funktionsnedsättning och som upplever liknande problem. För att inte ens tala om
politiskt intresserade som redan från början avstår från att engagera sig, eftersom
bristen på anpassningarna gör att ett sådant engagemang redan i förväg upplevs
som helt ”utopiskt”.
Vi vill därför att Katrineholms kommun aktivt arbetar för att även lyfta frågor om
neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar i det i stora delar mycket
positiva strategiska tillgänglighetsarbetet i kommunen. Enligt vår mening är
kommunfullmäktigeförsamlingen ett ypperligt bra ställe att börja på.
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Vänsterpartiet Katrineholm motionerar därför:
att en översyn görs, vilka hinder som förekommer för att förtroendevalda med

funktionsnedsättning på lika villkor kan delta i kommunfullmäktige, kommunens nämnder, styrelser och kommunala bolag;
att översynen inkluderar en sammanställning av vilka åtgärder som

kan träffas för att avhjälpa eller åtminstone minska de identifierade
hindren för förtroendevalda med funktionsnedsättning;
att översynen ovan genomförs under konsultation av expertis inom

området och i dialog med funktionsrättsrådet samt relevanta
organisationer inom funktionsrättsrörelsen;
att alla nödvändiga förberedelser träffas redan nu för att förtroendevalda med

funktionsnedsättning kan delta i fullmäktiges, nämnders, styrelsers mm sammanträden på distans;
att eventuellt nödvändiga ändringar till Kommunfullmäktiges arbetsordning

föreslås för att möjliggöra för förtroendevalda att delta i sammanträden på
distans enligt motionärernas intention.

Katrineholm, dag som ovan,

Thomas Selig,
ledamot KF,
Vänsterpartiet
Katrineholm

Motion

Tony Rosendahl,
gruppledare,
Vänsterpartiet
Katrineholm

Tillgänglighetsanpassa politiken i Katrineholm

Anita Johansson,
ledamot KF,
Vänsterpartiet
Katrineholm
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Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Vår beteckning

2019-11-20

Nämndadministration

Anmälan av delegationsbeslut
Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Yttrande över samråd avseende nybyggnation av två sambyggda 130 kV-ledningar
mellan Hedenlunda och Oxelösund i Flen, Katrineholm, Nyköping och Oxelösunds
kommuner, Södermanlands län
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa sig
bakom samhällsbyggandsförvaltningens förslag till yttrande över samråd avseende
nybyggnation av två sambyggda 130 kV-ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund i
Flen, Katrineholm, Nyköping och Oxelösunds kommuner, Södermanlands län, och
överlämna det som kommunens yttrande.
KS/2019:220 – 209
Bidrag till Katrineholm Cup – Futsal.
Kommunstyrelsens vice ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 20 000 kronor till Katrineholm Cup - Futsal till Katrineholms SK FK.
(KS del § 118)
KS/2019:2019:360-045
Bidrag till Event maj 2020, Familjesjukdomen 3.0
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja
50 000 kronor till socialförvaltningen (Mercur öppenvård) för genomförandet av eventet
Familjesjukdomen 3.0.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
För att kunna påbörja förberedelserna av eventet, ges Mercur öppenvård tillgång till
bidraget under 2019 (KS del § 119).
KS/2019:362-045
Bidrag till Katrineholm Cup - Fotboll
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på totalt 50 000 kronor till Katrineholm Cup - Fotboll.
Summan ska fördelas lika mellan Värmbols FC, Katrineholms SK FK, Katrineholms AIK
och DFK Värmbol.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
Föreningarna ges tillgång till bidraget under 2019 (KS del § 120).
KS/2019:363-045
Bidrag till inköp av budomattor
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 35 000 kronor till budomattor till Katrineholms Karateförening Wado-Ryo.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
KS/2019:374 – 045
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2019-08-22

KS/2016:27 - 000

Nämndadministration

Bidrag till somalier för integration, kultur och sportsverksamheter
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 15 000 kronor till föreningen somalier för integration, kultur och sport.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
KS/2019:376 – 045
Bidrag till projektor - Funktionsrätt Katrineholm
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 5.000 kronor till projektor till Funktionsrätt Katrineholm.
Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
KS/2019:382 - 045
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Kommunledningsförvaltningen
Nämndadministration

Ert datum

Vår handläggare

Er beteckning

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings
cirkulär
19:37

Premie för TGL-KL 2020

19:39

Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och
syofunktionärer som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

19:47

Ändringar till Överenskommelse om lönestatistik – SÖK T samt ny handbok
AID, Arbetsidentifikation, och justeringar av etikettlista
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
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Meddelande
Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt protokoll fört vid sammanträde 2019-10-18 med
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Handl nr 2019:2453
Vård- och omsorgsförvaltningen har översänt ett protokollsutdrag från sammanträde
2019-08-29 §79 yttrande över revisionsrapporten Granskning av styrning och ledning av
äldreomsorgen, myndighetsövning.
Handl nr 2019:1988

Övrigt
Mälardalsrådet har översänt en rapport om Ledarskap för en stärkt innovationsförmåga.
Handl nr 2019:2662
Remiss - Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över remiss: Ds 2019:20 Stärkt skydd för den
enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag om kirurgiska ingrepp och
injektionsbehandlingar.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att remissen inte är någon kommunal
angelägenhet.
Dnr KS/2019:337 – 739
Remiss – Ökad statlig närvaro i Härnösand
Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över remiss: SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro
i Härnösand.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att remissen inte är någon angelägenhet
för Katrineholms kommun.
Dnr KS/2019:380 - 009
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