
Kallelse

Kommunledningsförvaltningen 2021-12-10

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige

Tid 2021-12-13 klockan 18:00

Plats Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm

Allmänhetens fråga

Hedersgåvor

Nr
Ärende Beteckning

1 Protokolljustering

2 Sammanträdets laga tillkomst

3 Val av ersättare i bildningsnämnden KS/2018:478

4 Avsägelse från uppdrag  och val av nämndeman 
vid Nyköpings tingsrätt

KS/2018:489

5 Detaljplan för Backa förskola, Katrineholms 
kommun

KS/2021:55

6 Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för 
Katrineholms kommun

KS/2021:299

7 Utökad investeringsnivå för Rosenholms 
rötkammare

KS/2021:373

8 Förändrad debiteringsform och avgift för cyklar 
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet

KS/2021:352

9 Revidering av reglemente för gemensamma 
nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård

KS/2021:142

10 Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms 
Industrihus AB:s delårsrapport 2021

KS/2021:335

11 Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) samt 
återrapportering av uppdrag om 
informationssäkerhet

KS/2021:326

12 Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2021 KS/2021:351

13 Svar på motion om farthinder i Katrineholm - 
guppa lagom

KS/2020:284

14 Svar på motion om klimatkommun för ett 
klimatneutralt Katrineholm

KS/2021:10

15 Svar på motion om barnomsorgsgaranti på 
obekväm arbetstid

KS/2021:39



KALLELSE

Datum

Kommunledningsförvaltningen 2021-12-10

16 Svar på motion om premiering av goda 
studieresultat

KS/2021:154

17 Svar på motion om utökad timplan för 
mellanstadiet på vissa skolor i områden med 
socioekonomiska utmaningar

KS/2021:155

18 Svar på motion om sommarsatsning "Covid-
generationen"

KS/2021:156

19 Svar på interpellation om Lära av upphandlingen 
Unikum

KS/2021:344

20 Svar på interpellation om att göra mer för högre 
utbildningsnivå

KS/2021:346

21 Interpellation med svar om vad händer med 
Katrineholms skolor

KS/2021:375

22 Motion om arbetsskor till vård- och 
omsorgspersonal

KS/2021:383

23 Motion om fritidscheck för barn och ungdomar KS/2021:384

24 Motion om handlingsplan för att ta tillvara 
älderskompetens

KS/2021:385

25 Motion Fria bussresor 65+ KS/2021:395

26 Meddelanden

Torgerd Jansson (S)
Ordförande
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Datum

2021-12-03
Vår beteckning

KS/2018:478 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Val av ersättare i bildningsnämnden

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Henrik Gullstrand (V) som ersättare i bildningsnämnden till och 
med den 31 december 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har en vakant plats som ersättare i bildningsnämnden och nominerar Henrik 
Gullstrand (V) som ny ersättare i bildningsnämnden.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Henrik Gullstrand

Bildningsnämnden

Löneenheten

Troman

Lex 

Akten
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Datum

2021-12-02
Vår beteckning

KS/2018:489 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Avsägelse från uppdrag och val av nämndeman vid 
Nyköpings tingsrätt

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Erik Liljencrantz från uppdraget som 

nämndeman vid Nyköpings tingsrätt.
2. Kommunfullmäktige väljer Anne Hofstedt till nämndeman till och med 2023-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Erik Liljencrantz har i skrivelse daterad 2 december begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt. Moderaterna nominerar Anne Hofstdet 
som ny nämndeman.

Nämndemannen ska bland annat präglas av ett gott omdöme, självständighet och 
laglydnad. Uppdraget som nämndeman är helt opolitiskt och en allsidig sammansättning 
eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Erik Liljencrantz

Anne Hofstedt

Nyköpings tingsrätt

Troman

Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (1)

§ 185 KS/2021:55  212

Detaljplan för Backa förskola, Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och 
Sandbäcken 3:1 (utbyggnad av Backa förskola).

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutade den 30 september 2021 § 
91 att godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2021-09-08 och att godkänna 
detaljplan för Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1 (utbyggnad av Backa 
förskola) samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanen syftar till att möta det ökade behovet av förskoleplatser inom kommunen. 

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 17 juni till den 22 juli 2021. 
Totalt inkom tolv yttranden varav åtta var utan erinran. Samtliga yttranden, 
förvaltningens kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter 
granskningen, finns sammanfattade i granskningsutlåtande daterat 2021-09-08.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-01

 Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2021-09-30, § 91

 Tjänsteskrivelse bygg- och miljönämnden, 2021-09-07

 Granskningsutlåtande, 2021-09-08*

 Planbeskrivning

 Plankarta

Beslutet skickas till:

Akten
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Datum

2021-10-01
Vår beteckning

KS/2021:55 - 212Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Detaljplan för Backa förskola, Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för Backa 6:4 
samt del av Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1 (utbyggnad av Backa förskola).

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutade den 30 september 2021 § 91 
att godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2021-09-08 och att godkänna 
detaljplan för Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1 (utbyggnad av Backa 
förskola) samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanen syftar till att möta det ökade behovet av förskoleplatser inom kommunen. 

Planförslaget var utställt för granskning under perioden 17 juni till den 22 juli 2021. Totalt 
inkom tolv yttranden varav åtta var utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens 
kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter granskningen, finns 
sammanfattade i granskningsutlåtande daterat 2021-09-08.

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden, 2021-09-30 § 91

 Tjänsteskrivelse bygg- och miljönämnden, 2021-09-07

 Granskningsutlåtande, 2021-09-08*

 Planbeskrivning

 Plankarta

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Bygg- och miljönämnden

Akt



 

 
PROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida  

Bygg- och miljönämnden 2021-09-22   

   

 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

 

  

BMN §91  PLAN.2018.9  

 

Godkännande– Detaljplan för Backa förskola 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

1. Godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2021-09-08 

2.    Godkänna detaljplan för Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1   

(Utbyggnad av Backa förskola) samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för 

antagande. 

 

Tilläggsyrkande 
Nicklas Adamsson lämnar ett skriftligt tilläggsyrkande: 

Niklas Adamsson (MP), yrkar att hastigheten förbi förskolan begränsas till 30 km/h. 

 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett huvudförslag och ett tilläggsyrkande. 

Ordförande ställer först förvaltningens förslag under proposition och finner att nämnden 

beslutar enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut. Därefter ställer 

ordförande Nicklas Adamssons tilläggsyrkande mot avslag och finner att nämnden 

avslagit tilläggsyrkandet. 
 

Reservation 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

 

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Niklas Adamsson (MP), 

Alexander Forss (KD), Reijo Eriksson (V). 

Motivering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna synpunkterna under 

granskningstiden har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan tas upp för 

antagande i kommunfullmäktige.     

Sammanfattning av ärendet  
Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 17 juni till 22 juli 

2021. Totalt inkom 12 yttranden varav 8 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens 

kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning, finns 

sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterad 2021-09-08.   

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 

Granskningsutlåtande 

Planbeskrivning Antagande 



 

 
PROTOKOLL 

 

 Sammanträdesdatum Sida  

Bygg- och miljönämnden 2021-09-22   

   

 

Ordförandens signatur Justerandes signatur 

 

Plankarta Antagande A4-L  

Beslutsmottagare 
Bygg- och miljönämnden  

Akten 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
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 Datum Vår beteckning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-09-07 2021-
09-08 

PLAN.2018.9  

   

 

   
Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se 
641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se  
   

 

Vår handläggare   

Maela Jaanivald  Bygg- och miljönämnden 
Planarkitekt  Katrineholms kommun 

Godkännande– Detaljplan för Backa förskola 
Förvaltningens förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att  
1. Godkänna upprättat granskningsutlåtande daterat 2021-09-08 
2. Godkänna detaljplan för Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1 

(Utbyggnad av Backa förskola) samt överlämna förslaget till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Motivering 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att de inkomna synpunkterna under 
granskningstiden har beaktats i det nya förslaget och att planförslaget kan tas upp för 
antagande i kommunfullmäktige.     

Sammanfattning av ärendet  
Planförslaget har varit utställt för granskning under tidsperioden 17 juni till 22 juli 
2021. Totalt inkom 12 yttranden varav 8 utan erinran. Samtliga yttranden, förvaltningens 
kommentarer samt vilka ändringar som gjorts i planen efter granskning, finns 
sammanfattade i granskningsutlåtandet, daterad 2021-09-08.   

Bakgrund 
Detaljplanen är ett led i att möta det ökade behovet av förskoleplatser inom kommunen. 
Tillkommande bebyggelse ska harmoniera med befintlig bebyggelse vad gäller höjd, 
takvinklar, material och delvis färgsättning, för att bibehålla byggnadens 1970-tals 
karaktär och bidra till att berätta områdets historia. Planen ska ge förutsättningar för en 
god ljudmiljö vid utomhusvistelse. 

Beslutsunderlag 
Plankarta Antagande A4-L;Planbeskrivning 
Antagande;GranskningsutlåtandePlanbeskrivning  
Plankarta  
Granskningsutlåtande  

Beslutsmottagare 
Kommunstyrelsen   
Akten 
Fastighetsägaren 
 
 



ANTAGANDEHANDLING

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen PLAN.2018.9

Katrineholms kommun Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org.nummer: 212000-0340

Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150-57700 www.katrineholm.se

641 80 Katrineholm E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
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Granskningsutlåtande
Detaljplan för utbyggnad av Backa förskola

Fastigheten Backa 6:4 samt del av fastigheterna Backa 6:2 och Sandbäcken

3:1

Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2021-09-08

___________________________________________________________________________________________________

Granskningens upplägg

Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter

under tidsperioden 17 juni till 22 juli 2021. Handlingarna fanns då även tillgängliga på

Kontaktcenter och på kommunens hemsida.

Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 17 juni 2021.

Inkomna yttranden

Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här

nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttranden utan synpunkter

1 Polisen (sent inkommet samrådsyttrande) 2021-06-03

2 Trafikverket 2021-06-21

3 Vattenfall Eldistrubution AB 2021-06-22

4 Bildningsnämnden 2021-06-24

5 Tekniska verken 2021-06-24

6

7

8

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Service- och tekniknämnden

Sörmland Vatten

2021-06-28

2021-06-24

2021-07-07
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Yttranden med synpunkter

9. Sörmlands museum 2021-06-17

Museet har inga ytterligare synpunkter på detaljplanen, men vill påpeka att ändringarna

fortfarande inte lagts in i själva plankartan.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Plankartan rättas.

10. Polisen 2021-06-29

Polismyndigheten ställer sig frågande till förslaget om parkering längsgående Backa

förskola i syfte att minska hastigheten bland trafikanter. I detaljplanen framgår inte

någon skiss över tilltänkt parkeringsyta, vilket försvårar Polismyndighetens bedömning.

Polismyndigheten förespråkar extra hög trafiksäkerhet vid förskolor, ofta med

hastighetsbegränsning 30 km/h. Polismyndigheten ser en risk med att barnfamiljer som

går till och från parkerade bilar längsgående Backa förskola kan hamna i farliga

trafiksituationer, om inte hastighetsbegränsning och övriga hastighetsbegränsande

åtgärder vidtas samtidigt. I övrigt har Polismyndigheten ingen erinran gällande förslag till

detaljplan för Backa förskola i Katrineholm.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Förslaget om längsgående parkering längs Vasavägen tas bort. Hastighetsbegränsningen

på 40 km/h kvarstår, men kommunen kommer att studera vilka hastighetsreducerande

åtgärder som passar platsen bäst och vidta dem.

11. Länsstyrelsen 2021-07-06

Länsstyrelsens synpunkter -ingripandegrunder enl. 11 kap. 10 § PBL

Länsstyrelsen bedömer att granskningsförslaget har beaktat de synpunkter som

framförts i Länsstyrelsens samrådsyttrande i tillräcklig omfattning och har därför inget

ytterligare att tillägga i frågan om hur granskningsförslaget tillgodoser statliga eller andra

allmänna intressen. Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11

kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte kommer

att prövas.

Redaktionella synpunkter

I samrådsredogörelsen anges att plankartans bestämmelser f1 och f2 har ändrats inför

granskningen samt att bestämmelse f3 tillkommit. Länsstyrelsen kan dock inte se att

lydelsen för f1 och f2 har ändrats. Bestämmelse f3 har tillkommit på plankartan men

beteckningen saknas under rubriken ”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”. För att

detaljplanen ska bli tydlig behöver plankartan ses över inför ett antagande.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Plankartan rättas.

12 Lantmäteriet 2021-03-11

Har inget att erinra förutom det som lades fram i samrådsskedet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen tolkar yttrandet som att Lantmäteriet fortfarande anser

att plankartan är något svårläst.
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Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning

Privatperson 1

1. Framför sin farhåga att grönområde och motionsspår kommer försvinna.

2. Motionsspåret nyttjas av förskolan, boende och idrottsföreningar och behöver få

finnas kvar.

3. Det behöver finnas grönytor och träd på förskolegården, det får inte bli en stor

asfaltsplan.

4. Hur kommer planerad infart till området se ut?

5. Hur kommer eventuellt trafikbuller hindras gentemot boende på Backavägen?

Frågorna har besvarats i samrådet, detaljplanen har inte ändrats.

Lantmäteriet

Upplever plankartan som svårläst och föreslår ändrad detaljering i grundkartan.

Ändringar har gjorts efter samrådet, Lantmäteriet upprepar sin synpunkt i

granskningsskedet.

Hyresgästföreningen

Anser att hastigheten förbi förskolan bör begränsas till 30 km/tim.

Synpunkten framfördes i samrådet och kommer inte tillgodoses.

Polisen

Anser att hastigheten förbi förskolan bör begränsas till 30 km/tim.

Tillgodoses inte.

Ändringar i förslaget

Plankarta: Teckenförklaringen på plankartan har uppdaterats.

Planbeskrivning: Längsgående parkering längs Vasavägen utgår. Kommunen utreder och

tillämpar hastighetsreducerande åtgärder. Redaktionella ändringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm 2021-09-08

Maela Jaanivald Erik Bjelmrot

Planarkitekt Avdelningschef



 

 
Antagandehandling 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  PLAN.2018.9 
   

 

ANTAGANDEHANDLING  

    
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2021-09-08 1(12) 

 

Planbeskrivning 
 
 

 
 

Detaljplan för Backa förskola 

Fastigheten Backa 6:4 samt del av fastigheterna Backa 6:2 och Sandbäcken 
3:1 
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Inledning 

Planprocessen – Standardförfarande 

Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och 
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015. 
 
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras 
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om 
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter 
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan 
vinna laga kraft. 
 

  
 

Handlingar 

• Plankarta 
• Planbeskrivning (detta dokument) 
• Fastighetsförteckning 
• Checklista för undersökning om betydande miljöpåverkan 
• Samrådsredogörelse 
• Granskningsutlåtande 
 

Underlag till detaljplan 

• Backa förskola, Trafikbullerutredning för detaljplan Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och 
Sandbäcken 3:1, Akustikkonsulten i Sverige AB, 2020-11-18 
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Syfte 
Detaljplanen är ett led i att möta det ökade behovet av förskoleplatser inom kommunen. 
Tillkommande bebyggelse ska harmoniera med befintlig bebyggelse vad gäller höjd, takvinklar, 
material och delvis färgsättning, för att bibehålla byggnadens 1970-tals karaktär och bidra till att 
berätta områdets historia. Planen ska ge förutsättningar för en god ljudmiljö vid utomhusvistelse. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav i Övergripande plan med budget 2018–2020, fastställd 2017-11-20, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ett särskilt uppdrag att, i samråd med Bildningsförvaltningen, 
utreda var ytterligare förskoleplatser ska skapas utifrån den långsiktiga planen för utbyggnad av 
förskolan. Kommunstyrelsen godkände utredningen 2018-09-30 och meddelade att planarbetet 
ska påbörjas för de prioriterade områden som behöver ny detaljplan.  Backa förskola är ett av 
dessa prioriterade områden. 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet ligger i södra Katrineholm, 1,5 km söder om Katrineholms centrum och sydöst om 
Backa idrottsområde och Duveholmsgymnasiet. Planområdet omfattar 1,6 hektar, varav 1,1 
hektar planeras för förskola. 

Markägoförhållanden 
Backa 6:4 ägs av det kommunala fastighetsbolaget Katrineholms Fastighets AB, medan Backa 6:2 
och Sandbäcken 3:1 ägs av Katrineholms kommun. 

Tidigare ställningstaganden 

Kommunala beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-11-07 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att upprätta ny detaljplan för Backa 6:4 samt del av Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
kommun, i syfte att göra det möjligt att bygga ut Backa förskola. 

Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i Översiktsplan 2030. Befintlig förskola ligger 
på mark som enligt Översiktsplan 2030 är befintlig bebyggelse där kompletteringar kan ske på 
enstaka platser. Utökningen av förskoletomten ligger på mark som i Översiktsplanen pekas ut för 
idrottsområde med inslag av verksamheter och bostäder. Inom det området ska behovet av 
etablering av förskola och skola, liksom övrig offentlig service beaktas.  

Grönplan 
Skogen vid Backavallen är flitigt nyttjad för rekreation. 

Riksintresse 
Planområdet ligger inte inom något riksintresseområde. 
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Detaljplan 

Planområdet berörs av följande stadsplaner: 
• Stadsplan för del av Backa m.m., fastställd 1960. Planen reglerar idrottsområdet och 

bostäderna norr om idrottsområdet. 
• Stadsplan för område söder om Gärdesgatan benämnt Gärdesbyn, från 1963. 

Stadsplanen föreskriver bostäder i fristående enplanshus. 
• Stadsplan för östra delen av Backa gård m.m., från 1970. Planen innehåller bostäder, 

gator, park, bilservice och vattenområde. En del av stadsplanen ersätts 1976 med 
stadsplanen nedan. 

• Stadsplan för del av stadsägan 1231, från 1977, som anger markanvändningen allmänt 
ändamål (förskola) och transformatorstation. Hela stadsplanen släcks ut när den nya 
detaljplanen antas. 

Miljöbedömning 
En behovsbedömning är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det inte kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen genomförs. Detaljplanen bedöms 
vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden, 
och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom planområdet. En trafikbullerutredning 
har gjorts. 

Relaterade projekt/Övrigt 
”Visionsarbete för sportcentrum i Katrineholm”, daterat 2015-06-17, redovisar hur det 
angränsade Duveholmsområdet kan utvecklas. Detaljplanen har stämts av mot visionsarbetet 
och påverkar inte detta. 

Förutsättningar och förändringar 

Natur och kultur 
Området har inga höga natur- eller kulturvärden. 

Mark och vegetation 
Skogsområdet som tas i anspråk för förskolan är en del av ett större område med lågt 
naturvärde. Området består av barrblandskog med ett litet inslag löv – vårtbjörk, asp och sälg. 
Inslaget av tallplantering är tämligen stort men här växer också kvarlämnade åldersträd som är 
över 100 år gamla. Död ved och signalarter saknas. Floran i fältskiktet är trivial – blåbär, piprör, 
örnbräken, lingon och kruståtel. 
 
Friluftsvärden: Elljusspår löper genom området. Här finns även en frisbeegolfbana. 
 
Skötselförslag: Låt skogen åldras, lämna död ved, röj ung gran m.m. i bryn mot söder för att 
gynna lövträd – i synnerhet sälg och andra bärande träd och buskar. 

Geotekniska förhållanden, skredrisk och grundläggning 
Marken består av sandig morän med inslag av block. I den södra delen av planområdet finns ett 
mindre område med berg i dagen. 

Markradon 
Planområdet ligger inte inom ett högriskområde för markradon enligt kommunens översiktliga 
kartering. Nya byggnader ska ändå uppföras i radonsäkert utförande. 
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Markföroreningar 
Det förekommer objekt på fastigheten Sandbäcken 3:1 i EBH-registret. Fastigheten är stor och 
sträcker sig över större delen av centrala Katrineholm. Inga av de koordinater som finns i 
registret angränsar till aktuellt planområde, ingen risk för kontaminering från objekten föreligger. 
 
Inventering av spridning av PFAS-skum har inte heller gett några indikationer på att en utökning 
av planområdet skulle kräva markundersökningar. 

Platsens historia 
Området, som planlades under 1950- och 60-talen, fick sitt namn efter Backa gård som låg i 
närheten. De flesta byggnader stammar från 1970-talets första hälft. 

Kulturmiljövärden 
Förskolan är en karaktäristisk 1970-talsförskola med tidstypiskt uttryck som ligger i ett 
karaktäristiskt villa- och radhusområde från 1970-talet. Tillbyggnaden behöver anpassa sig i höjd 
och uttryck för att inte dominera den befintliga förskolan och platsen. 

Fornlämningar 
Inom planområdet har inga fornlämningar påträffats. Länsstyrelsen bedömer risken för att 
oupptäckta fornlämningar ska påträffas inom området som låg. 
 
Om fornlämningar påträffas i samband med exploatering föreligger anmälningsplikt enligt 
kulturmiljölagen 2 kap 5 och 10 § §. Om fornfynd eller fornlämning påträffas ska arbetet 
omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen och dess närmaste omgivning. 
Anmälan ska omedelbart göras till Länsstyrelsen. 

Bebyggelseområden 

Bostäder 
Det finns inga bostäder i planområdet. 

Verksamheter 
I planområdet finns en förskola med tre avdelningar. När detaljplanen antas kan förskolan 
byggas ut med upp till 5 avdelningar. Detaljplanen gör det möjligt att vid behov använda 
förskoletomten för fritidshem, skola eller annan jämförlig verksamhet. 

Placering, skala, utformning och material 
Området där det är möjligt att bygga förskola utökas åt norr och söder. För att säkerställa att 
förskolebarnen har tillgång till lekmiljöer i avdelningens direkta närhet har området där 
bebyggelse tillåts delats in i tre zoner där varje zon fått en maximal bruttoarea. Högsta 
byggnadshöjd blir 5 meter, detta för att ge plats för de tekniska lösningar som krävs samtidigt 
som tillbyggnaden inte tillåts dominera grannskapet. Byggnaderna blir därmed även 
fortsättningsvis i ett plan. Takvinkeln begränsas till högst 20° för att samspela med den befintliga 
förskolan. Förskolebyggnaden ska utformas i vit mexisten med panelade gavelrösten i mörkbrun 
kulör. Taket ska vara av svarta betongpannor. Fönstren ska vara utan spröjs. Bestämmelserna 
har utformats för att tillbyggnaden ska harmoniera med förskolans tidstypiska utseende och 
1970-talsbebyggelsen på platsen. På den plusprickade lekytan kan komplementbyggnader, som 
lekstugor och bodar byggas i viss omfattning. 

Service 
Det finns ingen service inom eller intill planområdet. Området ligger 1,5 km söder Katrineholms 
centrum där service finns. 
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Jämställdhet, integration 
Fler förskoleplatser i närheten av bostaden kan förenkla vardagen för kvinnor och män. 
Integrationen mellan olika grupper riskerar att minska då fler barn bereds förskoleplats nära 
hemmet. Skulle ett överskott av förskoleplatser uppstå på förskolan så kan det bidra till ökad 
integration ifall barn från andra delar av kommunen bereds plats på Backa förskola. 

Barnperspektiv 
Förskolan är till för barn som givetvis påverkas, påverkan förutsätts vara positiv. 

Förskolan ska ha tillgång till tillräckliga ytor för utevistelse i enlighet med vägledningen "Gör plats 
för barn och unga!" som även arbetats in i ”Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i 
Katrineholms stad” (2018-08-30). Detaljplanens utformning gör det möjligt att alla barn har kort 
avstånd till lekmiljön utomhus, vilket ökar möjligheterna för utomhuslek. 

Tillgänglighet 
Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall vara tillgängliga om det inte är obefogat med 
hänsyn till terrängen. Förskolan bör utformas så att så stor del som möjligt är tillgänglig även för 
barn och vuxna med funktionsvariationer. Såväl fysiska som psykiska funktionshinder är viktiga 
att beakta i utformningen. 

Friytor 

Lek och rekreation 
Drygt 6700 m2 har plusprickats i detaljplanen för att säkerställa förskolebarnens tillgång på friyta. 
Till detta kommer ytorna runt och mellan husen på den mark som får bebyggas. Förskolegården 
gränsar till skog i väster. Motionsspåret som gränsar till den befintliga förskoletomten kan 
behöva kortas och dras om. 

Naturmiljö 
Skogen som tas i anspråk för förskolegård används med fördel för att skapa goda lekmiljöer. 
Utanför förskolegården finns även fortsättningsvis skog som kan nyttjas av förskolan och 
allmänheten. 

Gator och trafik 

Backa förskola ligger i korsningen Backavägen – Vasavägen. Vasavägen trafikeras 
genomsnittligen med 2343 fordon per vardagsdygn och genomsnittligen med 1895 fordon per 
helgdygn. Andelen tung trafik är 3,8%. 
 
Backavägen trafikeras genomsnittligen med 857 fordon per vardagsdygn och 679 fordon per 
helgdagsdygn. 

Gång- och cykelvägar 
En gångbana går öster om förskoletomten och på östra sidan av Vasavägen går en gång- och 
cykelbana. Detta ger bra tillgänglighet för gående och cyklister. 

Kollektivtrafik 
Busslinje 3 trafikerar hållplatsen Sköna Gertruds väg i anslutning till förskolan. Linjen trafikeras 
med timmestrafik på vardagarna mellan 9 och 17, samt på lördagarna mellan 10 och 14. 
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Parkering 
Parkering ska lösas på den egna fastigheten. En förskola med 8 avdelningar kräver enligt 
riktlinjerna 28 parkeringsplatser. Cykelparkering ska placeras nära entréer. Parkeringsplatser för 
besökare finns i sydöstra delen av fastigheten. En parkeringsplats för rörelsehindrade ska 
anordnas på den ytan. I planområdets norra del har en yta avsatts för personalparkering. När 
behov av parkering för rörelsehindrad personal uppstår ska det anordnas. 
 
Parkering är tillåten längs Backavägen. 

Störningar 

Buller 
På förskolegårdar är det önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid) på 
de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. Mer 
information finns i Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid 
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet, i vägledningen "Gör plats för barn och 
unga!", samt Naturvårdsverkets riktvärden för del av skolgård för pedagogisk verksamhet.  
 
Hur detaljplanen utformas har inverkan på hur mycket skolgården kan komma att utsättas för 
trafikbuller. Det är lämpligt att se över ljudmiljön i området. I sammanhanget ska 
prognosticerade trafikmängder för 2040 beaktas. 
 
 

En bullerutredning har tagits fram av Akustikkonsulten. På 
stora delar av förskoletomten är de ekvivalenta 
trafikbullernivåerna idag 50 dBA eller lägre. Längs Vasavägen 
och Backavägen beräknas ljudnivåerna nå mellan 50 och 55 
dBA. En smal remsa längs Vasavägen har i dagsläget mellan 
50 och 60 dBA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik enligt dagens situation. 
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Vid en utbyggnad och beaktande av prognosår 2040 så 
kommer fortfarande större delen av förskoletomten klara 
riktvärdet på 50 dBA eller lägre. Områdena med värden över 
50 dBA ökar något.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik enligt framtida situation (år 2040) utan åtgärd. 
 
 

 I bullerutredningen föreslås ett en meter högt bullerplank, 
vilket skulle medföra en bullersituation, år 2040, som är 
något bättre än dagens. Ett bullerplank är att föredra framför 
en bullervall, eftersom vallen tar upp värdefull yta mellan 
förskolan och Vasavägen. Slänterna som vallen medför 
inbjuder dessutom barnen att utforska och nyttja den 
sluttande ytan, vilket inte är lämpligt. 
 
 
 
 
 
 
 

Ekvivalent ljudnivå från vägtrafik enligt framtida situation (år 2040) med bullerskyddsskärm. 
 
Den maximala bullernivån förändras inte märkbart av den prognostiserade trafikökningen. Ett 
bullerplank sänker maximalvärdena på plankets västra sida från intervallet 65-70 dBA till under 
65 dBA eller lägre. 

Risker 
Hastigheten är skyltad till 40 km per timme, men på Vasavägen överträds den vid 71% av 
passagerna, vilket ger en ökad olycksrisk. Därför kommer kommunen att studera vilka 
hastighetsdämpande åtgärder som passar på sträckan bäst och tillämpa dem.  
Varuleveranser sker via en transportväg som ligger norr om kopplingsstationen, betecknad E i 
plankartan, samt över parkeringen. På så sätt undviks backning med lastbilar på förskolans 
område. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom befintligt verksamhetsområde. 

Dagvatten 
En fördjupad dagvattenutredning krävs inte. Planen omfattar utbyggnad av en befintlig förskola 
och de hårdgjorda ytorna utökas med ungefär 2000 m2 varav skolbyggnad omfattar högst 850 
m2. Gården kommer vara en lekplats med genomsläppliga ytor och delvis bibehållen vegetation. 
Ingen annan verksamhet kommer utföras på platsen. Avrinningsområdet är mot Duveholmssjön 
och belastar därmed inte Näsnarens Natura 2000-område. 
Miljökvalitetsnormer kommer inte påverkas och dagvattnet från planens hårdgjorda ytor 
kommer hanteras lokalt inom planområdet. 
 
Kommunen ansvarar för dikessystem och dagvattendammar för gatuvattnet. Fastighetsägarna 
ansvarar för att på egna fastigheter omhänderta och infiltrera dess dagvatten lokalt. 

Brandvatten 
Det finns en brandpost 150 meter från planområdet. Avståndet mellan brandposter ska vara 
högst 150 meter, Sörmland Vatten gör bedömningen att en ny brandpost behöver anläggas. 

El 
Den befintliga förskolan är ansluten till elnätet. En mindre elledning korsar fastigheten, 
exploatören bekostar eventuell flytt av denna. Befintlig transformatorstation påverkas inte av 
utbyggnaden. 

Fjärrvärme 
Befintlig förskola är ansluten till fjärrvärmenätet. 

Tele 
Fastigheten är ansluten till telenätet. 

Bredband 
Fastigheten är ansluten till bredband. 

Avfall 
Avfall hämtas av Tekniska Verken AB. Avstånd för hämtning bör inte påverkas av utbyggnaden. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Sociala konsekvenser 
Integrationen mellan olika grupper riskerar minska då fler barn bereds förskoleplats nära 
hemmet. Skulle ett överskott av förskoleplatser uppstå på förskolan så kan det bidra till ökad 
integration ifall barn från andra delar av kommunen bereds plats på Backa förskola. 

Kulturmiljö 
Genom att anpassa utbyggnaden av förskolan till befintlig byggnad minimeras påverkan på 
kulturmiljön. 
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Bebyggelse 
Utbyggnaden av förskolan medför att ca 2000 m2 bebyggs. Tillkommande bebyggelse passas in 
till befintlig för att inte sticka ut i bebyggelsestrukturen. Anpassningen avser höjd och exteriör 
utformning. 

Trafik 
Ett ökat antal föräldrar kommer att ha Backa förskola som målpunkt och trafiken kommer att öka 
lokalt. Backande lastbilar undviks på förskolans område, genom att göra det möjligt för 
lastbilarna att köra över parkeringen och runt kopplingscentralen. 

Ekonomiska konsekvenser 
En utbyggnad av förskolan och åtgärder i anslutning till den innebär kostnader för byggande och 
drift, däribland omdragning av elljusspår med ny bansträckning, banunderlag och belysning, flytt 
av intilliggande staket vid fotbollsplanen (F-plan) samt komplettering av bollnät kan behövas. 
 
Tillgången på förskoleplatser nära hemmet kan vara en faktor som får människor att välja att 
bosätta sig i Katrineholm. 

Ekologiska konsekvenser 
Drygt en halv hektar naturmark med låga naturvärden tas i anspråk för förskolegård. 

Park och natur 
Drygt en halv hektar naturmark med låga naturvärden tas i anspråk för förskolegård. Skogen har 
högt besökstryck. Elljusspåret kan behöva dras om. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd 2021:1 
Granskning 2021:2 
Godkännande 2021:3 
Antagande 2021:4 
Lagakraft 2021:4 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 5 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Ansvarsfördelning 
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen och bekostar eventuell flytt av ledningar. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 
Detaljplanen berör fastigheterna Backa 6:2 och 6:4 samt Sandbäcken 3:1. 

Fastighetsbildning 
3800 m2 överförs från Backa 6:2 till Backa 6:4 och 2650 m2 överförs från Sandbäcken 3:1 till Backa 
6:4. 

Gemensamhetsanläggningar 
Det finns inga gemensamhetsanläggningar inom området och det finns inget behov av att skapa 
någon gemensamhetsanläggning. 

Ledningsrätt 
Det finns ledningar med ledningsrätt i Vasavägen. 

Ekonomiska frågor 

Kostnader 
Detaljplanen bekostas av kommunen. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov. 

Tekniska frågor 
Behov av ledningsomläggningar inom planområdet kan uppstå. Om ledningar behöver flyttas i 
samband med exploatering så ansvarar exploatören för åtgärden i samråd med 
ledningsinnehavaren. 

Vatten och avlopp 
Backa 6:4 är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. 

Dagvatten 
Dagvatten infiltreras på den egna fastigheten. 

Brandvatten 
En brandvattenpost behöver anläggas, kommunen ansvarar för och bekostar detta. 

El 
Backa 6:4 är ansluten till elnätet. Befintlig transformatorstation påverkas inte av utbyggnaden. 

Fjärrvärme 
Backa 6:4 är anslutet till fjärrvärmenätet. 

Tele 
Backa 6:4 är anslutet till telenätet. 

Bredband 
Backa 6:4 är anslutet till stadsnätet. 

Marksanering 
Inga kända föroreningar finns på platsen. 
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Avtal 
Mark kommer senare att säljas till Katrineholm Fastighets AB. 
 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Katrineholm 2021-09-08 
 
Maela Jaanivald    Erik Bjelmrot 
Planarkitekt     Avdelningschef 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

TransformatorstationE

1

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

Utfart

1

Utfart,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största bruttoarea är 700 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största bruttoarea är 500 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Största bruttoarea är 300 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

4

Största bruksarea är 5 % av egenskapsområdet.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Fasad ska utformas i vit mexisten med panelade gavelrösten i

mörkbrun kulör,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Tak ska vara av svarta betongpannor,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Fönster ska vara utan spröjs,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

5

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

20

Största takvinkel i grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar

m

1

Bullerskydd med en höjd av 1.3 meter över anslutande marknivå,  4

kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §
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Fastigheten Backa 6:4 samt del av fastigheterna Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (2)

§ 184 KS/2021:299  000

Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för 
Katrineholms kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet Kvalitetsarbetet med våld i nära 
relationer för Katrineholms kommun upphör. 

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den 
skriftliga reservationen redovisas som bilaga D.

Sammanfattning av ärendet  (uppdaterad i enlighet med kommunstyrelsens 

beslut 2021-10-27)

Den 2 mars 2015 antog kommunfullmäktige styrdokumentet Kvalitetsarbetet med våld i 
nära relationer för Katrineholms kommun. Dokumentet har därefter förlängts ett flertal 
gånger men utan att reviderats. 

Bedömningen görs att detta styrdokument bör ses som en del av den 
kommunövergripande policyn Trygghet och säkerhet som består av fyra delar:

 Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd

 Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete

 Skydd mot olyckor

 Internt skydd

Till varje område kommer det arbetas fram stödjande dokument i form av 
handlingsplaner som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras. Våld i 
nära relation är ett av flera områden som kommer att ingå i delen för det 
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. 

Därutöver kan behov finnas att förvaltningarna behöver ta fram egna handlingsplaner 
såsom exempelvis socialnämnden har gjort när de på sammanträdet den 27 april 2021 
beslutade att anta Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot hedersrelaterat 
våld och förtryck (§ 29) och Handlingsplan för socialförvaltningens arbete mot våld i nära 
relation (§ 30).



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13

 Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för 
Katrineholms kommun
Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun 
gäller från den 1 januari 2020.pdf

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Victoria Barrsäter 
(C), Anneli Hedberg (S), Joha Frondelius (KD), Inger Fredriksson (C), Christer Sundqvist 
(M), Johan Söderberg (S) samt kommundirektören Sari Eriksson.

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar att dokumentet ska förlängas i avvaktan av nytt dokument.

Inger Fredriksson (C) yrkar att ärendebeskrivningen ska förtydligas gällande 
framtagande av handlingsplaner.

Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S), bifall till 
förvaltningens förslag samt instämmer i Inger Fredrikssons (C) yrkande.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
förvaltningens förslag till beslut, Inger Fredrikssons (C) tilläggsyrkande och Tony 
Rosendahls (V) yrkande. Han finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut 
med Inger Fredrikssons (C) tilläggsyrkande och att Tony Rosendahls (V) yrkande avslås.

Beslutet skickas till:

Akten

https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8411effa/1577429836374/Kvalitetsarbete%20med%20V%C3%A5ld%20i%20n%C3%A4ra%20relationer%20f%C3%B6r%20Katrineholms%20kommun%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%20den%201%20januari%202020.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8411effa/1577429836374/Kvalitetsarbete%20med%20V%C3%A5ld%20i%20n%C3%A4ra%20relationer%20f%C3%B6r%20Katrineholms%20kommun%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%20den%201%20januari%202020.pdf


Bilaga D kommunstyrelsen 2021-10-27 § 184

Reservation - Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms 
kommun KS/2021:299 

Jag yrkade att styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun 
skulle förlängas tills det att ett nytt förslag fanns färdigt för antagande.

Förslaget till beslut innebär att Katrineholm under en tid kommer att sakna ett aktuellt styrdokument 
på ett oerhört viktigt område. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män. Men kvinnor 
drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld och förövaren är i majoriteten av fallen en man. 
Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i 
Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. Regeringen har 
beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Att i det 
läget avveckla ett styrdokument i väntan på att ett nytt arbetas fram, som vi inte vet när det blir 
klart, finner jag anmärkningsvärt.

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 27/10 - 2021



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-09-13
Vår beteckning

KS/2021:299 - 000Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för 
Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att styrdokumentet Kvalitetsarbetet 
med våld i nära relationer för Katrineholms kommun upphör. 

Sammanfattning av ärendet
Den 2 mars 2015 antog kommunfullmäktige styrdokumentet Kvalitetsarbetet med våld i 
nära relationer för Katrineholms kommun. Dokumentet har därefter förlängts ett flertal 
gånger men utan att reviderats. 

Bedömningen görs att detta styrdokument bör ses som en del av den 
kommunövergripande policyn Trygghet och säkerhet inom området Brottsförebyggande 
och trygghetsfrämjande arbete. Som en konsekvens av detta upphör styrdokumentet 
Kvalitetsarbetet med våld i nära relationer för Katrineholms kommun. 

Ärendets handlingar
 Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun

Kvalitetsarbete med Våld i nära relationer för Katrineholms kommun gäller från den 1 
januari 2020.pdf

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten

https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8411effa/1577429836374/Kvalitetsarbete%20med%20V%C3%A5ld%20i%20n%C3%A4ra%20relationer%20f%C3%B6r%20Katrineholms%20kommun%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%20den%201%20januari%202020.pdf
https://www.katrineholm.se/download/18.6d94481016f1aa2a8411effa/1577429836374/Kvalitetsarbete%20med%20V%C3%A5ld%20i%20n%C3%A4ra%20relationer%20f%C3%B6r%20Katrineholms%20kommun%20g%C3%A4ller%20fr%C3%A5n%20den%201%20januari%202020.pdf


PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-11-24 1 (1)

§ 201 KS/2021:373  334

Utökad investeringsnivå för Rosenholms rötkammare 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utökad investering med 50 miljoner kronor 
(totalt 210 miljoner kronor) för ny rötkammare vid Rosenholm.

Sammanfattning av ärendet

Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges 
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200 
prisbasbelopp.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2020 att godkänna investering av ny 
rötkammare vid Rosenholm. Investeringen beräknades kosta 70 miljoner kronor.

Under hösten 2020 inkom Katrineholm Vatten och Avfall AB med en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 
2020 om utökad investeringsram om 90 miljoner kronor (total investeringskostnad 160 
miljoner kronor). 

Katrineholm Vatten och Avfall AB har inkommit med ytterligare en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Den nya totala kostnaden uppgår till 210 miljoner 
kronor vilket innebär en utökad investeringsram om 50 miljoner kronor.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-19

 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB 2021-11-17

 Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl 
(V), Tony Karlsson (S), Thomas Selig (V), Joha Frondelius (KD), Mica Vemic (SD), Nicklas 
Adamsson (MP), Gunnar Ljungqvist (S) samt kommundirektör Sari Eriksson och Mats 
Bergman (Sörmland Vatten AB).

Beslutet skickas till:

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-11-19
Vår beteckning

KS/2021:373 - 334Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Utökad investeringsnivå för Rosenholms rötkammare

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna utökad investering 
med 50 miljoner kronor (totalt 210 miljoner kronor) för ny rötkammare vid Rosenholm.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges 
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200 
prisbasbelopp.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2020 att godkänna investering av ny 
rötkammare vid Rosenholm. Investeringen beräknades kosta 70 miljoner kronor.

Under hösten 2020 inkom Katrineholm Vatten och Avfall AB med en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2020 
om utökad investeringsram om 90 miljoner kronor (total investeringskostnad 160 miljoner 
kronor). 

Katrineholm Vatten och Avfall AB har inkommit med ytterligare en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Den nya totala kostnaden uppgår till 210 miljoner 
kronor vilket innebär en utökad investeringsram om 50 miljoner kronor.

Ärendets handlingar
 Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB 2021-11-17
 Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Kommunledningsförvaltningen - ekonomiavdelningen

Akt







 Bilaga 1 

1 
 

Handläggare: Björnar Berg 
 
 
Katrineholm 9 november 2021 
 
 

Katrineholm Vatten och Avfall AB 

Beslut om investeringsnivå för Rosenholm rötkammare. 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen beslutar om en investeringsnivå upp till 210 Msek. för uppförandet av en 
ny termofil rötgasanläggning inkl. gasuppgradering vid Rosenholm.  
 
Ärendebeskrivning 
I september 2015 beslöt styrelsen att bygga en ny termofil rötkammare, exkl. gasuppgrade-
ring, till en kostnad om 70 Msek. Kostnadsnivån baserade sig på en tidigare genomförd för-
studie. 
 
I juni 2019 informeras styrelsen om att en upphandling har genomförts och att konsultföre-
taget PURAC tilldelats kontraktet. Kontraktet är uppdelat i två faser, där fas 1 innefattar 
projektering samt framtagande av priskalkyl för byggentreprenaden och fas 2 byggentre-
prenad. I detta skede bedömdes kostnaden till 80 Msek. I september 2019 tas även inve-
steringsbudgeten för perioden 2020 – 2022, med rötkammare om 80 Msek som sedermera 
gick vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
 
I februari 2020 erhåller SVAAB en icke bindande kostnadsnivå baserad på den pågående 
projekteringen, som indikerar en nivå om 160 Msek, vilket styrelsen informeras om och fat-
tar beslut efter. Beslutet har även antagits av Kommunfullmäktige i sitt möte 2020-11-16. 
 
I september 2021 är fas 1 (projekteringen av anläggningen) avslutad och denna fas har 
kostat 10 Msek.  
 
PURAC:s slutliga kostnadskalkyl är nu framräknad till 182 Msek för byggentreprenaden. 
Kalkylen är beräknad utifrån faktiska offerter som tagits in på entreprenadens olika delar. 
Dessa offerter har extremt kort giltighetstid, ibland bara 1 vecka, beroende av att mark-
nadspriserna är så rörliga. I de lämnade offerterna finns också friskrivningar för till exempel 
markförhållanden avseende berg etc. där förhållandena är ovissa. 
 
Pandemin skapar en betydande prispåverkan på råvaror som behövs för att uppföra an-
läggningen. En generell prishöjning om 22 - 25% annonseras samt att arbetskraft index för 
anläggningsarbetare nu ligger på höga 11,5 %. 
 
Med tanke på osäkerhet om pris och leveranstillgång samt att oförutsedda kostnader kan 
uppstå gällande markförhållanden föreslås ett påslag om ca 15 % på den reviderade pris-
kalkylen.  
 
I projektet har också identifierats att en ny väg behöver byggas till reningsverket. 
Vägen behöver byggas därför att vi kommer få en ökad tung trafik med transporter 
med substrat till rötkammaren. Vägen som skall anläggas är av stor vikt då den or-
dinarie transportvägen skulle behöva passera personalbyggnaden vilket då skulle 
bli ett betydande arbetsmiljö och säkerhetsproblem. Kostnaden för vägen beräk-
nas till knappa 10 Msek. 
  



 Bilaga 1 
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Sammantaget föreslås därför en budgetram om 210 Msek beräknad på följande sätt: 
 
Priskalkyl från PURAC    182 Msek 
Oförutsedda kostnader      28 Msek 
Upparbetad kostnad fas 1, projektering      10 Msek 
Ny väg till reningsverket      10 Msek 
Erhållet klimatstöd från Naturvårdsverket  - 20 Msek 
Summa budgetram    210 Msek 
 
Konsekvens vid avslag  

Den befintliga rötkammaren, troligtvis uppförd 1955, är tekniskt avskriven samt i 
ett stort underhålls och reparationsbehov. Driften av anläggningen är känslig och 
ett avslag innebär risk för stängning av den befintliga anläggningen med bety-
dande miljökonsekvenser som följd. 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
 
 
Björnar Berg 
VD  
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Kommunstyrelsen 2021-11-24 1 (1)

§ 202 KS/2021:352  700

Förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom 
Hjälpmedelscentralens verksamhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska 
tillhöra debiteringsformen försäljningshjälpmedel, inom 
Hjälpmedelscentralens verksamhet (Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård), från och med den 1 april 2022.

2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas 
enligt följande:

a) Ny cykel – 5000 kr

b) Begagnad cykel – 2500 kr

c) Redan förskriven cykel – 2500 kr

Sammanfattning av ärendet

Regionen föreslår förändrad debiteringsform för cyklar som hjälpmedel från 
hyreshjälpmedel till försörjningshjälpmedel. Förändringen föreslås i syfte att uppnå 
likställighet mellan individer i behov av cykel som hjälpmedel. Behovet av lageryta och 
intern hantering bedöms dessutom minska.

Den förändrade debiteringsformen förväntas inte innebära en ökad kostnad för cyklar i 
denna kategori. Förändringen i förslaget gäller enbart vuxna. 

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-12

 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut § 23, 2021-
10-29.

 Tjänsteskrivelse Region Sörmland, 2021-10-05.

Beslutet skickas till:

Akten 



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-11-12
Vår beteckning

KS/2021:352 - 700Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom 
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att cyklar som hjälpmedel till 

vuxna ska tillhöra debiteringsformen försäljningshjälpmedel, inom 
Hjälpmedelscentralens verksamhet (Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård), från och med den 1 april 2022.

2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt följande:

a) Ny cykel – 5000 kr

b) Begagnad cykel – 2500 kr

c) Redan förskriven cykel – 2500 kr

Sammanfattning av ärendet
Regionen föreslår förändrad debiteringsform för cyklar som hjälpmedel från 
hyreshjälpmedel till försörjningshjälpmedel. Förändringen föreslås i syfte att uppnå 
likställighet mellan individer i behov av cykel som hjälpmedel. Behovet av lageryta och 
intern hantering bedöms dessutom minska.

Den förändrade debiteringsformen förväntas inte innebära en ökad kostnad för cyklar i 
denna kategori. Förändringen i förslaget gäller enbart vuxna. 

Ärendets handlingar
 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut § 23, 2021-10-29.

 Tjänsteskrivelse Region Sörmland, 2021-10-05.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Akt



PROTOKOLL

I O N Oalum Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-10-29

§ 23/21 Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå
för cyklar inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet

Diarienummer: NSV21-0024

Behandlat av

l Nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård

Mötesdatum

2021-10-29

Arendenr

§ 23/21

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till
regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut

l. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försälj ningshjälpmedel från och med den l april 2022.

2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas

enligt följande:

a) Ny cykel - 5000 la-
b) Begagnad cykel - 2500 kr
c) Redan förskriven cykel - 2500 kr

3. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om

förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet före den l april 2022 då beslutet
föreslås träda ikraft.

4. Beslutet gäller från och med l april 2022.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut

5. Paragrafen förklaras omedelbart j usterad.

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032
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I O N Dalum Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-10-29

Proposition

Ordförande Jacob Sandgren (S), ställer förvaltningens förslag under proposition
och finner att det bifalls.

Ärende

Bakgrund
Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet med
fLinktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda

hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller
försäljningshjälpmedel.

Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med

synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel
innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för

reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras

patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet.

Aktuellt förslag
Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra debiteringsformen
försälj ningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret för sin cykel.

Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda erbjuds
patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny cykel eller

2 500 la- för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats övergår ägandet till

patienten.

För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett

försälj ningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av

förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den
subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna

som får en cykel förskriven.

Förslaget att ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning
föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel får under året de fyller 19 år

ett erbjudande om att köpa sin cykel för 2500 kr, inklusive moms, alternativt

återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast l januari det år hen fyller 20
år.

Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar
Ny cykel - 5000 to-

Begagnad cykel - 2500 kr
Redan försh-ivna cyklar - 2500 kr

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032
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SÖRMLAND 2021-10-29

Ärendets beredning och beslut
Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att inkomma

med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.

Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en

avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige beslutar i
ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommuner och

regioner enligt 5 kap. l § kommunallagen. Det är fullmäktige som ska fatta beslut

om viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. Eftersom både regionen
och länets kommuner ansvarar för förskrivning och tillhandahållande av

hjälpmedel för brukare och patienter i länet ska beslut fattas i både
regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Omvärldsbevakning
Flera regioner tillhandahåller cyklar i sortimentet endast för barn. Fem regioner

tillhandahåller cyklar för både barn och vuxna. Flera regioner har en struktur där

patienten övertar ägandet av cykeln, antingen i samband med utprovning av

cykeln, eller när barnet blir vuxet. Processen och patientens kostnad ser olika ut i

de olika regionerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-10-05

Beslutet expedieras till

Länets kommuner

Hj älpmedelscentralen

Akten

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032
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Ä re n d e g å n g Mö t e s d a t u m  
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-10-29 

 

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar 
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet 

Förslag till beslut  

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens 
förslag till regionfullmäktiges beslut 

 
1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen 

försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022. 

 
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt 

följande: 
 

a) Ny cykel – 5000 kr 

b) Begagnad cykel – 2500 kr 
c) Redan förskriven cykel – 2500 kr 

 
3. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrad 

debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens 

verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet föreslås träda ikraft. 
 

4. Beslutet gäller från och med 1 april 2022. 
 
 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 
 

5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendet 

Bakgrund 

Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet 
med funktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade 

samhällsbetalda hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som 
hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. 
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Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med 
synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel 

innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för 
reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras 

patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet. 
 

Aktuellt förslag 

Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra debiteringsformen 
försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret för sin 
cykel. Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda 

erbjuds patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny 
cykel eller 2 500 kr för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats 

övergår ägandet till patienten.  
 
För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett 

försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av 
förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den 

subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna 
som får en cykel förskriven.  
 

Förslaget att ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning 
föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel får under året de fyller 19 år 

ett erbjudande om att köpa sin cykel för 2500 kr, inklusive moms, alternativt 
återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast 1 januari det år hen fyller 
20 år.  

 
Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar 

Ny cykel – 5000 kr 
Begagnad cykel – 2500 kr 
Redan förskrivna cyklar – 2500 kr 

 
Ärendets beredning och beslut 

Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig 

bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att 
inkomma med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har 

inkommit. 
 
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut 

en avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige 
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för 

kommuner och regioner enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. Det är fullmäktige 
som ska fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. 
Eftersom både regionen och länets kommuner ansvarar för förskrivning och 

tillhandahållande av hjälpmedel för brukare och patienter i länet ska beslut 
fattas i både regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 
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Omvärldsbevakning 

Flera regioner tillhandahåller cyklar i sortimentet endast för barn. Fem regioner 
tillhandahåller cyklar för både barn och vuxna. Flera regioner har en struktur 

där patienten övertar ägandet av cykeln, antingen i samband med utprovning av 
cykeln, eller när barnet blir vuxet. Processen och patientens kostnad ser olika ut 

i de olika regionerna. 

Konsekvenser 

Den förändrade debiteringsformen förväntas inte innebära en ökad kostnad för 

cyklar i denna kategori. Samtidigt uppnås en likställighet mellan individer i 
behov av cykel som hjälpmedel. Behovet av lageryta och intern hantering 
bedöms minska.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-10-05 

Beslutet expedieras till 

Länets kommuner 

Hjälpmedelscentralen 
Akten 
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Kommunstyrelsen 2021-11-24 1 (1)

§ 203 KS/2021:142  003

Revidering av reglemente för gemensamma nämnden 
för samverkan kring socialtjänst och vård 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av reglemente för gemensamma 
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktige i Sörmland har antagit revidering av reglemente för gemensamma 
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Revideringen består av följande 
ändringar:

 Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av 
verksamheter och ansvarsområden att utveckla samverkan kring, 
istället för målgrupper

 Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära 
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare 
närvarande på distans. Presidiet och protokollförare ska dock befinna 
sig i, eller i anslutning till, utlyst sammanträdeslokal.

 Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och 
lång sikt

 Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har 
förtydligats

Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2022.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-05-17

 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut § 22, 2021-
10-29

 Tjänsteskrivelse Region Sörmland

 Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård

Beslutet skickas till:

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-05-17
Vår beteckning

KS/2021:142 - 003Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av reglemente 
för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige i Sörmland har antagit revidering av reglemente för gemensamma 
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Revideringen består av följande 
ändringar:

 Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter och 
ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper

 Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära 
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst 
sammanträdeslokal.

 Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt

 Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har förtydligats

Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2022.

Ärendets handlingar
 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut § 22, 2021-10-29

 Tjänsteskrivelse Region Sörmland

 Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Region Sörmland, Akt



PROTOKOLL

Datum Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-10-29

§ 22/21 Revidering av reglemente för nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård

Diarienummer: NSV21-0013

Behandlat av

l Nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård

Mötesdatum

2021-10-29

Arendenr

§ 22/21

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till
regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut

l. Reviderat reglemente antas.

2. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrat

reglemente före den l januari 2022 då beslutet föreslås träda ikraft.

3. Beslutet gäller från och med l januari 2022.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut för egen
del

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Proposition

Ordförande Jacob Sandgren (S), ställer förvaltningens förslag under proposition
och finner att det bifalls.

Ärendet

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av

reglemente på grund av ändringar gällande:

Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av

verksamheter och ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället

för målgrupper

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032
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Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära

händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på
distans. Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i

anslutning till, utlyst sammanträdeslokal.

Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång
sikt

Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har

förtydligats

Ovan beskrivna förändringar i reglementet har informerats och diskuterats vid

nämndens sammanträden i maj och september 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-10-06
Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Beslutet expedieras till

Länets alla kommuner

Länsgemensamt regionalt stöd

Controller för styrande dokument
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Reglemente för nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 

 

I den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 

ingår Region Sörmland och kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, 

Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta 

(nedan gemensamt kallade huvudmän. 

 

Region Sörmland är värdregion och den gemensamma nämnden ingår i 

regionens organisation. 

1 Nämndens ansvar  

Syftet med en gemensam nämnd för samverkan och utveckling av 

socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland är att: 

• Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan 

de olika huvudmännen 

• Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter 

• Öka effektivitet inom berörda verksamheter 

• Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda 

områden 

 

I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige i 

respektive kommun och i regionen anger, ansvarar den gemensamma 

nämnden för följande verksamheter: 

 

• Hjälpmedelsförsörjningen 

Nämndens ansvar innebär att:  

- tillhandahålla individuella hjälpmedel för daglig livsföring, 

vård och behandling, inkontinens samt grundutrustning till 

personer med funktionsnedsättning  

- trygga en god, effektiv och lättillgänglig 

hjälpmedelsförsörjning för invånarna i Sörmland 

- den har ett vårdgivaransvar för den vård som ges vid 

hjälpmedelscentralen  

- bereda frågor och regelverk rörande sortiment enligt hälso- 

och sjukvårdslagen, (2017:30)  

- reglera eventuella avgifter för hjälpmedel 
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- besluta om riktlinjer för hjälpmedelsförsörjningen 

- fastställa erforderliga krav på förskrivare av hjälpmedel  

- besluta om och följa upp prismodell för hjälpmedel gentemot 

huvudmännen 

- bevaka policyfrågor och följa utvecklingen inom området 

 

 

• Länsgemensamt regionalt stöd 

Nämnden ansvarar för det regionala stödet inom socialtjänst och 

angränsande hälso- och sjukvård. Uppdraget är att stödja länets struktur 

för samverkan och utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal 

nivå. Länsgemensamt regionalt stöd ska följa och omvärldsbevaka 

områdets utveckling och initiera frågor till nämnd och länsstyrgrupp 

samt bereda ärenden till nämnden.  

 

• FoU i Sörmland 

Nämnden ansvarar för FoU i Sörmland. Uppdraget är att arbeta för att 

stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården i 

Sörmland. FoU i Sörmland stödjer utvecklingen av en evidensbaserad 

praktik inom kommuner och region, med syfte att erbjuda patienter och 

brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap.  

 

• Vård- och omsorgscollege  

Nämnden ansvarar för Vård- och omsorgscollege i Sörmland. 

Uppdraget är att samordna och effektivisera samarbetet mellan 

arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga organisationer samt 

arbetsförmedlingen. I uppdraget ingår även att säkerställa kvaliteten på 

utbildningen och bidra till kompetensförsörjning.  

 

Nämnden ska vidare följa upp och föreslå utveckling av 

samverkansmöjligheter till huvudmännen inom följande områden för 

socialtjänst och delar av den angränsande hälso- och sjukvården:  

 

- Gemensamma områden inom den nationella kunskapsstyrningen för 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten  

- Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk 

och psykisk ohälsa i alla åldrar där gemensamma insatser behövs för 

att bidra till högre kvalitet och effektivitet 

- E-hälsa samt användandet av digitala verktyg och digitalt 

informationsutbyte mellan huvudmännen 

 

 



 

STYRANDE DOKUMENT 

Dokumenttitel 

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård  

 

 
Dokumentnummer 

NSV21-0013-1 

 

 

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032 

 

 SID 3(6) 

Nämnden kan besluta om operativa riktlinjer för huvudmännen och kan 

föreslå rekommendationer till huvudmännen i principiella frågor.  

 

Nämnden kan samla in data från huvudmännen i syfte att kartlägga och 

utveckla samverkan kring socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.  

 

Nämnden har rätt att inom givna budgetramar anställa personal. Nämnden 

ska i möjligaste mån följa värdregionens budgetprocess. 

2 Förändring av nämndens ansvarsområde 

För att förändra den gemensamma nämndens ansvarsområde krävs beslut 

om nytt reglemente i samtliga huvudmäns fullmäktige. Förutom det som 

regleras särskilt i detta reglemente gäller tillämpliga delar av 

kommunallagen. 

3 Nämndens sammansättning 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari 

året efter det år då val i hela riket har ägt rum. 

 

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård består av 

15 ledamöter. Av dessa utser regionen 6 ledamöter och respektive kommun 

en ledamot vardera. För varje ledamot utses en ersättare. 

 

Av kommunallagen följer att värdregionen ska välja ordförande och vice 

ordförande. Parterna är överens om att ordförande nomineras från Region 

Sörmland och 1:e och 2:a vice ordförande nomineras från kommunerna. 

Presidiet består av ordförande och två vice ordförande. Nämnden nominerar 

1:e och 2:a vice ordförande bland kommunernas ledamöter. 

Regionfullmäktige förrättar valet.  

 

Ersättare för ordföranden 

En ålderspresident ska inleda tills nämnden har valt en tillfällig ordförande 

för resten av sammanträdet, om ordföranden inte kan delta. 

4 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 

Nämnden får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med 

samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och 

protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst 

sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med vice 
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ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med samtliga 

ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med villkoren i 

detta stycke. 

 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 

ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

5 Ersättning till ledamot 

Respektive huvudman betalar ut eventuell ersättning till ledamöter och 

ersättare i den gemensamma nämnden. 

6 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 

vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från samma huvudman som 

ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör 

fullgör denne tjänstgöring till och med beslut i det ärende som behandlas. 

 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 

åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger. 

 

Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna, men ej i besluten. 

7 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt 

sammanträde utser nämnden ersättare. En ålderspresident ska inleda tills 

nämnden har valt en tillfällig ordförande för resten av sammanträdet (om 

ordföranden inte kan delta).   

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får regionfullmäktige  utse en annan 

ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 

samtliga uppgifter.  

8 Anmälan om förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller 

i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens 

sekreterare. 
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9 Beslutsförhet 

Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är 

närvarande. 

10 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen 

ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt, företrädesvis via e-post, delges varje ledamot 

och ersättare minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör 

åtföljas av en föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till 

ärendet. Kallelsen ska också tillhandahållas respektive huvudmans 

registrator för kännedom via webbpublicering. 

11 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot och ska delges samtliga 

huvudmän till dess registrator. Justeringen ska tillkännages på var och en av 

de samverkande kommunernas och regionens anslagstavlor.  

Justerat protokoll med underliggande handlingar publiceras på regionens 

externa webb och meddelande om detta delges. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

12 Reservationer och mening antecknad till protokollet 

Förtroendevald som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot 

beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. 

Reservationen kan vara skriftlig och ska lämnas till sekreteraren före 

justering.  

 

Ledamot har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av 

yttrande. 

13 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordförande, eller annan som nämnden 

bestämmer. 

14 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande 

och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 
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15 Delegering 

Nämndens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen. 

Nämnden beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater, 

liksom delegeringens omfattning. 

16 Revision  

Nämnden kan granskas av revisorerna i var och en av huvudmännen. 

Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av samtliga huvudmäns 

fullmäktige. 

17 Beredningsgrupper 

Nämnden ska arbeta med en beredningsgrupp – Länsstyrgruppen för 

närvård i Sörmland.  
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Ä re n d e g å n g Mö t e s d a t u m  
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-10-29 

 

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård  

Förslag till beslut 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens 
förslag till regionfullmäktiges beslut 

1. Reviderat reglemente antas. 

2. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrat 
reglemente före den 1 januari 2022 då beslutet föreslås träda ikraft. 

 

3. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022.  
 

 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut för egen del 
 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

Ärendet 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av 

reglemente på grund av ändringar gällande:  
 

- Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter 
och ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper 
 

- Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära 
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på 

distans. Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i 
anslutning till, utlyst sammanträdeslokal. 

 

- Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt 
 

- Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har 
förtydligats 

 

Ovan beskrivna förändringar i reglementet har informerats och diskuterats vid 
nämndens sammanträden i maj och september 2021.  
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Konsekvenser 

Genom revideringen ges nämnden möjlighet att sammanträda digitalt vid 
extraordinära händelser för att kunna upprätthålla beslutsfattande och nödvändig 

samverkan.  Nämndens samverkansområden tydliggörs i reglementet vilket 
innebär ökade möjligheter till uppföljning och samverkan. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 

Beslutet expedieras till 

Länets alla kommuner 
Länsgemensamt regionalt stöd 

Controller för styrande dokument 
Alla 
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Kommunstyrelsen 2021-11-24 1 (1)

§ 204 KS/2021:335  041

Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms 
Industrihus AB:s delårsrapport 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporterna för 2021 från Katrineholms Fastighets AB 
och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB 
(KIAB) har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2021.

KFAB:s ekonomiska resultat för perioden är positivt om 40,1 mkr. Motsvarande siffra för 
KIAB är 7,7 mkr.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-02

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 3, 2021-10-04

 Delårsrapport, 2021-01-01 – 2021-08-31, KFAB

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 23, 2021-10-04

 Delårsrapport, 2021-01-01 – 2021-08-31, KIAB

Beslutet skickas till:

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-11-02
Vår beteckning

KS/2021:335 - 041Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms 
Industrihus AB:s delårsrapport 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporterna för 2021 från 
Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) 
har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2021.

KFAB:s ekonomiska resultat för perioden är positivt om 40,1 mkr. Motsvarande siffra för 
KIAB är 7,7 mkr.

Ärendets handlingar
 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 3, 2021-10-04

 Delårsrapport, 2021-01-01 – 2021-08-31, KFAB

 Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 23, 2021-10-04

 Delårsrapport, 2021-01-01 – 2021-08-31, KIAB

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Katrineholms Fastighets AB

Katrineholms Industrihus AB

Akt
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KFAB Styrelse 2021-10-04 1 (1)

§ 3 KFAB/2021:3  041

Delårsrapport för perioden 1 januari 2021 - 31 augusti 2021 

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporten för perioden 2021-01-01 till 2021-08-31.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Per-Åke Perman redovisar bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 
augusti 2021.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse Delårsrapport KFAB

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2021

Under överläggningarna yttrar sig Roger Ljunggren, Cecilia Björk, Bertil Carlsson, Lars 
Härnström, Per-Åke Perman samt Ingmar Eriksson.



Delårsrapport
2021-01-01 – 2021-08-31



1

DELÅRSRAPPORT 2021-01-01 - 2021-08-31

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÄGARFÖRHÅLLANDE OCH ÄGARDIREKTIV
Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Fast-
ighets AB (KFAB), organisationsnummer 556011-0917, får 
härmed avge delårsrapport för tiden 2021-01-01 till 2021-08-31. 
Företagets uppgift är att bygga och förvalta bostäder och lokaler 
enligt ägarens direktiv.
 KFAB är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Katrine-
holms kommun. KFAB är moderbolag till Katrineholms Indu-
strihus AB (KIAB). 

Affärsområde Bostäder
Bolaget skall i enlighet med lagen om allmännyttiga kommu-
nala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten med hyresrätts-
fastigheter utifrån affärsmässiga principer. 
 Bolaget skall erbjuda ett boende av god normal standard i 
Katrineholms kommun. Vidare skall bolaget eftersträva ett 
boendealternativ för olika skeden i livet samt verka för att 
utveckla boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö. 
 Bolaget skall även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga 
grupper bostäder. 

Affärsområde Kommunfastigheter
Bolaget skall till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla 
lokaler för kommunal verksamhet. Syftet med att tillhanda-
hålla lokaler i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvin-
ster till nytta för den kommunala verksamheten. Bolaget skall 
därför avväga om bolagets nyttoeffekter överstiger nackdelar 
för den kommunala organisationen i sin helhet. 
 Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som 
tillgodoser både bolagets och kommunens intressen.

Affärsområde Förvaltning
År 2021 förvaltas 26 st (26 st) fastigheter för Katrineholms 
kommuns räkning.

Uppgifter inom parentes avser värden per 2020-12-31 om inte 
annat anges.

VÅR AFFÄRSIDÉ
KFAB erbjuder attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm.

VÅR VISION
KFAB är en del av Katrineholms kommun där visionen: 
Attraktion och livskvalité, genomsyrar vårt uppdrag. Vi skall 
överträffa kundens förväntningar.

STYRELSE
Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm. 
Styrelsen har bestått av följande styrelseledamöter:

2021-01-01 – 2021-08-31

Ordinarie ledamöter
 Roger Ljunggren orf
 Lars Härnström v ordf 
 Cecilia Björk 
 Gunnar Ljungqvist
 Berit Örtell 
 Barbro Skogberg
 Carl Dieden 2021-06--

 Bo Johansson 2021-01—2021-05
 Thomas Halvarsson 
 Bertil Carlsson 
 Mica Vemic 
 Mårten Grothérus

Under året har styrelsen hållit tre protokollförda samman-
träden. Årsstämma hölls den 26 april. En extra stämma hölls 
den 2 juni.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson. 

REVISORER
Utsedda revisorer med uppgift att granska KFAB:s räkenskaper 
och förvaltning har varit:

Ernst & Young med den auktoriserad revisorn Roger Hovsby 
som huvudansvarig revisor.

Lekmannarevisor är Jan-Olov Karlsson och lekmannarevisors-
uppleant är Birgitta Hagdahl.

ALLMÄNT
Bolaget har tre affärsområden, Bostäder, Kommunfastigheter 
och Förvaltning. Redovisningen är uppdelad efter detta.

Inom affärsområdet Bostäder äger och förvaltar bolaget 43 st 
(43 st) fastigheter med en total uthyrningsbar yta om ca 119 
000 kvm (119 000 kvm).  
 Inom affärsområde Kommunfastigheter förvaltar bolaget 
48 st (48 st) fastigheter med en uthyrningsbar yta om  ca 244 
000 kvm (241 000 kvm). 
Inom affärsområde Förvaltning förvaltar bolaget 26 st (26 st) 
fastigheter.

Medelantalet fast anställda under perioden 44 (46) personer 
fördelat på 31 (32) män och 13 (14) kvinnor. Förändringen av 
medelantalet anställda är till del en konsekvens av de orga-
nisationsförändringar som KFAB genomgått de senaste åren 
samtidigt som en generationsväxling pågår. Vid årets slut 
förväntas medelantalet anställda att vara 44. 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK 
STÄLLNING

Rörelsens nettoomsättning har under perioden uppgått till 
259 Mkr (240 Mkr per samma period 2020). Resultatet för 
perioden januari till augusti uppgår till 40,1 Mkr (43,6 Mkr 
per samma period 2020) vilket på perioden är ett starkt
resultat. Bakomliggande orsaker är en god utveckling av intäkts-
sidan samtidigt som flertalet kostnadsposter utföll klart lägre 
än planerad nivå. Särskilt kan framhållas lägre kapitalkost-
nader. Kapitalkostnaderna påverkas av ett flertal faktorer 
såsom exempelvis när i tiden pågående byggprojekt blir 
färdigställda, aktiverade och därmed belastar resultatet kost-
nadsmässigt, samt utvecklingen av marknadsräntorna vilka 
kan påverka utfallet med betydliga belopp beroende på hur 
räntorna utvecklas och hur detta hanteras i skuldportföljen. 
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Denna post blir alltmer avgörande för resultatutvecklingen ju 
mer låneskulder KFAB har. Vidare bör nämnas att kostnads-
poster såsom planerat underhåll utförs till stora delar under 
sommarhalvåret varför dessa kostnader belastar resultatet 
först under senare delen av året.

Låneportföljen uppgår per den 31 augusti till 1 535 Mkr 
(1 535 Mkr). Derivatinstrument i form av ränteswappar med 
olika löptider, uppgår till 86 procent (94 procent) av lånevo-
lymen. Syftet med ränteswapparna är att ge bolaget möjlighet 
att mer flexibelt hantera räntekostnader och förändra ränte-
bindningen för att uppnå vald risknivå. 

Katrineholm har under de senaste åren haft en relativt hög nivå 
av nyproducerade hyreslägenheter och andra boendeformer. 
KFAB ser nu en betydande avmattning av efterfrågan både 
gällande nyproducerade lägenheter samt lägenheter i byggnader 
som genomgått omfattande renoveringar. 

För KFAB innebär coronapandemin ändrade förutsättningar 
för hur arbetet kan utföras gentemot de olika hyresgästkate-
gorierna. När åtgärder ska utföras på olika typer av boenden 
som omfattas av någon form av restriktioner genomförs dessa 
i samverkan med verksamheten och enligt överenskommelse.  
 KFAB har vid flera tillfällen noterat långa leveranstider 
upp till sex månader och att leverantörer påtalat svårigheter 
att utföra vissa arbeten. Orsaken kan vara problem med le-
veranser av produkter, brist på yrkeskunnig personal eller i 
vissa fall sjukskrivningar. Dessa faktorer tillsammans med 
att det är många pågående byggprojekt medför högre priser 
på material och tjänster.
 KFAB följer aktivt händelseutvecklingen vad gäller corona-
viruset och samverkar vid behov med Katrineholms kommun.

HÅLLBARHET
KFAB:s övergripande ekonomiska mål ska generera bra årliga 
resultat och en ökande soliditet för att vara ett stabilt företag 
med god ekonomi och hållbara fastigheter. En god och stabil 
ekonomi ska ge nöjda medarbetare och hyresgäster till våra 
bostäder och lokaler. Ett bra och hållbart underhåll av våra 
fastigheter.

KFAB certifierades enligt Svensk Miljöbas den 2 februari 2016. 
KFAB arbetar med att öka våra leverantörers och hyresgästers 
miljömedvetenhet dels genom att ställa miljökrav på våra leve-
rantörer vid upphandlingar och dels genom att sätta in indivi-
duell mätning av el och vatten i våra hyresfastigheter.

KFAB:s fordonsflotta blev under 2020 helt fossilfri. KFAB 
uppmuntrar även medarbetarna genom att vara en cykelvän-
lig arbetsplats med tillgång till cyklar, både med eller utan 
elmotor. KFAB köper endast grön el och uppvärmning av 
fastigheterna sker genom fossilfri fjärrvärme. 

KFAB arbetar målmedvetet och systematiskt med att minska 
vår klimatpåverkan på många plan. Vid nyproduktion av 
byggnader sker certifiering genom konceptet Miljöbyggnad 
silver. I konceptet bedöms byggrelaterade produkter utifrån 
dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln sam-
tidigt som den långsiktiga ambitionen är att främja en pro-
duktutveckling som strävar att skapa en giftfri och bra 

boendemiljö med ansvarsfulla leverantörsled.  Vid nybyggna-
tion eller vid större ombyggnationer som omfattar takreno-
vering prövas om en solcellsanläggning är lämplig. KFAB har 
idag sex solcellsanläggningar i drift. KFAB bygger successivt 
ut med fler anläggningar på våra fastigheter. 

I den löpande förvaltningen sker åtgärder som byte till LED-
belysning vid byte av äldre armaturer, byten av fönster till 
mer energisnåla, tilläggsisolering av vindar, utbyte av vitva-
ror till mer energisnåla modeller och installerat IMD- indi-
viduell mätning och debitering av vatten. Information och 
samverkan med hyresgästerna är viktiga parametrar för att 
lyckas med våra ambitioner. 
 Under perioden har KFAB under en begränsad tid i syfte 
utökat antalet medarbetare med två personer att informera 
och uppmuntra våra hyresgäster att spara vatten och minska 
vår gemensamma miljöpåverkan. Dessa två medarbetare har 
språkkunskaper som utöver svenska även omfattar arabiska, 
kurdiska, syriska och somaliska vilket är fördelaktigt för att 
nå ut till så många hyresgäster som möjligt. Utöver att våra 
hyresgäster kan hjälpa till att minska vår miljöpåverkan har 
de hyresgäster där IMD installerats i byggnaderna även möj-
ligheten att påverka sin faktiska hyreskostnad.

KFAB:s ambition är att fortlöpande öka livskvalitén för våra 
hyresgäster. I linje med denna ambition har de nya hyresgäs-
terna i det nyuppförda hyreshuset vid Läroverksgatan 8D i 
kvarteret Pantern skrivit under på att det råder rökfrihet i 
lägenheterna såväl som i de gemensamma utrymmena som i 
husets omedelbara närhet. 

KFAB arbetar även aktivt med att öka våra hyresgästers miljö-
medvetenhet genom ökad digitalisering. Under året övergår 
KFAB till största del till digitala fakturor från pappersfak-
turor/hyresavier. Hyresgästerna kan framöver att välja mel-
lan att få sin faktura/hyresavi per E-faktura eller via mejl. 
Hyresavierna går även att finna under mina sidor för varje 
hyresgäst. I kvarteret Hästen kan hyresgästerna från första 
juni boka tvättider digitalt. 

KFAB uppmuntrar hyresgästernas att använda ”mina sidor” 
i utökad utsträckning även för andra ändamål och tjänster. 
Bland annat kan felanmälningar göras på mina sidor, både för 
att hyresgästen ska kunna ge en bra beskrivning av felet samti-
digt som KFAB:s arbete med att åtgärda felet kan effektiviseras, 
vilket är fördelaktigt både för hyresgästen och KFAB.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Inom affärsområde kommunfastigheter pågår ett flertal 
nybyggnationsprojekt. Bland de större pågående nybyggna-
tionerna finns två nya skolor i Katrineholms tätort, samt 
omfattande om- och tillbyggnader på Sandbäckens skolom-
råde. 

Katrineholms kommun har ambitionen att bli minst 40 000 
invånare till år 2030 i jämförelse med dagens knappt 35 000 
invånare. För att öka möjligheterna att stödja en sådan fram-
tida utveckling har KFAB förvärvat mark på norr i Katrine-
holm gällande fastigheterna Enen, Videt och Sälgen. 
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KFAB:s långsiktiga arbete med att succesivt renovera byggna-
der uppförda under 1960-talet i det så kallade miljonprogram-
met fortsätter nu med kvarteret Pressjärnet (Lovisebergsgatan 
2-4, Kerstinbodagatan 35, St Malmsvägen 8-12). Renoveringen 
omfattar 117 lägenheter. Inom ramen för renoveringen genom-
förs byte av stammar, nya badrum med nytt kakel och golvmat-
ta, nytt porslin, handukstork mm. Förberedelse i köket för nytt 
avlopp och vatten med ny köksblandare och spiskåpa. Vidare 
förses samtliga lägenheter med automatsäkringar med jordfels-
brytare samt integrerad ringklocka. Varje hyresgäst kan utöver 
detta välja nivå på renovering som ska utföras i deras lägenhet, 
såsom exempelvis byte av kök, målning och tapetsering.

Ett nytt bostadshus med ytsmarta lägenheter och ett centralt 
läge i kvarteret Pantern, Läroverksgatan 8 D färdigställdes 
under augusti. Bostadshuset har 29 lägenheter i olika storlekar 
från ett till fyra rum och kök med hög standard. Lägenheterna 
om en total boyta om 965 kvm är fördelade på fem våningar 
och betjänas av hiss. Inflyttning påbörjas under september 
månad. Lägenheterna uppfyller statens villkor för beviljande 
av investeringsstöd, vilket innebär en lägre totalinvestering och 
möjliggör därför en för hyresgästerna lägre hyra jämfört med 
dagens normalpris för motsvarande nyproduktion. Det nya 
bostadhuset har solceller installerat på taket för egen elproduk-
tion.

Vid Järvenskolan har en fullstor idrottshall om ca 1 490 kvm 
(BTA) färdigställts. Slutbesiktning genomfördes i april. Den nya 
idrottshallen har dockats ihop med den befintliga idrottshal-
len. Idrottshallen har en spelyta om 20x40 meter för t ex olika 
lagsporter. Vid planering och uppförandet av den nya idrotts-
hallarna har särskild hänsyn tagits för att öka elevernas trygg-
het och möjligheter till mer rörelse under skoltid, i linje med 
Skolverkets uttalande om att fysisk aktiviteter och en hälsosam 
livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. 

I maj färdigställdes den nya idrottshallen om ca 1 560 kvm 
(BTA) vid Sandbäcksskolan. Byggnaden är byggd enligt Miljö-
byggnad Silver. Den nya idrottshallen som har läktarplatser 
för ca 100 personer har även dockats ihop med den befintliga 
idrottshallen. Idrottshallen har en spelyta om 20x40 meter 
för t ex olika lagsporter och läktarplatser för ca 100 personer. 
Vidare inrymmer hallen fyra stora omklädningsrum, flexrum, 
pentry, samt arbetsrum och omklädningsrum för lärare. Den 
nya idrottshallen har dockas ihop med den sedan tidigare 

befintliga idrottshallen.

Vid Kärven 1, har förskolan Sörgården genomgått en renove-
ring omfattande bland annat ny ventilation, inre ytskikt samt 
brandcellsindelning mellan avdelningarna. Vidare har taket 
lagts om och tillagningsköket renoverats. 

Vid Häringegårdens förskola i Valla har taket lagts om och det 
tidigare mottagningsköket har byggts om till ett tillagningskök. 

Vid Safiren pågår arbeten dels med att byta ut ventilationssys-
temet och dels att renovera toaletter och avloppsstammar. Det 
senare arbetet blev mer omfattande än planerat då stammarna 
var sämre kondition än förväntat.

Pågående arbeten
Vid Strandgårdens äldreboende planeras en renovering för att 
möta nya lagkrav omfattande installation av ett nytt sprinkler-
system, ny ventilation och renovering av ytskikt i lägenheterna. 
Planerad byggstart förväntas ske hösten 2021.
 En ny skolbyggnad om ca 9 100 kvm uppförs vid Järvensko-
lan och ska ge plats för 1 300 elever. Den nya skolan byggas 
enligt miljöbyggnad Silver vilket innebär att det ställs höga 
miljökrav på byggnaden, bland annat ljud, radon, ventilation, 
fuktsäkerhet, energianvändning, dagsljus och inomhusklimat. 
De nya lokalerna utrustas med ny teknik och uppförs utifrån 
tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbar-
het. De första eleverna planeras att välkomnas hösten 2022.  
 Planering sker även för en renovering av den befintliga Tall-
åsskolans lokaler. Renoveringen förväntas bli mer omfattande 
än de ursprungligen avsatta medlen i den långsiktiga plan som 
beslutats av Katrineholms kommun. Detta på grund av mer 
omfattande ombyggnation och ökade verksamhetsmässiga 
krav.
 En ny skolbyggnad med idrottshall om totalt ca 9 700 kvm 
uppförs på norr mellan väg 52/56 och Bievägen. Den nya skolan 
ska omfatta förskoleklass upp till årskurs sex och ge plats för 
ca 630 elever. Den nya skolan byggs enligt miljöbyggnad Silver.  
De första eleverna planeras att välkomnas hösten 2022.

DELÅRSRAPPORT 2021-01-01 - 2021-08-31
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Resultaträkning (tkr)

RESULTATRÄKNING 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

      Nettoomsättning 258 898 239 820 343 489

      Övriga intäkter 7 771 5 541 10 606

Summa intäkter 266 669 245 361 354 095

RÖRELSENS KOSTNADER

      Driftskostnader -96 533 -92 848 -161 406

      Övriga externa kostnader -14 944 -11 070 -20 211

      Personalkostnader -20 416 -20 553 -30 910

      Avskrivningar av materiella och immateriella   
      anläggningstillgångar

-62 473 -49 749 -78 533

      Övriga rörelsekostnader -7 001 -2 333 -7 200

Summa rörelsens kostnader -201 367 -176 553 -298 260

Rörelseresultat 65 302 68 808 55 835

Resultat från finansiella poster

      Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 126 107 235

      Räntekostnader och liknande resultatposter -19 993 -21 237 -32 703

Summa finansiella intäkter och kostnader -19 867 -21 130 -32 468

Resultat efter finansiella poster 45 435 47 678 23 367

      Skatt på årets resultat -5 311 -4 012 -8 655

      Uppskjuten skatt 0

Årets resultat 40 124 43 666 14 712
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Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR 2021-08-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

      Immateriella anläggningstillgångar

            Goodwill 0 0

      Materiella anläggningstillgångar

            Byggnader och mark 1 868 561 1 810 202

            Inventarier, verktyg och installationer 4 345 2 497

            Pågående nyanläggningar 356 517 251 687

      Summa materiella anläggningstillgångar 2 229 423 2 064 386

      Finansiella anläggningstillgångar

            Andelar i koncernföretag 5 000 5 000

            Andra långfristiga värdepappersinnehav 40 40

            Uppskjuten skattefordran 19 750 19 750

            Andra långfristiga fordringar 0 382

      Summa finansiella anläggningstillgångar 24 790 25 172

Summa anläggningstillgångar 2 254 213 2 089 558

Omsättningstillgångar

      Kortfristiga fordringar

            Kundfordringar 398 289

            Övriga fordringar 7 958 8 831

             Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter            4 970 3 406

      Summa kortfristiga fordringar 13 326 12 526

      Kassa och bank 5 003 14 216

Summa omsättningstillgångar 18 329 26 742

Summa tillgångar 2 272 542 2 116 300
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Balansräkning (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2021-08-31 2020-12-31

Eget kapital

      Bundet eget kapital

            Aktiekapital 40 000 40 000

            Övrigt tillskjutet kapital 15 330 15 330

      Summa bundet eget kapital 55 330 55 330

      Fritt eget kapital

            Annat eget kapital inkl årets resultat

            Balanserad vinst eller förlust 140 347 125 635

            Årets resultat 40 124 14 712

      Summa fritt eget kapital 180 471 140 347

Summa eget kapital 235 801 195 677

Avsättningar

            Övriga avsättningar 0 0

            Avsättning för uppskjuten skatt 0 0

Summa avsättningar 0 0

Långfristiga skulder

            Skulder till kreditinstitut m.fl. 1 535 000 1 535 000

Summa långfristiga skulder 1 535 000 1 535 000

Kortfristiga skulder

            Checkräkningskredit 413 506 264 419

            Leverantörsskulder 61 248 43 607

            Skulder till koncernföretag 641 409

            Aktuella skatteskulder 0 6 539

            Övriga skulder 1 048 17 022

             Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 298 53 627

Summa kortfristiga skulder 501 741 385 623

Summa eget kapital och skulder 2 272 542 2 116 300
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÄGARFÖRHÅLLANDE OCH ÄGARDIREKTIV
Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms 
Industrihus AB (KIAB), organisationsnummer 556069-1510, 
får härmed avge delårsrapport för tiden 2021-01-01 till 2021-
08-31. 

KIAB har till uppgift att bygga, äga, förvalta och hyra ut fast-
igheter. I ägardirektivet fastslås att bolaget utifrån affärsmäs-
siga principer skall erbjuda närings- och föreningslivet lokaler. 
KIAB är ett helägt dotterbolag till Katrineholms Fastighets AB. 

VÅR AFFÄRSIDÉ
KIAB erbjuder ändamålsenliga och flexibla lokaler på rimliga 
villkor så att goda idéer och verksamheter kan utvecklas inom 
kommunen. KIAB skall även främja näringslivsutvecklingen i 
kommunen.

VÅR VISION
KIAB är en del av Katrineholms kommun där visionen: 
Attraktion och livskvalitet genomsyrar vårt uppdrag. Vi skall 
överträffa kundens förväntningar.

STYRELSE
Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm. 
Styrelsen består av följande styrelseledamöter:

2021-01-01 – 2021-08-31 

Ordinarie ledamöter
 Roger Ljunggren ordf 
 Lars Härnström v ordf
 Cecilia Björk
 Gunnar Ljungqvist
 Berit Örtell
 Barbro Skogberg
 Carl Dieden 2021-06
 Bo Johansson 2021-01—2021-05
 Thomas Halvarsson
 Bertil Carlsson
 Mica Vemic 
 Mårten Grothérus
         
Under året har styrelsen hållit tre protokollförda sammanträ-
den. Årsstämma hölls den 26 april. En extra stämma hölls den 
2 juni.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson. 

REVISORER
Utsedda revisorer med uppgift att granska KIAB:s räkenskaper 
och förvaltning har varit: 

Ernst & Young med den auktoriserad revisorn Roger Hovsby 
som huvudansvarig revisor. Lekmannarevisor är Jan-Olov 
Karlsson och lekmannarevisorsuppleant är Birgitta Hagdahl.

ALLMÄNT
KIAB äger och förvaltar 24 st (24 st) fastigheter med en total 
uthyrningsbar yta om 111 327 kvm (111 327 kvm). 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK 
STÄLLNING
Rörelsens nettoomsättning har under perioden uppgått till 
44,2 Mkr (42,7 Mkr per samma period 2020). Periodens 
resultat är positivt om 7,7 Mkr (11,7 Mkr per samma period 
2020) före skatt. KIAB:s resultat på årsbasis förväntas i dags-
läget vara i nivå med plan och uppgå till ett överskott om ca 
4 Mkr efter skatt. Även hyresintäkterna prognostiseras för 
helåret att vara i nivå med 2020 års utfall. 

Räntenivåerna på de längre löptiderna visar på en fortsatt låg 
nivå varför räntekostnaderna förväntas vara fortsatt låga de 
närmaste åren. 
 KIAB har en aktiv skuldportföljshantering i syfte att lång-
siktigt begränsa ränterisken. KIAB:s låneskuld uppgår till 
95,8 Mkr (95,8 Mkr). Swapvolymen uppgår till 75 Mkr (85 
Mkr).
 Räntebindningstiden avseende utestående lån med kommu-
nalt borgensåtagande uppgick för perioden till 0,07 år (0,19 
år)  Kapitalbindningstiden uppgick till 1,5 år (2,1).

Uthyrningsgraden är på en fortsatt hög nivå om 97,2 procent 
(94,6 procent). Den goda uthyrningssituationen med en ut-
hyrningsgrad över 90 procent medför att KIAB kan fortsätta 
att utveckla fastigheterna och aktivt bidra till Katrineholms 
utveckling. 

Under 2021 planeras och genomförs ett flertal energibespa-
rande åtgärder i bolagets byggnadsbestånd såsom installation 
av ny bergvärmepump vid Rådmannen 4, nya fjärrvärme-
växlare vid Gjuteriet 19 och 20, Björken 10, fönsterbyten vid 
Värmbol, samt nya ventilationsaggregat till Mejeriet 9 och 
Gjuteriet 19. Vid Maskinisten 2 har lanterninerna på taket 
byggts om och försetts med energieffektiva fönster.

Vid Kv Mejeriet 9, Mejerigatan 11, har ombyggnation för 
fortsatt expansion av Din Vet:s verksamhet slutförts. KIAB 
har anpassat ytterligare ca 200 m2 lokaler för att inrymma 
fler behandlingsrum och även en infektionsavdelning. 

Ombyggnation för Vård- och omsorgsförvaltningen vid kv. 
Gjuteriet 19, Mejerigatan 12, har anpassning av 280 kvm 
lokalyta skett för etablering av dagcenter. 

Vid Gjuteriet 20 genomförs om- och tillbyggnad av distribu-
tionslager för Jobbex. (mindre e-handelsföretag) som planeras 
färdigställas i slutet av 2021. Den totala ombyggnationen 
omfattar ca 2 400 m2, varav 970 kvm är en tillbyggnad i 
form av höglager.

Fram till och med 2021 utförs kartläggning och åtgärdsför-
slag för att öka taksäkerheten på KIAB samtliga byggnader. 

Fram till perioden har ca 80 procent av byggnaderna försett 
med erforderlig taksäkerhet. Resterande tak hanteras i sam-
band med i närtid planerade takrenoveringar. Trygghetsska-
pande åtgärder utförs löpande på KIAB:s fastigheter i form 
av förbättrad belysning, lågväxande vegetation och öppna 
ytor. 
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DELÅRSRAPPORT 2021-01-01 - 2021-08-31

Resultaträkning (tkr)

RÖRELSENS INTÄKTER 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31

     Nettoomsättning 44 232 42 663 64 640

     Övriga rörelseintäkter 326 61 651

44 558 42 724 65 291

RÖRELSENS KOSTNADER

      Driftskostnader -17 904 -13 569 -27 513

      Övriga externa kostnader -4 011 -3 034 -5 905

      Personalkostnader -2 163 -2 169 -3 444

      Avskrivningar och nedskrivningar av materialla anläggningstillgångar -11 545 -10 989 -18 918

-35 623 -29 761 -55 780

Rörelseresultat 8 935 12 963 9 511

Resultat från finansiella poster

      Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 35 35

      Räntekostnader och liknande resultatposter -1 353 -1 412 -1 950

-1 351 -1 377 -1 915

Resultat efter finansiella poster 7 584 11 586 7 596

Bokslutsdispositioner 116 116 173

Resultat före skatt 7 700 11 702 7 769

Skatt på årets resultat -1 500 -667 -2 196

Årets resultat 6 200 11 035 5 573
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DELÅRSRAPPORT 2021-01-01 - 2021-08-31

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR 2021-08-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar

      Materiella anläggningstillgångar

            Byggnader och mark 173 644 179 799

            Inventarier, verktyg och installationer 504 199

            Pågående nyanläggningar 8 172 3 596

      Summa materiella anläggningstillgångar 182 320 183 594

Finansiella anläggningstillgångar

            Uppskjuten skattefordran 1 688 1 688

      Summa anläggningstillgångar 184 008 185 282
Omsättningstillgångar

      Kortfristiga fordringar

            Kundfordringar 510 789

            Fordringar hos koncernföretag 641 409

            Övriga fordringar 2 81

            Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 125 2

      Summa kortfristiga fordringar 1 278 1 281

      Kassa och bank 1 172 1 315

Summa omsättningstillgångar 2 450 2 596

Summa tillgångar 186 458 187 878
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DELÅRSRAPPORT 2021-01-01 - 2021-08-31

Balansräkning (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2021-08-31 2020-12-31

Eget kapital

      Bundet eget kapital

            Aktiekapital 5 000 5 000

            Reservfond 1 000 1 000

      Summa bundet eget kapital 6 000 6 000

      Fritt eget kapital

            Balanserad vinst eller förlust 53 639 48 066

            Årets resultat 6 200 5 573

      Summa fritt eget kapital 59 839 53 639

Summa eget kapital 65 839 59 639

Avsättningar

            Obeskattade reserver 773 889

Summa avsättningar 773 889

Långfristiga skulder

            Skulder till kreditinstitut 95 825 95 825

Summa långfristiga skulder 95 825 95 825

Kortfristiga skulder

            Checkräkningskredit 12 817 17 041

            Leverantörsskulder 4 791 2 704

            Aktuella skatteskulder 960 1 004

            Övriga skulder 957 851

            Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 496 9 925

Summa kortfristiga skulder 24 021 31 525

Summa eget kapital och skulder 186 458 187 878
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (2)

§ 187 KS/2021:326  041

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) samt 
återrapportering av uppdrag om informationssäkerhet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Västra Sörmlands Räddningstjänst 
2020 till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av vidtagna och planerade åtgärder 
med anledning av arbetet med förbundets informationssäkerhet har gjorts.

Sammanfattning av ärendet

Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2021. 
Delårsrapporten innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och 
balansräkningar för den aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning 
per den 31 augusti 2021.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari 
2021 - 31 augusti 2021 är minus 932 tkr och prognostiserat utfall per helår är minus 
1 410 tkr.

Balanskravet bedöms därmed inte uppfyllas för 2021.

Av redovisningen framgår att två av sju verksamhetsmål uppnås och ett mål delvis 
kommer att uppnås. Detta förklaras av att verksamheten begränsats av covid-19.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2021 § 18 att, utifrån kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, skulle Västra Sörmlands Räddningstjänst inkomma med en 
återapportering av vidtagna och planerade åtgärder med anledning av arbetet med 
förbundets informationssäkerhet och att återrapporteringen skulle lämnas in till 
kommunstyrelsen samtidigt som delårsrapporten för 2021.

I delårsrapporten skriver VSR att verksamheten har arbetat med informationssäkerheten 
utifrån den revision som genomfördes under 2020. En övergripande policy är beslutad 
av direktionen och arbetet med rutiner och riktlinjer fortlöper enligt planering. Under 
hösten kommer samtlig personal att genomgå en web-baserad utbildning via 
Myndigheten för skydd och beredskap. 

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-13

 Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2021-09-29, § 
23 



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2021

 Utlåtande avseende delårsrapport 2021, Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Granskning av delårsrapport 2021-08-31, Västra Sörmlands Räddningstjänst - 
PWC

Beslutet skickas till:

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-10-13
Vår beteckning

KS/2021:326 - 041Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Delårsrapport per den 31 augusti 2021 för Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) samt återrapportering 
av uppdrag om informationssäkerhet

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Västra 

Sörmlands Räddningstjänst 2020 till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen noterar att återrapportering av vidtagna och planerade åtgärder 
med anledning av arbetet med förbundets informationssäkerhet har gjorts.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har till medlemskommunerna 
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2021. Delårsrapporten 
innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och balansräkningar för den 
aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning per den 31 augusti 2021.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari 2021 - 
31 augusti 2021 är minus 932 tkr och prognostiserat utfall per helår är minus 1 410 tkr.

Balanskravet bedöms därmed inte uppfyllas för 2021.

Av redovisningen framgår att två av sju verksamhetsmål uppnås och ett mål delvis kommer 
att uppnås. Detta förklaras av att verksamheten begränsats av covid-19.

Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2021 § 18 att, utifrån kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt, skulle Västra Sörmlands Räddningstjänst inkomma med en återapportering av 
vidtagna och planerade åtgärder med anledning av arbetet med förbundets 
informationssäkerhet och att återrapporteringen skulle lämnas in till kommunstyrelsen 
samtidigt som delårsrapporten för 2021.

I delårsrapporten skriver VSR att verksamheten har arbetat med informationssäkerheten 
utifrån den revision som genomfördes under 2020. En övergripande policy är beslutad av 
direktionen och arbetet med rutiner och riktlinjer fortlöper enligt planering. Under hösten 
kommer samtlig personal att genomgå en web-baserad utbildning via Myndigheten för 
skydd och beredskap. 



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-10-13

Vår beteckning

KS/2021:326 - 041

Ärendets handlingar
 Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst 2021-09-29, § 23 

 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2021

 Utlåtande avseende delårsrapport 2021, Västra Sörmlands Räddningstjänst

 Granskning av delårsrapport 2021-08-31, Västra Sörmlands Räddningstjänst - PWC

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Akten 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

           
                 

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2021  
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

VSR under årets första åtta månader

 
Under 2021 bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för allmän spridning i landet av 
coronaviruset, Covid-19, är fortsatt hög. Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) anses 
upprätta en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att verksamheten måste fungera oavsett 
vad som händer i samhället. För att bidra till begränsad smittspridning av coronaviruset, 
fortsatte VSR med flera åtgärder inom förbundet. Syftet med detta var att få en kontrollerad och 
långsam spridning. Dessvärre innebär genomförda åtgärder att VSR ej kommer att uppfylla de 
förbyggande målen för perioden. VSR har försökt att anpassa verksamheten mot de restriktioner 
som myndigheterna föreslår. VSR har dock kunnat upprätthålla normal operativ förmåga under 
perioden. 

Samverkan kring bakre och högre ledning tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland 
(RTÖG) fortsätter att stärka vår beredskap och skapa en mer uthållig organisation. 14 
kommuner är nu anslutna till den bakre och högre ledningen.  

VSR deltog vid släckningsarbetet vid en stor skogsbrand i Mönsterås. VSR bistod med två stora 
fordon samt sju brandmän under fem dygn. 

När det gäller räddningsinsatser i VSRs egna område är det några insatser som krävt mer 
samverkan och resurser. Översvämningarna i Vingåker krävde resurser och bra samarbete 
mellan kommunen, Sörmlandsvatten och VSR. Vid tre markbränder har VSR fått hjälp av de 
flygande resurser som MSB erbjuder. 

Vid förbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska 
ramarna inför 2022.  Verksamheten har tillsammans med politiskt arbetsutskott arbetat fram ett 
förslag till en budget i balans inför 2022.      

Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, direktion och medarbetare för ett gott 
samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfört arbete – tillsammans utvecklar vi VSR!  

 
  

                                         

Mattias Gårdholt                        Håkan Persson 
Förbundschef                        Ordförande Direktionen 



 
 

 
 

4 
 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten  
Direktionens vilja  

Under hösten 2020 antog direktionen nuvarande handlingsprogram ”Direktionens vilja”. 
Handlingsprogrammet gäller för tiden 2021–2023. Handlingsprogrammet bygger på 
medlemmarnas uppdrag till VSR. Aktuell måluppfyllelse utifrån uppdraget presenteras på varje 
direktionsmöte.  

Under året har verksamheten arbetat med förbundets informationssäkerhet utifrån den revision 
som genomfördes under 2020. En politiskt beslutad övergripande policy är klar och beslutad 
av direktionen, arbetet med verksamhetens policy och tillhörande riktlinjer och rutiner går 
enligt plan. Under hösten kommer samtlig personal att genomföra en web-baserad utbildning 
via Myndigheten för skydd och beredskap (MSB).  

Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så 
att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets 
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande 
insatser. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
År 2021 kan hittills, precis som år 2020, sammanfattas med ett ord, Covid – 19, som påverkat 
resultatet för Västra Sörmlands Räddningstjänst såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. 
Framförallt påverkas det förebyggande arbetet i form av tillsyner och genomförda utbildningar. 
Utbildningsverksamheten har genomfört vissa utbildningar digitalt under våren och under 
hösten kommer utbildningar att hållas även på plats, anpassat utifrån rådande restriktioner. 
Bland annat färre personer på plats samt att vissa moment kommer att genomföras utomhus när 
det är lämpligt. Tillsynsverksamheten är till viss del igång men kommer inte att nå uppsatta 
mål. Prognos för året är att varken de finansiella målen eller verksamhetsmålen kommer att 
uppnås till fullo. 

Uppföljning av medlemskommunernas mål 

 

     
 
Målet uppnått                                       Målet delvis uppnått                            Målet ej uppnått 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

 

Ekonomiska mål 

 
Finansiella mål Åtgärder Status 

VSR ska ha ett positivt  
årligt resultat. Målet ej uppnått.  

Reinvesteringar ska ske med 
förbundets egna medel. Utvärdering sker vid årets slut.  

 
VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att 
hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan 
tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar. En sund ekonomi 
präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på 
budget i balans. Uppsatta finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till 
förbundet. Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har ett negativt resultat efter årets första 
åtta månader, målet är därmed ej uppnått. Uppföljning av investeringar sker vid årets slut. Även 
prognos för helåret pekar på ett negativt resultat, främst på grund av att intäkter för utbildning 
och tillsyner inte kommer att nå budget, vilket är en direkt konsekvens av den pågående 
pandemin.  

VSR arbetar aktivt med uppföljning av det ekonomiska utfallet. Ekonom har huvudansvaret, att 
tillsammans med budgetansvariga analysera eventuella budgetavvikelser samt att hålla sig 
uppdaterad på kommande kända utgifter genom en nära dialog. Ekonomisk uppföljning finns 
med som en punkt på samtliga ledningsgruppsmöten. 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Verksamhetsmål

Målen gäller från 1 januari 2020 till och med 2023. Utifrån dessa har Direktionen formulerat 
sin vilja, vilken följs upp nedan. Utfall hittills för verksamhetsmålen presenteras genom de 
nyckeltal som tillhör varje verksamhetsmål inför varje direktionsmöte. Direktionen har 
uppfattat att de mål som framgår av medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk 
Hushållning.

1. Verksamhetsmål  Status 

 Säkerställa en långsiktigt effektiv verksamhet.  
Åtgärder  
Medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet är att erbjuda 
invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala förhållandena. VSR presenterar 
detta utifrån VSRs förmågekarta. För att uppfylla dessa krav arbetar VSR med 
följande åtgärder: samverkan med andra räddningstjänster, bemanning, 
utrustning samt fordon.  

 

 

VSR anser att målet är uppnått. Samarbetet med andra räddningstjänster har bidragit till att flera 
pågående insatser inom förbundet har med lyckat resultat kunna lösas.  
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

 
2. Verksamhetsmål  Status 

Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet.  

Åtgärder  
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning samt hembesök.  

 

VSR har tyvärr inte kunnat genomföra det förebyggande arbetet på grund av Covid-19. Dock 
har VSR kunnat genomföra visa utbildningar digitalt och i mindre grupper. Under hösten 
kommer det förebyggande arbetet förhoppningsvis återgå till det normala. Detta kommer att 
innebära en bättre måluppfyllelse vid årets slut. Dock kommer förmodligen målet inte kunna 
uppfyllas.  

Vi bedömer att målet ej är uppnått då antal tillsyner och utbildningar ej nått upp till målvärdet 
för perioden.  

Detta arbete redovisas i följande tabeller: 

                                                                                                                          

Målvärdet avser hela 2021, utfall avser 1 jan till 31 aug. 
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

 

3. Verksamhetsmål  Status 

Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder 
räddningsinsats.  

Åtgärder  
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, 
brandskyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med 
välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva 
räddningsinsatser. 

 

 
VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för 
att nå måluppfyllnad.   

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har ej kunnat genomföra det förebyggande arbetet på 
grund av Covid-19. Under hösten kommer det förebyggande arbetet förhoppningsvis återgå till 
det normala.  Detta kommer att innebära en bättre måluppfyllelse vid årets slut. Dock kommer 
förmodligen målet inte kunna uppfyllas.  

Redovisning sker i följande tabeller:

       
    
 
Målvärdet avser hela 2021, utfall avser 1 jan till 31 aug.  

 
 
  

0
10
20
30
40
50
60

An
ta

l p
er

so
ne

r

År

Antal personer som 
avtransporteras i ambulans 
vid olyckor som klassas som 

räddningstjänst

Utfall

Målvärde 0
1
2
3
4
5
6
7

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

au
g-

21

An
ta

l p
er

so
ne

r

År. Målvärde 0 för samtliga år.

Antal personer som 
omkommer i olyckor som 

klassas som räddningstjänst

Utfall



 
 

 
 

9 
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4. Verksamhetsmål  Status 
Öka verksamhetens effektivitet och kvalité genom samverkan internt och 
externt.  

Åtgärder  
VSR har inlett samverkan med högre ledning från Räddningstjänsten Östra 
Götaland. 

 

 
Samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande högre ledning. Detta 
samarbete har ökat verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnått en ökad trygghet och 
säkerhet för medlemskommunernas invånare. VSR ingår också i ett samarbete mellan 
Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län.  Syftet är att ha en struktur för 
samverkan mellan länen vid stora händelser.
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 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

 
5. Verksamhetsmål  Status 
Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och 
skadebegränsande åtgärder.  

Åtgärder  
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, 
brandskyddsutbildningar samt hembesök. 

 

 

VSR försöker ständigt förbättra/anpassa sina utbildningar.   

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. Utbildningar till kommunerna har minskat, det gäller både 
brand- och sjukvårdsutbildningar. Anledningen till detta är Covid-19. Under hösten kommer 
det förebyggande arbetet förhoppningsvis återgå till det normala.  Detta kommer att innebära 
en bättre måluppfyllelse vid årets slut. Dock kommer förmodligen målet inte kunna uppfyllas.  

 Redovisning sker i följande två tabeller: 

                     
                                                                                    
Målvärdet avser hela 2021, utfall avser 1 jan till 31 aug.  
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6. Verksamhetsmål  Status 
Vid 100 procent av alla olyckor ska första enhet vara framme inom den tid som 
anges i handlingsprogrammets förmågekarta.  

Åtgärder  
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt 
befintliga avtal med andra räddningstjänster. 

 

 
Vid vissa händelser är förberedelserna på stationen viktigare än tiden att komma iväg snabbt. 
Vid till exempel djurlivräddning behöver man plocka fram utrustning som inte finns på 
brandbilarna.  

Resultatet för perioden blev 98 %.  Vid två skogsbränder var det besvärligt att hitta fram till 
själva brandplatsen. 

Vi bedömer att målet är delvist uppfyllt. Redovisning sker i följande tabell: 
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7. Verksamhetsmål  Status 
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst 
enligt LSO ska en första insats ske av enskilda. 

 

Åtgärder  
Personalen ska bli bättre på att rapportera in enskildas insatser vid olyckor.  

 

Periodens resultat blev 45 %. Vilket vi anser är lite lågt, en åtgärd blir att påminna personalen 
om vikten av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i 
händelserapporterna. 

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60 %. Redovisning sker i följande 
tabell: 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Funktion förebyggande 

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan 
ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor! 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Tillsynsverksamheten har fortsatt gå på tomgång i den rådande pandemin. Funktionen har under 
våren genomfört några få tillsyner och planerat för flera under hösten. 

En medarbetare var med i stabsarbetet under översvämningshändelsen i Vingåkers kommun 
under våren. Arbetet varade i flera veckor och dagliga stabsmöten genomfördes digitalt. 
Stabsarbetet fungerade mycket bra. En stab upprättades även i Katrineholms kommun där 
SVAAB (Sörmland Vatten & Avfall AB) var sammankallande. Staben avvecklades efter ett par 
möten då läget inte var akut för Katrineholms kommun. men även detta stabsarbete fungerade 
bra.  

Utöver att försöka efterleva lagen om skydd mot olyckor har funktionen besvarat tre stycken 
remisser från andra myndigheter. Funktionen har ett bra samarbete med Vingåkers- och 
Katrineholms kommuners andra förvaltningar i ärenden såsom detaljplanering, bygglov, 
serveringstillstånd med mera. Polismyndigheten begär yttrande av räddningstjänsten vid 
ansökningar om allmän sammankomst och offentliga tillställningar. VSR har besvarat fyra 
stycken sådana förfrågningar från polismyndigheten. Sakkunnigutlåtanden begärs in av polisen 
vid olika typer av bränder. VSR har besvarat fyra stycken förfrågningar om sakkunnigutlåtande 
från polismyndigheten.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Utfallet ligger under planerat utfall för januari – augusti.  

Funktion förebyggande hoppas kunna genomföra många LSO/LBE tillsyner under hösten men 
hur utfallet blir beror på hur pandemin utvecklas framöver. 

Nya lagar och föreskrifter inom LSO och LBE är på gång, vissa har redan trätt i kraft  

I augusti skedde en förändring av LBE som skärper kraven kring kontroll på explosiva varor i 
syfte att hindra att såna varor hamnar i fel händer. Detta gör bland annat att fler personer än 
tidigare ska prövas avseende deras lämplighet. Det har därmed blivit tydligare att VSR i form 
av tillstånds- och tillsynsmyndighet ska ta en större roll i det brottsförebyggande arbetet kring 
explosiver. 

Sedan årsskiftet då förändringar i LSO trädde i kraft har MSB haft föreskriftsrätt i hur tillsyner 
enligt LSO ska planeras och utföras. MSB har bestämt sig för att nyttja denna föreskriftsrätt 
och det finns i nuläget en remiss gällande ny föreskrift på detta område. Föreskriften kommer 
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endast i begränsad del påverka hur tillsyner genomförs då VSR sedan tidigare har genomfört 
ett förändringsarbete utifrån de rekommendationer MSB presenterat. Planering av 
tillsynsverksamheten kommer dock att behöva ses över och revideras utefter den nya 
föreskriften. Utifrån att kravet på skriftlig redogörelse enligt LSO försvann kommer ett stort 
arbete behöva genomföras gällande inventering och framtagande av nya arbetssätt på kort sikt, 
men även ett större löpande arbete kommer att behövas för att hålla aktuella register 
uppdaterade. I detta arbete kommer nya samverkansformer att sökas med medlemskommunerna 
och eventuella andra myndigheter. 

Under året har ett arbete påbörjats med framtagande av en ny översiktsplan för Katrineholms 
kommun. I detta arbete kommer en person ur funktion förebyggande att ingå i kommunens 
resursgrupp och arbetet är planerat att fortlöpa till 2024. 
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Nyckeltal 

Nyckeltalen presenteras i tabellform. Sotningsförelägganden fortsätter att minska, förra året var 
siffran 99 och i år är det 11stycken. Det fortsätter att vara högtryck i byggbranschen i 
kommunerna. Det märks tydligt på antal bygglovsremisser som VSR får besvara. Flera stora 
och små evenemang har ställts in på grund av pandemin. Det märks bland annat på antal 
remisser från polisen gällande allmän sammankomst och offentlig tillställning.     

Utöver nedan presenterade nyckeltal har funktionen utfört: 104 stycken rådgivningar gällande 
LSO/LBE, 88 stycken samråd, 43 stycken rådgivningar om sotning samt hanterat 54 stycken 
automatlarmsärenden.  
 
 

Typ av händelse Katrineholm Vingåker Allmänt Summa Målvärde/
helår 

Seveso tillsyn 0 0  0 

100 
LSO tillsyn 6 1  7 
LBE tillsyn 1 0  1 
Samplanerad tillsyn 1 1  2 
Annan tillsyn   0 0 
Totalt    10  
Tillstånd Explosiv    0  
Tillstånd Brandfarlig 2 2  4  
Brfv./Explv. Övrigt   5 5  
Sakkunnigutlåtande   4 4 6  
Remiss 
Serveringstillstånd 

  8 8 20 

Remiss Trafikverket   2 2 2 
Remiss MSB    0 
Remiss Länsstyrelsen   1 1 
Remiss övrigt   2 2  
Remiss Detaljplan   6 6 20 Övriga Planärenden   2 2 
Remiss Offentlig 
tillställning 

  3 3  

Föreläggande Sotning   12 12 500 Byte av Sotare 1   0 
Bygglovsremiss 13 6 38 Castor 57 40 
Remiss Allmän 
sammankomst 

   0  

Summa ärenden:    116 688 
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Funktion räddning 

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader 

En ny sexhjulig terrängmotorcykel är inköpt till verksamheten. Motorcykeln används bland 
annat till skogbränder och transport av personer i svår terräng. Under perioden har vi 
införskaffat en ny övertändningscontainer samt renoverat befintliga byggnader på 
övningsfältet. Övningsverksamheten är en viktig verksamhet för personalens förmåga vid larm. 

Samverkan med RTÖG gällande högre ledning är nu inne på sitt tredje år. Detta samarbete har 
ökat verksamhetens effektivitet och kvalitet samt uppnått en ökad trygghet och säkerhet för 
medlemskommunernas invånare. Samarbetet innebär också att VSR uppfyller de nya 
förskrifterna gällande ledning av kommunal räddningstjänst. Föreskriften träder i kraft 2022-
01-01.  

Civil Insats Persson (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har 
lång framkörningstid fortsätter att bidra till en snabbare hjälp till våra kommunmedborgare. CIP 
har larmats ut vid 24 (20) tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.  

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Larmen I Väntan På Ambulans (IVPA), har minskat under perioden från 22 larm till 16.  
Suicidlarmen har ökat från 12 till 15 larm jämfört med samma period förra året. Trafikolyckorna 
fortsätter att ligga på en hög nivå, 79 larm jämfört med 73 larm under samma period föregående 
år. Larm om brand i byggnad 55 jämfört med 38 motsvarande period förra året. Ökningen skulle 
kunna vara ett resultat av att personer är mera i sin hemmiljö under rådande omständigheter. 
Brand ej i byggnad 28 jämfört med 34 motsvarande period förra året. Både trafikolyckor och 
brand i byggnad har ökat något eller ligger på likvärdig nivå under perioden. Dessa olyckor är 
på en för hög nivå och därför fortsätter VSR att prioritera dessa områden när det gäller det 
förebyggande arbetet genom att bland annat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar och 
hembesök. 

Det har förekommit en del avvikelser gällande bemanningen för Räddningspersonal i 
Beredskap (RiB) under perioden. VSR fortsätter att följa upp dessa avvikelser och redovisar 
dessa i internkontrollen. VSR har genomfört nödvändiga rekryteringar av RiB-personal under 
våren. 

Övningstid 1/1-31/8 - 2021 Antal övade timmar 
Heltidsstyrkan 1 705 (1 297) 
RIB 1 447 (973) 
Summa 3152 (2 270) 
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Antal larm har ökat något på de flesta stationer. Ökningen i Vingåker och Julita beror till stor 
del av flera larm om översvämningar. 

Station Antal larm jan-aug 
2021 

Larm där stationen 
varit delaktig 

Larm jan-aug 2020 

Katrineholm 332 462 321 
Vingåker 76 90 59 
Julita 30 38 16 
Björkvik 15 16 16 
Högsjö 9 58 14 
Summa 462  426 

 

Nyckeltal 

Nyckeltalen används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för 
direktionen och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt förmåga och som 
kvalitetssäkring. 
 

Nyckeltal  
Funktion Räddning 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Jan-
aug 

 
2021 

 

Jan- 
aug 

 
2020 

Antal larm 56 42 42 68 65 81 55 53 462 426 
Antal avvikelser från 
förmågekartans 
framkomsttider 

0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 

 Antal gånger som 
insatspersonal aktivt 
kontaktat drabbade efter 
avslutad insats 

1 0 0 2 18 5 4 6 36 10 

Antal insatser där någon 
försökt hjälpa den/de 
drabbade innan 
räddningstjänsten anlänt 
larmadress. 

2 
20% 

4 
67% 

5 
40% 

4 
57% 

3 
27% 

4 
50% 

4 
57% 

5 
55% 

31 
47% 

24 
35% 

Antal insatser som klassas 
räddningstjänst 10 6 5 7 11 8 7 9 63 68 

Antal medborgare som 
kontaktat VSR efter insats 2 0 3 3 9 3 1 4 25  

25 
 Antal personer som 
omkommer i olyckor som 
klassas som räddningstjänst 

0 2 0 0 0 0 2 0 4  
2 

Antal personer som 
omhändertages på plats i 
olyckor som klassas som 
räddningstjänst 

0 0 1 1 0 1 0 0 3 
 
 
3 

Antal personer som av 
transporteras i ambulans i 
olyckor som klassas som 
räddningstjänst 

3 3 0 1 0 0 1 5 13 16 
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Antal övningstimmar för 
operativ heltidspersonal 213 228 269 268 205 107 234 181 1705 1 099 

Antal övningstimmar för RiB 
personal (Deltidspersonal) 168 148 212 219 199 200 121 180 1447 1 768 

Antal hembesök av 
rådgivande karaktär. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Tid (min) från larm till 
insatsstyrkan anlänt till 
larmadress vid insatser som 
klassas som 
räddningsinsats 

10,3 8,8 9,3 7,4 9,2 16,6 7,6 7,9 9,6 8,1 

Intressanta räddningsinsatser 

2021-05-26: Översvämningar i Vingåker/Högsjö. Långvarigt kraftigt regn orsakade 
översvämningar och baktryck i avloppen så att avloppsvatten fyllde källare. Värmeverket var 
också hotad. 

                   

2021-08-06: Markbrand Fågelö Katrineholm. En Tröska har startat branden då det blivit 
varmgång i remmar. 15 hektar åkermark med spannmål brann upp, samt tröskan. Två 
helikoptrar beställdes från MSB, samt två extra gödseltunnor av Maskinringen. Inriktningen 
från räddningsledaren blev att förhindra ytterligare spridning till omkringliggande åkrar och 
skog. 

 

                 



 
 

 
 

19 
 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

Funktion verksamhetsstöd 

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader 

Precis som förra året har funktion verksamhetsstöd påverkats av den pågående pandemin. 
Funktionen har arbetat med att kunna genomföra utbildningar digitalt, ett arbete som krävt såväl 
fantasi som samarbete mellan många personer då egentligen ingen har vare sig erfarenhet eller 
kunskaper kring digitala utbildningar och den utrustning som krävs. Dock har det gjorts med 
entusiasm och en stor vilja hos personalen att lösa uppdraget, vilket också gjort att det fungerat 
väldigt bra.  Funktionschef för verksamhetsstöd är ansvarig för arbetet med förbundets 
informationssäkerhetsarbete. Det är ett uppdrag som kräver tid och gott samarbete med övriga 
medarbetare. Arbetet går enligt plan och målet är att informationssäkerhet ska bli en integrerad 
del i det löpande arbetet för samtlig personal och att det inte betraktas som en separat uppgift 
som vi arbetar med under en begränsad tid och sen anser är klart.   

Fixar-tjänsten har haft färre besök under våren och sommaren än i vanliga fall. Kanske är vissa 
äldre personer fortfarande försiktiga med att träffa personer utanför det egna hushållet eller så 
har de som han normalt sätt hjälper hittat andra sätt under tiden verksamheten låg nere. Vi 
hoppas på att antalet som nyttjar tjänsten ökar igen under hösten. Hittills har vi gjort inlägg på 
Facebook för att påminna, räcker inte det får vi fundera på andra sätt att nå ut till målgruppen, 
till exempel genom att ta hjälp av anhörigcentralen för att påminna om att tjänsten fortfarande 
finns.   

Service-gruppen jobbar på med de uppgifter som finns. En del av de arbetsuppgifter som gjorts 
av service-gruppen har med utbildningsverksamheten att göra. Till exempel att ställa iordning 
i utbildningslokalen samt att fixa fika och hämta lunch. När utbildningar på plats kommer igång 
igen nu under sensommaren och hösten är det även positivt för service-gruppen då de får 
tillbaka arbetsuppgifter som de tidigare utfört. 

 

Deltagare i vår duktiga servicegrupp. Foto, VSR 
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Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Det löpande arbetet för funktionen har fungerat bra hittills. Budgetförutsättningarna för 2022 
innebär inte de stora utmaningar som vi hade inför 2021 utan budgeten kommer vara klar för 
beslut till direktionsmötet i slutet av september. Arbetet med informationssäkerhet kommer att 
fortgå, målet är att all personal genomfört utbildning via MSB under hösten samt fått en intern 
utbildning. Styrdokument ska vara klara, samverkade och beslutade i ledningsgrupp i samband 
med att övriga dokument revideras vid årets slut eller i början på nästa år.  

Utbildningarna börjar starta upp på riktigt igen. Många skolutbildningar är bokade under 
september och oktober, vilket känns väldigt bra.  

Rutiner och arbetssätt har fungerat väl under 2021 och följs upp i internkontrollen för 2021. 
Funktionen granskar sitt eget arbete löpande genom stickprov i redovisningen. 
Kontrollmomenten dokumenteras och följs upp för att undvika att samma fel görs igen. 
Upptäckta fel rättas i redovisningen av ekonom och återkopplas vid behov till berörd person så 
att det blir rätt framöver.  

Fixar-tjänstens besök har på grund av rådande 
omständigheter, som tidigare nämnts, varit 
färre än tidigare år men på ungefär samma nivå 
som 2020. Nu arbetar vi för att få fler invånare 
att boka in besök igen. Förhoppningsvis 
kommer även några informationsträffar att 
kunna genomföras under hösten. 

 

 

                                                                                                        Så här kan det se ut när Fixar-tjänsten hjälper till. Foto, VSR.                                                                                                          

 

Fixar-tjänsten jan-aug 2021 Vingåker 
(föregående år) 

Katrineholm 
(föregående år) 

Besök 20 (27) 188 (179) 
Informationsträffar  0 (0) 0 (0) 
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Extern utbildning/information 

Viktiga händelser under årets första åtta månader 

Utbildningar har i första hand genomförts digitalt. Under våren gjorde vi iordning en av 
lokalerna på Flamman med kamera, mikrofon och belysning för att kunna genomföra digitala 
utbildningar. De utbildningar som vi har genomfört digitalt är grundläggande 
brandskyddsutbildning för ett HVB-hem samt utbildning för personal inom LSS-verksamheten 
i Katrineholms kommun.  

Grundläggande brandskyddsutbildning (GBU) har genomförts för personalen på äldreboendena 
Ekgården och Humlegården i Vingåker under maj och juni. Dessa utbildningsinsatser 
genomfördes på plats i små grupper om max åtta personer och med vaccinerade instruktörer 
från VSR. Utbildningarna genomfördes på plats då behovet fanns av att även få med den 
praktiska delen i GBU gällande handbrandsläckning. 

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning 

Under sommaren har ett ökat behov märkts av och vi har många utbildningar planerade inför 
hösten, såväl skolutbildningar som övriga utbildningar. Utbildningar genomförs så smittsäkert 
som möjligt och vi anpassar antal deltagare utifrån storlek på lokal och i enlighet med gällande 
restriktioner. Att kunna genomföra utbildningar är en förutsättning för att nå uppsatta 
verksamhetsmål och vi kommer göra allt vi kan för att kunna fortsätta utveckla 
utbildningsverksamheten. Bland annat genom att genomföra vissa delar digitalt, vilket vi tror 
kommer vara ett önskemål även framöver.  
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Nyckeltal 

Nyckeltalen används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för direktionen 
och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och som kvalitetssäkring.  
 
Nyckeltal  Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug  

Jan-
aug 
2021 

 
Jan- 
aug 
2020 

 
Brandskyddsutbildningar  

          

Antal brandutbildningar 0 0 0 4 7 11 1 0 23 21 
Antal brandutbildade skolelever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 
Antal brandutbildade från 
landsbygden 0 0 0 12 29 50 0 0 91 120 

Totalt antal brandutbildade 0 0 0 19 111 108 10 0 248 441 

 
Trafikutbildningar  

          

Antal trafikutbildade elever 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 
Antal trafikutbildade från 
landsbygden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 

Totalt antal trafikutbildade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 

 
Sjukvårdsutbildningar  

          

Antal sjukvårdsutbildade från 
landsbygden 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 
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Totalt antal sjukvårdsutbildade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 

Övrig utbildning/information            
Antal övriga utbildningar och 
informerade personer 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 0 0  

0 0  
0 

           
Antal personer CIP 
grund/fortbildning 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0  

Totalt antal 
utbildade/informerade 0 0 0 19 111 108 10 0 248 958 

 
  



 
 

 
 

23 
 -VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle - 
 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk 
ställning 

Ekonomisk redovisning per 2021-08-31  

Resultatet för januari till och med augusti 2021 uppgår till -932 tkr. Främst beror underskottet 
på att förbundets intäkter är lägre än budgeterat för extern utbildning samt för utförda tillsyner 
och tillstånd. Kostnad för pensioner ger ett utfall på -531 tkr vilket beror på att man justerat 
parametern för förväntad framtida livslängd vid framtagande av pensions-prognosen.  Detta är 
en engångskostnad för 2021. 

Prognos 2021 

Prognos för VSR helåret 2021 är ett underskott om -1 410 tkr totalt. Även om 
utbildningsverksamheten är igång så kommer vi inte nå budget för intäkter. Likaså kommer 
intäkter för tillsyner inte att nå budget för 2021.  

Prognos för verksamhetsmålen är att mål 2, 3, 5 och 7 inte kommer att uppnås på grund av den 
rådande situationen. VSR har inte genomfört utbildningar i den omfattning som normalt görs, 
det gäller framförallt skolutbildningar. Det kommer heller inte kunna tas ifatt under hösten utan 
vissa årskurser kommer inte att få de planerade utbildningarna. Då måluppfyllelsen för dessa 
mål till stor del avgörs via mätning av antal utbildade samt antal genomförda tillsyner, är 
prognosen att dessa mål inte kommer att uppfyllas till årets slut.   

Balanskravsresultat 
VSR uppfyller ej balanskravet i och med att periodens justerade resultat ger ett negativt resultat 
om -932 tkr. Prognos för helåret är - 1 410 tkr. 

Årets resultat enligt resultaträkningen 932 tkr 
Samtliga realisationsvinster 0 
Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet 0 
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper 0 
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper 0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 932 tkr 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 
Balanskravsresultat 932 tkr 
I anspråkstagande av öronmärkta projektmedel 0 
Justerat resultat 932 tkr 
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Väsentliga personalförhållanden 

Arbetsmiljöarbete 

Ett led i VRSs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett 
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband. Dessutom erbjuds 
anställda ett friskvårdsbidrag. Skyddsronder har genomförts på samtliga stationer. 

Mångfaldsarbete 

VSR är medlem i Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). NJR verkar för en jämställd 
räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna sig trygga och 
välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år. VSRs relativt nya brandstation 
ger större möjligheter till en mer jämställd arbetsplats.    

Kompetensutveckling 

Åtta personer har genomfört MSBs utbildning Grundutbildning för räddningspersonal i 
beredskap (GRiB).  

Sjukfrånvaro 

En verksamhet med 3–5 % sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I 
rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En 
sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: Enligt systematiska 
arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller 
vid de enskilda stationerna. 

 
Sjukfrånvaro Heltid RiB 

<29 år dagar, % 

 
5 (0) 

1,4 (0) 
 

0 (0) 
0 (0) 

30–49 år dagar, % 

 
46 (59) 

1,54 (1,47) 
 

32 (10) 
2,9 (0,9) 

50 <dagar, % 

 
20 (52) 

1,14 (3,7) 
 

25 (10) 
4,1 (1,6) 

Totalt dagar, % 
 

71 (111) 
1,39 (1,87) 

 

57 (20) 
2,8 (1,0) 
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Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och 
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10. 
 

Pensionskostnader 

För 2021-08 ökade kostnaden med 1 987 tkr jämfört med samma period föregående år. Bland 
annat förklaras det av att den framtida förväntade livslängden justerats under 2021, vilket ger 
ett engångsbelopp under detta år.  

Pensionskostnader   2021-08-31   2020-08-31 2020-12-31 2019-08-31 
Pensionsutbetalningar 434 414 601 1 469 
Avgiftsbestämd ÅP 607 624 980 990 
Avsättning framtida utbetalningar 919 -838 -777 -2 866 
Löneskatt 523 135 293 33 
Framtida värdesäkring 194 355 404 541 
 Summa 2 677 690 1 501 167 

Förväntad utveckling 
Räddningstjänsten kommer i framtiden att behöva prioritera sitt arbete annorlunda mot idag. 
Även om den ”traditionella” verksamheten att rycka ut och snabbt vara på plats när en olycka 
har skett kvarstår, så kommer kraven på att verksamheten arbetar mer långsiktig och 
förebyggande att öka ännu mer. Samhällsförändringar, förändringar i olyckslandskapet och 
ökade krav på samarbete över såväl geografiska som organisatoriska gränser bidrar till att fokus 
för räddningstjänstens arbete behöver förflyttas. Därtill kommer den tekniska utvecklingen som 
förändrar kommunikationslandskapet, ger utökade möjligheter till övervakning och larm och 
automatisering samt driver på utveckling av nya material och släckningsprodukter och metoder. 

I och med den nya lagstiftningen (LSO) har MSB arbetat fram fyra föreskrifter för att vägleda 
räddningstjänsterna i arbetet med den nya lagstiftningen. Detta kommer bli en utmaning för 
VSR de närmaste åren att anpassa sin verksamhet utifrån de nya föreskrifterna. De nya 
förskrifterna gäller följande: övergripande ledning av räddningstjänsten, hur kommunens tillsyn 
ska planeras och utföras, handlingsprogrammens struktur och innehåll samt innehållet i de 
olycksrapporter som skickas till MSB. 

Utbildningsverksamheten är på gång igen med många bokningar. Troligtvis kommer 
efterfrågan på digitala utbildningar finnas kvar till viss del då det är ett effektivt sätt att 
genomföra utbildningar utan att personalen behöver förflytta sig. Att på olika sätt använda den 
teknik som vi tvingats lära oss under pandemin bör vi se som en förstärkning i det framtida 
arbetet. Vi sparar såväl tid som pengar och är förberedda om liknande situationer uppstår igen.  
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RESULTATRÄKNING  
Redovisning i tkr 
20210101–20210831 

Not Utfall 
jan-aug 
2021 

Budget 
jan-aug 
2021 

Prognos 
jan-dec 
2021 

Utfall 
jan-aug 
2020 

Utfall 
jan-aug 
2019 

       
Verksamhetens intäkter 1 2 463 2 896 3 055 2 797 3 162 
Verksamhetens kostnader 2,3 -28 522 -28 191 -42 115 -24 206 -25 940 
Avskrivningar 4,6 -1 776 -1 800 -2 700 -1 721 -1 654 
Verksamhetens 
nettokostnader 

 -27 835 -27 094 -41 760 -23 130 -24 432 

       
Kommunbidrag 5 27 102 27 102 40 653 27 769 27 238 
Verksamhetens resultat  -733 8 -1 107 4 639 2 806 
       
Finansiella intäkter       
Finansiella kostnader  -199 -5 -299 -361 -499 
Resultat efter finansiella 
poster 

 -932 3 - 1406 4 278 2 307 

       
Reducering av samtliga 
realisationsvinster 

 0     

Justering för 
realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

 0     

Justering för 
realisationsförluster 
enligt undantagsmöjlighet 

 0     

Orealiserade förluster i 
värdepapper 

 0     

Just. för återföring av 
orealiserade förluster i 
värdepapper 

 0     

Årets resultat  -932 3 -1 406 4 278 2 307 
       
Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

      

Användning av medel till 
resultatutjämningsreserv 

      

Balanskravsresultat  -932 3 -1 406 4 278 2 307 
       
Avgår ianspråktagande av 
öronmärkta projektpengar 

9      

Justerat resultat  -932 3 -1 406 4 278 2 307 
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DRIFTREDOVISNING  
Driftredovisning i tkr 
20210101–20210831 

Utfall 
2021-08 

Budget 
2021-08 

Avvikelse 
2021-08 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

Intäkter      
Kommunbidrag 27 173 27 103 70 40 653 41 653 
Extern utbildning 100 933 -831 1 400 614 
Automatlarm 994 987 8 1 480 1 187 
Avtal Högsjö 231 250 -18 374 373 
Tillstånd explosiva varor 37 93 -56 140 160 
Tillsyn 5 167 -162 250 211 
Fixar-tjänsten 215 215 0 323 313 
Övriga intäkter 809 251 558 377 2 044 
Finansiella intäkter   0   
Summa intäkter 29 565 30 000 -434 44 998 46 555 
      
Kostnader      
Driftskostnader 8 169 8 871 702 13 307 16 914 
Personalkostnader 14 233 13 811 -422 20 714 19 621 
Pensionskostnader 1 955 1 424 -531 2 136 804 
Arbetsgivaravgifter 4 159 4 070 -88 6 105 5 868 
Arbetsmarknadsförsäkringar 7 15 8 23 27 
Avskrivningar 1 776 1 800 24 2 700 2 588 
Övriga kostnader 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 199 5 -194 8 411 
Summa kostnader 30 497 29 997 -935 44 994 46 232 
      
Resultat -932 3 -935 4 323 

 
 
Resultat per funktion 

Resultat, tkr Utfall 2021-08 Budget 2021-08 Avvikelse 2021-08 Utfall 2020 

Direktion och ledning 21 090 21 170 -80 35 929 
Funktion verksamhetsstöd -5 873 -5 231 -643 -9 518 
Funktion räddning -15 705 -15 488 -218 -25 265 
Funktion förebyggande -443 -449 5 -823 
Årets resultat -932 3 -935 323 
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BALANSRÄKNING 
Redovisning i tkr 
20210101–20210831 

Not 2021-08-31 2020 2019 

TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     

     
Materiella anläggningstillgångar 6    
Fastigheter  10 016 10 327 10 793 
Fordon  13 337 14 546 14 439 
Inventarier  2 306 2 562 2 681 
Summa anläggningstillgångar  25 659 27 435 27 912 
     
Omsättningstillgångar     
Fordringar 7 1 552 3 254 3 575 
Kassa  0 2 2 
Bank  6 701 5 321 3 035 
Summa omsättningstillgångar  8 253 8 577 6 612 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  33 912 36 012 34 524 
     
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

    

Eget kapital, inkl. periodens 
resultat 

    

Eget kapital 8 10 993 10 670 7 197 
Periodens resultat  -932 323 3 474 
Summa eget kapital  10 061 10 993 10 670 
     
Avsättningar 10    
Pension  15 665 14 553 14 926 
Löneskatt  3 800 3 531 3 621 
Summa avsättningar  19 465 18 084 18 547 
     
Skulder     
Långfristiga skulder  0 0 289 
Kortfristiga skulder 11 4 386 6 935 5 018 
Summa skulder  4 386 6 935 5 306 
     
SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 33 912 36 012 34 524 
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INVESTERINGSREDOVISNING  
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under perioden har inga 
investeringar gjorts. De två bilar som är budgeterade för 2021 kommer försenas, inköp sker 
2022, investeringsbudget flyttas med till nästa år. Periodens bruttoinvesteringar uppgår till: 
 

Objekt Budget 
2021 

Utfall 
jan-aug 
2021 

Budget 
2020 

Utfall 
2020 

Avskriv. 
tid (år) 

Fastigheter:   0 200 0 30 
Fordon: 5 650 0 2 097 2 168 10/15 
Inventarier: 420 0 461 268 10 
Summa 6 070 0 2 758 2 436  
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KASSAFLÖDESANALYS  
 
 

Kassaflödesanalys i tkr 
20200101–20201231 

Not 2021-08-31 
tkr 

2020-12-31 
tkr 

2019-12-31 
tkr 

     
Den löpande verksamheten     
Årets justerade resultat  -932 323 3 474 
Avsättning för projekt 9 0 0 0 
Justering för av- och nedskrivningar 6 1 776 2 588 2 505 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 12 1 382 -463 -2 889 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 2 225 2 447 3 089 

     
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  1 702 321 -1 028 
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  -2 550 1 918 -5 329 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 378 4 686 -3 268 
     
Investeringsverksamheten     
Investering i materiella tillgångar  0 -2 436 -1 321 
Försäljning av materiella tillgångar  0 325 22 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -2 111 -1 299 
     
Förändring skuld finansiell leasing   -289 -143 
     
Summa kassaflöde  1 378 2 286 -4 710 
     
Likvida medel vid periodens början  5 323 3 037 7 747 
Likvida medel vid periodens slut  6 701 5 323 3 037 
Förändring av likvida medel  1 378 2 286 -4 710 
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Nothänvisningar  
Not 1 Verksamhetens intäkter   

  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Avgifter o ersättningar 1 663 3 492 2 442 
Extern utbildning 100 614 1 311 
Övriga rörelseintäkter 700 796 954 
Summa  2 463 4 902 4 708 

 
Not 2 Verksamhetens kostnader   

  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Personalkostnader 18 398 25 522 26 264 
Kostnader material 2 849 8 293 4 870 
Lokalhyror 4 027 6 063 5 647 
Tjänster 1 024 2 217 2 246 
Avskrivningar 1 776 2 588 2 505 
Skatter, avgifter och försäkringar 268 340 221 
Pensionskostnader 1 955 798 -414 
Övriga kostnader 199 411 550 
Summa  30 497 46 232 41 889 

 
 

Not 3 Kostnad för revision 

Perioden har inga kostnader för revision. 

 
 

Not 4 Avskrivningar 

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde 
och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5-30 år och påbörjas 
månaden efter att investeringen tagits I bruk. Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon 
15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år. 
Inga avskrivningar görs på mark. 

 
 

Not 5 Kommunbidrag   
  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Vingåkers kommun, 21% 5 638 8 733 8 635 

Katrineholms kommun, 79% 21 464 32 920 32 020 

Summa  27 102 41 653 40 655 
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Not 6 Anläggningstillgångar        
Belopp i tkr Fastigheter Julita/Björkvik Övningsfält 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 
Bokfört ingående värde 2 588 12 354 14 943 14 943 14 221 
Årets anskaffningar      722 
Försäljning/utrangering      
Delsumma     14 943 14 943  14 943 
Ack avskrivning -916 -3 700 -4 616 -4 150 -3 703 
Avskrivningar -56 -254 -310 -466 -447 
Försäljning/utrangering 0 0 0 0 0 
Summa fastigheter 1 616 8 400 10 016 10 327 10 793 
            

Belopp i tkr Inventarier Fordon 

Inventarier 
och 

maskiner 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 
Bokfört ingående värde inkl. leasing 30 311 5 881 36 192 34 131 33 788 
Årets anskaffningar    2 436 599 
Försäljning/utrangering     -133 
Delsumma     36 192 36 567 34 254 
Ack avskrivningar -15 764 -3 319 -19 084 -17 012 -15 189 
Avskrivningar inkl leasing -1 209 -256 -1 465 -2 122 -2 050 
Avslut leasing    -325  
Försäljning/utrangering      104 
Summa inventarier 13 337 2 306 15 643 17 108 17 120 
Summa anläggningstillgångar   25 659 27 435 27 912 

 
 

Not 7 Fordringar   
  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar 652 356 898 

Fordran moms 88 1 367 651 
Förutbetalda kostnader 0 0 0 

Skattekonto 0 5 346 
Övriga kortfristiga fordringar 811 1 527 1 680 

Summa  1 552 3 254 3 575 

 
Not 8 Eget kapital   

  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital 10 993 10 670 7 197 
Därav projektmedel avsättning 4 972 4 972 1 498 
Årets avsättning 323 0 0 
Ianspråktagande av projektmedel under året 0 0 0 
Summa projektmedel 5 295 4 972 1 498 
Årets resultat -932 323 3 474 
Summa eget kapital 10 061 10 993 10 670 
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Not 9 Projektmedel 
 

Not 9 Projektmedel  Utfall Budget 

Belopp i tkr 2021-08-31 2021-12-31 

Pensionskostnader, avsättning 2021 323 5 295 

Summa 0 5 295 

Projektmedel summa avsättning 5 295 5 295 

 
 

Not 10 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel   
  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 
Förmånsbestämd ÅP 5 158 4 408 4 505 
Särskild avtalspension 10 507 10 035 10 048 
Ansvarsförbindelser 0 0 0 
Särskild löneskatt 3 800 3 504 3 531 
Avsatt till pensioner 19 465 17 947 18 084 
Finansiella placeringar 0 0 0 
Återlånade medel 19 465 17 947 18 084 
VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med visstidsförordnande 
enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL. 

 
Avsättningar för pensioner enligt prognos, augusti 2021 
  
Belopp i tkr 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31 

Ingående avsättning 18 084 18 547 18 547 
Pensionsutbetalningar -434 -414 -601 
Nyintjänad pension 1 603 443 544 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 193 355 404 
Förändring löneskatt 270 -116 -90 
Övrigt -251 -868 -719 
Summa avsättningar för pensioner inkl. löneskatt 19 465 17 947 18 084 
    
Aktualiseringsgrad 100% 100% 100% 
    
Specifikation avsatt till pensioner    

Särskild avtalspension 10 507 10 035 10 048 

Intjänad förmånsbestämd ålderspension 5 158 4 408 4 505 

PA-KL pensioner 0 0 0 

Summa pensioner 15 665 14 443 14 553 

Löneskatt 3 800 3 504 3 531 

Summa avsatt till pensioner 19 465 17 947 18 084 
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Not 11 Kortfristiga skulder   

  

Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Pensionsskuld, individuell del 607 888 909 
Löneskatt pensionsskuld, individuell del 147 215 221 
Semesterlöneskuld 1 215 1 466 1 515 
Komptidsskuld 139 108 86 
Leverantörsskuld 266 2 157 951 
Momsskuld 104 0 0 
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 820 1 034 437 
Sociala avgifter/källskatt 1 088 1 067 899 
Summa 4 386 6 935 5 018 

 
 

Not 12 Övriga ej likviditetspåverkande poster 
  
Belopp i tkr 2021-08-31 2020-12-31 2019-12-31 

Förändring pensioner inklusive utbetalningar 1 112 -373 -2 325 
Förändring löneskatt pensionsavsättning 270 -90 -564 
Summa 1 382 -463 -2 889 
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Redovisningsprinciper

Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed, med undantag av att vi inte 
har dokumenterat redovisningssystemet.  

Leverantörsfakturor inkomna efter månadsskiftet 08-09, men hänförliga till augusti har i 
huvudsak skuldförts och belastat periodens resultat. 

Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden. 

Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsförts. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med 
löneredovisningen. 

Personalomkostnadspålägg har interndebiterats verksamheten med 42,73 %. I detta pålägg 
ingår kostnader för pensioner. 

Utställda fakturor efter periodens slut, men hänförliga till redovisningsperioden har i flertalet 
fall fordringsförts och tillgodogjorts periodens resultat. 

Pensionsskulden har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före 
förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse.  

Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras 
som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett 
basbelopp klassificeras som en korttids inventarier och kostnadsförs direkt 

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag, 
anslutningsavgifter, statsbidrag mm.  

Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. Inför 
2018 införs ett nytt ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas. 
Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas. 

Avskrivningar görs under en period om 5-30 år, och påbörjas mån efter att investeringen tagits 
i bruk. 
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Begreppsförklaring 

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i 
verksamheten. 

Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. 
Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan. 

Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på 
balansdagen. 

Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det 
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare 
ekonomi. 

Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. 
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod. 

Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc. 

Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. 
Finansieras med skattemedel. 

Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än 
ett år. 

Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida 
medel, kortfristiga fordringar och förråd. 

Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de 
hör. 

Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna 
kapitalet förändrats under året. 

Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna 
finansierade tillgångar. 

 

 



Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst
2021-10-11

Kommunfullmäktige i
Katrineholm
Vingåker

Utlätande su s eende del&rsrapp ort z o z I
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är fiirenligt med de mål fiir den ekonomiska
ftirvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och fleråisplanen.

Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport per
2021-08-31. En översiktlig granskning ?ir väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på
detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som uiarbetats av pwC.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands Räddningstjänst inte kommer
att uppnå ekonomisk balans for 2021, med ett ftirväntat balanskravsresultat pä -1,4 mnkr per helår.

Finansiella mål och verksamhetsmål som kan kopplas till god ekonomisk hushållning finns. Dessa har
fastställts av direktionen.

Revisorerna bedömer att:

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omstiindigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade re-
sultatet skulle vara ftirenligt med de finansiella mål som fullmiiktige fastställt ibudget2}2l.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omstiindigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade re-
sultatet inte skulle vara delvis ftirenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i
budget202l.
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Granskning av
delårsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 - 2021-08-31. Uppdraget ingår som
en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2021.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga :

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja

Grundat på vår översiktliga granskning har det
inte kommit fram några omständigheter som
ger oss anledning att anse att delårsrapporten
för Västra Sörmlands Räddningstjänst inte, i

allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed iövrigt.
Bedömningen är att balanskravet per
2021-12-31 inte kommer att uppfiTllas.

I

Är resultaten i

delårsrapporten förenliga
med de av fullmäktige
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. fi nns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis

Grundat på vår översiktliga granskning av
delårsrapportens återrapporteri ng ha r det inte
kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att det
prognostiserade resu ltatet sku I le va ra fören ligt
med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2021.

Grundat på vår översiktliga granskning av
delå rsrapportens återrapporteri ng ha r det inte
kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara
delvis förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

#

}
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Inledning
Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna till 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.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

G ra nskn in gen ska besva ra följa nde revisionsfrågor:

o Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

o Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

o Förvaltningsberättelsens innehåll,

o 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.

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. Detta PM är skrivet i awikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den g ra nskade delå rsra pporten faststäl ldes av d i rektion en 2021 -09-29

3
IrHrc

3



Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och funktionsansvarig
verksamhetsstöd.
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

lakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för
perioden uppgår till -932 tkr. Prognosen visar på ett underskott om 1 406 tkr vilket till
största del kan hänföras till uteblivna intäkter från utbildningar och tillsyner som ej
kunnat genomföras i den omfattningen som var tänkt på grund av pandemin.

Pensionskostnaderna förväntas dessutom bli högre än budgeterat vilket förklaras av att
parametern för förväntad framtida livslängd har justerats under året.

Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Västra Sörmlands
Räddningstjänst inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god

redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet per

2021-12-31 inte kommer att uppfyllas.

God ekonomisk hushållning

lakftagelser

MåI

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2021.

Av redovisningen framgår att det ett av två finansiella mål utvärderas. Målet att VSR ska
ha ett positivt årligt resultat bedöms inte komma att uppfyllas. Det andra målet, att
reinvesteringar ska ske med förbundets egna medel utvärderas först vid årets slut.

Av redovisningen framgår att två av sju verksamhetsmål uppnås och ett mål kommer
delvis att uppnås. Att fyra mål inte uppnås förklaras av att verksamhetens begränsats av
covid-19. De målsom inte uppnås är inom områdena:

o Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet
o Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder

räddningsinsats
o Ökad kunskap och förmåga hos altmänheten om olycksförebyggande och

skadebegränsande åtgärder.
o Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO

ska en första insats ske av enskilda.

Utvärdering av måluppfiTllelsen sker per helår i enlighet med lagens krav

.3
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Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet skulle vara förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt i budget 2021.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis forenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

Rekommendationer
G ranskn in gen föra n leder i n g a rekommendationer.

2021-10

Rebecka Hansson

}
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Erika Andersson



Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseGoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Västra Sörmlands Räddningstjänst enligt de villkor och under de förutsåttningar som framgår av projektplan.
PwC 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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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-11-24 1 (1)

§ 205 KS/2021:351  041

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2021 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten från Vårdförbundet Sörmland för 2021 till 
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har överlämnat delårsrapport för perioden 
januari till och med augusti 2021 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller 
motsvarande i medlemskommunerna för kännedom. 

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 
631 tkr, orealiserade vinster 879 tkr. Prognosen för helåret 2021 är 807 tkr. 
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-12

 Skrivelse, Vårdförbundet Sörmland 

 Delårsrapport för perioden 2021-01 -01– 2021-08-31, Vårdförbundet 
Sörmland

 Granskning av delårsbokslut 2021 för Vårdförbundet Sörmland, EY

 Utlåtande avseende delårsrapport 2021, revisorerna i Vårdförbundet 
Sörmland

Beslutet skickas till:

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-11-12
Vår beteckning

KS/2021:351 - 041Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2021

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

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har överlämnat delårsrapport för perioden 
januari till och med augusti 2021 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller 
motsvarande i medlemskommunerna för kännedom. 

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 631 
tkr, orealiserade vinster 879 tkr. Prognosen för helåret 2021 är 807 tkr. Bedömningen i 
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar

 Skrivelse, Vårdförbundet Sörmland 

 Delårsrapport för perioden 2021-01 -01– 2021-08-31, Vårdförbundet Sörmland

 Granskning av delårsbokslut 2021 för Vårdförbundet Sörmland, EY

 Utlåtande avseende delårsrapport 2021, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Akt
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Inledning 

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari 

2021 till och med 31 augusti 2021. Delårsrapporten utgör en väsentlig del av den löpande 

uppföljningen av Vårdförbundet Sörmlands verksamhet och ekonomi. 

Inför arbetet med delårsrapporten 2021 har strukturen på delårsrapporten setts över utifrån aktuella 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en hel del förändringar 

när det gäller rubriker och innehåll jämfört med 2020.  

I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande Vårdförbundet 

Sörmlands verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutande målen och de ekonomiska 

ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen 

följer den som planerats.  

 

Verksamhetens utveckling under perioden 

Perioden har i hög utsträckning fortsatt präglats av coronapandemin. Vårdförbundet Sörmland har 

anpassat och följt myndigheters rekommendationer med syfte att minska smittspridningen och 

säkerställa en trygg och säker vård, vilket har påverkat beläggningen på Vårnäs behandlingshem och 

antalet besök på familjerådgivningen.  

I grunden har Vårdförbundet Sörmland en stabil ekonomi med goda förutsättningar genom årliga 

anslag från medlemskommunerna och genom anslag från Region Sörmland för avgiftnings-

verksamheten. Verksamheten vid Vårnäs behandlingshem är även beroende av intäkterna för de 

externa placeringarna från andra uppdragsgivare, liksom den förlänga behandlingen för kvinnor och 

män i de så kallade halvvägshusen. Det ekonomiska utfallet för Vårnäs bestäms i hög grad av 

intäkternas storlek i denna del. Pandemin har medfört lägre intäkter från den förlängda behandlingen 

och externa placeringar.  

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 631 tkr, 

orealiserade vinster 879 tkr. Föregående år var resultatet 1 844 tkr för motsvarande period. Vårnäs 

behandlingshem visar ett positivt delårsresultat med 925 tkr. Familjerådgivningen visar ett positivt 

resultat med 706 tkr Prognosen för helåret 2021 är 807 tkr. Det som främst lyfter resultatet är 

orealiserade vinster, ersättning från staten för sjuklönekostnader och ersättning från 

arbetsförmedlingen. Det egna kapitalet uppnår det finansiella målet. 
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Vårdförbundet Sörmland 

Översiktlig beskrivning 

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fem kommuner i Sörmland som medlemmar. 

Medlemskommunerna är Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. 

Vårdförbundet – direktion och ledning. Förbundsdirektionen har fem ordinarie ledamöter och fem 

ersättare, en ordinarie ledamot och en ersättare för varje medlemskommun. Tre insynsråd från Region 

Sörmland ingår också i direktionen. Direktionen har haft fyra sammanträden under delårsperioden till 

och med augusti 2021.  

Direktionens arbetsgrupp, som består av fem ledamöter – en från varje medlemskommun – samt ett 

insynsråd från Region Sörmland under ledning av ordförande, arbetar särskilt med utvecklings- och 

förnyelsefrågor för förbundet. Arbetsgruppen är även beredningsorgan för ärenden inför direktionens 

sammanträden.  

 

 

Ansvars- och verksamhetsområden 

Förbundets primära uppgift är att lösa viktiga samhällsfrågor inom det sociala området för 

medlemskommunerna. Detta görs genom att verksamheter som förbundet är huvudman för utformar 

innehållet i insatserna så att de främjar hjälp till självhjälp för individerna. Verksamheterna 

kännetecknas också av lättillgängliga insatser – såväl i öppna som slutna former.  

Verksamheterna vid Vårdförbundet Sörmland består av 

• Vårnäs behandlingshem som behandlar vuxna som missbrukar alkohol och droger. 

• Familjerådgivning, som bedriver rådgivning till familjer 

• CTL-utbildning, certifiering i tolvstegsbehandlingens läroprocesser 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Verksamhetsrapport 

Vårdförbundet Sörmland påverkas fortsatt av coronapandemin och vissa anpassningar som infördes 

förra året kvarstår under årets åtta första månader med placeringar i enkelrum i stället för dubbelrum. 

Vårnäs var tidigt ute med att anpassa verksamheten utifrån smittskyddskydd och omgivande 

förutsättningar. Under året har man succesivt öppnat upp utifrån gällande rekommendationer. Det 

finns nu upparbetade rutiner med hänsyn till coronapandemin i verksamhetsplaneringen. Vi har gjort 

mindre av det vi ska göra men från slutet av augusti har vi åter kunna belägga i dubbelrum. 

 

Volymutveckling 

Styrmått 

Utfall jan-

aug  2021 

Prognos 

2021 

Utfall jan-

aug 2020 Utfall 2020 

Vårnäs     

Antal genomförda vårddygn, minst 

8000 dygn/år 3331 8000 4101 5516 

Genomsnittlig dygnsbeläggning, 23 
patienter/dygn 13,71 23 16,81 15,08 

Väntetiden för inskrivning, max 14 

dagar 24 14 17,5 16,25 

Andel nöjda patienter/beställare, 
minst 75% 92,8% 93% 76,6 % 92,2% 

Antalet genomförda avgiftningar, 
minst 150/år 77 150 123 159 

Kostnader för investeringar/underhåll 

i lokaler, minst 3% av omsättningen 5% 10% 50 tkr 4,14% 

Kostnader för kompetensutveckling, 
minst 1% av omsättning 0,03% 1% 56 tkr 0,8% 

Minst 20 timmars handledning/år 21 35 6 12 

     

Familjerådgivningen     

Antal bokade samtal 1155 2100 1254 2010 

Antal genomförda samtal 843 1500 880 1455 

Medelväntetiden från tidsbokning till 
tidpunkt för samtal, max 14 dagar 11 14 8 8 

Andelen nöjda klienter, minst 80%  90%  95% 

Antal nya ärenden 
                                    
302                       480 295 454 

Antal pågående ärenden vid 
periodens slut 223 250 232 227 

Antal avslutade ärenden 288 470 287 457 

Kostnad för kompetensutveckling, 
minst 1% av omsättningen 1,1% 5% 27 tkr 1,4% 

 

Kommentar 

Ang väntetid till Vårnäs: Under perioden maj till och med augusti kunde Vårnäs erbjuda 32 personer 

tid inom 2 veckor.  

Antal avgiftsbefriade nya ärenden är 209 under perioden hos familjerådgivningen. Medelväntetiden 
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från tidsbokning till tidpunkt för samtal har ökat till 11 dagar jämfört med 8 dagar samma period förra 

året (mål 14 dagar). 

 

 

 

Öppet intag 2021 – utfall och budget 

Kommun Budgeterade    
vårddygn 

Nyttjade 
vårddygn 

2021-08 

Procentuellt 
nyttjande 

2021-08 

Nyttjade 
vårddygn 

2020-08 

Procentuellt 
nyttjade 

2020-08 

Eskilstuna 3 825 1584 41% 1 796 47% 

Katrineholm 1 248   467 37 %   756 61% 

Vingåker   336   33 10 %   193 57% 

Strängnäs 1 278   551 43 %   703 55% 

Flen   613  405  66 %   509 83% 

Totalt öppna 

intaget 

7 300 3040 42% 3 957 54% 

 

Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under perioden: 

Externa 
uppdragsgivare 

2021-08 2020-08 2019-08 Budgeterat 
vårddygn år 

2021 

Kommuner 205 112 173  

Kriminalvården 36 29 182  

Arbetsgivare 42 0 45  

Övriga 8 3 72  

Totalt externa 291 144 472 1095 

Totalt Hvh 694 1081 1456 2190 

 

Kommentar: 

Under perioden januari- augusti har antalet patienter som kommit in på öppet intag minskat i 

förhållande till budgetmål (20,0), total 12,51 patienter/vårddygn jämfört med 16,22 år 2020. 
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Vad gäller externa placeringar så är målet 3,0 patienter/vårddygn (totalt 1095). Det en ökning för 

perioden från 0,59 patienter/vårddygn (2020) till 1,2 patienter/ vårddygn (2021).  

Målet för placeringar på Halvvägshuset är 6,0 patienter/vårddygn (totalt 2190). Under perioden har det 

minskat till 2,86 patienter/vårddygn jämfört med samma period förra året 4,43. 

 

Utbildning 

Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av CTL-

utbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser”. 

Kompetenskravet för rådgivare är bland annat certifiering och certifiering i egen regi garanterar en 

långsiktig kompetensförsörjning. 

Målet för 2021 är att genomföra två utbildningsinsatser gällande CTL. En utbildning har startats i 

augusti 2021 med deltagare från medlemskommunerna och externa.  
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Händelser av väsentlig betydelse 

Väsentliga händelser under perioden 

Nedan anges händelser under perioden som på ett väsentligt sätt påverkat Vårdförbundet Sörmlands 

verksamhet och ekonomi under innevarande år eller på längre sikt.  

• Vårnäs behandlingshem har varit med på olika upphandlingar och fått tilldelning och ramavtal 

med Adda (f d SKL Kommentus). 

 

• Ramavtal har tecknats med Linköping/Norrköping (Finspång, Kinda, Mjölby, Motala, Vadstena, 

Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög). 

 

• Vårdförbundet Sörmland/Vårnäs behandlingshem har också tecknat ramavtal med Örebro 

(Arboga, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg, 

Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Surahammar) efter upphandling 

 

• Direktionen beslutat att första besöket hos familjerådgivare är avgiftsfritt under perioden  

15 feb – 31dec 2021. 

 

• 11 patienter har blivit Covid-vaccinerade i samarbete med vårdcentralen i Vingåker under 

behandlingstiden på Vårnäs. 

 

• Den fysiska telefonväxeln har bytts till en molntjänst. Telia har planerat att ”klippa” ledningen 

till Vårnäs under hösten 2021. 

 

• Ökade kostnader för ny oförutsedd vattenskada i förrådet/tvättstugan. 
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God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

 

Samlad bedömning 

Föregående år präglades av ett arbete med att snabbt ha fått ställa om för att möta nya behov och 

förändrade förutsättningar till en pandemi så har det under våren och sensommaren 2021 varit möjligt 

att successivt återgå till mer av det ordinarie arbetet med utgångspunkt i verksamhetsmålen. Ett 

fortsatt arbete pågår för att öka beläggningen när Vårnäs öppnar upp till ordinarie verksamhet utan att 

bidra till en ökad smittspridning. 

I delårsrapporten redovisa en bedömning av Vårdförbundets Sörmlands förväntade utveckling 

avseende ekonomi och verksamhet, utifrån målen om god ekonomisk hushållning. Bedömningen av 

god ekonomisk hushållning görs med utgångspunkt från de övergripande målen och resultatmålen i 

verksamhetsplan med budget 2021-2023. 

Vårdförbundet Sörmland har under delåret en positiv avvikelse gällande ekonomi. Delårsrapporten 

2021 visar att de två finansiella målen har uppnåtts helt för perioden. Samtidigt bedöms flertalet av 

verksamhetsmålen ha uppnåtts helt eller delvis för perioden. Den samlade bedömningen är att 

Vårdförbundet Sörmland, trots de utmaningar som coronapandemin medfört, har bedrivit en 

kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under perioden. I bedömningen vägs de finansiella och 

verksamhetsmässiga målen samman. Vårdförbundet har därmed haft en god ekonomisk hushållning. 

För de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder vidtagits som 

fortsätter under resten av året för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen. 

 

 

Finansiella mål 

I enlighet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans ska Vårdförbundets finansiella mål 

anges i budget och stämmas av i delårsrapport och årsbokslut. I tabellen nedan redovisas de 

finansiella mål som fastställs av direktionen för Vårdförbundet Sörmland i budgeten med utfall för 

perioden samt prognos för helåret.  

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

    Att under 2021 uppnå ett 
positivt resultat med lägst 1% 
av omsättningen 

    Resultatet för delåret 2021 uppgår till 
6,9% av omsättningen, vilket innebär 
att målet nås för perioden.  
Även prognosen för helåret pekar mot 
att målet kommer att uppnås. 

    Det egna kapitalet skall under 

planperioden 2021-2023 ej 
understiga 11 mkr 

    Det egna kapitalet, som påverkats av 

redovisat resultat, uppgår till 23 685 tkr 
för delåret.                                                     
Målet bedöms uppnås i årsbokslutet. 
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Verksamhetsmål Vårnäs behandlingshem 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

    Minst 50% av patienterna 

som nås genom uppföljning 
skall ha uppnått en 
stadigvarande drogfrihet samt 
vara aktiva i 
självhjälpsgrupper två år efter 
avslutad behandling 

    Uppföljning görs en gång per år i 

samband med årsredovisning. 
Senaste resultatet 2020 var 73,3% av 
de som svarat (34 kontaktade) 
fortfarande i kontakt med självhjälps-
grupper. 

    
Öka informationen och 
marknadsföringen mot 
medlemskommuner och 
externa köpare. Minst fem 
större informationstillfällen/ 

marknadsföringstillfällen per 

år. 

    Informationsinsatser har genomfört mot 
medlemskommunernas socialtjänst i 
Eskilstuna, Strängnäs och Katrineholm. 

    Att genomföra 
kvalitetsmätning genom att 
erbjuda samtliga patienter 
som genomför 
primärbehandling möjlighet 

att besvara en IT-baserad 
enkät med frågeställningar 
som mäter hur nöjd patienten 
är med behandlingens olika 
delar. Att det samlade 
resultatet från 
kvalitetsmätningen skall 

uppgå till minst 75% av 
enkätens maxpoäng. 

    Vd delåret upplevde sig 92,8% av 
patienterna nöjda med behandlingen. 

    Minska andelen patienter som 
avbryter behandlingen 

    Antalet avbrott har uppgått till 50% (67 
st) jämfört med 39% (52 st) avbrott 
motsvarande tid 2020. Majoriteten 

avbryter under introduktionen. 

    Öka kompetensen hos 
vårdgivande personal 

    En samordnare har deltagit i 
traumautbildning. 
Sjuksköterskorna utbildning hypertoni. 
En rådgivare har fått DOK kompetens 

 

Verksamhetsmål Familjerådgivningen 

Status Resultatmål Prognos Kommentar 

    Minst 80% av klienterna ska 
vara nöjda i kontakten med 
familjerådgivningen 

    Brukarundersökning genomförs under 
oktober/november 2021. Okt/nov 2020 
svarade 95% att de kan tänka sig att 
rekommendera andra att söka 
familjerådgivningen. 

      
Fortsatt samverkan med 
mödravård, familje- och 
barnavårdscentaler 

    
Resultatet för delåret har påverkats av 
att samverkanspartnerna har ställt in 
gemensamma fysiska träffar på grund 
av Covid-19, vilket har begränsat 
samverkan. 

    
Få fler med relationsproblem 
att ta en tidigt kontakt för 

rådgivning 

    
Målet bearbetas proaktivt för att 
verksamheten skall synas och känd av 

kommunmedborgarna dit par kan vända 
sig som vill förbättra sin relation för att 
fortsätta leva tillsammans eller separera 
eller behov av hjälp och stöd i 

föräldraskapet.  
Familjerådgivare har vid flera tillfällen 
under delåret medverkat i lokalpress 
och radiointervjuer i lokalradion. 
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Ekonomisk ställning & prognos 

Resultatutveckling 

Budgetföljsamhet 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 
Utfall per 31/8 

2021 
Utfall per 31/8 

2020 
Budget per 31/8 

2021 
Budgetavvikelse  

delår 2021 

Intäkter tkr tkr tkr tkr 

Anslag 15 510  15 094 15 510 0 

Vårdavgifter 1 846 2 345 4 268 -2 422 

Övriga intäkter 969 1 116 137 832 

S:a Intäkter 18 325 18 555 19 915 -1 590 

     

Kostnader     

Personalkostnader -12 769 -12 108 -14 810 2 041 

Data, telefoni -632 -615 -376 -256 

Fastighets/lokalkostnad -1 860 -1 107 -1 680 -180 

Fordonskostnad -249 -247 -134 -115 

Förbrukningsmaterial -577 -645 -893 316 

Livsmedel -631 -720 -870 239 

Konsult/medlemsavgifter -312 -392 -228 -84 

Marknadsföring/reklam -27 -68 -58 31 

Patientavgifter -105 -153 -68 -37 

Avskrivningar -448 -531 -600 152 

Finansiella poster 917 -684 0 917 

S:a Kostnader -16 694 -17 270 -19 717 3 024 

     

Resultat 1 631 1 285 198 1 433 

 

Investeringsredovisning 

Investerings- och underhållsredovisning (tkr) 

Huvudprojekt 
Utfall per 30/8 

2021 
Budget helår 

2021 
Kvar av årets 

budget 

Prognos 

avvikelse helår 
2021 

Hvh byte av panel, 
fönster, dörrar 1 072 850  -250 

Taktvätt 0 70 70 0 

Tvätt av husfasader 0 60 60 0 

Fasadmålning 0 1000 1000 0 

Nytt avlopp- och 
dricksvattenledning     

 

Kommentar: 

Oförutsedda skador upptäckta i samband med byte av panel och fönster på Hvh, vilket medfört ett mer 

omfattande arbete med ytterligare kostnader. Återstår målning av sida på fasaden Hvh. 

Taktvätt påbörjad under sensommaren. Genomfört på kanslihuset. Huvudbyggnaden och ABC, ej klart. 

Ny vattenskada upptäckt i förrådet i tvättstugan i sommar.  
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Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat för perioden 

Från och med 2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning. Detta har bland annat inneburit att Vårdförbundet Sörmland från och med 2019 ska boka 

upp orealiserade vinster och förluster i värdepapper, vilket påverka resultatet, för perioden positivt 

med 752 tkr. Vi bedömer att balanskravsresultatet uppnås för 2021. 

Väsentliga personalförhållanden 

Antalet månadanställda inom Vårdförbundet Sörmland är 28, 17 kvinnor 11 män. Av dem är 25 

stycken tillsvidareanställda, 14 kvinnor och 11 män. På Vårnäs behandlingshem är 5 kvinnor 

timanställda och 6 män.   

En tillsvidareanställd i köket på Vårnäs har gått i pension.  

Två familjerådgivare har slutat. Under våren har två nya har rekryterats till familjerådgivningen.  

Personalärende avslutat efter överläggningar med medarbetaren och den fackliga organisationen. I 

samband med överläggningen tecknas en överenskommelse om avslut av anställningen. 

Kompetensutveckling 

En samordnare på Hvh har deltagit i traumautbildning. Sjuksköterskorna har deltagit i en 

tvådagarsutbildning om hypertoni. En rådgivare har fått DOK kompetens. 

Två familjerådgivare har deltagit i grundutbildningen hbtq. 

 

Arbetsmiljö 

Nyckeltal (Tertial -) 

Mätdatum

/ 

Mätperiod 

Utfall 

delår 

2021 

Utfall 

kvinnor 

delår 

2021 

Utfall 

män 

delår 

2021 

Utfall 

delår 

2020 

Utfall 

kvinnor 

delår 

2020 

Utfall 

män 

delår 

2020 

Arbetad tid, timmar 1/1-31/8 35 123 20 148 14 975 50 364 24 352 26 013 

Total sjukfrånvaro timmar 1/1-31/8 2 205 834 1 371 4 125 2 234 1 743 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/1-31/8 6,28% 4,14% 9,16% 8,19% 9,17% 6,70% 

Andelen av sjukfrånvaron som 

avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 
dagar eller mer 1/1-31/8 0 0 0 2,06%   

 

Kommentar: 

 

Den totala sjukfrånvaron minskade från 8,19% till 6,28% jämfört med föregående år. Den totala 

sjukfrånvaron för kvinnor under perioden 4,14%, vilket är en minskning jämförelse med samma period 

2020, 9,17%. Den totala sjukfrånvaron hos män har ökat från 6,70% samma period förra året till 

9,16%. Ökad korttidssjuk-frånvaro är sannolikt en effekt av pandemin då det betonas att medarbetare 

med symptom inte ska arbeta.  

Ingen långtidssjukfrånvaro, som omfattar över 60 dagar eller mer. 

Friskvårdsersättning har ökat till 2 000 kr per anställd och år och används utifrån individuella önskemål 

och behov enligt skatteverkets regler.  
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Förväntad utveckling 

Utveckling Vårdförbundet Sörmland 

Vi har sedan mars 2020 med anledning av covid-19 bedrivit verksamhet med långtgående 

restriktioner. Syftet har varit att begränsa smittspridningen. De rutiner och restriktioner som tagits 

fram har så vitt vi kan bedöma varit framgångsrika. Vi har kunnat bedriva full inre 

behandlingsverksamhet men med restriktioner gällande de utåtriktade momenten i behandlingen. 

Restriktioner kring yttre kontakter har emellertid påverkat behandlingskvaliteten. En stor del av 

Vårnäsmodellens grundidé försvinner när AA-resor, återbesökare, anhörigprogram och söndagstalare 

utgått ur programmet. Vårnäs har under delårsperioden stegvis och under kontrollerade former 

återgått till en verksamhet som är så mycket av normaltillstånd det går utan att ge avkall på 

patientsäkerhet i ett smittskyddsperspektiv.  

 

Åtgärdsplan 

Plan för stegvis återgång till normal verksamhet efter restriktioner            

och omhändertagande av ökade volymer 

Pågående åtgärder 

• AA-resor- besök i självhjälpsgrupper sedan augusti 

• Återbesöksverksamheten är åter igång. Maxantal återbesökare, två per återbesök 

• Anhörigprogram och CTL-utbildning är igång. 

• Söndagstalare kommer varje söndag. 

• Patienterna kan åter ta emot besök på söndagar. Antalet besökare är dock satt till tre personer 

per patient. 

• Arbete med att minska kötider till Vårnäs 

• I primärbehandlingen har vi börjat lägga patienterna två och två i boenderummen. Detta för att 

öka vår kapacitet att ta emot patienter med behandlingsbehov. 

• Patienterna är många gånger sköra och i sämre somatiskt status med andra sjukdomar. Vi vill 

på bästa sätt skydda och hjälpa våra patienter med att ombesörja vaccinering till de som 

önskar på Vårnäs.  

• Om man får symtom skall man isolera sig och testas. Viktigt att vi har detta i beredskap för att 

kunna följa riktlinjer med isolering och testning om detta uppstår. 

• En viss osäkerhet finns under coronatid med hur det fortsatt påverkar öppet intag och externa 

placeringar. 

• För att arbeta upp samarbetet med ramavtalsägarna och kvalitén på placeringarna har en 

rådgivare på Vårnäs fått ett särskilt ansvar som placeringssamordnare. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning (tkr) 

Resultaträkning       

Redovisning i tkr Not Jan-aug 
2021 

Jan-aug 
2020 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Utfall 
2020 

Verksamhetens intäkter 1   2 815 4 239    6 608 4 363 5 904 

Verksamhetens kostnader 1 -17 163 -21 103 -28 659 -26 600 -29 140 

Avskrivningar 2     -448    -546  -900 -634     -801 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -14 796 17 410 -22 951 -22 871 -24 037 

Anslag för köpt verksamhet 1 15 510 19 607 23 248 23 248 27 769 

Finansiella intäkter 3  64   74     0 70   78 

Finansiella kostnader 3 -26     -426     0 -40 -435 

Orealiserade vinster 3  879  -332 0 400 -15 

Resultat  1 631 1 513 297 807 3 360 

 

Kommentar:  

Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom primärbehandlingen 

på Vårnäs och för familjerådgivning.  

Region Sörmland betalar ett årligt anslag till introduktionsavdelningens abstinensbehandling på Vårnäs 

som för 2021 uppgår till 2 414 tkr. 

Prognosen för helåret är ett resultat vid årets slut på 807 tkr. 

Balansräkning (tkr) 

Redovisning i tkr  Jan-aug 2021 Jan-aug 2020 Jan-dec 2020 

TILGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar 4 6 898 7 681 7 346 

Finansiella anläggningstillgångar 5   562    542   562 

Summa anläggningstillgångar  7 460 8 223 7 908 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd 6     38    30    38 

Kortfristiga fordringar 7 7 249 7 820 1 400 

Kortfristiga placeringar 8 15 169 14 493 14 227 

Likvida medel 8 3 565 933 6 709 

Summa omsättningstillgångar  26 021 23 276 22 374 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  33 481 31 499 30 282 

     

EGET KAPITAL OCH  SKULDER     

Eget kapital 9 23 685 20 206 22 053 

-därav årets resultat 9  1 631  1 513   3 360 

     

Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder 10 9 796 11 293 8 229 

     

SUMMA SKULDER OCH EGET 

KAPITAL 

 33 481 31 499 30 282 
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Kassaflödesrapport 

 
Redovisning i tkr 2021-08-31 2020-12-31 

Löpande verksamhet   

Periodens resultat 1 631 3 360 

Justeringar för avskrivningar  448   801 

   

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

2 079 4 161 

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar -5 848  1 049 

Ökning-/minskning+ förråd och varulager      0     -9 

Ökning-/minskning- kortfristiga skulder  1 567 -3 425 

Medel för den löpande verksamheten -2 202 1 776 

   

Investeringsverksamheten   

Investeringar i materiella tillgångar 0 0 

Investering i finansiella tillgångar 0 -49 

Försäljning inventarier  0 53 

   

Medel från investeringsverksamheten  0 4 

   

Finansieringsverksamheten   

Nyupptagna lån 0 0 

Amortering av skuld 0 0 

Medel från finansieringsverksamheten 0 0 

   

Periodens kassaflöde  -2 202  1 780 

   

Likvida medel vid årets början  20 935 19 155 

   

Likvida medel vid periodens slut (inkl kortfr 
placer) 

18 733 20 935 
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Noter till Resultaträkning och Balansräkning (tkr) 
 

Not 1  

Verksamhetens intäkter och kostnader: 

Intäkter i tkr 2021-08 2020-08 

Vårdavgifter 1 846 3 045 

Övrigt* 969   1 194 

  Summa 2815 4 239 

   

Kostnader i tkr 2021-08 2020-08 

Personalkostnader 12 769 16 161 

Fastighets- och lokalkostnader 1 990 1 634 

Leasingkostnader  209    240 

Verksamhetskostnader 2 195 3 068 

Summa 17 163 21 103 

   

Kommun/regionanslag 2020-08 2020-08 

Anslag från 
medlemskommuner 

13 904 18 010 

Anslag från Regionen 1 606  1 597 

Summa 15 510 19 607 

   

   

*Övriga intäkter (kr)   

Försäljning, kiosk 162 204 

Kostersättning, personal 90 134 

Vattenavgifter 34 31 

Förs/avverkn skog 0 29 

Diverse inkomster 31 130 

CTL  8 32 

Lönebidrag 463 392 

Sjuklönersättning 181 242 

Summa 969 1 194 

 

Not 2 

Avskrivningarna är beräknade på anskaffningsvärdet. Undantaget är fastigheten Gäringstorp 2:3 

(Vårnäs), som övertogs från staten 1983 till en köpeskilling av 0 kr, där en uppskrivning av fastigheten 

har skett under 1990-talet. Det bokförda värdet på fastigheten utgörs till största delen av mark.  

På fastighetens byggnadsvärde görs komponentavskrivningar. Avskrivningstiderna är 100, 40, 30, 20, 

10 och 5 år. 

Årets avskrivningar t o m 2021-08-30 är 448 tkr motsvarande per 2020-12-31 är 801 tkr. 

 

Not 3 

Finansiella posterna utgörs av ränteintäkter på 1 tkr och finansiella kostnader på 63 tkr.        

Orealiserad vinst på 879 tkr. 

 

Not 4 

De materiella anläggningstillgångarna är 6 898 tkr.  
 Nyansk värde Ack avskrivning Restvärde 

Mark, byggnader och lokaler 18 938 12 358 6 580 

Inventarier 2 285 1 967  319 

Summa 21 223 14 325 6 898 

 

Not 5 

De finansiella anläggningstillgångarna består av andelar i Mellanskog (562 tkr).  

 

 

Not 6 

Avser varor i kiosken (Vårnäs). Inventering sker vid årsskiften (38 288). 
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Not 7 

Kortfristiga fordringar 
Belopp i tkr 2021-08 2020-12 

Kundfordringar 6 071   179 

Övrigt 1 177 1 221 

Förråd     38     38 

Summa 7 286 1 438 

 

 

Not 8 Likvida medel 

Belopp i kr 2021-08 2020-12 
Kassa      31      30 

Bank 3 534 6 679 
Summa 3 565 6 709 
   

Kortfristiga placeringar   

Aktieobligationsfond 500 500 

Placeringsfördelare 2 637 2 637 

Bostadobli fond 9 970 9 908 

Orealiserade vinster 2 062 1 182 

Summa 15 169 14 227 

 

 

Not 9 

Eget kapital 

Det egna kapitalet för 2020 uppgick till 22 053 tkr i årsbokslutet (utgående balans).  

Förändringen av det egna kapitalet utgörs av delårets resultat på 1 631 tkr, vilket innebär att           

det egna kapitalet uppgår till 23 685 tkr vid delårets slut. 

   

Not 10 

Kortfristiga skulder 
Belopp i kr 2021-08 2020-12 

Leverantörsskulder 391 797 

Personalskatter 289 290 

Semesterlöneskuld 317 317 

 Förutbetald intäkt* 7 760 5 939 

Övrigt 1 039 886 

Summa 9 796 8 229 

* Avser bl.a medlemskommunernas och regionens anslag.  

    

 

Not 11 

Ansvarsförbindelser 

Pensionsmedel enligt avtal PA-KL 

Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt för pensioner före 1998 beräknas 2021-08-31 till 368 tkr, 

2020-12-31 var motsvarande förpliktelse 606 tkr.   

 

Leasingavtal 

Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för 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 840 0 

Totalt 840 0 

        

 

 



Granskningsrapport 2021  
Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda  
revisorerna i Vårdförbundet Sörmland 
 

   

 

 
 
 
 
 
 Översiktlig granskning av 

delårsbokslut  
per den 31 augusti 2021  
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1. Sammanfattning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vårdförbundet Sörmland har EY granskat 
Vårdförbundets delårsbokslut för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Granskningens och 
revisionsrapportens syfte är att vara en del av det underlag som revisorerna använder inför sitt 
ställningstagande i revisionsberättelsen vid räkenskapsårets slut. 
 
Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer för verksamheten 
samt finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall 
utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen.  
 
Granskningen av delårsrapporten är en översiktlig granskning och den är väsentligt begränsad 
i förhållande till en revision av årsbokslutet. 
 
Syftet med revisorernas översiktliga granskning är att bedöma om: 
 

o resultatet i delårsrapporten, som ska behandlas av fullmäktige, är förenligt med de 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som fullmäktige beslutat. 

 
Granskningen utgår från den lämnade delårsrapporten och med utgångspunkt från den 
översiktliga granskningen har vi gjort nedanstående bedömningar/iakttagelser: 

 
o Delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av Vårdförbundets resultat och 

ställning per 31 augusti 2021.  

o Vårdförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås år 2021. Det 
lagstadgade balanskravet prognostiseras att uppnås. 

o I delårsrapporten ges en översiktlig redovisning av Vårdförbundets resultat vad gäller 
verksamhet och ekonomi. Vi anser att beskrivningen av måluppfyllelse är 
tillfredsställande.  
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2. Inledning 

 

2.1  Bakgrund 

EY har av de förtroendevalda revisorerna i Vårdförbundet Sörmland fått i uppdrag att 
genomföra en översiktlig granskning av Vårdförbundets delårsrapport per den 31 augusti 
2021. 
 

2.2 Granskningens syfte, omfattning och metod 

 
Revisorerna ska enligt kommunallagen granska en delårsrapport och lämna en bedömning 
över denna till fullmäktige. Fullmäktige ska behandla revisorernas bedömning i samband med 
behandlingen av delårsrapporten. När det gäller Vårdförbundet Sörmland är det fullmäktige i 
respektive medlemskommun som har att behandla revisorernas uttalande.    
 
Vårdförbundets förtroendevalda revisorer har uppdragit till EY att genomföra en översiktlig 
granskning av förbundets delårsrapport per 2021-08-31 som underlag för den bedömning som 
revisorerna ska göra. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed samt med 
beaktande av bestämmelserna i kommunallagen och den kommunala redovisningslagen. 
Granskningen är således begränsad i jämförelse med en granskning av ett årsbokslut. 
Granskningen har i enlighet med god revisionssed varit översiktlig och bygger på intervjuer 
med berörda tjänstemän, analytisk granskning av resultaträkningen och andra relevanta 
dokument, jämförelser mot budget och föregående år, en rimlighetsbedömning av 
balansräkningens väsentligaste poster, prognosunderlag samt måluppfyllelse. 
 
Rapporten är begränsad till väsentliga iakttagelser. 

 

3. Rättvisande räkenskaper 

3.1  Bokslutsprocessen 

 
Redovisningsprinciper 
Bokslutet är väl dokumenterat. Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning bedöms i allt väsentligt beaktas.  
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3.2  Kommentarer till resultatet för perioden januari-augusti 2021 

 

 
 

Per den 31 augusti 2021 redovisar Vårdförbundet ett överskott på 1 631 tkr. Helårsprognosen 
för 2021 visar ett överskott på 807 tkr vilket kan jämföras med budgeterat resultat för 2021 på 
297 tkr. Budgetavvikelsen bottnar främst i lägre prognostiserade verksamhetskostnader samt  
orealiserade vinster, ersättning från staten för sjuklönekostnader och ersättning från  
Arbetsförmedlingen. Vårnäs behandlingshem och Familjerådgivning visar positiva 
delårsresultat samt positiva prognostiserade helårsresultat.  
 
Intäkter, anslag och kostnader ligger på lägre nivå än samma period föregående år på grund 
av avveckling av Gläntan som skedde under föregående år. Generell minskning av kostnader 
förutom kostnader för reparation och underhåll hänförligt till vattenskada.    

 

3.3       Kommentar till balansräkningen 

 
 Nedan kommenteras specifika poster i balansräkningen. 
 

 
 
Under perioden har inga investeringar genomförts, det bokförda värdet i materiella 
anläggningstillgångar har minskat med årets avskrivningar.  
 
Kortfristiga fodringar ligger på liknande nivå som under samma period 2020.   
 
Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde i enlighet med redovisningsprinciper. 
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Likvida medel har minskat under perioden med 3 144 tkr samtidigt har Vårdförbundet fler 
obetalda kundfordringar jämfört med årsbokslutet.  
 
Kortfristiga skulder utgörs främst av förutbetalda intäkter, vilka avser anslag för perioden 
september-december 2021. Vi har granskat ett urval av poster för kontroll av periodiseringar 
som är gjorda i delårsbokslutet. Vi bedömer i likhet med delårsbokslutet föregående år att 
väsentliga poster bedöms periodiserade utom semesterlöneskuld och upplupna löner, som har 
redovisats med samma belopp som i senaste årsbokslutet vilket är felaktigt. 
Semesterlöneskuld och upplupna löner ska värderas utifrån augusti månads skuld.      
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4. God ekonomisk hushållning 

4.1 Finansiella mål 

 
Vårdförbundet i Sörmland har två finansiella mål. I tabellen nedan redovisas de två finansiella 
målen och utfallet i delårsrapporten.  

 
Mål Utfall delår 
Att under 2021 uppnå ett positivt 
resultat med lägst 1 % av 
omsättningen.  
 

Bedömningen är att det finansiella 
målet att uppnå ett positivt resultat med 
lägst 1 % av omsättningen kommer att 
uppfyllas. 

Det egna kapitalet skall under 
planperioden 2021 - 2023 ej understiga 
11 mkr. 

Målet bedöms uppnås i årsbokslutet. 

 
 

Bedömning 
Delårsrapporten visar att de finansiella målen bedöms vara uppfyllda i årsbokslutet.  
 

4.2 Balanskrav 

 
I delårsrapportens förvaltningsberättelse finns en redogörelse över balanskravsresultatet för 
perioden. Kommunallagens krav på en ekonomi i balans förväntas bli uppfyllt vid 
räkenskapsårets utgång.  

 
Bedömning 
Prognosen för helåret indikerar att balanskravsresultatet kommer att uppnås. Det är dock inte 
helt tydligt i förvaltningsberättelsen hur helårsprognosen förhåller sig till budgeten.  
  

4.3 Mål för verksamheten 

 

Vårdförbundet Sörmland har tre inriktningsmål för 2021–2023: 

1. Vårdförbundet Sörmlands arbete med kvalitetslednings-systemet för hela 
verksamheten ska alltid vara uppdaterat. 

2. Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland ska tillämpa 
evidensbaserad praktik. 

3. Vårdförbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Uppföljning av inriktningsmålen sker i årsredovisningen. 

 
Vårdförbundet Sörmland har även fyra miljömål för 2021–2023: 

 Miljömål: 
• Nya leasingbilar bör ha mindre koloxidutsläpp än nuvarande 
• Rengöringsmedel ska vara miljömärkta 
• All belysning i verksamheterna ska ha ledlampor 
• Återvinning av avfall genom källsortering 

Uppföljning av miljömålen sker i årsredovisningen.  
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Vårnäs behandlingshem  
 

Verksamhetsmål Utfall delår 
Minst 50 % av patienterna som nås genom 
uppföljningen skall ha uppnått en 
stadigvarande drogfrihet samt vara aktiva i 
självhjälpsgrupper två år efter avslutad 
behandling. 

Prognosen för helåret är god. 
Uppföljning görs en gång per år i 
samband med årsredovisningen.  

Öka informationen och marknadsföringen 
mot medlemskommuner och externa 
köpare. Minst fem större 
informationstillfällen/marknadsföringstillfällen 
per år. 

Målet är delvis uppnått men prognosen 
för helåret är god. 
Beskrivning av åtgärd finns.  

Att genomföra kvalitetsmätning genom att 
erbjuda samtliga patienter som genomför 
primärbehandlingen möjlighet att besvara en 
IT-baserad enkät med frågeställningar som 
mäter hur nöjd patienten är med 
behandlingens olika delar. Att det samlade 
resultatet från kvalitetsmätningen skall 
uppgå till minst 75 % av enkätens 
maxpoäng.                                                         
 

Målet är uppnått och prognosen för 
helåret är god.  
Vid delåret upplevde sig 92,8% av  
patienterna nöjda med behandlingen.  
 

Minska andelen patienter som avbryter 
behandlingen. 
 

Målet är delvis uppnått.  
Antalet avbrott har uppgått till 50% (67  
st) jämfört med 39% (52 st) avbrott  
motsvarande tid 2020. Majoriteten  
avbryter under introduktionen.  

Öka kompetensen hos vårdgivande 
personal. 
 

Målet är uppnått. 
En samordnare har deltagit i  
traumautbildning.  
Sjuksköterskorna utbildning hypertoni.  
En rådgivare har fått DOK kompetens 

 
 

Familjerådgivningen 
 

Verksamhetsmål Utfall delår 
Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i 
kontakten med familjerådgivningen. 

Uppföljning av verksamhetsmålen sker 
i årsredovisningen 

Fortsatt samverkan med mödravård samt 
familje- och barnavårdscentraler.                

Målet är delvis uppnått.  
Resultatet för delåret har påverkats av  
att samverkanspartnerna har ställt in  
gemensamma fysiska träffar på grund  
av Covid-19 

Få fler med relationsproblem att ta en tidig 
kontakt för rådgivning. 

Målet är delvis uppnått.  
Familjerådgivare har vid flera tillfällen  
under delåret medverkat i lokalpress  
och radiointervjuer i lokalradion. 

 
Det finns tre inriktningsmål och fyra miljömål för år 2021–2023. Uppföljning av samtliga 
inriktningsmål och miljömål följs upp i samband med årsredovisningen. 
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För verksamheterna Vårnäs behandlingshem och Familjerådgivningen finns totalt 8 
verksamhetsmål.  

• Två verksamhetsmål är uppfyllda 
• Fyra verksamhetsmål är delvis uppfyllda 
• Noll verksamhetsmål är ej uppfyllda 
• Två verksamhetsmål följs upp i samband med årsredovisningen 

 
Bedömning 
Vi instämmer i Vårdförbundets Sörmlands bedömning att det bedrivits en kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig verksamhet under perioden, trots utmaningarna efter pandemin. Flertalet av 
verksamhetsmålen ha uppnåtts helt eller delvis för perioden. För mål som endast uppnåtts 
delvis redovisas dock inte vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa måluppfyllelse vid 
årsbokslut. Exempelvis konstateras endast att det under 2021 varit en högre andel patienter 
som avbrutits sin behandling än under 2020. Målet är alltså inte uppfyllt för perioden men 
bedöms som delvis uppfyllt i förvaltningsberättelsen. Det redovisas inte några aktiviteter som 
syftar till att minska andelen avbrott från behandling. Samma notering gjordes i revisorernas 
granskningsrapport av delårsbokslutet 2020. Vissa mål som endast är delvis uppfyllda kan 
delvis förklaras av effekter till pandemin. Exempelvis har vissa aktiviteter och träffar ställts in, 
det har även påverkat måluppfyllelsen.    
 
Resultatmålen för verksamheterna som presenteras i förvaltningsberättelsen liknar till stor del 
de resultatmålen som användes under verksamhetsåret 2020. Vi vill uppmärksamma att 
resultatmålen som används bör uppdateras kontinuerligt när verksamheten når 
måluppfyllelsen år efter år. Om exempelvis resultatmålet ”Minst 80% av klienterna ska  
vara nöjda i kontakten med familjerådgivningen” kontinuerligt uppnås bör förbundet överväga 
att höja sin målbild till exempelvis 90%. Resultatmålen ska främja verksamhetsutveckling och 
motivera förbättring inom förbundet. 
 
Till skillnad från delårsrapporten under 2020 innehåller delårsrapporten från 2021 en 
sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen för verksamhetsmålen och de finansiella målen, 
vilket vi bedömer som positivt. Vi noterar även att ett flertal av resultatmålen numera följs upp 
även vid delårsrapporten och inte endast i samband med årsredovisningen.  

 
 
 
 Katrineholm datum vilken framgår av digital signering 
 
 
 
  
 Johanna Eklöf Jenny Salomonsson  
 Uppdragsansvarig Auktoriserad revisor  
 Auktoriserad revisor   
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_______________________________________________________________ 

Revisorerna i Vårdförbundet Sörmland 28 oktober 2021 

 

      

   Till    

   Fullmäktige i Vårdförbundet Sörmland 

   organisationsnummer 222000-0323 

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 

delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat om.  

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 

övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

 

Revisorernas samlade bedömning är: 

- att delårsrapporten ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av Vårdförbundets 

resultat och ställning per 31 augusti 2021.  

- att Vårdförbundet bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås år 2021. Det 

lagstadgade balanskravet prognostiseras att uppnås.  

- att i delårsrapporten ges en översiktlig redovisning av Vårdförbundets resultat 

vad gäller verksamhet och ekonomi. Vi anser att beskrivningen av måluppfyllelse 

är tillfredsställande 

 

 

Vårnäs datum vilken framgår av digital signering 

 

 

Jan-Olof Blomster Ingvar Lind  Elsy Hedlund   

   

 

Bilaga:  

Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."
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Revisor
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (2)

§ 189 KS/2020:284  381

Svar på motion om farthinder i Katrineholm - guppa 
lagom 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till service- och 
tekniknämndens beslut.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Joha Frondelius (KD). 

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren för 
att eliminera onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.

Att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare får 
reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya centrumgenomfarten 
är klar.”

Motionen bereddes av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade 
den 16 juni 2021, § 115, att återremittera motionen för att ge service- och 
tekniknämnden möjlighet att yttra sig över motionen i egenskap av trafiknämnd.

Service- och tekniknämnden föreslår avslag till motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande daterad 2021-06-02.

Ärendets handlingar

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Service- och tekniknämndens beslut 2021-09-30, § 56

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13

 Kommunstyrelsens beslut § 115, 2021-06-16

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02

 Motion om farthinder i Katrineholm – guppa lagom, 2020-09-16.

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD).



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. Enligt detta ställer ordföranden proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefax: 
641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Ordförandeförslag Sida 1 (1)

Datum

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2020:284 - 381

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - motion om farthinder i Katrineholm
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till service- och tekniknämndens beslut.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2020:284 - 381Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Återremiss - Svar på motion om farthinder i Katrineholm 
- guppa lagom

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren för att 
eliminera onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.

Att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare får 
reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya centrumgenomfarten är 
klar.”

Motionen bereddes av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutade den 
16 juni 2021, § 115, att återremittera motionen för att ge service- och tekniknämnden 
möjlighet att yttra sig över motionen i egenskap av trafiknämnd.

Service- och tekniknämnden föreslår avslag till motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande daterad 2021-06-02.

Ärendets handlingar
 Service- och tekniknämndens beslut 2021-09-30, § 56

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13

 Kommunstyrelsens beslut § 115, 2021-06-16

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02

 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt 
(KD), 2020-09-16.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens trafik- och planeringsfrågor 
gentemot både kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden. I förvaltningens 
remissvar till service- och tekniknämnden hänvisar de till tidigare yttrande daterad 2021-06-
02 men kompletterar med information att de tre upphöjda farthindren vid 



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-10-07

Vår beteckning

KS/2020:284 - 381

Fabriksgatan/godsmagasinet, Linnévägen/ICA Nära och Eriksbergsvägen/restaurangen är 
beställda att utföras i september-oktober år 2021. 

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD)

Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2021-09-30 1 (2)

§ 56 STN/2021:149  300

Motion - Guppa lagom 

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Reservation

Joha Frondelius (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren för 
att eliminerar onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.

Att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare får 
reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya centrumgenomfarten 
är klar.”

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen. Därefter remitterade 
kommunstyrelsen remissen till service- och tekniknämnden för att ge möjlighet att yttra 
sig i egenskap av trafiknämnd.

Ärendets handlingar

 Ordförandeförslag, 2021-09-20

 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2021-09-13

 Kommunstyrelsens beslut § 115, 2021-06-16

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02

 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G 
Ogenholt (KD), 2020-09-16.

Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha 
Frondelius (KD) samt utredare Axel Stenbeck.

Yrkande 

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2021-09-30 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på 
ordförandes förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) yrkande. Hon finner att nämnden 
bifaller ordförandes förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akt



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-09-13
Vår beteckning

STN/2021:149 - 300Samhällsbyggnadsförvaltningen

Infrastruktur
Mottagare:

Vår handläggare

Johnny Ljung
Handläggare telefon

 0150-571 48
Handläggare e-post

Johnny.Ljung@katrineholm.se

Yttrande över motion om farthinder i Katrineholm

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren för att 
eliminerar onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.

Att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare får 
reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya centrumgenomfarten är 
klar.”

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen. Därefter remitterade 
kommunstyrelsen remissen till service- och tekniknämnden för att ge möjlighet att yttra sig 
i egenskap av trafiknämnd.

Ärendets handlingar
 Kommunstyrelsens beslut § 115, 2021-06-16

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02

 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt 
(KD), 2020-09-16.

Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens trafik- och planeringsfrågor, 
gentemot både kommunstyrelsen och service- och tekniknämnden. Förvaltningen hänvisar 
därmed till tidigare yttrande daterad 2021-06-02 men kompletterar med information att de 
tre upphöjda farthindren vid Fabriksgatan/godsmagasinet, Linnévägen/ICA Nära och 
Eriksbergsvägen/Thaikiosken är beställda att utföras i september-oktober år 2021. 

Johnny Ljung
Avdelningschef infrastruktur

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-06-16 1 (1)

§ 115 KS/2020:284  381

Svar på motion om farthinder i Katrineholm - guppa 
lagom 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera motionen så att service- och
tekniknämnden ges möjlighet att yttra sig över motionen.

Sammanfattning av ärendet

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren för 
att eliminerar onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.

Att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare får 
reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya centrumgenomfarten 
är klar.”

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendets handlingar

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-06-08

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-06-02

 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G 
Ogenholt (KD), 2020-09-16.

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Anneli Hedberg 
(S), Jesper Ek (-), Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V).

Förslag och yrkande

Joha Frondelius (KD) yrkar, med instämmande av Jesper Ek (-), Inger Fredriksson (C) och 
Tony Rosendahl (V), att ärendet ska återremitteras så att service- och tekniknämnden, i 
egenskap av att även utgöra trafiknämnd, ska ges möjlighet att yttra sig över motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på om ärendet 
ska avgöras idag eller återremitteras. Han finner att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till: Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-06-02
Vår beteckning

KS/2020:284 - 381SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Infrastruktur
Mottagare:

Vår handläggare

Johnny Ljung
Handläggare telefon

0150-571 48
Handläggare e-post

Johnny.ljung@katrineholm.se

Motion om farthinder i Katrineholm - guppa lagom

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
farthinder i Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren för att 
eliminerar onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna.

Att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare får 
reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya centrumgenomfarten är 
klar.”

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendets handlingar
 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 

2020-09-16.

Ärendebeskrivning
Generellt utgår kommunens trafikutveckling från de beslutade strategierna i trafikstrategi 
och gällande översiktsplan. Ett tongivande ställningstagande är att planering av stadens 
utrymmen ska ske genom oskyddade trafikanters perspektiv. Detta realiseras genom att 
trafiknätet omfördelas för att ge mer utrymme åt gång- och cykel samt att konkreta 
åtgärder görs för att minska intensitet och hastighet på biltrafiken i de områden där många 
oskyddade trafikanter rör sig. 

En annan tongivande strategi är att målet om minskad biltrafik ska uppnås genom att 
konkurrensfördelar erbjuds för cykeln som transportmedel. Kommunen arbetar för att 
uppnå detta bland annat genom att bygga cykelöverfarter som ökar framkomligheten i 
cykelnätet. En förutsättning för att kunna anlägga en cykelöverfart är att biltrafikens 
hastighet säkras genom en upphöjning (gupp). Bilister som korsar cykelöverfarten ska 
kunna göra detta i max 30 km/h. 

Sedan införandet av cykelöverfarter 2014 har ett antal anlagts i kommunen vilket också 
medfört att guppen blivit fler. Samtliga av de byggda trafiksäkringarna är inom ramen för 
rekommenderad utformning. Under 2020 genomgick kommunens upphöjningar en 
genomlysning med fokus på upplevelse vid körning samt förväntad effekt på 



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum

2021-04-08

Vår beteckning

KS/2020:284 - 381

trafiksäkerheten. Fokus är fortfarande att i första hand säkra biltrafikens hastighet för att 
tillse en trygg situation för cyklister, vid några av överfarterna bedöms en utjämning av 
stigningen kunna genomföras med bibehållen trafiksäkerhet. De gupp som identifierats för 
åtgärder kommer att hanteras under 2022. 

Inför omvandlingen av gamla genomfarten till stråk hölls öppna dialogtillfällen vid minst 5 
tillfällen. Invånare hade då möjlighet att både ge sin bild av hur Katrineholms centrum ska 
utvecklas, ta del av de planerade förändringarna samt rösta på alternativa utformningar av 
stadsrummet. Uppföljande utvärderingar i form av upplevelseinsamling planeras inte för 
stråketomvandlingen. För att tillse ett representativt underlag i insamling av upplevelser 
krävs en större arbetsinsats där uppsökande verksamhet riktat till olika målgrupper, 
tillsammans med en bred marknadsföring är avgörande för att materialet ska vara 
användbart. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer i samband med framtagandet av ny 
översiktsplan hålla medborgardialog för att fånga upp utvecklingen av framtida 
Katrineholm.

Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen tycker inte det är nödvändigt att bygga om alla tidigare 
byggda hastighetsdämande farthinder som är inom rekommenderad utformning och med 
syfte att minska olyckor, vilket statistiken visar fungera. Ombyggnationer av 
hastighetsdämpande hinder görs i samband med att framtida underhåll behöver göras eller 
om något speciellt hänt som gör att hindren frångår gällande regler och standard. Det är 
heller inte är rimligt att avsätta resurser till enkätsvar specifikt för detta ändamål utan att 
medborgardialog i stället kommer hållas i samband översiktsplanens genomförande.

Stefan Jansson
Samhällsbyggnadschef

Johnny Ljung
Avdelningschef Infrastruktur

Beslutet skickas till: 

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD)

Akten



 
Katrineholm 2020-09-16 

MOTION 

GUPPA LAGOM 

 

Äntligen ser vi att det går att bygga farthinder i Katrineholm utan stora hopp och gupp. 
Nuvarande ”gupp” har påverkat medborgare så att man undviker att åka bil till Katrineholms 
centrum. Vad menar vi? 
Jo, när vi nu åker genom den nya rondellen vid Vasabron utanför bensinstationerna Shell och 
Ingo så har guppen försvunnit pga. lägre stigning (längre förhöjning). Bilen glider fram utan några 
som helst hopp i låg fart. Varför blev det så just där och inte genom hela centrumförbifarten? Vi 
vill se en förändring av alla höga gupp så att vi slipper uppleva att medborgare åker omvägar 
exempelvis genom Laggarhult. Där har familjer sett en ny tid av ökat åkande av olika fordon. 
Villaområden ska hanteras med omsorg och alltid trafikplaneras för färre trafikfaror, speciellt när 
det gäller barns vardag och trafiksituation. 
 
Centrumhandeln har också upplevt ett kundtapp pga. trafikomständigheterna.  
 
 
Vi yrkar på  

att Katrineholms alla farthinder genomgår en förbättrad lägre stigning på hindren 
för att eliminera onödigt höga gupp som medför obehag för trafikanterna. 

   
att kommunen genomför en dialog via ett databaserat enkätsvar där medborgare 
får reflektera över förbättringar och ev. försämringar efter att den nya 
centrumgenomfarten är klar.   

    
 
 
Joha Frondelius KD Marian Loley KD John G Ogenholt KD 
 



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (2)

§ 190 KS/2021:10  409

Svar på motion om klimatkommun för ett 
klimatneutralt Katrineholm 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och Joha Frondelius (KD). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga E. 

Sammanfattning av ärendet

Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat in en motion om klimatkommun 
för ett klimatneutralt Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Katrineholms kommun ansluter sig till Sveriges Klimatkommuner”

Motionen översändes till samhällsbyggnadsförvaltningen som i sitt yttrande skriver att 
Klimatkommunerna är en ideell förening för kommuner och regioner och dess 
huvudsakliga syfte är att verka för att skapa nätverk, bilda opinion och ge stöd i arbetet 
med klimatfrågor genom infobrev, utbildningar samt hjälpa till med att svara på frågor.

Det krävs en politiker och en tjänsteman som kontaktperson till Klimatkommunera. 
Deltagandet ger ett kontaktnät där man kan få hjälp i klimatfrågor på kommunal nivå 
samt kontakt med andra kommuner. Nätverket har träffar några gånger om året.

Medlemsavgiften för Katrineholm skulle vara 4000 kronor i fast avgift samt 25 öre per 
invånare. Antalet anslutna kommuner är vid tillfället 40 stycken samt en region.

Arbetet med att nå ett klimatneutralt Katrineholm ligger inte i beroendet av att vara 
medlem i Klimatkommuner utan visar mer på ett intresse av att man arbetar med 
klimatfrågor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det idag finns många olika nätverk 
där samverkan och utbyte av kompetens och information sker inom klimatområdet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar på utvalda och specifika områden som idag finns 
som målområden i kommunplanen. Deltagande och medverkan i Klimakommunerna är 
förvisso en bra idé men att vi i dagsläget inte ser en anledning till att vara medlemmar 
utan bevaka och ta del av det som kommer från Klimatkommunerna. 

Ärendets handlingar

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-20



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-20

 Motion om klimatkommun för ett klimatneutralt Katrineholm

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson 
(C), Victoria Barrsäter (C) och Joha Frondelius (KD).

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter 
(C) och Joha Frondelius (KD), bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. Enligt detta ställer ordföranden proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten



Bilaga E kommunstyrelsen 2021-10-27 § 190

                    

Reservation - Svar på motion om klimatkommun för ett klimatneutralt 
Katrineholm KS/2021:10

Genom att ansluta Katrineholms kommun till Sveriges Klimatkommuner kan Katrineholm få stöttning 
i sitt klimatarbete genom erfarenhetsutbyte med övriga anslutna kommuner och man kan få 
stöttning i sitt arbete för utsläppsminskningar.  

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom 
erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

Vi yrkade bifall till motionen.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)
Inger Fredriksson (C)
Victoria Barrsäter (C) 
Joha Frondelius (KD)

Katrineholm 27/10 - 2021



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefax: 
641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Ordförandeförslag Sida 1 (1)

Datum

2021-10-20
Vår beteckning

KS/2021:10 - 409

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag- Svar på motion om klimatkommun 
för ett klimatneutralt Katrineholm
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-10-20
Vår beteckning

KS/2021:10 - 409Kommunledningsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Stefan Jansson
Handläggare telefon

0150 - 570 79
Handläggare e-post

Stefan.jansson@katrineholm.se

Svar på motion om klimatkommun för ett klimatneutralt 
Katrineholm

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat in en motion om klimatkommun för 
ett klimatneutralt Katrineholm. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Katrineholms kommun ansluter sig till Sveriges Klimatkommuner”

Motionen översändes till samhällsbyggnadsförvaltningen som i sitt yttrande skriver att 
Klimatkommunerna är en ideell förening för kommuner och regioner och dess 
huvudsakliga syfte är att verka för att skapa nätverk, bilda opinion och ge stöd i arbetet 
med klimatfrågor genom infobrev, utbildningar samt hjälpa till med att svara på frågor.

Det krävs en politiker och en tjänsteman som kontaktperson till Klimatkommunera. 
Deltagandet ger ett kontaktnät där man kan få hjälp i klimatfrågor på kommunal nivå samt 
kontakt med andra kommuner. Nätverket har träffar några gånger om året.

Medlemsavgiften för Katrineholm skulle vara 4000 kronor i fast avgift samt 25 öre per 
invånare. Antalet anslutna kommuner är vid tillfället 40 stycken samt en region.

Arbetet med att nå ett klimatneutralt Katrineholm ligger inte i beroendet av att vara 
medlem i Klimatkommuner utan visar mer på ett intresse av att man arbetar med 
klimatfrågor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att det idag finns många olika nätverk 
där samverkan och utbyte av kompetens och information sker inom klimatområdet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar på utvalda och specifika områden som idag finns 
som målområden i kommunplanen. Deltagande och medverkan i Klimakommunerna är 
förvisso en bra idé men att vi i dagsläget inte ser en anledning till att vara medlemmar utan 
bevaka och ta del av det som kommer från Klimatkommunerna. 



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-10-20

Vår beteckning

KS/2021:10 - 409

Ärendets handlingar
 Motion om klimatkommun för ett klimatneutralt Katrineholm

Stefan Jansson Kjell Dävelid
Förvaltningschef Energi- och klimatrådgivare

Beslutet skickas till:

Tony Rosendahl

Anita Johansson

Akten



Motion - Klimatkommun för ett klimatneutralt Katrineholm

Vi står idag inför ett klimathot vars effekter ingen kommer undan. Stigande temperaturer orsakar 

ändrade klimatmönster, smältande polarisar, kraftigare nederbörd, översvämningar, torka och 

misskörd. Vi har idag klimatflyktingar och deras antal kommer att öka om inte utvecklingen hindras 

och förbränningen av fossila bränslen minskar. Här kan Katrineholm bidra till att hejda den 

utvecklingen genom att minska sitt klimatavtryck. Det är Vänsterpartiets uppfattning att det 

övergripande målet i kommunens miljöarbete bör vara att uppnå klimatneutralitet.

Genom att ansluta oss till Sveriges Klimatkommuner kan Katrineholm få stöttning i sitt klimatarbete 

genom erfarenhetsutbyte med övriga anslutna kommuner och man kan få stöttning i sitt arbete för 

utsläppsminskningar.  

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom 

erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Genom projekt växlar man upp 

och fördjupar deltagande kommuners klimatarbete. Sveriges Klimatkommuner har tagit fram en 

handbok som ger konkreta tips om hur en miljöinformationskampanj kan genomföras på lokal nivå. 

Många fler konkreta exempel på lyckade satsningar i Sveriges olika kommuner kan ses på 

nettonoll.se.

Vi yrkar att:

Katrineholms kommun ansluter sig till Sveriges Klimatkommuner.

Tony Rosendahl (V)

Anita Johansson (V)

Katrineholm 11/1 - 2021



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (2)

§ 191 KS/2021:39  609

Svar på motion om barnomsorgsgaranti på obekväm 
arbetstid 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande

Reservation

Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig 
Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och Joha Frondelius (KD). 
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga F.

Sammanfattning av ärendet

Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om 
Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Kommunfullmäktige beslutar att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid”.

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 
september 2021 § 38 beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå 
motionen besvarad.

För vårdnadshavare som är i behov av omsorg på obekväm tid och som kan uppvisa 
intyg från arbetsgivare att det inte går att förlägga arbetstiden på ordinarie tid på 
vardagar, finns redan möjligheten till omsorg på obekväm tid. 

Ärendets handlingar

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28, § 38

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion – Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson 
(C), Victoria Barrsäter (C) och Joha Frondelius (KD).



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Förslag och yrkande

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter 
(C) och Joha Frondelius (KD), bifall till motionen.

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer ordföranden proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) med fleras yrkande. Han finner 
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.

Beslutet skickas till:

Akten



Bilaga F kommunstyrelsen 2021-10-27 § 191

                    

Reservation - Svar på motion om barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid 
KS/2021:

Många människor arbetar idag obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, helger och nätter. Idag har 
föräldrar ingen rätt till barnomsorg på dessa tider. Istället är det upp till varje kommun att avgöra om 
den ska erbjuda detta. Det gör att många föräldrar inte har möjlighet att arbeta kvällar, helger och 
nätter. Det drabbar i synnerhet ensamstående föräldrar, varav många är kvinnor. Många av dem 
tvingas byta arbetstider eller tacka nej till arbete för att få vardagen att gå ihop. Bildningsnämndens 
beslut tidigare i år om försämringar i barnomsorgen på obekväm arbetstid innebär att föräldrar, och 
då kanske framförallt ensamstående föräldrar, riskerar att bli utan barnomsorg.

Vi yrkade bifall till motionen.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)
Inger Fredriksson (C)
Victoria Barrsäter (C) 
Joha Frondelius (KD)

Katrineholm 27/10 - 2021



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefax: 
641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Ordförandeförslag Sida 1 (1)

Datum

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2021:39 - 609

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Svar på motion om 
barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2021:39 - 609Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Svar på motion om barnomsorgsgaranti på obekväm 
arbetstid

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om Barnomsorgsgaranti 
på obekväm arbetstid. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Kommunfullmäktige beslutar att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid”.

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 september 
2021 § 38 beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå motionen 
besvarad.

För vårdnadshavare som är i behov av omsorg på obekväm tid och som kan uppvisa intyg 
från arbetsgivare att det inte går att förlägga arbetstiden på ordinarie tid på vardagar, finns 
redan möjligheten till omsorg på obekväm tid. 

Ärendets handlingar
 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28 § 38

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion – Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2021-09-28 1 (2)

§ 38 BIN/2021:23  609

Motion om barnomsorgsgaranti på obekväm tid 

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Reservation

Victoria Barrsäter (C) reserverar sig mot beslutet. Reservationen redovisas som bilaga A i 
protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med yrkande om att 
kommunfullmäktige ska besluta att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.

För vårdnadshavare som uttömt alla alternativ får förvaltningen fatta beslut om omsorg 
på obekväm tid, utifrån individuella utredningar för såväl nattomsorg som helgomsorg. 

Arbetstagare behöver inte intyga att omsorgen inte kan ske inom vän- och 
familjekretsen.

Ärendets handlingar

 Vänsterpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – 
Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid

 Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17.

Överläggning

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och Victoria 
Barrsäter (C).

Förslag och yrkanden

 Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag.

 Victoria Barrsäter (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

1. Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens 
förslag.

2. Ordförande ställer proposition på bifall till Victoria Barrsäters (C) 
förslag.



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2021-09-28 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

3. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till 
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Victoria Barrsäters (C) 
förslag.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen



BIN/2021:23 - 609 
RESERVATION - Motion om barnomsorgsgaranti på obekväm tid 

Vänsterpartiet föreslår i en motion att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid. 
Förslaget föranleddes av att Bildningsnämnden 26 januari 2021 beslutade om kraftiga 
försämringar för barnomsorg på obekväma arbetstider, något som vi i Centerpartiet reserverade 
oss emot. 

Allt färre jobb förläggs till dagtid och majoriteten av service- och vård och omsorgsarbeten 
förläggs på obekväma tider. Det här behöver kommunen ta höjd för. Med hög arbetslöshet i 
kommunen behöver vi också göra vad vi kan för att människor ska komma i arbete. Dessutom 
finns behovet av barnomsorg på obekväma tider främst hos ensamstående föräldrar. Det är alltid 
bättre för barnen att föräldrarna har en egen försörjning och det är en av kommunens viktigare 
uppdrag att erbjuda barnomsorg. 

Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet 

Katrineholm 28 september 2021 

Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Bilaga A bildningsnämnden 2021-09-28 § 38



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Bildningsforvaltningen@katrineholm.se 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-09-17
Vår beteckning

BIN/2021:23 - 609Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Jörgen Rüdeberg
Handläggare telefon

0150-572 72
Handläggare e-post

Jorgen.rudeberg@katrineholm.se

Motion om barnomsorgsgaranti på obekväm tid

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion med yrkande om att 
kommunfullmäktige ska besluta att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.

För vårdnadshavare som uttömt alla alternativ får förvaltningen fatta beslut om omsorg på 
obekväm tid, utifrån individuella utredningar för såväl nattomsorg som helgomsorg. 

Arbetstagare behöver inte intyga att omsorgen inte kan ske inom vän- och familjekretsen.

Ärendets handlingar
 Vänsterpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Barnomsorgsgaranti på 

obekväm arbetstid.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet hänvisar i sin motion till ett beslut i bildningsnämnden 2021-01-26 och 
skriver att majoriteten drev igenom kraftiga försämringar och hinder i möjligheten till 
barnomsorg på obekväm tid. Man återger de nya regler som man uppfattar ska gälla 
från 2021-02-01 samt att syftet med de nya reglerna är att spara pengar. 
Vänsterpartiet framhåller att omsorg på obekväm tid inte är en lagstadgad skyldighet 
för kommuner att erbjuda.

Vänsterpartiet anser att det nya regelverket slår mot många föräldrar som har 
obekväma arbetstider. I synnerhet påverkas ensamstående föräldrar, varav många är 
kvinnor drabbas. Många av dem tvingas nu byta arbetstider eller tacka nej till arbete. 

Förvaltningens bedömning
För vårdnadshavare som är i behov av omsorg på obekväm tid och som kan uppvisa intyg 
från arbetsgivare att det inte går att förlägga arbetstiden på ordinarie tid på vardagar, 
kvarstår möjligheten till omsorg på obekväm tid. 

På vardagar kan barnet vara på förskolan före och efter ordinarie öppethållande och här 
kan kommunens princip om Heltid som norm utnyttjas, eftersom viss överkapacitet finns. 



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-09-17

Vår beteckning

BIN/2021:23 - 609

I och med att många fler vårdnadshavare nu anmäler att man har behov av omsorg på 
helger, kommer verksamheten att anordnas i en gemensam lokal för att samutnyttja 
personalresurser när flera har behov under samma tider. 

Jörgen Rüdeberg
Biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten



Motion till Katrineholms kommunfullmäktige-Barnomsorgsgaranti på 
obekväm arbetstid.

På bildningsnämndens möte den 26/1 – 2021 drev majoriteten igenom kraftiga försämringar och 
hinder i möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Beslutet innehåller bland annat följande.

 Arbetsgivare ska intyga att det inte finns andra möjligheter att förlägga arbetstiden, 
alternativt minska den obekväma arbetstiden.

 Arbetstagare ska intyga att omsorgen inte kan ske inom vän- och familjekretsen kring barnet. 
Båda vårdnadshavarna ska skriva under. Gäller även vid delad vårdnad.

 Vid nyanmälan kan handläggningstiden uppgå till två månader.
 Barn ska kunna komma till ordinarie förskola/ fritidshem 30 min. före öppningstid kl. 06:00 

och vara kvar efter stängning till kl. 22.00 under förutsättning att behovet anmälts fyra 
veckor i förväg. (Omsorg kan då också ske i hemmet.)

 Helgöppen pedagogisk omsorg erbjuds 06.00- 20.00 i förskolelokal under förutsättning att 
behovet anmälts fyra veckor i förväg och minst fem barn har behov hela, eller del av dagen.

 Samtliga riktlinjer gäller inom befintlig, av nämnden tilldelad budget. Om prognoser ser ut att 
peka mot negativ avvikelse kan helgöppen förskola/fritidshem med kort varsel
komma att avslutas innevarande budgetår fram till årsskiftet.

 För vårdnadshavare som uttömt alla alternativ får förvaltningen fatta beslut om omsorg
på obekväm tid, utifrån individuella utredningar för såväl nattomsorg som helgomsorg

Syftet med de nya reglerna var tydligt uttalat, nämligen att spara pengar.

Många människor arbetar idag obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, helger och nätter. Idag har 
föräldrar ingen rätt till barnomsorg på dessa tider. Istället är det upp till varje kommun att avgöra om 
den ska erbjuda detta. Det gör att många föräldrar inte har möjlighet att arbeta kvällar, helger och 
nätter. Det drabbar i synnerhet ensamstående föräldrar, varav många är kvinnor. Många av dem 
tvingas byta arbetstider eller tacka nej till arbete för att få vardagen att gå ihop. Så kan vi inte ha det. 
Att Katrineholm nu beslutar om försämringar i barnomsorgen på obekväm arbetstid innebär att 
föräldrar, och då kanske framförallt ensamstående föräldrar riskerar att bli utan barnomsorg.

Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid är en viktig feministisk och jämställdhetsfråga 

Vi yrkar att:

Kommunfullmäktige beslutar att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.

Tony Rosendahl (V)

Anita Johansson (V)

Katrineholm 8/2 - 2021



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (1)

§ 192 KS/2021:154  046

Svar på motion om premiering av goda studieresultat 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om premiering av goda 
studieresultat. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att ett stipendium på 2 000 kronor införs för ca 20 elever i åk 9 i Katrineholms 
kommunala och fristående skola. Stipendiet ska tilldelas elever som under sin tid på 
högstadiet antingen uppvisat synnerligen goda studieresultat eller gjort stora framsteg i 
sina studier.

De elever som tilldelas ett stipendium bjuds in till en middagsceremoni där 
elevernas prestationer uppmärksammas på ett lämpligt sätt”.

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 
september § 40 att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bildningsnämnden skriver bland annat att utöver utdelning från greve Claes Lewenhaupt 
fond, vilken är under avveckling, har flera skolenheter själva valt att uppmärksamma 
elevers prestationer utifrån lokala bedömningar för vad som är lämpligt. Det kan röra sig 
om biocheckar, bokgåvor och liknande. Detta förekommer på flera skolor och inte bara i 
år 9 utan under elevernas hela skolgång. 

Bildningsnämnden bedömer att skolorna själva bör avgöra på vilka grunder, i vilken 
omfattning och på vilket sätt enskilda elever bör uppmärksammas. Förvaltningen är 
även tveksam till att den typ av ceremoni som föreslås generellt skulle upplevas positivt 
av ungdomar i 16-årsåldern och de belyser att kostnaderna för förslaget är 
ofinansierade i motionen.

Ärendets handlingar

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28, § 40

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion – Premiering av goda studieresultat

Beslutet skickas till: 

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefax: 
641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Ordförandeförslag Sida 1 (1)

Datum

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2021:154 - 046

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Svar på motion om premiering av 
goda studieresultat
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till bildningsnämndens yttrande.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2021:154 - 046Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Svar på motion om premiering av goda studieresultat

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om premiering av goda 
studieresultat. Motionen utmynnar i följande yrkande:

”Att ett stipendium på 2 000 kronor införs för ca 20 elever i åk 9 i Katrineholms kommunala 
och fristående skola. Stipendiet ska tilldelas elever som under sin tid på högstadiet antingen 
uppvisat synnerligen goda studieresultat eller gjort stora framsteg i sina studier.

De elever som tilldelas ett stipendium bjuds in till en middagsceremoni där 
elevernas prestationer uppmärksammas på ett lämpligt sätt”.

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 september 
2021, § 40, beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bildningsnämnden skriver bland annat att utöver utdelning från greve Claes Lewenhaupt 
fond, vilken är under avveckling, har flera skolenheter själva valt att uppmärksamma 
elevers prestationer utifrån lokala bedömningar för vad som är lämpligt. Det kan röra sig 
om biocheckar, bokgåvor och liknande. Detta förekommer på flera skolor och inte bara i år 
9 utan under elevernas hela skolgång. 

Bildningsnämnden bedömer att skolorna själva bör avgöra på vilka grunder, i vilken 
omfattning och på vilket sätt enskilda elever bör uppmärksammas. Förvaltningen är även 
tveksam till att den typ av ceremoni som föreslås generellt skulle upplevas positivt av 
ungdomar i 16-årsåldern och de belyser att kostnaderna för förslaget är ofinansierade i 
motionen.

Ärendets handlingar
 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28 § 40

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion – Premiering av goda studieresultat

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till: Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2021-09-28 1 (1)

§ 40 BIN/2021:76  629

Motion premiering av skolresultat 

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation

Inger Hult (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna) har lämnat in en motion om att inrätta 
premier för elever i grundskolans högsta årskurs. Dessa ska, enligt förslaget, exempelvis 
kunna utdelas vid en middagsceremoni med deltagande från näringsliv och med 
inbokad föreläsare.

Ärendets handlingar

 Motion från Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna).

 Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17.

Bildningsnämndens överläggning

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L) och Ulrica Truedsson (S).

Förslag och yrkanden

 Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag.

 Inger Hult (L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

1. Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens 
förslag.

2. Ordförande ställer proposition på bifall till Inger Hults (L) förslag.

3. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till 
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Inger Hults (L) 
förslag.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen Bildningsforvaltningen@katrineholm.se 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-09-17
Vår beteckning

BIN/2021:76 - 629Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Jörgen Rüdeberg
Handläggare telefon

0150-572 70
Handläggare e-post

Jorgen.rudeberg@katrineholm.se

Motion om premiering av goda skolresultat

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna) har lämnat in en motion om att inrätta premier 
för elever i grundskolans högsta årskurs. Dessa ska, enligt förslaget, exempelvis kunna 
utdelas vid en middagsceremoni med deltagande från näringsliv och med inbokad 
föreläsare.

Ärendets handlingar
 Yttrande från Bildningsförvaltningen

 Motion från Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna).

Förvaltningens bedömning
Inom Katrineholms kommun finns ett antal donationer riktade mot skolan där medel delas 
ut utifrån hur dessa har stipulerats. 

I år 7–9 finns enbart en donation där utdelning sker till eleverna. Fonden heter Claes 
Lewenhaupt och innevarande år fanns det 9 708 kr att dela ut. Utdelning sker i princip till 
två elever per klass med 500 kr var. Totalt 9 500 kr delades ut i år till 19 elever (17 på 
Järvenskolan och två på Järvenskolan City). Pengarna från fonden räcker inte fullt ut till två 
elever per klass därför har rektor skjutit till från egen budget. I år var det 11 elever som fick 
500 kr var från egen budget (totalt 5 500 kr). Claes Lewenhaupt fond finns bara kvar till år 
2022. Därefter är pengarna slut i fonden.

Flera skolenheter själva valt att uppmärksamma elevers prestationer utifrån lokala 
bedömningar för vad som är lämpligt. Det kan röra sig om biocheckar, bokgåvor och 
liknande. Detta förekommer på flera skolor och inte bara i år 9 utan under elevernas hela 
skolgång. 

Förvaltningens bedömning är att skolorna själva bör avgöra på vilka grunder, i vilken 
omfattning och på vilket sätt enskilda elever bör uppmärksammas. Förvaltningen är även 
tveksam till att den typ av ceremoni som föreslås, generellt kommer att upplevas positivt av 
ungdomar i 16årsåldern.

Ekonomiska aspekter



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Bildningsförvaltningen Datum

2021-09-17

Vår beteckning

BIN/2021:76 - 629

Enligt Liberalernas förslag kommer kostanden för de föreslagna premierna att uppgå till 
40 000 kronor årligen. För middag och föreläsare skulle sannolikt minst 35 000 kronor 
tillkomma. Dessa kostnader är ofinansierade i förslaget.

Jörgen Rüdeberg
Biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten



2021 04 19
Motion: premiering av goda studieresultat

I den budget som Liberalerna presenterade inför 2021 med utblick över de kommande åren
2022 och 2023 visar vi på en tydlig satsning för bättre skolresultat. Både i termer av högre
meritvärden såväl som väsentligt fler elever med höga betyg. Vi har i vår budget tryckt på
färre barn i förskolans barngrupper, bättre och bredare arbete med att tidigt säkerställa barns
språkutveckling, ordning och reda i klassrummen och framför allt vikten av att ge unga rätt
förutsättningar för att klara skolan på ett utvecklande sätt.

Nu vill vi ta ytterligare ett steg för att öka motivationen för bra skolresultat genom att
kommunen inrättar ett stipendium till elever i årskurs 9. Ett stipendium till 20 elever varav 10
för att ha nått högsta meritpoäng och 10 för extraordinär utveckling av betygsprestationer
från årskurs 7 lika fördelat mellan flickor och pojkartjejer / killar. Stipendiet förslås uppgå till
2000 kr per elev och delas lämpligen ut vid en middagscermoni där näringsliv och
representanter för FoU deltar som föreläsare och inspiratörer

Grundskolans huvuduppdrag är att få eleverna att tillägna sig nya kunskaper och vidga sina
horisonter och det görs på många håll fantastiska insatser av kommunens elever men de får
inte alltid den uppmärksamhet de borde få. Genom att införa ett stipendium med tillhörande
högtidlig ceremoni i (ex på Lindengymansiet) vill Liberalerna lyfta fram de elever som gör
stora ansträngningar och uppnår mycket goda resultat i våra grundskolor. Det handlar både
om de elever som har erhållit ett högt betygssnitt (meritvärde) i åk 9 men också de elever
som gjort betydande förbättringar av sina betyg under åk 8 och 9.

Vi yrkar att:
- Ett stipendium på 2000 kronor införs för ca 20 elever i åk 9 i Katrineholms kommunala och
fristående skola. Stipendiet ska tilldelas elever som under sin tid på högstadiet antingen
uppvisat synnerligen goda studieresultat eller gjort stora framsteg i sina studier.

- De elever som tilldelas ett stipendium bjuds in till en middagsceremoni där elevernas
prestationer uppmärksammas på ett lämpligt sätt.

För Liberalerna i Katrineholm

Ewa Callhammar
Inger hult



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 1 (2)

§ 193 KS/2021:155  629

Svar på motion om utökad timplan för mellanstadiet på 
vissa skolor i områden med socioekonomiska 
utmaningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bildningsnämndens 
yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om utökad timplan för 
mellanstadiet på vissa skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Motionen 
utmynnar i följande yrkande:

”Att rektorerna uppdras att öka timplanen i ämnena svenska, matte, idrott och engelska 
för eleverna i årskurserna 3, 4 och 6 för att säkerställa att eleverna går ut sjätte klass 
med betyg som gör dem förberedda för studier på högstadiet.

Den utökade timplanen finansieras med medel ur integrationsfonden och i erforderliga 
delar av eventuellt statsbidrag ”Likvärdig skola”, samt genom minskat behov av 
fritidsverksamheten”.

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 
september § 41 beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bildningsnämnden skriver bland annat att de ställer positiva till intentionen i motionen, 
men är mycket tveksam till att tillvägagångssättet är rätt väg för Katrineholms kommun.

Att peka ut de tre skolor som namnges i motionen kan bli stigmatiserande när samtidigt 
de flesta andra skolor har en socio-ekonomisk profil som i lika hög grad i så fall också 
bör få utökad timplan. Vidare anser bildningsnämnden att hur arbetet med att förbättra 
måluppfyllelsen ska bedrivas är en verksamhetsfråga för professionen. 
Bildningsförvaltningen och skolornas ledningsgrupper strävar efter att ständigt förbättra 
sitt arbete genom att göra adekvata analyser som leder till riktade insatser på respektive 
nivå och skolenhet. Dessa kan vara på organisations-, grupp eller individnivå. Elevers rätt 
till särskilt stöd måste alltid beaktas och därför har rektorerna möjlighet att söka stöd för 
särskilda riktade insatser, så kallade tilläggsbelopp. 

Ärendets handlingar

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-07

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-07

 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28 § 41



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kommunstyrelsen 2021-10-27 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion om utökad timplan för mellanstadiet på vissa skolor i områden 
med socioekonomiska utmaningar

Beslutet skickas till:

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefax: 
641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Ordförandeförslag Sida 1 (1)

Datum

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2021:155 - 629

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Svar på motion om utökad timplan 
för mellanstadiet på vissa skolor i områden med 
socioekonomiska utmaningar
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning 
till bildningsnämndens yttrande.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-10-07
Vår beteckning

KS/2021:155 - 629Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Svar på motion om utökad timplan för mellanstadiet på 
vissa skolor i områden med socioekonomiska utmaningar

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om utökad timplan för 
mellanstadiet på vissa skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Motionen 
utmynnar i följande yrkande:

”Att rektorerna uppdras att öka timplanen i ämnena svenska, matte, idrott och engelska för 
eleverna i årskurserna 3, 4 och 6 för att säkerställa att eleverna går ut sjätte klass med 
betyg som gör dem förberedda för studier på högstadiet.

Den utökade timplanen finansieras med medel ur integrationsfonden och i erforderliga 
delar av eventuellt statsbidrag ”Likvärdig skola”, samt genom minskat behov av 
fritidsverksamheten”.

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 september 
§ 41 beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Bildningsnämnden skriver bland annat att de ställer positiva till intentionen i motionen, 
men är mycket tveksam till att tillvägagångssättet är rätt väg för Katrineholms kommun.

Att peka ut de tre skolor som namnges i motionen kan bli stigmatiserande när samtidigt de 
flesta andra skolor har en socio-ekonomisk profil som i lika hög grad i så fall också bör få 
utökad timplan. Vidare anser bildningsnämnden att hur arbetet med att förbättra 
måluppfyllelsen ska bedrivas är en verksamhetsfråga för professionen. 
Bildningsförvaltningen och skolornas ledningsgrupper strävar efter att ständigt förbättra 
sitt arbete genom att göra adekvata analyser som leder till riktade insatser på respektive 
nivå och skolenhet. Dessa kan vara på organisations-, grupp eller individnivå. Elevers rätt till 
särskilt stöd måste alltid beaktas och därför har rektorerna möjlighet att söka stöd för 
särskilda riktade insatser, så kallade tilläggsbelopp. 



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-10-07

Vår beteckning

KS/2021:155 - 629

Ärendets handlingar
 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28 § 41

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion om utökad timplan för mellanstadiet på vissa skolor i områden med 
socioekonomiska utmaningar

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2021-09-28 1 (1)

§ 41 BIN/2021:79  623

Motion utökad timplan för mellanstadiet 

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation

Inger Hult (L) reserverar sig mot beslutet.

Ärendets handlingar

 Motion från Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna).

Bildningsnämndens överläggning

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L) och Ulrica Truedsson (S).

Förslag och yrkanden

 Ordförande Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till 
bildningsförvaltningens förslag.

 Inger Hult (L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

1. Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens 
förslag

2. Ordförande ställer proposition på bifall till Inger Hults (L) förslag.

3. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till 
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Inger Hults (L) 
förslag.

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen bildningsforvaltningen@katrineholm.se 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3)

Datum

2021-09-17
Vår beteckning

BIN/2021:79 - 623Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Jörgen Rüdeberg
Handläggare telefon

0150-572 72
Handläggare e-post

Jorgen.rudeberg@katrineholm.se

Motion från Liberalerna om utökad timplan för 
mellanstadiet

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna) föreslår i en motion att, i första hand, tre av 
stadens skolor ska få utökad timplan i år 3 till 6 med fem timmar i vecka i vissa ämnen. 
Motionärerna föreslår att förändringen ska gälla redan under innevarande läsår och tills 
vidare samt att medel från Integrationsfonden ska utnyttjas tillsammans med medel från 
statsbidraget Likvärdig skola. 

Ärendets handlingar
 Motion från Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna).

Ärendebeskrivning
Liberalerna föreslår i inlämnad motion att i första hand Östra skolan, Sandbäcksskolan 
samt Nyhemsskolan ska få utökad timplan fem timmar per vecka i år 3 till 6. Ämnena 
svenska, matematik, engelska och idrott ska prioriteras under dessa timmar. Förändringen 
föreslås träda i kraft redan innevarande läsår. Förslaget bedöms minska risken för elever 
att i tidig ålder hamna i socialt nedbrytande beteenden kopplade till droger och kriminalitet. 
Detta kan uppnås genom att man klarar godkända betyg i år 6 och att man på så sätt är 
bättre förberedd för grundskolans senare år. 

Ärendet har beretts i förvaltningens ledningsgrupp. Kontakter har tagits med jurist på 
Sveriges kommuner och regioner (SKR). Viss omvärldsbevakning har skett, främst Göteborg, 
där beslut har fattats om utökad timplan i vissa förortsområden. 

Tillämpliga lagrum återfinns i skollagens tredje kapitel (SL 3 kap 2§), skolförordningens 
nionde kapitel (Skolf.9 kap 3§) samt i Läroplanens första kapitel. 

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling (SL 3 kap 2§)

Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans 
som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål… 
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Undervisningstid (Skolf.9 kap 3§)

Bestämmelser om fördelning av den garanterade undervisningstiden (timplan) finns i bilaga 1. 
Huvudmannen får besluta om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade 
undervisningstiden. Förordning (2017:1236).

En likvärdig utbildning (Ur Läroplan för grundskolan 1 kap LGR 11)

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper.

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 
nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 
olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla

Bedömningen är att det finns ett lagrum för att besluta i enlighet med motionens förslag 
samtidigt som likvärdighetsprincipen delvis kan sägas bli satt ur spel på individnivå.     

Göteborgs kommun 

Göteborgs kommun har 2020 givit rektorer på några skolor belägna i utsatta förorter 
mandat att, utifrån behov utöka timplanen för elever i år 4 till 6. Ämnena svenska, 
matematik och idrott har prioriterats. Bedömningen är gjord och beslutet är taget utifrån 
statistik som visar att 94 % av de elever som klarar målen i kärnämnena i år 6 blir behöriga 
till ett nationellt program i år 9. 

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen är positiv till intentionen i motionen men är mycket tveksam till att 
tillvägagångssättet är rätt väg för Katrineholms kommun.

Den socioekonomiska strukturen i Katrineholm ser annorlunda ut än i en storstadsregion 
där hela stadsdelar präglas av utanförskap. Det är relativt sett en ganska hög blandning av 
elever med olika socio-ekonomisk bakgrund i alla stadens skolor även om det finns 
skillnader. Kunskapsskolan skiljer däremot ut sig. Utanför staden finns landsbygdsskolor 
och även där finns en viss socio-ekonomisk variation. Att peka ut de tre skolor som 
namnges i motionen kan bli stigmatiserande när samtidigt de flesta andra skolor har en 
socio-ekonomisk profil som i lika hög grad i så fall också bör få utökad timplan. 

Katrineholms kommun tillämpar en socio-ekonomisk fördelning av budgeten till 
kommunens skolor. De faktorer som vägs in är andel nyanlända och vårdnadshavares 
utbildningsnivå. Samtidigt måste medel från budgeten tas i anspråk för att stötta mindre 
skolor på landsbygden. 

Taget i beaktande den socio-ekonomiska struktur som beskrivits ovan, anser förvaltningen 
att generella åtgärder riktade mot alla elever på vissa utvalda skolor inte gagnar syftet med 
förbättrad måluppfyllelse. I så fall vore ett generellt beslut om utökad timplan på samtliga 
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skolor att föredra. Att detta är en ekonomisk fråga i kombination med brist på utbildad 
lärarpersonal gör dock att det sistnämnda bedöms orealistiskt.   

Förvaltningen anser att hur arbetet med att förbättra måluppfyllelsen ska bedrivas, är en 
verksamhetsfråga för professionen. Förvaltningen och skolornas ledningsgrupper strävar 
efter att ständigt förbättra sitt arbete genom att göra adekvata analyser, som leder till 
riktade insatser på respektive nivå och skolenhet.  Dessa kan vara på organisations-, grupp 
eller individnivå. Elevers rätt till särskilt stöd måste alltid beaktas. Därför har rektorerna 
möjlighet att söka stöd för särskilda riktade insatser, så kallade tilläggsbelopp. 

Ekonomiska aspekter

Timplaneutökningen förslås i motionen finansieras av medel ur Integrationsfonden samt 
eventuella statsbidrag från Likvärdig skola. Bildningsförvaltningen tar gärna del av medel 
från Integrationsfonden. 

För statsbidraget Likvärdig skola har förvaltningen emellertid gjort en annan prioritering 
som bedöms gynna måluppfyllelsen. Inför att man söker medel ska man gör en grundlig 
analys och därefter har förvaltningsledningen gjort en prioritering. Efter genomförda 
åtgärder ska uppföljning och redovisning ske. 

Det är inte heller många elever som efter år 4 går på fritidshem vilket medför att denna 
föreslagna finansieringsväg har betydande begränsningar.

Jörgen Rüdeberg
Biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten



2021 04 21
Motion: utökad timplan för mellanstadiet på vissa skolor i områden med socioekonomiska
utmaningar

Liberalerna föreslår Bildningsnämnden att uppdrar åt rektorer för i första hand Östra skolan,
Sandbäcks- samt Nyhemsskolan utöka timplanen för årskurserna 3, 4, 5 och 6 i de ämnen
och i den omfattning rektor bedömer det lämpligt och behövligt för att säkerställa höga betyg
i svenska, matematik, idrott och engelska i årskurs 6. Förslaget föreslås gälla från och med
läsåret 2021/22 och tills vidare.

Timplaneutökningen förslås finansieras av medel ur Integrationsfonden samt eventuella
statsbidrag från Likvärdig skola.

Den utökade timplanen ska bidra till höjda skolresultat i svenska, matematik, idrott och
engelska samt att minska risken för att elever att i tidig ålder hamna i socialt nedbrytande
beteenden kopplade till droger och kriminalitet. Utökad timplan är ett insatsområde inom
Liberalernas ”Förortslyftet”.

För att skolorna ska kunna erhålla medel ur statsbidraget, behöver de följa ett
villkorsdokument grundat i bland annat juridiska bedömningar och andra avvägningar. Bland
annat måste deltagande skolenheter erbjuda minst fem timmar utökad undervisningstid per
vecka, prioritera de yngsta eleverna, samt servera ett mellanmål för alla elever.

Forskning visar på ett tydligt samband mellan måluppfyllelsen i årskurs 6 och förmågan att
klara högstadiet för att sedan bli behörig till gymnasiet. Det finns med andra ord starka skäl
att göra insatser under mellanstadietiden (såväl som ännu tidigare) för att förebygga att
elever hamnar utan godkända betyg i årskurs 6. Detta förebygger svårigheter i gymnasiet
och i förlängningen risk för utanförskap, arbetslöshet och ohälsa senare i livet. Satsningen
på utökad timplan har ett viktigt syfte till att stärka skolans bidrag för att öka barn och unga
elevers livschanser.

Att arbeta med utökad timplan över tid, innebär att fritidshemsverksamheten för aktuella
elever i årskurs 4 och 5 minska betydligt i omfattning eller avvecklas, genom att det fåtal
elever som är i behov av ytterligare omsorg efter den utökade timplanen, istället skrivs på
”Fritids” tillsammans med årskurs 3. På detta sätt kan behöriga lärare i fritidsverksamheten
koncentreras till lågstadiet och andra enheter med större behov av detta. Kvaliteten i befintlig
fritidsverksamhet kan höjas då andelen behöriga lärare ökar. Katrineholm har ett stort behov
av att höja andelen behöriga lärare i fritidshem.



Utifrån ovan yrkar Liberalerna följande att:
- Rektorerna uppdras att öka timplanen i ämnena svenska, matte, idrott och engelska

för eleverna i årskurs 3, 4, 5 och 6 för att säkerställa att elever går ut sjätte klass med
betyg som gör dem väl förberedda för studier på högstadiet.

- Den utökade timplanen finansieras med medel ur integrationsfonden och i
erforderliga delar av eventuellt statsbidraget ”Likvärdig skola”, samt genom minskat
behov av fritidsverksamheten.

För Liberalerna

Ewa Callhammar 
Inger Hult 
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§ 194 KS/2021:156  629

Svar på motion om sommarsatsning "Covid-
generationen" 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
bildningsnämndens yttrande.

Sammanfattning av ärendet

Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om sommarsatsning ”Covid-
generationen”. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att erbjuda elever som slutar årskurs 9 extra undervisningstid sommaren 2021 för att 
höja sitt meritvärde och därmed säkerställa antingen till önskad linje på gymnasiet eller 
för avgångselever på gymnasiet för att på motsvarande sätt kunna läsa upp vissa betyg.

Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att säkerställa att de unga som deltar i 
sommarsatsningen får ersättning för ”förlorad sommarjobbsinkomst” enligt kommunens 
sommarjobbssatsning.”

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 
september 2021 § 39 beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Bildningsnämnden skriver i sitt yttrande bland annat att bildningsförvaltningen har inom 
sin verksamhet sedan tidigare undervisning på lov i grundskolan såväl under sommarlov 
som under lov på terminstid. Detta finns reglerat i skollagen. Det omfattar de elever som 
inte är behöriga vid slutet av år 9. Statsbidrag utgår. Utöver sommarskolan har lovskola 
bedrivits på sport- och påsklov. 

Även i gymnasieskolan har lovskola bedrivits men inte i juni utan på höst-och påsklovet. 
Här finns emellertid inga statsbidrag att söka utan undervisning på lov inom 
gymnasieskolan måste bekostas inom ramen för respektive skolenhets tilldelade 
programpengar. 

Kommunledningsförvaltningen tillägger att i normalfallet är målgruppen 
för feriearbetena de elever som ska börja årskurs 2 på gymnasiet. 
Målgruppen för 2021var de som är födda år 2004. 2021 tilldelades dock 
kommunen statliga medel som möjliggjorde att även de födda 2003 och 
2002 kunde inkluderas i detta. 

Ärendets handlingar

 Ordförandens förslag till beslut, 2021-10-08

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-10-08
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Ordförandens sign Justerandes sign

 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28, § 39

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion om sommarsatsning ”Covid-generationen”

Beslutet skickas till: 

Akten



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefax: 
641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Ordförandeförslag Sida 1 (1)

Datum

2021-10-08
Vår beteckning

KS/2021:156 - 629

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Svar på motion om sommarsatsning 
"Covid-generationen"
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2)

Datum

2021-10-08
Vår beteckning

KS/2021:156 - 629Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Svar på motion om sommarsatsning "Covid-generationen"

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om sommarsatsning ”Covid-
generationen”. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

”Att erbjuda elever som slutar årskurs 9 extra undervisningstid sommaren 2021 för att höja 
sitt meritvärde och därmed säkerställa antingen till önskad linje på gymnasiet eller för 
avgångselever på gymnasiet för att på motsvarande sätt kunna läsa upp vissa betyg.

Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att säkerställa att de unga som deltar i 
sommarsatsningen får ersättning för ”förlorad sommarjobbsinkomst” enligt kommunens 
sommarjobbssatsning.”

Motionen remitterades till bildningsnämnden som på sitt sammanträde den 28 september 
2021 § 39 beslutade att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Bildningsnämnden skriver i sitt yttrande bland annat att bildningsförvaltningen har inom sin 
verksamhet sedan tidigare undervisning på lov i grundskolan såväl under sommarlov som 
under lov på terminstid. Detta finns reglerat i skollagen. Det omfattar de elever som inte är 
behöriga vid slutet av år 9. Statsbidrag utgår. Utöver sommarskolan har lovskola bedrivits 
på sport- och påsklov. 

Även i gymnasieskolan har lovskola bedrivits men inte i juni utan på höst-och påsklovet. Här 
finns emellertid inga statsbidrag att söka utan undervisning på lov inom gymnasieskolan 
måste bekostas inom ramen för respektive skolenhets tilldelade programpengar. 

Kommunledningsförvaltningen tillägger att i normalfallet är målgruppen för feriearbetena 
de elever som ska börja årskurs 2 på gymnasiet. Målgruppen för 2021var de som är födda 
år 2004. 2021 tilldelades dock kommunen statliga medel som möjliggjorde att även de 
födda 2003 och 2002 kunde inkluderas i detta. 
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Ärendets handlingar
 Bildningsnämndens beslut, 2021-09-28 § 39

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-09-17

 Motion om sommarsatsning ”Covid-generationen”

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till: Akten
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Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2021-09-28 1 (1)

§ 39 BIN/2021:80  623

Motion om sommarsatsning "Covid-generationen" 

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Reservation

Inger Hult (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna) har lämnat in en motion om att inrätta 
sommarskola sommaren 2021 inom grund- och gymnasieskola i anledning av att 
nationen drabbats av pandemi.  Motionärerna föreslår även att ekonomisk ersättning 
ska utgå inom ramen för kommunens sommarjobbssatsning. Bildningsnämnden har 
först efter sommaren fått motionen för besvarande men vill ändå beskriva vidtagna 
åtgärder gällande lovskola under rådande omständigheter. 

Ärendets handlingar

 Motion från Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna).

 Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17.

Bildningsnämndens överläggning

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Inger Hult (L) och Ulrica Truedsson (S),

Förslag och yrkanden

 Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag

 Inger Hult (L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

1. Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens 
förslag

2. Ordförande ställer proposition på bifall till Inger Hults (L) förslag

3. Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till 
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Inger Hults (L) 
förslag.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340

Bildningsförvaltningen bildningsforvaltningen@katrineholm.se

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3)

Datum

2021-09-17
Vår beteckning

BIN/2021:80 - 623Bildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret
Mottagare:

Vår handläggare

Jörgen Rüdeberg
Handläggare telefon

0150-572 70
Handläggare e-post

Jorgen.rudeberg@katrineholm.se

Motion sommarsatsning "Covid-generationen"

Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna) har lämnat in en motion om att inrätta 
sommarskola sommaren 2021 inom grund- och gymnasieskola i anledning av att nationen 
drabbats av pandemi.  Motionärerna föreslår även att ekonomisk ersättning ska utgå inom 
ramen för kommunens sommarjobbssatsning. Bildningsnämnden har först efter 
sommaren fått motionen för besvarande men vill ändå beskriva vidtagna åtgärder gällande 
lovskola under rådande omständigheter. 

Ärendets handlingar
 Motion från Eva Callhammar och Inger Hult (Liberalerna).

Förvaltningens bedömning
Bildningsförvaltningen har inom sin verksamhet sedan tidigare undervisning på lov i 
grundskolan såväl under sommarlov som under lov på terminstid. Detta finns reglerat i 
skollagen. Det omfattar de elever som inte är behöriga vid slutet av år 9. Statsbidrag utgår. 
Utöver sommarskolan har lovskola bedrivits på sport- och påsklov. 

I grundskolan lägre åldrar har man på Skogsborgsskolan haft lovskola på höstlovet och på 
Östra skolan på påsklovet. På Sköldinge skola har man bedrivit lästräning på fritidshemmet 
några veckor under sommaren vilket slagit väl ut. 

Även i gymnasieskolan har lovskola bedrivits men inte i juni utan på höst-och påsklovet. 
Här finns emellertid inga statsbidrag att söka. 

Under läsåret 2020/21 har mycket undervisning fått ske på distans. Detta har fungerat 
förhållandevis väl för elever med goda förutsättningar, det vill säga de med 
studiemotivation och goda hemförhållanden. Andra har haft svårt att följa undervisningen 
och de har då kunnat erbjudas undervisning på plats. En kategori har varit särskilt 
intressant att följa. Det är de så kallade hemmasittarna, som i flera fall nu deltagit i 
undervisningen digitalt på samma villkor som kamraterna. Sammantaget har detta 
inneburit att elever i flera fall kunnat få en hög grad av individuellt stöd.
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Resultat efter årets sommarskola i grundskolan

Nedan visas resultatet efter sommarskolan 2021. Alla eleverna hade betyget F i ämnet före 
sommarskolan:

Sommarlovskolan 
21
Namn Klass MA SV/SvA ENG Övriga ämnen behörig

G 9F E yrkesprogram

N 9B X nej

A 9E D Alla program

L 7-9SG X nej

M 9B E nej

L 9F E Alla program

Ä 9G1 X nej

O 9G1 E Alla program

M 9F X nej

A 9F X nej

M 9C E Hist E
Alla yrkesprogram
Samt ES, EK, HUM, SA

L 9E X E nej

H 9E X X X nej

O 9K1 X E X nej

E 9H2 E nej

J 9H2 E Alla program

E 9D x nej

L 9K1 E nej

L 9F E Alla program

B 9g2 E nej

M 9H2 E Alla program

City E Alla program

City E Alla program

16 godkända betyg, som tidigare varit F, sattes genom deltagande i sommarskolan. 10 elever blev behöriga till 
minst ett yrkesprogram. Åtta elever blev behöriga till alla program.  

X = deltog men blev inte godkänd
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Ekonomiska aspekter

För lovskola inom grundskolan utgår statsbidrag som delvis täcker 
undervisningskostnaderna. Undervisning på lov inom gymnasieskolan måste bekostas inom 
ramen för respektive skolenhets tilldelade programpengar. Sommarjobbsatsningen 
finansieras inte inom Bildningsnämnden. 

Jörgen Rüdeberg
Biträdande förvaltningschef

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten



Katrineholm 2021 04 19

Motion: sommarsatsning "Covid-generationen"

”Covidgenerationen” riskerar att inte komma in på den gymnasieutbildning man önskar eller
den högskoleutbildning man drömmer om. En helt orimlig konsekvens för en ung människa.

För att ge alla elever en extra chans till skolframgång vill Liberalerna att Katrineholms
kommun ska erbjuda extra undervisningstid i sommar.
Då många planerat för att sommarjobba föreslår vi dessutom att de som går i skolan under
sommaren får ersättning för förlorad motsvarande samma som om man deltar i kommunens
sommarjobbssatsning.

Det här skulle göra skillnad för den som behöver lite extra tid för att klara sin behörighet,
men också för den som behöver höja sitt meritvärde för att klara konkurrensen till attraktiva
utbildningar.

Coronapandemin har påverkat kommunens elever och vi har en skyldighet att göra allt vi
kan för att hjälpa alla elever att nå dit dom vill.

Med anledningen av detta föreslår Liberalerna att:
• erbjuda elever som slutar årskurs 9 extra undervisningstid sommaren 2021 för att höja sitt
meritvärde och därmed säkerställa antagning till önskad linje på gymnasiet eller för
avgångselever på gymnasiet för att på motsvarande sätt kunna läsa upp vissa betyg

• att uppdra åt Kommunledningsförvaltningen att säkerställer att de unga som deltar i
sommarsatsningen får ersättning för ”förlorad sommarjobbsinkomst” enligt kommunens
sommarjobbssatsning.

För Liberalerna

Ewa Callhammar 
Inger Hult 



INTERPELLATION TILL BILDNINGSNÄMNDENS ORDFÖRANDE 

Lära av upphandlingen av Unikum 
I år har Bildningsnämnden upphandlat en ny lärplattform vid namn Unikum. Det är 
skolans digitala rum kan man säga. I princip all digital kommunikation mellan lärare, 
elever och föräldrar ska gå därigenom, så vikten av att den fungerar så som det är 
tänkt kan inte nog understrykas. Men problemen med Unikum är många och 
omfattande. Orsaken därtill sägs vara att leverantören inte håller vad de lovat. Det 
går ut över elevernas lärande trots att lärare och förvaltning verkligen kämpar med 
att skapa ordning. 

En annan upphandling som gått snett var städningen av skollokaler. Trots att 
förvaltningen var noga med att återkoppla brister till leverantören sågs ingen 
bättring. Avtalet avslutades till slut 2020. 

Det finns alltid något att lära av både lyckade och misslyckade processer. Därför är 
det viktigt att utvärdera och analysera, så att förbättringar kan ske inför nästa. En av 
Bildningsnämndens kommande riktigt stora upphandling är för skolskjuts. 

Jag vill därför fråga Bildningsnämndens ordförande följande: 

• Vilka rutiner finns för utvärdering och analys av gjorda upphandlingar i Bildningsnämnden? 

• Vilka förslag till förbättringar finns för upphandlingsprocesserna utifrån erfarenheterna 
från upphandlingen av Unikum respektive städningen? 

Katrineholm den 19 oktober 2021 

Victoria Barrsäter (C)

           



Svar på Interpellationen från Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Centerpartiet har genom Victoria Barrsäter ställt följande två frågor till mig som 
bildningsnämndens ordförande gällande att lära av upphandlingen av Unikum:

• Vilka rutiner finns för utvärdering och analys av gjorda upphandlingar i Bildningsnämnden? 

• Vilka förslag till förbättringar finns för upphandlingsprocesserna utifrån erfarenheterna från 
upphandlingen av Unikum respektive städningen? 

Upphandlingen av lärplattformen Unikum skedde under läsåret 2020/2021 för implementering from 
augusti 2021 i alla verksamheter från förskola till och med gymnasium. Detta var en stor förändring 
då det under ca 15 år har varit en annan lärplattform som både har fungerat som lärplattform och 
kommunikationsplattform mellan lärare, elever, vårdnadshavare och personal. Då det är en 
upphandling av modell större, så lyder den under LoU vilket gjorde att det skulle ske en upphandling 
när avtalet går ut. Samtidigt har det företag som äger den tidigare lärplattformen valt att påbörja att 
avveckla den lärplattform vi har haft för att ta fram en annan. Inför detta arbete tillsattes en 
styrgrupp, där alla verksamhetsformer inom förvaltningen var representerade samt ett antal 
referensgrupper där man tog fram en omfattande kravprofil på det system man önskade få utöver 
detta ligger även kommunens upphandlingsstrategi till grund för de krav som ställdes i 
upphandlingen samt en projektledare. Upphandlingen har sedan skötts av Telge inköp utifrån den 
kravprofil som Bildningsförvaltningen ställde. När det gäller upphandlingen av städning för 
kommunens lokaler genomförs och utvärderas den av service- och teknikförvaltningen. Det gör att i 
detta svar kommer jag inte att svara på frågor som berör den upphandlingen.

Vilka rutiner finns för utvärdering och analys av gjorda upphandlingar i 
Bildningsnämnden? 

När det gäller detta så använder sig förvaltningen av den checklista som finns på Communis 
för att analysera det interna arbetet efter en avslutad upphandling för hela kommunen. Där 
finns även en generell checklista över punkter som man ska kontrollera när man gör 
avtalsuppföljning av avtal och leverantörer. Utöver det så utvärderar man om de tjänster 
man får även motsvarar de krav vi ställde i kravprofilen 

• Vilka förslag till förbättringar finns för upphandlingsprocesserna utifrån 
erfarenheterna från upphandlingen av Unikum respektive städningen? 

- Förvaltningen behöver fortsätta sitt arbete och utveckla sina rutiner och säkerställa 
att man har ett systematiskt arbete kring detta. 

- Att ännu mer arbeta med kommunikationen med dem som är berörda så att alla är 
medvetna om skillnaderna mellan det man lämnar och det man får i stället, för att 
undvika missförstånd och kunskap om det nya systemet

- Att låta övergången mellan två olika system kanske få ta något längre tid genom att 
redan från början ha planerat för att de olika skeendena i en upphandling kan 
fördröjas från tidsplaner som inte håller, ofullständiga underlag eller att 
implementeringen tar längre tid än man planerat för.

Ulrica Truedsson (S) Ordförande Bildningsnämnden



          

Interpellation till Viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson (S)

Gör mer för högre utbildningsnivå
Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås kommer att bli universitet. Att ha en 
egen högskola, och snart även ett universitet, har varit ett verktyg för att göra det enklare 
för fler att studera vidare. Det har på så vis varit möjligt att bo kvar på hemorten och 
ändå skaffa sig en akademisk utbildning. Detta har gynnat Sörmland som helhet.

Katrineholm behöver få fler att studera vidare efter gymnasiet för att höja 
utbildningsnivån inom befolkningen. Det krävs också för att utveckla och behålla ett 
konkurrenskraftigt näringsliv.

När Centerpartiet besökte Mälardalens högskola i Eskilstuna och dess nya campus 
framkom det att samarbeten sker med flera kommuner i Sörmland, men att Katrineholm 
inte var en av dem.

Katrineholm ligger på strategiskt avstånd från såväl Eskilstuna som Västerås och med 
goda pendlingsmöjligheter. Det bör därför också vara ett tilltalande alternativ för den som 
vill läsa en teknisk utbildning eller en vårdutbildning, som är MDHs huvudinriktningar.

Katrineholms kommun bör på alla möjliga sätt underlätta för den som vill gå vidare till 
högre studier. Närhet är en faktor som inte ska underskattas, för att få fler att ta en högre 
examen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga Viadidaktnämndens ordförande Gunilla Magnusson 
(S) följande:

Hur samarbetar Katrineholms kommun och Viadidakt med Mälardalens högskola, som 
kommer att bli universitet?

Vilka planer finns för att utveckla samarbetet?

Vilka andra insatser görs för att höja utbildningsnivån i Katrineholm?



          

Katrineholm 25 oktober 2021

Inger Fredriksson (C)
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Interpellation om att göra mer för högre utbildningsnivå
Inger Fredriksson (C) har ställt en interpellation till Viadidaktnämndens ordförande Gunilla 
Magnusson (S) om att göra mer för högre utbildningsnivå. 

Interpellationen lyder:

”Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås kommer att bli universitet. Att ha en egen 
högskola, och snart även ett universitet, har varit ett verktyg för att göra det enklare för fler 
att studera vidare. Det har på så vis varit möjligt att bo kvar på hemorten och ändå skaffa 
sig en akademisk utbildning. Detta har gynnat Sörmland som helhet.

Katrineholm behöver få fler att studera vidare efter gymnasiet för att höja utbildningsnivån 
inom befolkningen. Det krävs också för att utveckla och behålla ett konkurrenskraftigt 
näringsliv.

När Centerpartiet besökte Mälardalens högskola i Eskilstuna och dess nya campus 
framkom det att samarbeten sker med flera kommuner i Sörmland, men att Katrineholm 
inte var en av dem.

Katrineholm ligger på strategiskt avstånd från såväl Eskilstuna som Västerås och med goda 
pendlingsmöjligheter. Det bör därför också vara ett tilltalande alternativ för den som vill 
läsa en teknisk utbildning eller en vårdutbildning, som är MDHs huvudinriktningar.

Katrineholms kommun bör på alla möjliga sätt underlätta för den som vill gå vidare till 
högre studier. Närhet är en faktor som inte ska underskattas, för att få fler att ta en högre 
examen.”

Interpellationen innehåller tre frågor att besvara.

Hur samarbetar Katrineholms kommun och Viadidakt med Mälardalens högskola, 
som kommer att bli universitet?

Svar:

Det finns idag ett samarbete mellan Mälardalens högskola och Katrineholms kommun 
gällande platser för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningen. Platserna 
erbjuds vid bildningsförvaltningen inom förskola och skola. Bildningsförvaltningen och 
Mälardalens högskola samarbetar även runt en arbetsintegrerad lärarutbildning (AIU) med 
inriktning mot årskurs F-3. Till dessa lärarstuderande har Viadidakt erbjudit studieplatser 
och stöd på Campus Viadidakt.

Fram till 2012 fanns ett samarbete mellan Mälardalens högskola och Viadidakt gällande 
sjuksköterskeutbildningen med en grupp placerad i Katrineholm. Trots en god 
genomströmning valde dock Mälardalens högskola att avbryta samarbetet. Sedan dess har 
Viadidakt vid flera tillfällen tagit initiativ till att få tillbaka utbildningen. I denna fråga har 
även jag i egenskap av ordförande lyft frågan med olika aktörer, såsom dåvarande 
Kommunförbundet och Landstinget. Tyvärr har försöken från Viadidakts sida hittills mötts 
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2021-11-04 KS/2021:346       

med negativa besked. Viadidakt är dock fortsatt positivt till ett ökat samarbete med 
Mälardalens högskola. Viadidakts samordnare för högre studier för därför en kontinuerlig 
dialog med lärosätet kring detta. 

Vilka planer finns för att utveckla samarbetet?

Svar:

Tillsammans med Region Sörmland arbetar Viadidakt för att förbättra samarbetet med 
Mälardalens högskola. Under december 2021 genomförs ett seminarium på Mälardalens 
högskola där samordnare på Campus Viadidakt tillsammans med samordnare på Campus 
Nyköping ska informera om fördelarna med att samarbeta med lokala lärcentrum.

Viadidakt verkar även för att studerande på Mälardalens högskola ska ges möjlighet att 
tentera på Campus Viadidakt. Insatser görs också för att etablera ett samarbete gällande de 
studerande från Katrineholm som läser vid Mälardalens högskola på distans. Målet är att 
dessa elever ska kunna erbjudas den studentservice som Campus Viadidakt tillhandahåller.

Vilka andra insatser görs för att höja utbildningsnivån i Katrineholm?

Svar:

Viadidakt verkar för att bidra till en höjd utbildningsnivå i kommunen tillsammans med bl a 
Bildningsförvaltningen. Detta sker dels genom den kommunala vuxenutbildningen men 
också genom högre studier, som är fokus för denna interpellation. Viadidaktnämnden har 
sedan 2017 en strategi för arbetet med högre studier. Utifrån nuvarande strategi finns tre 
prioriterade inriktningar för förvaltningens arbete:

1. Att tillhandahålla ett lärcentrum för högre studier (Campus Viadidakt i Kullbergska 
huset) där studenter på högskola och yrkeshögskola kan få stöd och service. Bland 
annat erbjuds ändamålsenliga lokaler, teknik och möjlighet att skriva tentamen på plats.

2. Att erbjuda utbildningstillfällen på hemorten utifrån arbetsmarknadens behov. Campus 
Viadidakt samarbetar med Karlstad universitet och Linköpings universitet för att 
erbjuda utbildningar inom förskola, fritidshem och grundskola på plats i Katrineholm. 
Campus Viadidakt samarbetar också med fyra olika yrkeshögskolor och erbjuder åtta 
olika yrkeshögskoleutbildningar på plats i Katrineholm (fastighetsingenjör, redovisnings-
konsult, byggproduktionsledare, solenergiprojektör, front end developer, medicinsk 
sekreterare, datacenter tekniker och specialistutbildad undersköterska mot psykiatri).

3. Att aktivt öka rekryteringen till högre studier genom att informera om högre studier och 
om det stöd Campus Viadidakt erbjuder. Detta sker exempelvis genom att anordna 
utbildningsmässor eller öppet hus där både rekryterande företag och 
utbildningsaktörer bjuds in; samarbete med studie- och yrkesvägledare på 
gymnasieskolorna och inom vuxenutbildningen; direkta informationssatsningar för 
elever på gymnasiet och komvux; inspirations- och motivationsföreläsningar mm.
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Övriga kommentarer kring högre studier:

- Vi kan med glädje konstatera att Katrineholms kommun för första gången någonsin 
ligger på riksgenomsnittet gällande elevers övergång från gymnasiet till universitets- 
och högskolestudier. För att locka ännu fler att studera vidare strävar Viadidakt efter att 
tillhandahålla utbildningar som både är intressanta för de sökande och som utgår ifrån 
de lokala behoven av kompetensförsörjning som vi har i västra Sörmland. Det ger bra 
lokala jobbmöjligheter efter avslutad utbildningsinsats. För att tillgodose behoven utgår 
Viadidakt vid val av samarbetspartner primärt ifrån vilket lärosäte som kan 
tillhandahålla den utbildning som efterfrågas snarare än lärosätets geografiska 
position. 

- Som ytterligare ett sätt att bidra till en ökad övergång till högre studier erbjuder 
Katrineholms kommun via Viadidakt möjligheten att skriva högskoleprovet i 
Katrineholm. 

Gunilla Magnusson (S)

Viadidaktnämndens ordförande



Katrineholms kommun
Kommunfullmäktige
2021-11-17

Interpellation

Liberalerna Katrineholm -  www.katrineholm.liberalerna.se - 
facebook.com/LiberalernaKatrineholm

Vad händer med Katrineholms skolor?

Under 2022 öppnas två nya skolor, Nya Tallås och skolan på norr. Så långt allt väl. Från 
tjänsteskrivelse KS/2015:171 daterad 2015-08-09 framgår följande:

” · Katrineholms Fastighets AB får i uppdrag att genomföra en djupare analys ur ett 
fastighetsekonomiskt perspektiv av Södra-, Östra-, Valla-, Sköldinge- och Strångsjö skola. Samt att 
göra en bedömning av ovanstående skolors underhållsbehov utifrån analysen. Bör de byggas om, 
säljas eller rivas. Analysen ska redovisas till kommunlednings-förvaltningen senast 30 oktober 2015.

· Katrineholms Fastighets AB får i uppdrag att projektera för en ny grundskola för 1 300 elever i kv. 
Järven, integrerad med Tallåsskolan. Samt att projektera för en ny skola på Norr. Medel till 
projekteringarna bedöms inledningsvis uppgå till 3 mkr, ytterligare kostnader kan tillkomma.”

Av handlingarna framgår också att:

- Eleverna på Södra skolan flyttar till den nya högstadieskolan. 

-Västra skolan beskrivs som att den är placerad i ”en trafiksituation som inte är optimal” och  Östra 
skolan som ”inte heller optimal ur ett pedagogiskt perspektiv”.

Båda de nya skolorna, den på norr såväl som Tallås tas i bruk under hösten 2022 vilket innebär att 
Östra skolan kan börja avvecklas och så även de gamla delarna av Västra skolan. Vad gäller södra 
skolan behöver denna finnas kvar under arbetet med att renovera ”gamla Tallås”.

Tiden är nu kommen, vad vill nu kommunledningen med de berörda och nämnda skolorna. Min 
fråga nu till Kommunstyrelsens ordförande J Söderberg är:

- I vilken takt och i vilken omfattning kommer Östra skolan att avvecklas? 
- När kommer de gamla delarna av Västra skolan avvecklas?
- Hur ser planen för renovering av gamla Tallås ut och när och på vilket sätt kommer Södra 

skolan att avvecklas?

- Och hur ser de fortsatta planerna ut för de skolor som avvecklas?

För Liberalerna

Björn Wahlund



1 (2)

Svar på interpellation gällande Katrineholms skolor

Björn Wahlund (L) har ställt en interpellation till undertecknad, gällande Katrineholms 
skolor. Interpellationen lyder:

Under 2022 öppnas två nya skolor, Nya Tallås och skolan på norr. Så långt allt väl. Från 
tjänsteskrivelse KS/2015:171 daterad 2015-08-09 framgår följande:

Katrineholms Fastighets AB får i uppdrag att genomföra en djupare analys ur ett 
fastighetsekonomiskt perspektiv av Södra-, Östra-, Valla-, Sköldinge- och Strångsjö skola. 
Samt att göra en bedömning av ovanstående skolors underhållsbehov utifrån analysen. 
Bör de byggas om, säljas eller rivas. Analysen ska redovisas till kommunlednings-
förvaltningen senast 30 oktober 2015.

Katrineholms Fastighets AB får i uppdrag att projektera för en ny grundskola för 1 300 
elever i kv. Järven, integrerad med Tallåsskolan. Samt att projektera för en ny skola på 
Norr. Medel till projekteringarna bedöms inledningsvis uppgå till 3 mkr, ytterligare 
kostnader kan tillkomma.”

Av handlingarna framgår också att:

- Eleverna på Södra skolan flyttar till den nya högstadieskolan. 

-Västra skolan beskrivs som att den är placerad i ”en trafiksituation som inte är optimal” 
och Östra skolan som ”inte heller optimal ur ett pedagogiskt perspektiv”.

Båda de nya skolorna, den på norr såväl som Tallås tas i bruk under hösten 2022 vilket 
innebär att Östra skolan kan börja avvecklas och så även de gamla delarna av Västra 
skolan. Vad gäller södra skolan behöver denna finnas kvar under arbetet med att 
renovera ”gamla Tallås”.

Första frågan lyder:

I vilken takt och i vilken omfattning kommer Östra skolan att avvecklas? 

Svaret lyder:

Avvecklingen kommer att starta så fort sommarlovet börjar dvs i juni-2022. Planen är att 
skolan ska vara tomställd i september 2022. 

Andra frågan lyder:

När kommer de gamla delarna av Västra skolan avvecklas?

Svaret lyder:

Tidplanen och omfattningen är densamma som för Östra skolan. 
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Tredje frågan lyder:

Hur ser planen för renovering av gamla Tallås ut och när och på vilket sätt kommer 
Södra skolan att avvecklas?

Svaret lyder:

Enligt den tidplan som finns för renovering av Tallåsskolan sker det sista projekterings- 
och granskningsmötet i början av december 2021. Därefter påbörjas upphandling av 
entreprenör. Planen är att tömma Tallåsskolan under perioden juni-augusti 2022 så att 
renoveringen kan påbörjas under tidig höst 2022. Renoveringen beräknas ta 1 år vilket 
betyder att inflyttning sker i augusti 2023. Gällande frågan om Södra skolan se svar 
under fråga 4.

Fjärde frågan lyder:

Och hur ser de fortsatta planerna ut för de skolor som avvecklas?

Svaret lyder:

I samband med att kommunens övergripande plan med budget för 2022 fastställdes av 
kommunfullmäktige gavs följande uppdrag:

Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda effektivt nyttjande av skollokaler. I 
planeringsdirektivet gavs ett uppdrag att utreda och föreslå hur Östra skolan, Västra 
skolan och Södra skolan bör hanteras när nya Järvenskolan och nya skolan på Norr står 
klara. Nu ges ett nytt uppdrag som ersätter det tidigare uppdraget. I uppdraget ingår att 
se över såväl tomställda som andra skollokaler för att uppnå en effektiv 
lokalresursanvändning. I uppdraget ingår även att vid behov föreslå omflyttning av 
kommunala verksamheter för att nå en effektivare lokalresursanvändning. Syftet är 
också att utifrån ett helhetsperspektiv analysera vad som är den mest fördelaktiga 
lösningen för tomställda fastigheter, exempelvis anpassning för annan verksamhet 
(kommunal eller extern), ombyggnation till bostäder, etc. Fastighetschefen ansvarar för 
arbetet, som ska ske i samverkan med berörda förvaltningar och KFAB. Uppdraget ska 
återrapporteras senast i september 2022 inför beredningen av övergripande plan med 
budget 2023-2025. Det betyder att svaret på den sista frågan kommer under september 
2022 då en helhetsbedömning av de tomställda lokalerna presenteras.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande



MOTION
Arbetsskor vård & omsorg

Katrineholm 2021-12-03

Vi vill utveckla personalens arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Frågan gäller 
arbetsskor till vård och omsorgspersonalen. Argumentationen för att tillhandahålla 
arbetsskor har inte sällan handlat om att bra skor behövs för att förhindra fallolyckor 
och minska förslitnings och belastningsskador. Utöver dessa arbetsmiljöskäl framförs 
även att tillgången till arbetsskor är en jämställdhetsfråga och att oskäliga skillnader 
finns mellan kommunens egna verksamheter. 

Vi yrkar på

att kommunen bidrar med 800:-/år/anställd för att införskaffa arbetsskor till vård- 
och omsorgspersonalen. 

Marian Loley Joha Frondelius John G Ogenholt



Katrineholm 2021-12-03

MOTION
FRITIDSCHECK

Alla barn och ungdomar behöver en meningsfull och gärna aktiv fritid. Efter en 
lång tids nedstängning av föreningsverksamheterna pga. pandemin behöver vi öppna 
och skapa nya möjligheter för att väcka lust att pröva på en del av det stora utbud av 
föreningsaktiviteter som erbjuds till alla barn och unga. Mycket kommer behöva 
göras för att få ner ohälsotalen och ett förslag som vi Kristdemokrater har för att 
uppmuntra till aktivitet hos ungdomar är att införa en Fritidscheck där barn och 
ungdomar mellan 6-15 år får 600kr/år/barn/ungdom för att använda tex. på 
Kulturskolan eller i andra lokala föreningar som är listade av kommunen i projektet. 
Fritidschecken stimulerar, aktiverar aktivitet bland alla barn och ungdomar och 
föreningslivet.  Fritidschecken stöder det lokala föreningslivet.

Vi yrkar på

att Katrineholms kommun inför en fritidscheck på 600:-/år/barn/ungdom att 
användas som betalning av en föreningsaktivitet till föreningar som är listade i 
projektet.

Marian Loley Joha Frondelius John G Ogenholt



MOTION
Handlingsplan - äldres kompetens

Katrineholm 2021-12-03

De äldre utgör en stor tillgång. De representerar en mångårig livserfarenhet som bör komma 
hela samhället till del. Kontakten med denna erfarenhet är ett helt avgörande villkor för ett 
vitalt och växande samhälle. Kristdemokraterna vill arbeta med en långsiktig personalpolitik 
inom skola, vård och omsorg närmaste decenniet. Arbetskraftbristen är ett växande problem. I 
takt med den ökade medellivslängden vill många äldre med god hälsa fortsätta att arbeta i 
yrkesliv. Det är viktigt att samhället tar till vara denna resurs. Samhället måste även skapa 
förutsättningar för att äldre ska kunna hålla sig friska längre och forma lösningar som 
möjliggör ett fortsatt aktivt liv även som pensionär. Vi vill bygga ett samhälle där människor 
kan åldras i trygghet och värdighet. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över 
sin vardag med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och 
omsorg. Det friska åldrandet, att se äldre som en resurs, att ta tillvara och att ha ett väl 
fungerande samspel mellan generationerna är också viktiga beståndsdelar i vår äldre politik. 
Vi Kristdemokrater vill att kommunen tar fram en handlingsplan för hur vi bättre ska ta 
tillvara äldre medarbetares kompetens. 
I handlingsplanen ska det även finnas med förslag på att kommunen ska höja åldern för rätten 
att vara kvar som anställd i Katrineholms kommun om den enskilde vill och det är förenligt 
med verksamhetens krav i ett långsiktigt hållbart perspektiv. Vi vill konkretisera 
handlingsplanen för ett systematiskt arbete gällande våra äldres kompetens. Exempelvis att 
man vid pensioneringen ska erbjudas anställningen på timme inom de områden kommunen 
har behov, det är ett bra sätt att säkerställa fler vikarier i vård, omsorg och skola och övrig 
verksamhet. Förutsättningarna är kristallklara. Vi Kristdemokrater menar att kommunen 
behöver arbeta proaktivt, skapa en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete, 
goda lösningar, och ha åldersblandade grupper för att motverka åldersstereotypa 
föreställningar. Det gör man genom ett förändrat synsätt på våra äldre. 

Vi yrkar på

att Katrineholms kommun tar fram en handlingsplan för hur vi bättre ska ta tillvara äldre 
medarbetares kompetens.

att i handlingsplanen ska det även finnas med förslag på att kommunen ska höja åldern för 
rätten att vara kvar som anställd i Katrineholms kommun, om den enskilde vill och det är 
förenligt med verksamhetens krav i ett långsiktigt hållbart perspektiv.
  
Marian Loley Joha Frondelius John G Ogenholt



                                                                                       

 
 

     2021-12-08 

 

Motion:   

Fria bussresor för personer över 65år 

Idag erbjuder Eskilstuna kommun fria bussresor för personer över 65 år mot en årlig 

administrativ avgift på 100:-. Sverigedemokraterna har länge drivit frågan att alla personer 

över 65 år oavsett var man bor ska kunna resa fritt i vårt vackra län. 

Detta känns mer angeläget nu än vad det gjort tidigare. Dessa individer har under det 

senaste året gjort stora uppoffringar på sin individuella frihet och har i stor utsträckning 

isolerat sig hemma. 

I och med den ökade vaccinationstakten skapar det större frihet för denna grupp. Vi anser 

att ekominin inte ska vara ett hinder för att resa kollektivt inom länet. 

Vi föreslår därför att Eskilstunamodellen tillämpas även i Katrineholms kommun. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna fullmäktige besluta:  

Att – Katrineholms kommun subventionerar fria bussresor för personer över 65år enligt 

Eskilstuna kommuns modell. 

 

 

  

Mica Vemic 

SD Katrineholm  

 



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38, Gröna Kulle Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

 Sida 1 (1)

Datum

2021-12-02
Vår beteckning

   Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

 
Handläggare telefon

 
Handläggare e-post

 

Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Kammarrätten i Linköping

Kammarrätten i Jönköping har översänt dom i mål nr 2099-21.

Överklagat avgörande: Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 29 april 2021 i mål nr 
9723-1, (Överklagat beslut: Kommunfullmäktige beslut den 21 oktober 2019, KS/2019/271-
003, § 150).

Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:275), fråga om prövningstillstånd.

Kammarrättens avgörande: Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.
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