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Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens
verksamhet (KFS 4.13) - hyra Strandgården

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet Avgifter inom
vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) gällande hyra för Strandgården i
enlighet med upprättat förslag att gälla från den 1 september 2022.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 22 november 2021, § 165, att revidera avgifterna för måltider,
matdistribution och hyror för vård- och demensboenden för äldre i enlighet med vård- och
omsorgsnämndens förslag. De nya avgifterna gäller från den 1 januari 2022. Av fullmäktiges
beslut framgår att hyran för Strandgården ska justeras när renoveringen är färdigställd.

Vård- och omsorgsnämnden har överlämnat ett förslag till ny hyra för Strandgården i
enlighet med hyressättningsmodellen där hyran av ett rum med trinett på Strandgården
föreslås uppgå till 6 708 kronor per månad.

Förslaget innehåller även några redaktionella ändringar i dokumentet. Till exempel föreslås
storleken på rummen strykas ur dokumentet.

Ärendets handlingar
Beslut vård- och omsorgsnämnden, 2022-04-28 § 32

Förslag - Revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
(hyra Strandgården)

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsnämnden

Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 1 (1)

§ 32 VON/2021:47  042. Hnr 2022:479

Förslag till revidering av avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet (hyra Strandgården)

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att revidera
styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet gällande
hyra för Strandgården i enlighet med upprättat förslag att gälla från den 1 september
2022.

Sammanfattning av ärendet

Strandgårdens vård- och demensboende har renoverats och inflyttning ska påbörjas
under september 2022.

Fullmäktige beslutade den 22 november 2021, § 165, att revidera avgifterna för måltider,
matdistribution och hyror för vård- och demensboenden för äldre i enlighet med vård-
och omsorgsnämndens förslag. De nya avgifterna gäller från den 1 januari 2022. Av
fullmäktiges beslut framgår att hyran för Strandgården ska justeras när renoveringen är
färdigställd.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 24 september 2020, § 58, om ny
hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen från den
1 januari 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till ny hyra för
Strandgården i enlighet med hyressättningsmodellen.
Förslaget innebär även några redaktionella ändringar i dokumentet.

Reduktion av hyra

I samband med beslutet om ny hyressättningsmodell och hyressättning fattades även
beslut om reduktion av hyra. Om befintlig hyresgäst flyttar permanent till ett nytt
motsvarande boende, på grund av övergripande renovering eller ombyggnad av
nuvarande särskilda boende för äldre, ges en tidsbegränsad hyresrabatt. Hyresgästen
betalar 50 procent av hyresskillnaden mellan det nya och det gamla boendet plus den
årliga hyresjusteringen för lägenheten under sex (6) månader. Därefter gäller ordinarie
hyra för hyresgästen.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse vård- och omsorgsförvaltningen, 2022-04-19

Förslag till revidering av KFS 4.13 (hyra Strandgården)

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

Kopia för kännedom: KFAB, avgiftshandläggare



Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2022

Styrdokumentkatrineholm.se

Avgifter inom vård- och
omsorgsnämndens
verksamhet

Katrineholms kommuns författningssamling
(KFS nr 4.13)

Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade på följande sätt: 

Text som föreslås tas bort är markerad med rosa överstruken text
Text som föreslås läggas till är markerad med rosa understruken text

Förslaget till ändringar godkända av vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28, § 32
Dnr VON/2021:47-042. Hnr 2022:480
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Dokumentinformation
Beslutshistorik

Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119

Ändrad av kommunfullmäktige:
2014-11-17, § 16
2015-11-16, § 241
2015-12-14, § 261
2016-11-21, § 170
2017-01-16, § 2
2017-11-20, § 189
2019-11-18, § 170
2020-11-16, § 118
2021-11-22, § 165

Giltighet
Gäller från och med 2022-01-01

Kategori
Författningssamling



3 (7)

Innehåll

Beslutshistorik........................................................................................................................................2
Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119 ........................................2
Giltighet ...................................................................................................................................................2
Kategori ...................................................................................................................................................2

Avgifter inom vård och omsorgsnämndens verksamhet..........................4

Förklaringar ............................................................................................................................................4

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning (verksamhet
enligt SoL).............................................................................................................................4

Restauranger i vårdboenden och servicehus.....................................................................................4
Avgift........................................................................................................................................................4
Matdistribution.......................................................................................................................................4
Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL ...............................................................................4
Övrigt .......................................................................................................................................................4

Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning (verksamhet enligt LSS och
SoL) .......................................................................................................................................5

Avgift........................................................................................................................................................5
Daglig verksamhet .................................................................................................................................5
Korttidsvistelse .......................................................................................................................................5
Korttidstillsyn..........................................................................................................................................5

Hyror på vård- och demensboende för äldre .................................................................5
Hyra .........................................................................................................................................................5

Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna föräldrahemmet
(verksamhet enligt LSS) ......................................................................................................6

Avgift........................................................................................................................................................6

Övriga avgifter .....................................................................................................................6
Avgift........................................................................................................................................................6

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende .........................................6
Aktivitet ...................................................................................................................................................6
Avgift........................................................................................................................................................6

Resor.....................................................................................................................................7
Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel...........................................................7



4 (7)

Avgifter inom vård och
omsorgsnämndens
verksamhet
Förklaringar
SoL = Socialtjänstlagen

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning
(verksamhet enligt SoL)

Restauranger i vårdboenden och servicehus Avgift
Frukost 30 kronor/dag

Lunch 68 kronor/dag

Kvällsmåltid 36 kronor/dag

Dessert 6 kronor/dag

Matdistribution
Lunch utan tillbehör 62 kronor/dag

Månadsabonnemang lunch utan tillbehör (avser
betalning för 30 dagar)

1 860 kronor/månad

Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL
Måltidsabonnemang, insatsen ”SÄBO1 kost” 3 720 kronor/månad

Övrigt
Måltider på korttidsplats äldreomsorgen 124 kronor/dygn

Måltider vid dagverksamhet inom äldreomsorgen 80 kronor/dag

1 SÄBO=Särskilt boende
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Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning
(verksamhet enligt LSS och SoL)

Avgift

Daglig verksamhet
Lunch

50 kronor

Korttidsvistelse
Frukost eller mellanmål

Lunch eller kvällsmåltid

Mellanmål till skola

23 kronor

33 kronor

10 kronor

Korttidstillsyn
Frukost eller mellanmål

Lunch

23 kronor

33 kronor

Hyror på vård- och demensboende för äldre
Boende i vård- och demensboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är på 24 - 50
kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och cirka 10 - 20 kvadratmeter av
gemensamhetsytorna. Hyrorna är indelade i olika nivåer efter formen av boende:

Hyra

31-50 kvm Rum med trinett på Furuliden, Yngaregården,
Norrgläntan, Malmgården, Strandgården, Vallgården,
Almgården, Lövåsgården och Pantern

Hyran för Strandgården ska justeras efter genomförd
renovering, preliminärt hösten 2022.

5 330 kronor/månad

Rum med trinett på Strandgården 6 708 kronor/månad

33 kvm Rum med trinett på Igelkottens vårdboende 4 903 kronor/månad

24-25 kvm Rum utan trinett på Vallgården och Yngaregården 4 338 kronor/månad

35 kvm Rum med trinett på Dufvegårdens vårdboende 7 552 kronor/månad

Dubblett på boende (exklusive Dufvegårdens vårdboende) 6 094 kronor/månad

Reducering av omvårdnads- eller måltidsavgift vid dubbla
boenden

Avgift kan reduceras i upp till
tre månader. Reduceringen
sker på omvårdnadsavgiften
förutsatt att utrymme finns, i
annat fall på måltidsavgiften
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Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS)
Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 20 § LSS, skall
avgift tas ut enligt reglerna i SoL 8 kap. 1 §.

Avgift

Avgift för barn under 18 år Beräkning av underhållsstöd för
försörjningsskyldiga
vårdnadshavare

Avgift för ungdom över 18 år utan egen inkomst Beräkning av underhållsstöd för
försörjningsskyldiga föräldrar,
faktura ställd till ungdom

Avgift för ungdom över 18 år med egen inkomst
(aktivitetsersättning)

Avgift för hyra 0,5539 gånger
prisbasbeloppet så kallat
högkostnadsskydd.

Avgift för mat enligt
konsumentverkets beräkningar.

Övriga avgifter

Avgift
Trygghetslarm i ordinärt boende 275 kronor/månad

Förlust av larmklocka 750 kronor

Förlust av hela larmenheten 1 500 kronor

Hemtjänst i ordinärt boende upp till 6 timmar per månad Enligt maxtaxan (KFS 4.22) dividerat
med 6 timmar

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

Aktivitet Avgift
Enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller
fysioterapeut hos patienter ej inskrivna i hemsjukvården

Avgiften ska motsvara Region
Sörmlands patientavgifter inom
primärvården - Besök på
vårdcentral.

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i
särskilt boende

Avgiften ska motsvara Region
Sörmlands Regelverk - Avgifter och
priser

Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut
och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är
avgiftsfria.
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Resor
Till och från daglig verksamhet för personer med
funktionsnedsättning enligt LSS/SoL samt till äldreomsorgens
dagverksamhet/dagrehabilitering för personer inom ordinärt
boende med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av
träning.

Avgiften följer KFS 4.14
Färdtjänsttaxa. Månadskort för
personer med beslut om daglig
verksamhet

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Patientavgift inkontinenshjälpmedel 100 kronor/förskrivning

Patientavgiften gäller för brukare i ordinärt boende i hemsjukvården. Patientavgiften gäller inte
boenden på särskilda boenden och LSS-boende.
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Årsredovisning 2021 för Katrineholms Fastighets AB
(KFAB) med Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2021 för
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB)
till handlingarna och därmed anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2021. Till
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat de
båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2021 på 34 880 tkr för KFAB och 7 577 tkr för
KIAB. Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella
ställning per den 31 december 2021 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med
årsredovisningarnas övriga delar.

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFABs årsredovisning med KIABs
redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot och bedömer att KFAB och
KIAB uppfyller det kommunala ändamålet med verksamheten där det ingår att främja
bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet samt
tillhanda lokaler för privat närings- och föreningsverksamhet. Två ägarsamråd har även ägt
rum under 2021.

Ärendets handlingar
Sammanträdesprotokoll KFAB, 2022-03-14
Årsredovisning 2021 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young
Katrineholms Fastighets AB hållbarhetsrapport 2021
Sammanträdesprotokoll KIAB, 2022-03-14
Årsredovisning 2021 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt
lekmannarevisorns granskningsrapport

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till: KFAB, KIAB, akt
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Sammanträdesdatum Sida

KKFABB Styrelse 2022-03-14 1 (1)

§ 3 KFAB/2022:12  

Årsredovisningg KFABB förr verksamhetsårett 2021

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- godkänna den kompletterade årsredovisningen för 2021

- föreslå årsstämman fastställa resultaträkning och balansräkning för
bolaget samt resultat- och balansräkning för koncernen 2021

- föreslå årsstämman besluta att ingen utdelning till bolagets aktieägare ska
ske för verksamhetsåret 2021 samt

- föreslå årsstämman fastställa att årets resultat om 34 880 tkr och från
föregående års balanserade vinst, tillhopa 175 227 tkr, balanseras i ny
räkning

Ärendebeskrivning

Styrelsen har att besluta om årsredovisningen 2021 inför årsstämman. Tyvärr har inte
årsredovisningen för KFAB helt hunnit färdigställas inför utskicket, ekonomichefen anger att
han ännu inte fått tillbaka revisorernas kontrollräkning eller kassaflödesanalys. Handlingen
kommer därför att kompletteras inför mötet, och handlingen som skickas ut saknar därför det
angivna.

Ärendetss handlingar

KFAB Årsredovisning 2021

/TextBeslut2/

























































PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

KKIABB styrelse 2022-03-14 1 (1)

§ 3 KIAB/2022:9  

Årsredovisningg förr verksamhetsårett 20211 KIAB

Beslut

Styrelsen beslutar att:

- godkänna årsredovisningen för 2021,

- föreslå årsstämman fastställa resultaträkning och balansräkning för 2021,

- föreslå årsstämman besluta att ingen utdelning till bolagets
aktieägare ska ske för verksamhetsåret 2021,

- föreslå årsstämman fastställa att årets resultat om 7 577 tkr och
föregående års balanserade vinst, tillhopa 61 216 tkr, balanseras i ny
räkning.

Ärendebeskrivning

Inför årsstämman ska styrelsen fatta beslut om årsredovisningen för KIAB.

Ärendetss handlingar

KIAB Årsredovisning 2021
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Hållbarhetsrapport 
verksamhetsåret 2021 

 
 
 



Inledning 
 
Om hållbarhetsrapporten 
 
Hållbarhetsrapporten beskriver utveckling, resultat och konsekvenser av 
Katrineholms Fastighets AB:s verksamhet i ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten 
omfattar ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter för 
verksamhetsåret 2021. Rapporten kan laddas ner som pdf på kfab.se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Företagsstyrning  
 
Om KFAB 
 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är Katrineholms största och ledande 
fastighetsbolag inom bostäder, men vårt största bestånd består av 
kommunfastigheter som vi äger, utvecklar och anpassar till våra hyresgäster. Vi äger 
och utvecklar 71 fastigheter med en total yta om cirka 807 000 kvm. KFAB äger 
även Katrineholms Industrihus AB som består av ca 110 000 kvm 
kontor/industrilokaler. 

Uppdrag 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att självt eller genom dotterbolag utifrån 
affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla 
lokaler för kommunal verksamhet samt tillhanda lokaler för privat närings- och 
föreningsverksamhet. 
  
Bolagets verksamhet skall vila på affärsmässig grund i enlighet med reglerna i lag om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget får inte bedriva spekulativ 
verksamhet för den del av verksamheten som avser de fastigheter som tillhandahålls 
för kommunala verksamheter och ska i övrigt följa kommunallagens 
lokaliseringsprincip. 
  
Bolaget ska inom lagstiftningens gränser även främja näringslivsutvecklingen i 
kommunen. 
 

Affärsidé 
KFAB erbjuder attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm. 

Vision 
KFAB är en del av Katrineholms kommun med visionen ”Läge för liv och lust”. 

 



Intressenter 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) viktigaste intressenter är hyresgäster, 
medarbetare, bostads- och lokalsökande, bolagets ägare samt kommunen i 
övrigt. Leverantörer och entreprenörer är också mycket viktiga intressenter för 
kvalitets- och hållbarhetsarbetet. KFAB samverkar med sina intressenter på olika 
sätt. Genom en kontinuerlig kundundersökning, daglig kundkontakt, möten med 
kunder tillsammans med hyresgästföreningen och närvaro i sociala medier tar 
KFAB in hyresgästers tankar och åsikter. Inför nyproduktion har KFAB gjort 
marknadsundersökningar vid speciella tillfällen som legat till grund för vad som 
ska byggas.  
 
Genom medarbetarenkät, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar fångar KFAB 
in synpunkter från sina medarbetare. Med ägaren finns en ständig dialog genom 
ägarmöten samt löpande med kommunledningen. Dagligen sker samarbeten med 
flera kommunala förvaltningar. KFAB:s leverantörer består till största delen av 
bygg- eller serviceföretag. Dialog sker löpande inför upphandlingar samt vid 
entreprenörsmöten. 
 
Hållbarhet 
 
Hållbarhet för KFAB är att vara en ansvarsfull arbetsgivare, fastighetsägare, 
byggherre och samhällsaktör. Som ett kommunägt bolag ska vi agera föredömligt 
och arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling för att skapa ett värde för 
Katrineholm och dess invånare.  
 
Miljöpolicyn definierar våra ställningstagande och värderingar inom det vida 
begreppet hållbarhet. 
 
Katrineholms Fastighets AB ska ta ansvar för det miljömässiga, ekonomiska och 
sociala resultatet av hur vi omsätter vår affärsidé och våra värderingar. 
 
Detta innebär bland annat: 

o Att uppfylla eller överträffa lagstiftning och myndighetskrav inom miljö och 
arbetsmiljö 

o Ansvar för att skapa fysiska miljöer som främjar tillväxt och därmed välstånd 
i ett hållbart samhälle 

o Kontinuerlig dialog med intressenter 
o Att hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete inom bolaget. 



Ekologisk hållbar utveckling  
Ekologisk hållbarhet 
KFAB ska erbjuda miljöanpassade lokaler och i framtiden även tjänster, vilka 
förvaltas och utvecklas med minsta möjliga resursåtgång och minska möjliga 
miljöpåverkan från hela verksamheten med fokus på energi, avfall, resor och 
transporter, utifrån rimliga insatser. KFAB ska arbeta systematiskt och förebygga 
föroreningar genom att bedriva ett kontinuerligt, målinriktat miljöarbete integrerat i 
hela verksamheter för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. 

Miljö- och klimatpåverkan 
Det är stora globala utmaningar i att bekämpa klimatförändringar och bevara 
vattnets, jordens och ekosystemets produktionsförmåga. KFAB vill därför arbeta 
aktivt med att minska sin negativa miljöpåverkan. 
 
Man vet att nybyggnation genererar klimatpåverkande utsläpp men denna 
mätprocess är komplex och än så länge finns ingen färdig standard i Sverige för 
beräkningar. Boverket har nytt lagkrav som gäller från 1 januari 2022 där Sverige blir 
ett av de första länderna i världen att ha en lag om klimatdeklaration för att styra 
mot minskad klimatpåverkan under byggskedet. I korthet innebär det att byggherren 
måste lämna in en klimatdeklaration med uppgifter om den nya byggnadens 
klimatpåverkan till Boverket innan bygganden får tas i bruk. 
 
KFAB möter dessa utmaningar genom att använda förnybar energi, planera 
nybyggnation mer hållbart och använder oss av Miljöbyggnad som är ett svenskt 
system som ställer miljökrav på energi, inneklimat och material. Vidare arbetar 
bolaget för sänkt energi- och vattenförbrukning samt ökad återvinning av 
hushållsavfall. KFAB verkar för att minimera miljöbelastningen av byggande och 
boende.  

Mål 

Att 2030 vara 100 procent fossilfria och att ha minskat energianvändningen med 30 
procent med basår 2007.  



Energiförbrukning 2021 
                                   

 Genomsnittlig förbrukning Minskning per m2 sedan 2007 

Värmeförbrukning bostäder 102,8 kwh/m2 (102,3) 22,1% (22,2) 

Värmeförbrukning 
Verksamhetslokaler 114,7 kwh/m2 (108,6) 20,8% (18,8) 

Siffror inom parentes avser 2020.
 
Förnyelsebar energi 
All el som används i KFAB:s fastigheter är 100 procent förnyelsebar, det är ett krav 
som bolaget ställer i sin elleveransupphandling. 
 
Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ  
KFAB är en del av Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ. Målet är att vara fossilfria 
senast 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent med basår 
2007. 
 
Energisatsningar och vattenbesparingar 
Under året har det bland annat gjorts en energisatsning på installering av individuell 
mätning och debitering (IMD) av varmvatten och vattenbesparande duschslang med 
munstycke och munstycke till kranar.   
 
Temperaturmätare 
Som en del av energiarbetet sätts temperaturgivare in i lägenheterna. Mätaren 
innebär att rätt inomhustemperatur och en god komfort kan säkerställas. Idag har 
över 50 procent av våra bostäder en temperaturmätare. 
 
Fjärrvärme 
Över 97 procent av våra fastigheter värms upp av fjärrvärme.  
 
Belysning 
Under året har belysning bytts ut till LED-lampor vilket för övrigt görs kontinuerligt 
i vårt bestånd. 

Miljö 
Solenergi 
Vid underhåll av tak samt nybyggnation anlägger KFAB solceller. Bolaget har idag sju 
anläggningar. Solceller installerades 2021 på Duveholmshallen och nya kvarteret 
Pantern.  
 



Fossila fordon  
Sedan december 2020 är KFAB:s fordon fossilfria. Nu körs våra bilar enbart på el 
eller HVO-bränsle och fyra cyklar, varav två är el-cyklar, ingår också i 
fordonsparken. 
 
Krav på våra entreprenörer 
Stor del av bolagets underhåll och skötsel sköts av upphandlade entreprenörer. 
Entreprenörerna ska ha ett certifierat miljöledningssystem  
 
Miljöbod 
KFAB har idag 39 miljöbodar i våra bostadsområden där våra hyresgäster kan 
sortera sitt avfall. Ytterligare två nya miljöbodar kommer färdigställas 2022. I våra 
verksamhetsområden har KFAB idag trettiotvå miljöbodar där verksamheterna 
sorterar sitt avfall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Ekonomisk hållbar utveckling 
Ekonomisk hållbarhet 
KFAB:s övergripande ekonomiska mål är att generera bra årliga resultat och en 
långsiktigt 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. 

Nyckeltal 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 397 901 343 489 307 645 296 158 284 420 

Resultat efter finansiella poster 43 432 23 367 30 488 12 157 10 779 

Soliditet 9,6 9,2 9,7 9,7 10,1 

Balansomslutning 2 404 291 2 116 342 1 856 720 1 630 037 1 485 047 
Investeringar och planerat underhåll, 
tkr 249 533 364 874 141 635 243 149 266 924 

Investeringar och underhåll per kvm 687 991 402 705 777 

Byggnader, bokfört värde, tkr 1 926 202 1 810 202 1 554 032 1 357 037 1 192 155 

Byggnader, marknadsvärde, tkr 3 623 200 3 144 600 2 807 900 2 483 300 2 104 269 

Belåningsgrad 88 88 96 94 84,5 

 
För att utföra fastighetsförvaltning på bästa sätt måste investeringar och planerat 
underhåll ske på det mest optimala sättet för att se till att de fastigheter vi äger 
behåller sitt värde över tid. Uppföljning av respektive fastighets driftskostnader sker 
fortlöpande med en fördjupad analys årsvis. 
 
För att långsiktigt klara att på bästa sätt förvalta byggnaderna behöver KFAB en 
långsiktig lönsamhet med bibehållen eller ökad soliditet för att möjliggöra framtida 
investeringar.   

 



Mål inom affärsområde Bostäder  
 
 Mål 2021 Resultat 

2021 
Mål 
2020 

Resultat 
2020 
 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat efter skatt (som  
procent av nettoomsättningen) 10 10,5 10 10,0 10,6 6,8 
Soliditet 
 20 19,2 20 17,0 16 14,7 
Direktavkastning (bokfört  
värde) 
 

6,5 8,7 6,5 8,7 8,4 7,1 

 
Ägarens ekonomiska krav är att bolaget inom Affärsområde Bostäder ska uppnå en 
soliditet om 20 procent. Under de senaste fem åren har både resultatnivåerna och 
soliditeten stärkts. Samtidigt har bolaget nyproducerat 136 lägenheter och 271 
lägenheter inom det så kallade miljonprogrammen har rotrenoverats. Fram till 2021 
har 67 procent av miljonprogrammets lägenheter renoverats sedan 2011. De 
senaste årens omfattande nybyggnationen och rotrenoveringarna är för bolaget den 
främsta orsaken varför soliditeten fram till 2021 inte nått målnivån.  
 
År 2021 uppgår årets resultat före bokslutsdispositioner för den totala 
verksamheten till 43 432 tkr och soliditeten till 9,6 procent. För ytterligare 
information, se bolaget årsredovisning. 

Hantering av risker 
De finansiella riskerna hanteras i enlighet med bolagets finanspolicy. Policyn 
beskriver riktlinjer och ramar för det löpande arbetet med hanteringar av upplåning, 
skuldförvaltning och likviditetshantering. Policyn anger riktlinjer för den finansiella 
riskhanteringen. 
 
KFAB:s upphandlings- och inköpspolicy reglerar bolagets hantering av när och hur 
upphandling ska ske, vilka sociala och etiska krav som ska ställas samt hur själva 
inköpsprocessen ska hanteras på medarbetarnivå. Policyn lyfter delvis även frågan 
om mutor.  
 
I samband med enskilda upphandlingar kodifieras risker i förhållande till 
avtalsleverantörer, t ex hävning, försäkringar och viten i de administrativa 
föreskrifterna i upphandlingsunderlaget. 



 

Antikorruption 
KFAB har en antagen policy avseende mutor och bestickning som antogs 2004. 
Sedan dess har begreppet bestickning tagits bort ur lagstiftningen, men någon större 
skillnad i innehållet har inte skett. Policyn kan, med anledning av dess ålder, med 
fördel lyftas till styrelsen kommande år för diskussion. 
 
Bolaget har informerat och haft grupparbeten om mutor på en bolagsgemensam 
arbetsplatsträff för drygt två år sedan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Social hållbar utveckling 
 
Alla människor behöver en plats att kalla sitt hem. Våra lägenheter är människors 
hem och det ser vi som en grundläggande förutsättning för att skapa en trygg och 
trivsam tillvaro. Allt arbete som motverkar socialt utanförskap och åtskillnad vill vi 
aktivt stödja och delta i. 
 

Kundundersökningar 
Med tre års mellanrum genomför KFAB en undersökning bland sina hyresgäster för 
att bland annat mäta nöjd-kund-index (NKI). Undersökningen har genomförts under 
hösten 2021 och betyget är fortsatt bra på gränsen till starkt även om faktorn för 
NKI minskat något jämfört med 2018 från 75 till 71. KFAB:s målsättning för 
innevarande år är faktorn 74 för NKI. 

Mätningar sker också inom olika fokusområden där bland annat trygghet och 
säkerhet finns med. Även här är svarsfaktorn 72 bra och på gränsen till stark. Något 
lägre dock jämfört med senaste mätningen för tre år sedan då faktorn var 75. Här 
kan konstateras att vissa områden som Nävertorp, Norr och Valla ger lägre betyg 
än övriga vilket tyder på dessa områden upplevs som mer otrygga. Digitaliseringen 
som beskrivs längre ner i texten är en av metoderna som tillämpas för att öka 
upplevelsen av trygghet och säkerhet. 
 
Nyproduktion 
Under 2021 har 32 nya bostäder tillförts bostadsbeståndet i kommunen genom 
nyproduktion och genom ombyggnad av en lokal. Vid uthyrningen av de 
nyproducerade bostäderna gavs förtur till ungdomar som tilldelades 3 bostäder. 

Granntrygghet 
Med projektet Granntrygghet vill vi göra skillnad för utsatta, vi kan hjälpa framför 
allt kvinnor och barn till ett bättre liv och vi vill bidra till att stoppa våldet som pågår 
mitt bland oss. Med Granntrygghet vill vi agera för ett tryggare samhälle för alla. 
 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla 
kan och vill göra något vid oro eller misstanke om våld. Vi vill genom Granntrygghet 
ge grannar verktyg för att kunna ta ett större ansvar mot det våld som kan finnas 
bland oss.  
 
Genom att närma oss varandra kan vi skapa avstånd till våld. Alla människor har rätt 
att leva utan oro och rädsla för våld. I våra hus ska vi också kunna förvänta oss att 
våra grannar agerar och visar civilkurage vid oro för pågående våld.  



Med Granntrygghet, vill vi bidra till en ökad trygghet.  
 
Anslag med kontaktuppgifter och råd att följa om man känner oro för sin granne 
finns anslaget i alla trapphus. Även en folder har tagits fram för distribution till 
hyresgästerna. 

Trygghetsvandringar 
Trygghetsvandringar sker rutinmässigt i samarbete med kommunen, polis med flera i 
syfte att identifiera platser och områden som kan upplevas otrygga. Inte minst under 
den mörka delen av året blir dessa vandringar betydelsefulla i syfte att identifiera 
platser som behöver åtgärdas. Åtgärder vidtas som exempelvis kompletterad, 
förbättrad eller mer effektiv belysning. Annat kan vara att se över vegetationen i 
området så att synligheten förbättras. 

Hembesök 
Genom hembesök hos våra hyresgäster en kort tid efter inflyttning vill vi att våra 
hyresgäster ska känna sig välkomna. Ett annat viktigt syfte med hembesöken är att 
hyresgästerna ska få en möjlighet att delge oss synpunkter på våra rutiner och hur 
de upplevt KFAB under uthyrningsprocessen. Hembesök sker strukturerat utifrån 
en checklista med olika kontrollpunkter som tagits fram för ändamålet. Listan 
utvärderas och kompletteras hela tiden för att bli så komplett som möjligt.  
Vid hembesöket ges i övrigt möjlighet att presentera oss, tala om vilka rättigheter 
och skyldigheter man har som hyresgäst. Vidare ges möjlighet att informera om 
bostadsområdet, samhällsservice med mera.  

Boendesociala frågor 
KFAB samarbetar med kommunens boendeenhet för att kunna erbjuda utsatta 
grupper boende. Upplåtelsen sker i olika former alltifrån institutionellt boende, 
provkontrakt eller egna kontrakt med påkopplad borgen eller tillsyn. En gemensam 
strävan och målsättning för alla inblandade är att samarbetet skall leda fram till eget 
boende. Antalet sociala kontrakt skall inte öka utan målsättningen är att antalet 
genom olika åtgärder ska minska. Till grund för samarbete och riktlinjer vad gäller 
kommunal borgen finns ett samverkansavtal mellan kommunen och KFAB. 
I samverkan med olika myndigheter och inkassoföretag arbetar KFAB systematiskt 
och förebyggande med hushåll som har betalningssvårigheter. Stor vikt läggs vid att 
kontakta hushåll med betalningssvårigheter i ett tidigt skede. Detta för att förhindra 
att stora skulder uppkommer som blir mer svåra att hantera. Målsättningen är också 
att minimera antalet vräkningar. Särskild prioritet ges i detta arbete till barnfamiljer. 
 
Boinflytande bland våra hyresgäster stimuleras bland annat genom KFAB:s 
medverkan i en utvecklingsgrupp tillsammans med Hyresgästföreningen. En 
verksamhetsplan arbetas fram av gruppen med aktiviteter ute i våra 



bostadsområden. KFAB upplåter i vissa områden kvarterslokaler som används till 
bostadsmöten och föreningsträffar. 

Sponsring 
Sponsring och samarbete med föreningslivet i kommunen finns med som en lång 
tradition hos KFAB. Vår syn på sponsring är att den ska vara affärsmässig och till 
nytta för bägge parter. Vi vill erhålla maximal exponering av vårt varumärke och 
företagsnamn samtidigt som vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta 
vår medverkan. 
 
KFAB är också noga med att uttrycka att man vill göra skillnad med sin sponsring. 
Sponsringen får inte vara kravlös. Borta är de tider då en skylt på en idrottsarena 
kunde räcka. Nu ställs krav på att sponsringen inte bara ska främja barn- och 
ungdomsverksamhet utan även bidra till en ökad jämställdhet och integration. 
Sponsringen ska vara bred där vi når många människor inom områdena sport, kultur 
och miljö. Detta uppnås genom att sponsra de delar av förenings- och kulturlivet 
som sysslar med barn- och ungdomsverksamhet eller särskilda projekt som har en 
inriktning i överensstämmelse med policyn. Avtal tecknas med den sponsrade 
parten för att säkerställa att medlen riktas mot avsedd målgrupp. 
 
Digitalisering 
Digitaliseringen ökar i samhället och då även i vår bransch inom fastighets- och 
bostadssektorn. Ökade krav ställs på en mer datadriven verksamhet och att kunna 
erbjuda olika digitala tjänster. 
 
För KFAB handlar det om att genom olika lösningar optimera och effektivisera 
fastighetsdrift och skötsel. Digitala system för mätning av förbrukningar medför inte 
bara lägre förbrukningar rent generellt utan även en rättvisare fördelning av 
förbrukningsavgifterna genom att var och en får stå för sina kostnader. Systemet 
byggs successivt ut i KFABs fastighetsbestånd.  
 
Olika digitala passersystem bidrar till ett mer flexibelt och överblickbart system för 
nyttjande av tjänster och resurser. Genom smart nyttjande av passersystem kan 
också tryggheten öka i våra fastigheter exempelvis genom att begränsa passeringar i 
vissa delar. 
 
Kommunikationen med hyresgästerna är viktig. KFAB arbetar genom olika kanaler 
för bidra till en bättre och ökad dialog med hyresgästerna. Här är inte minst de 
digitala kanalerna viktiga redskap. Genom sociala medier, mina sidor, SMS, mejl med 
flera förbättrar vi successivt vår kundkommunikation och kan delge information 
både effektivt och enkelt. 
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Årsredovisning för Katrineholm Vatten och Avfall AB med
Sörmland Vatten och Avfall AB 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2021 för
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) med det delägda Sörmland Vatten och Avfall AB
(SVAAB) till handlingarna och därmed anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
KVAAB med det delägda bolaget SVAAB har överlämnat årsredovisning för år 2021. Till
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat de
båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.

Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2021 på -353 000 kronor för KVAAB och
+213 000 kronor för SVAAB.

De auktoriserade revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och att den ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens
finansiella ställning per den 31 december 2021 samt att förvaltningsberättelserna är
förenliga med årsredovisningarnas övriga delar. Lekmannarevisorerna bedömer att
bolagens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av årsredovisningarna inte funnit
något att anmärka på eller invända mot och bedömer att KVAAB och SVAAB uppfyller det
kommunala ändamålet med verksamheten.

Ärendets handlingar
Protokoll årsstämma KVAAB, 2022-03-31

Årsredovisning KVAAB 2021, inklusive revisionsberättelse från Ernst & Young samt
lekmannarevisorernas granskningsrapport

Protokoll årsstämma SVAAB, 2022-03-31

Årsredovisning SVAAB 2021, inklusive revisionsberättelse från Ernst & Young samt
lekmannarevisorernas granskningsrapport
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i

Katrineholms Vatten och Avfall AB
Org nr 556763-9876

Jag har granskat Katrineholms Vatten och Avfall AB:s verksamhet för år 2021. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och 
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild 
granskningsredogörelse har upprättats. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för mina uttalanden nedan.

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig.

Katrineholm den dag som framgår av min elektroniska signatur

Lars Fredrik Eriksson
Lekmannarevisor 













Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap 
13§ aktiebolagslagen

GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i

Sörmland Vatten och Avfall AB
Org nr 556742-9302

Vi har granskat Sörmland Vatten och Avfall AB:s verksamhet för år 2021. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och 
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild 
granskningsredogörelse har upprättats. 

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna 
kontroll har varit tillräcklig.

Katrineholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Lars Fredrik Eriksson                      Sören Eriksson Marina Östmark
Lekmannarevisor                                        Lekmannarevisor Lekmannarevisor 
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Årsredovisning 2021 för Vårdförbundet Sörmland

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen för
Vårdförbundet Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga
årsredovisningen för 2021 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 25 mars 2022, § 13, att godkänna
årsredovisningen för 2021 och överlämna den till respektive fullmäktige i
medlemskommunerna.

Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2021 efter
balanskravsjusteringar på sammanlagt 1 821 tkr.

Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommunerna och regionen har minskat med
4 559 tkr jämfört med föregående år efter att verksamheten vid Gläntan har avslutats. För
Katrineholms del uppgick anslaget till 3 566 tkr (jämfört med 3 462 tkr 2020).

Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen framkommer bland annat att
förbundets revisorer gjort bedömningen att direktionen bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och de instämmer i
förbundets bedömning att balanskravet för 2021 är uppfyllt.

Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, inriktningsmål,
miljömål, kvalitets- och servicemått samt övriga uppdrag utbildning. Sammanlagt bedöms
14 mål/mått uppfyllda, 11 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllda.

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de
enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet.

Ärendets handlingar
Missiv till årsredovisning och bokslut för 2021 – Vårdförbundet Sörmland

Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2022-03-25

Årsredovisning 2021 – Vårdförbundet Sörmland

Revisionsberättelse 2021 – Vårdförbundet Sörmland

Granskning av årsredovisning för år 2021 Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor
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ORDFÖRANDES KOMMENTARER  

Året 2021 prövade oss på nytt, vi kom inte undan Coronans framfart det här året heller. Trots 
det har verksamheten om än tidvis begränsad hållit öppet och behandlingen pågått.  

Det har funnits en utbredd oro över hur alkoholkonsumtionen skulle påverkas under de 
månader då stora delar av befolkningen hållit sig i olika grader av karantän – och varken behövt 
ta bilen, träffa arbetskamrater eller haft några andra naturliga hinder för ett ökat drickande. 
 
Nu visar preliminära resultat från de rikstäckande Monitormätningarna att den totala 
anskaffningen av alkohol tvärtom sjönk med sju procent jämfört med motsvarande period förra 
året. Systembolagets försäljning ökade visserligen, men både resandeinförsel och försäljning på 
restauranger har minskat. Samtidigt som försäljningen minskat framgår det av de genomförda 
intervjuerna att alkoholkonsumtionen ligger kvar på samma nivå som under samma månader 
år 2019.  
 
Detta kan förklaras av att man i större utsträckning konsumerar drycker som har sparats från 
tidigare genomförda köp eller från införsel vid tidigare resor. (Källa Systembolaget) 
 
Patienter som kommer till Vårnäs för behandling är många gånger i ett sämre skick än tidigare 
år. Det är en varningsklocka, det kan finnas ett uppdämt behov i våra kommuner på grund av 
pandemin. Beroendesjukdomen tar inte semester på grund av pandemi eller inte.  
 
Patienter har under andra halvåret 2021 fått erbjudan att vaccinera sig mot Covid-19, vilket 
mottagets positivt. Ett av många bra initiativ från vår personal för kampen mot pandemin. 

För Familjerådgivningens verksamhet, har Vårdförbundet tillämpat avgiftsfrihet för första 
besöket även under 2021. Med ofta påtvingat hemmajobb i samhället på grund av pandemin 
blir det större chans till konflikter i hemmet, då ska det vara lätt att söka hjälp och vägledning 
genom familjerådgivningen. Dock har inte besöken ökat under året utan ligger som tidigare år. 

Även 12 stegs behandlingen har fortsatt anpassas med mindre stegsgrupper i pandemins 
fotspår. 

Anhörigbehandlingens verksamhet har under året varit något begränsad, färre utbildningar har 
genomförts än normalt.  

Vårdförbundets utbildning ”12 stegets lärprocesser” har genomförds vid ett tillfälle, då med 
deltagare från bl. a socialtjänsten från Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs och externt.  

Direktionen vill speciellt tacka samtlig personal i förbundet som ställt om verksamheterna 
säkert och tryggt. Detta gäller även Region Sörmlands smittskydd för de kontakter, goda råd 
och anvisningar samt samarbete som präglat året.  

Roger Ljunggren                                                                                                                                   
Ordförande 
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      FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Inledning 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för 
utvecklingen av Vårdförbundet Sörmlands verksamheter och resultat under året 2021. 
Uppföljningen i årsredovisningen utgår från vad som beslutats i Vårdförbundet Sörmlands 
verksamhetsplan med budget 2021 - 2023 och som årsredovisningen svarar upp gentemot. 
Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning fastställs av direktionen i mars.  

Inför arbetet med årsredovisningen 2021 har strukturen 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 årsredovisningen redovisas och analyseras utfall gällande både ekonomi och verksamhet. 
Syftet är att ge en bred bild av verksamheten med utgångspunkt från målen för god 
ekonomisk hushållning.   

 

 Verksamhetens utveckling under perioden 

         Fem år i sammandrag 2021 2020 2019 2018 2017 

Intäkter 
Kostnader 
Tillgångar 31/12 
Finansnetto 
Avskrivningar 
Årets resultat 
Nettoinvesteringar 
Pensionsskuld 
(inklusive löneskatt) 
Eget kapital 
Soliditet 

27 632 
25 495 
32 638 
 1 131 
    666 
 2 602 
      34 
    703 
 
24 655 
    76% 

33 672 
29 140 
30 282 
   -371 
    801 
 3 360 
      0 
    606 
 
22 053 
  73% 

40 139 
37 456 
30 346 
  1 319 
    884 
 3 118 
 1 354 
   589 
 
18 693 
  63% 

26 111 
35 682 
26 086 
    113 
    898 
   -196 
    748 
    560 
 
15 575 
  59% 

36 770 
34 606 
26 442 
      81 
    842 
 1 374 
    454 
    593 
 
15 771 
  60% 

 

I grunden har Vårdförbundet Sörmland en stabil ekonomi med goda förutsättningar genom 
årliga anslag från medlemskommunerna och genom anslag från Region Sörmland för 
avgiftningsverksamheten. 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. Ramavtal har tecknats 
med flera kommuner under 2021, åtgärder som bidrar till att öka Vårnäs stabilitet på längre 
sikt.  

2021 har i hög utsträckning fortsatt präglats av pandemin. 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.  

Vårdförbundet Sörmlands resultat för år 2021 är positivt med 2 602 tkr, vilket är lägre än 
föregående år. Resultaten 2021 och 2020 är inte jämförbara eftersom verksamheten 
Gläntan ingick i årsredovisningen 2020. Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 
781 tkr.  

Vårnäs resultat uppgick till 1 636 tkr, en minskning jämfört med 2020. Verksamhetens 
intäkter minskade med 90 tkr (0.3%). 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 
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Familjerådgivningens resultat uppgick till 969 tkr, en ökning jämfört med 2020, vilket beror 
på minskade personalkostnader under rekryteringstiden. Vårdförbundets kostnader har 
minskat liksom kostnaderna för Vårnäs och Familjerådgivningen.  

Vårdförbundet Sörmlands resultat är en följd av orealiserade vinster, ersättning från staten 
för sjuklönekostnader samt ersättning från arbetsförmedlingen. Vårdförbundet Sörmland 
har också under 2021 haft lägre personalkostnader, lägre matkostnader och lägre 
bränslekostnader jämfört med föregående år. Pandemin medförde minskade 
intäkter/vårdavgifter på grund av kraftigt minskade externa placeringar på halvvägshuset. 
Samtidigt minskade verksamhetens kostnader genom att aktiviteter sköts på framtiden 
samt att möten och kompetensutveckling lades på is eller genomfördes digital. 

Trots utmaningarna som Vårdförbundet Sörmland har ställts inför har två av två finansiella 
mål uppnåtts samtidigt som även de flesta verksamhetsmålen har uppnåtts helt eller delvis. 
Underhåll är på en relativt hög nivå. Måluppfyllelsen behöver stärkas inom vissa delar, 
bland annat öppet intag.  

Osäkerheten kring utvecklingen av ekonomin är fortsatt hög. På längre sikt kan pandemin 
och ändrade anslag få betydande effekter för Vårdförbundet Sörmland.  

Därför är det av största vikt att arbetet med effektivisering av verksamheterna fortsätter på 
både kort och lång sikt. 

 

     
Vårdförbundet Sörmland 
Översiktlig beskrivning 

Vårdförbundet Sörmland (VfS) är ett kommunalförbund med fem kommuner i Sörmland 
som medlemmar. Medlemskommunerna är Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och 
Vingåker. 

I förbundsordningens ändamålsparagraf anges förbundets uppdrag som är att svara för 
gemensam behandlingsverkshet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och 
boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning. 

Därav följde de i förbundsordningen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger till 
grund för verksamheten och eventuella tillkommande verksamheter inom Vårdförbundet 
Sörmland. 

- Ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters 12-
stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd behandling 
samt individuellt anpassad eftervård 
 

- Verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer 
 

- Ansvara för familjerådgivningen. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga 
kriser i familjer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och 
utbildningsinsatser.  
 

- Bevaka omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet Vård och omsorg samt ha 
en öppenhet för att i samverkan med medlemskommunerna uppta nya verksamheter inom 
förbundet med denna inriktning.  
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
Verksamhetsrapport 

I detta avsnitt beskrivs förhållanden som är viktiga för att bedöma resultat och ekonomisk 
ställning för Vårdförbundet Sörmland. Även volymutveckling inom Vårnäs och 
Familjerådgivningen sammanfattas.  

En stor betydelse för verksamhet och resultat inom Vårdförbundet Sörmland är 
coronapandemin, både när det gäller utveckling under året och fortsatt påverkan inför 
kommande år. Vårnäs var tidigt ute med att anpassa verksamheten utifrån 
smittskyddskydd och omgivande förutsättningar med bland annat placeringar i enkelrum i 
stället för dubbelrum. Under året har Vårnäs succesivt öppnat upp utifrån gällande 
rekommendationer från slutet av augusti. Det finns upparbetade rutiner med hänsyn till 
coronapandemin i verksamhetsplaneringen.  

 

Styrmått och uppföljning  

Styrmått Utfall 2021 Utfall 2020 

Vårnäs   

Antal genomförda vårddygn, minst 8000 dygn/år 5134 5516 

Genomsnittlig dygnsbeläggning, 23 patienter/dygn 14,07 15,08 

Väntetiden för inskrivning, max 14 dagar 14 16,25 

Andel nöjda patienter/beställare, minst 75% 94,3% 92,2% 

Antalet genomförda avgiftningar, minst 150/år 154 159 

Kostnader för investeringar/underhåll i lokaler, minst 
3% av omsättningen 5,6% 4,14% 

Kostnader för kompetensutveckling, minst 1% av 
omsättning 1,2% 0,8% 

Minst 20 timmars handledning/år 24 12 

   

Familjerådgivningen   

Antal bokade samtal 1860 2010 

Antal genomförda samtal 1322 1455 

Medelväntetiden från tidsbokning till tidpunkt för 
samtal, max 14 dagar 10 8 

Andelen nöjda klienter, minst 80% 
 

96% 95% 

Antal nya ärenden                         476 454 

Antal pågående ärenden vid periodens slut 225 227 

Antal avslutade ärenden 467 457 

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

 
Kommentar: 

        Vårnäs har stegvis under året planerat för återgång till normal verksamhet efter restrik- 
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tioner och omhändertagande av ökade volymer. Sedan augusti har man åter åkt på AA-
resor och besökt självhjälpsgrupper. Återbesöksverksamheten är åter i gång, maxantal två 
stycken per återbesök. Söndagstalare kommer varje söndag och patienterna kan åter ta 
emot besök på söndagarna. Anhörigprogram och CTL-utbildningen är också igång. 
Väntetid till Vårnäs: Under perioden maj till och med augusti kunde Vårnäs erbjuda 32 
personer tid inom 2 veckor.  
 

Antal avgiftsbefriade nya ärenden är 358 under perioden hos familjerådgivningen. 
Medelväntetiden från tidsbokning till tidpunkt för samtal har ökat till 10 dagar jämfört med 
8 dagar samma period förra året (mål 14 dagar). 

 

Öppet Intag 

  

        
   

Öppet intag 2021 – utfall och budget 

 

Kommun Budgeterade  
vårddygn 

Nyttjade 
vårddygn   
2021 

Procentuellt 
nyttjande 
2021 

Nyttjade 
vårddygn 
2020 

Procentuellt 
nyttjade 
2020 

Eskilstuna 3 825 2 714 71 % 2 322 61 % 
Katrineholm 1 248    841 67 % 1 245 80 % 
Vingåker   336      47 14 %   336 83 % 
Strängnäs 1 278   1 027 80 % 1 278 74 % 
Flen   613    505 82 %   627 103 % 
Totalt öppna 
intaget 

7 300 5 134 70 % 5 173 71 % 
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Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under perioden: 

Externa 
uppdragsgivare 

2021 2020 2019 Budgeterat 
vårddygn år 

2021 
Kommuner 451 172 258  
Kriminalvården 73 159 182  
Arbetsgivare 48 0 49  
Övriga          23 11 81  
Totalt externa 595 144 570 1095 
Totalt Hvh 1 031 1308 2 101 2190 

 
Kommentar: 
Under perioden har antalet patienter som kommit in på öppet intag minskat i förhållande till 
budgetmål (20,0), total 14,07 patienter/vårddygn jämfört med 14,14 år 2020. 
Vad gäller externa placeringar så är målet 3,0 patienter/vårddygn (totalt 1095). Det en 
ökning för perioden från 0,94 patienter/vårddygn (2020) till 1,63 patienter/ vårddygn 
(2021).  

Målet för placeringar på Halvvägshuset är 6,0 patienter/vårddygn (totalt 2190). Under 
perioden har det minskat till 2,83 patienter/vårddygn jämfört med samma period förra året 
3,58. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Risk Orsak Påverkan Hantering  
Verksamhetsrisker 

  
  

Minskade externa och 
interna intäkter 

Restriktioner till följd 
av pandemin 

Ekonomi i obalans inom 
intäktsfinansierad 
verksamhet 

Omställning av 
verksamheten 

Ökat missbruk, 
volymökningar 

Konsekvenser av 
pandemin. Distans-
arbetets avsaknad av 
rutiner och social 
kontroll ökar risken för 
alkoholproblem.  

Ökade kötider Plan för omhänder-
tagande av ökade 
volymer efter pandemin 

Färre externa placeringar Frånvaro av ramavtal Vi når inte upp till 
budget-målen 

Göra oss attraktiva i 
upphandlingar 

Ökade relationsproblem Konsekvenser av 
komplexa familje-
bildningar, pandemin, 
hemarbete 

Längre väntetider Kommunikationsplan, 
informationsinsatser 
Familjerådgivningen 

Risk för personalomsättning Osäkert läge med 
ägarkommunerna 

Oro för Vårnäs framtid Information, 
kommunikation 

Omvärldsrisker   
 

               
Bristande samsyn Personalomsättning i 

medlemskommunerna 
Brister i vårdkedjan Samtliga medlems-

kommuner fått inbjudan 
till CTL utbildning 

Ineffektiv missbruksvård Bristande samverkan Höga kostnader, 
bristfällig vårdkedja 
som ej fångar upp 
behandlingsresultat från 
Vårnäs 

Kommunikationsplan 
planeras, informations-
insatser, chefsutbildning 
Region Sörmland, 
samverkansanträngningar 

Finansiella risker    
Finansieringsrisk Underskott, social-

nämnden Eskilstuna 
Påverkar intäkter God ekonomisk 

hushållning, samverkan, 
långsiktighet i planering  

Oförutsedda 
underhållskostnader 

Dolda fel, ej kända Ökade kostnader Avsättning underhålls-
konto, plan för underhåll 

      



 

                                                                                                            Årsredovisning 2021 Vårdförbundet Sörmland   Sida | 9                  

     FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kommentar: 

Verksamhetsrisker 

En viss osäkerhet finns under coronatiden med hur det fortsatt påverkar öppet intag och 
externa placeringar. 

Vårnäs ska i samverkan med medlemskommunerna, förbättra marknadsföringen av det 
”öppna intaget” bland invånarna i respektive kommun. Det är viktigt att invånarna förstår 
fördelarna med den lättillgängliga missbruksvården som de erbjuds. 

För att arbeta upp samarbetet med ramavtalsägarna och kvalitén på placeringarna har en 
rådgivare på Vårnäs fått ett särskilt ansvar som placeringssamordnare.  

Dagens familjebildningar är mer komplexa än tidigare. Barns behov och livssituation 
behöver synliggöras, ett arbete som har sin grund i FN:s barnkonvention. För att kunna 
följa en alltmer komplicerad och snabb samhällsutveckling krävs att familjerådgivarna är 
uppdaterade om vad som händer i samhället. Kommuninvånarna ska informeras om 
familjerådgivningens verksamhet och det utåtriktade arbetet ska ske kontinuerligt t ex 
genom samverkan med föräldrautbildning, familjecentralerna och närliggande vårdgivare. 
Familjerådgivningens roll är att erbjuda en trygg plats för par och/eller familjer, där man i 
lugn och ro kan ta sig tid att diskutera, bearbeta och starta förändringsprocesser i svåra 
och livsavgörande frågor. 

Omvärldsrisker 

Ett bra samarbetsklimat mellan Vårdförbundet Sörmland och medlemskommunerna är 
avgörande för utvecklingsarbetet inom befintliga verksamheter, men även för att fånga upp 
behov och idéer i kommunerna om andra verksamheter som förbundet kan utveckla som 
huvudman. 

Finansiella risker 

Socialnämnderna i medlemskommunerna har en ansträngd ekonomisk situation. En av 
orsakerna är ökade kostnader för placeringar barn- och unga och vuxna missbruk. Olika 
åtgärder diskuteras för att få en ekonomi i balans. 

 

Pensionsförpliktelser 

Upplysning om pensionsförpliktelse och ansvarsförbindelse  
I enlighet med den kommunala redovisningslagen ska Vårdförbundet Sörmland redovisa 
pensionsförpliktelser. 
Vårdförbundet Sörmland har fr o m 2009-01-01 tecknat en tjänstepensionsförsäkring 
genom särskilt avtal med KPA Pension, som gäller för anställda medarbetare vars 
anställning upphört före år 1998. Pensionsförpliktelsen är därigenom tryggad med denna 
försäkring.   
Vid försäkringstillfället kunde förmånen för fem individer ej fastställas då de ännu ej 
uppnått pensionsåldern. Dessa personers förmåner måste därför skuldföras och omfattas då 
heller inte av försäkringen. Pensionsskulden för dessa personer, som numera består av två 
individer, redovisas som en ansvarsförbindelse som vid årsskiftet uppgår till 709 tkr 
inklusive löneskatt.   
 
Under året har KPA återbetalat premier för ansvarsförbindelsen med 52 tkr inklusive 
löneskatt.   
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För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) för anställda födda tidigare än 
1954 och PA-KFS09 för anställda födda 1954 och senare. För anställda som lyder under 
avtalet PA-KFS betalar Vårdförbundet en årlig premie per anställd till försäkringsföretaget 
SPP. Anställda som lyder under avtalet PA-KFS09 erbjuds att göra ett självständigt val av 
pensionsbolag för placering av avtalspremien, som administreras av Pensionsvalet.  
Dessa premier betalas in löpande av Vårdförbundet till Pensionsvalet.   
 
Årets kostnader för pensionspremier och löneskatt för avtalen PA-KFS och PA-KFS09 uppgår 
till 1 076 tkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning jämfört med föregående år (1 507 
tkr).     
Förbundet har inga visstidsförordnanden eller förtroendevalda med rätt till visstidspension.  
Ytterligare information om det ekonomiska verksamhetsutfallet för 2020 visas i 
driftredovisningen.  
 

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) och 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. 
 

 30 patienter har blivit Covid-vaccinerade i samarbete med vårdcentralen i Vingåker under 
behandlingstiden på Vårnäs. 
 

 Den fysiska telefonväxeln har bytts ut till en molntjänst.  
 

 Ökade kostnader för ny oförutsedd vattenskada i förrådet/tvättstugan. 
 

 Ny Skogsbruksplan har upprättats för perioden 2021-09-13 – 2031-09-13 
 

 Kommunfullmäktige i Eskilstuna fattade i december beslut om att begära utträde ur 
behandlingsformen öppet intag genom Vårdförbundet Sörmland från 1 januari 2026, om 
inte en tillfredsställande överenskommelse för formerna för verksamheten kan nås genom 
förhandlingar under 2022.  

 
Eskilstuna kommun skickar in begäran om reducerad årsavgift under perioden 2023-2025. 
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Styrning och uppföljning av Vårdförbundets 
verksamhet 
 Utgångspunkt för styrningen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdförbundet – direktion och ledning. Förbundsdirektionen har fem ordinarie ledamöter 
och fem ersättare, en ordinarie ledamot och en ersättare för varje medlemskommun. 
Ledamöter till förbundsdirektionen utses avkommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun. Därutöver är Region Sörmland från och med 2014 representerade i 
direktionen med tre insynsråd utan beslutanderätt, i enlighet med avtal som träffats mellan 
Vårdförbundet och Region Sörmland  

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.  

Direktionen har under verksamhetsåret haft åtta sammanträden och ett ägarmöte. 

Förbundsdirektion  
  
Ordinarie ledamöter                   Ersättare  
    
Roger Ljunggren (s), ordförande, Katrineholm                 Ewa Callhammar (l), Katrineholm  
Göran Gredfors (m), vice ordförande, Eskilstuna              Nina Tuncer (s), Eskilstuna  
Daniel Ljungkvist (s), Flen                   Björn Carlsson (c), Flen  
Monica Lindell Rylén (s), Strängnäs                   Thore Berggren (m), Strängnäs  
Robert Skoglund (s), Vingåker                   Iréne Sandqvist, Vingåker  
  
Insynsråd från Region Sörmland:   
Jonas Lindeberg (vfp)  
Camilla Holmgren (s)  
Marian Loley (kd)      

  
Revisorer  
Elsy Hedlund (c), Strängnäs  
Jan-Olof Blomster (l), Katrineholm  
Ingvar Lind (s), Vingåker  
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Det är förbundsmedlemmarnas förtroendevalda i förbundets beslutande församling som har 
att förverkliga ändamålet och ambitionen med förbundet.  

Styrmodellen för Vårdförbundet Sörmland innebär att styrning sker med hjälp av vision, 
inriktningsmål, förväntande resultat och aktiviteter utöver de ekonomiska ramarna. Det 
finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna.  
I Vårdförbundet Sörmland tillämpas en tidig budgetprocess där direktionen i form av ett 
ägarmöte i april varje år samråder med kommunstyrelsen i medlemskommunerna om 
budgetramar samt en plan för ekonomin för den kommande treårsperioden.  Den tidiga 
tidplanen möjliggör förvaltningarnas fortsatta budgetarbete i medlemskommunerna.  

Direktionen skall därefter, senast i oktober, fastställa en plan för verksamheten och ekonomin 
(budget) för nästa kalenderår och skicka ut den för information till medlemskommunerna.  

 

       Vision 

Vårdförbundet Sörmland bidrar till att alla sörmlänningar med ett socialt vårdbehov eller 
relationsproblem får möjlighet till ett bättre liv. 

Visionen är det mest övergripande styrdokumentet för Vårdförbundet Sörmland som 
direktionen har beslutat. Visionen beskriver en önskvärd framtid. 

 

Värdegrund 

Förbundet vill säkerställa att alla boende i medlemskommunerna, med en 
beroendeproblematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen 
får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling. 

Verksamheten bedriv med hänsynstagande till och utifrån övertygelsen om människans 
ansvar för sin och andras sociala situation och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 
och gruppers egna resurser. 

Verksamheten präglas av respekt för individens självbestämmanderätt och integritet samt 
tro på varje individs förmåga att själv göra sitt/sina livsval. 

  

Uppföljning och intern kontroll 

Vårdförbundet Sörmland förmedlar information om ekonomi och verksamhet till sina 
ägare/medlemskommuner tre gånger om året i tertialrapport, delårsrapport samt 
årsredovisning.  

Den startar med rapportering av mått, aktiviteter och resultatuppfyllelse för Vårnäs och 
familjerådgivningen, som sammanställs i rapporter till direktionen och vidare för kännedom 
till medlemskommunernas kommunfullmäktige (kommunstyrelsen) samt socialnämnd eller 
motsvarande i respektive medlemskommun. Därutöver redovisar verksamheterna på 
direktionssammanträdena under året. 

Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och 
kvalitet i Vårdförbundet Sörmlands verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga 
eller oavsiktliga fel. 
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Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. De flesta 
risker kontrolleras eller åtgärdas som en naturlig del i verksamheternas processer.  

Den interna kontrollens syfte är att säkerställa 

 en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 att tillämpa lagar, föreskrifter, riktlinjer m m efterlevs 
 att verksamhetens kvalitet upprätthålls 

 

Direktionen ska med utgångspunkt från återrapporteringen utvärdera Vårdförbundets 
samlade interna kontroll och bedöm om det behövs några åtgärder. Direktionen beslutar i 
slutet av året om en internkontrollplan inför nästkommande år.  

I årsredovisningen sker en uppföljning av de finansiella målen och av de verksamhetsmål 
som angivits i verksamhetsplanen. Verksamhetens mål och andra väsentliga måttbegrepp 
och nyckeltal följs upp och kommenteras med avseende på hur de uppfylls. I 
delårsrapporten görs uppföljning av de finansiella målen och vissa av verksamhetsmålen.  
Varje månad görs en avstämning av bokföringen som även utgör en kontroll av att den 
ekonomiska redovisningen är korrekt och rättvisande för den aktuella delen av året.  
 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria 
tillämpas. Dokumentation om avvikelser och tillbud görs både av medicinsk personal och 
behandlingspersonal, som överlämnas till verksamhetschefen, som i sin tur beslutar om 
åtgärder samt rapporterar till direktionen.   

Rapporteringsskyldighet – lex Sarah-rapport                                                        
Anställda inom verksamheten är skyldiga att genast rapportera missförhållanden och 
påtagliga risker för missförhållanden som rör den som får eller kan komma ifråga för 
insatser i verksamheten. En sådan rapport kan benämnas lex Sarah-rapport. 

Apoteket genomför årligen en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen enligt SOSFS 
2001:17, vilken ligger till grund för förbättringar inom området.  
 
Manual för rådgivarnas behandlingsarbete på Vårnäs finns och den programansvariges 
ansvarsområde är bl a att se till att denna följs i behandlingsarbetet. Samtliga patienter, 
som fullföljer sin behandling, ombeds besvara en enkätundersökning om hur de upplevt 
vistelsen på behandlingshemmet. Resultaten följs upp i rådgivargruppen.  
 
Regelbundna kvalitetsmätningar i form av enkäter genomförs även vid familjerådgivningen 
samt i upphandlingsverksamheten.   
 
Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är framtaget och ligger till grund för 
fortsatt kvalitetsarbete.  
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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 öppnat upp till ordinarie verksamhet utan att bidra till en ökad smittspridning.

Bedömningen av god ekonomisk hushållning görs med utgångspunkt från de övergripande 
målen och resultatmålen i verksamhetsplan med budget 2021-2023.

Vårdförbundet Sörmland har under året en positiv avvikelse gällande ekonomi. 
Årsredovisningen  2021 visar att de två finansiella målen har uppnåtts. 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. 

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 året. 

Status Resultatmål Kommentar
   Att under 2021 uppnå ett positivt 

resultat med lägst 1% av 
omsättningen

Verksamhetens positiva resultat om 2 602 tkr 
innebär att målet uppfylls.
Resultatet motsvarar 9,4 % av omsättningen.

   Det egna kapitalet skall under 
planperioden 2021 - 2023 ej 
understiga 11 mkr

Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat 
resultat, uppgår till 24 655 tkr för året.                        

Inriktningsmål

Status Inriktningsmål Kommentar
   
    

Vårdförbundets Sörmlands 
arbete med kvalitetslednings-
systemet för hela verksamheten 
ska alltid vara uppdaterat

Kvalitetsledningssystemet med tillhörande rutiner är 
reviderat för Vårnäs behandlingshem. 
Kvalitetsledningssystemet är uppdaterat för 
familjerådgivningen, dock kvarstår uppdatering av 
rutiner.

   Samtliga verksamheter ska 
utbildas i HBTQ-frågor

Familjerådgivarna är HBTQI -certifierade. Två av 
övrig personal har genomfört utbildning via 
Kunskapsguiden. Kvarstår för övrig personal.               

  
     

Samtliga verksamheter inom 
Vårdförbundet Sörmland ska 
tillämpa evidensbaserad praktik

Tolvstegsbehandlingen som bedrivs på Vårnäs 
behandlingshem är evidensbaserad.
Familjerådgivarna är utbildade i Emotionell 
Fokuserad Terapi (EFT), metoden är evidensbaserad.

Vårdförbundet Sörmland ska 
vara en attraktiv arbetsgivare

Löpande kompetensutveckling, Sunt Arbetsliv, 
verksamheterna har ”gott anseende inom det vi gör”
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Miljömål

Status Miljömål Kommentar
    
    

Vårdförbundets Sörmlands vill 
bidra till en hållbar utveckling 
och ekologisk balans genom att 
begränsa klimatpåverkan och 
arbeta förebyggande enligt de 
miljöbalkar som finns.
-Nya leasingbilar bör minska 
fosilbränsleberoendet i 
förhållande till nuvarande 
situation
-Rengöring ska vara miljömärkta
-All belysning i verksamheterna 
ska ha ledlampor
-Återvinning av avfall genom 
källsortering

Från januari leasar Vårdförbundet Sörmland en 
elbil. 
Rengöringsmedel som används är miljömärkta.
Samtliga lampor som används är ledlampor.
Allt avfall i förbundets verksamheter 
källsorteras.

Inriktningsmål Vårnäs behandlingshem

Status Inriktningsmål Kommentar
    
    

Sörmlänningar med missbruksproblem 
ska enkelt och snabbt själva kunna söka 
och få hjälp för sitt beroende. Vårnäs 
behandlingshem är ett komplement till 
annan vård på hemmaplan för 
Sörmlands kommuner.

Genom Öppet Intag går det enkelt och snabbt att 
söka och få hjälp. Den genomsnittliga kötiden har 
minskat till 14 dagar under 2021 (16,25 dagar 
2020). 
Restriktioner pga covid under första halvåret

    Ambitionen är att fortsättningsvis sälja 
platser extern. Detta ska möjliggöras 
genom en aktiv bevakning och 
deltagande i anbudshandlingar gällande 
tolvstegsbehandling och behandling 
halvvägshuse, med presumtiva 
avtalspartners inom rimligt geografiskt 
avstånd, samt genom offensivare 
informationsinsatser/marknadsföringsin
satser riktade till andra möjliga 
kunder/uppdragsgivare.

Erhållit ramavtal med Adda (tidigare Kommentus 
SKR), Linköping/Norrköping (+8 kommuner), 
Örebro (+14 kommuner), Kriminalvården (2-årig 
förlängning av befintligt avtal). 
Sedan tidigare har vi ramavtal med Uppsala och 
Enköping.
Pandemin har medfört restriktioner som påverkat 
möjligheten att skriva in i normal omfattning.          

Verksamhetsmål Vårnäs behandlingshem

Status Verksamhetsmål Kommentar
   
   

Minst 50% av patienterna som nås 
genom uppföljning skall ha uppnått 
en stadigvarande drogfrihet samt 
vara aktiva i självhjälps-grupper två 
år efter avslutad behandling

Uppföljning görs en gång per år i samband 
med årsredovisning.
Var femte patient välj ut som genomgått 
primärbehandlingen. 81,4% av de som svarat 
(27 kontaktade) är 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.

Vårnäs ha deltagit på SSIL mässan i 
Linköping.

   Att genomföra kvalitets-mätning 
genom att erbjuda samtliga 
patienter som genomför 

94,3% av patienterna som svarat är nöjda 
med behandlingen jmf med 93% 2020.
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primärbehandling möjlighet att 
besvara en IT-baserad enkät med 
fråge-ställningar som mäter hur nöjd 
patienten är med behandlingens 
olika delar. Att det samlade 
resultatet från kvalitetsmätningen 
skall uppgå till minst 75% av 
enkätens maxpoäng.

  Minska andelen patienter som 
avbryter behandlingen

Under året har antalet avbrott, oplanerade 
utskrivningar uppgått till 119 st (52%)
jämfört med 85 st (44%) 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

Verksamhetsmått

Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna, 78,36 kr.

Kvalitets- och servicemått

Status Kvalitets- och servicemått Kommentar
   
   

Målsättningen är att alla 
patienter skall beredas plats 
inom två veckor från kontakten.

Den genomsnittliga väntetiden under året har 
uppgått till 14 dagar.

  
Enskilda presumtiva patienter 
och dem närstående personer 
skall alltid erbjudas möjlighet till 
ett informationsmöte med 
behandlingspersonal innan 
ställning tas till inskrivning. 
Inskrivning till Vårnäs 
behandlingshem görs alltid av 
legitimerad sjuksköterska och 
behandlingen inleds alltid på 
introduktionsavdelningen. 

2021 har vi inte kunnat erbjuda den möjligheten 
med hänvisning till restriktioner med anledning av 
pandemin. I praktiken har det inneburit ett 
telefonsamtal med anhöriga och presumtiva 
patienter, vilket fått ersätt fysiska 
informationsmöten. 
Inskrivning görs alltid av legitimerad sjuksköterska 
och behandlingen inleds alltid på 
introduktionsavdelning.

  
   

Samtliga rådgivare uppfyller 
kunskapskraven för certifiering 
av 12-stegsbehandlingens 
lärprocesser (CTL)för att 
tillförsäkra patienterna en god 
professionalitet i behandling på 
Vårnäs.

    
    

Patienterna på Vårnäs skall 
erbjudas en näringsriktig och 
fullgod kost i form av frukost, 
lunch och kvällsmål (husmans-
kost) dagligen samt tillgång till 
frukt/mellanmål i syfte att 
stimulera tillfrisknande-
processen.

Maten får mycket goda omdömen från patienterna 
vid utvärdering av vården på Vårnäs.

     
Lokalerna på Vårnäs skall 
erbjuda och tillhandahålla en god 
standard, vilket bl a säkerställs 
genom att de årligen planerade 
förbättringsåtgärderna 
genomförs

Färdigställt byte av panel, fönster, dörrar och tak 
på halvvägshuset för män (förlängd behandling). 
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Verksamhetsmål Familjerådgivningen

Status Verksamhetsmål Kommentar
     
    

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

Brukarundersökning genomförs under 
oktober/november 2021 och 96 % svarade att de kan 
tänka sig att rekommendera andra att söka 
familjerådgivningen jmf med 95% 2020.

   Fortsatt samverkan med 
mödravård, familje- och 
barnavårdscentaler

Har informerat på mödravård och familjecentral. 
Samverkansparterna har ställt in gemensamma fysiska 
träffar på grund av Covid-19.

   Få fler med relationsproblem 
att ta en tidig kontakt för 
rådgivning

Målet bearbetas proaktivt för att verksamheten skall 
synas och bli känd av kommunmedborgarna. 
Familjerådgivare har vid flera tillfällen under året 
medverkat i lokalpress och radiointervjuer i lokalradion.

Verksamhetsmått

Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna är 23,55 kr.

Kvalitets- och servicemått

Status Kvalitets- och servicemått Kommentar
   
   

Minst 75% av bokade samtal 
under året genomförs.

Av 1860 samtal är 1322 genomförda= 71%

  
  

Sökanden skall senast inom två 
veckor erhålla en bokad tid.

Tid erhålls inom 10 dagar.

  
   

Besöksfrekvensen skall i 
genomsnitt vara tre inbokade 
besök per arbetsdag och 
heltidstjänst som 
familjerådgivare.

Besöksfrekvensen motsvarar 1,85 inbokade besök 
per arbetsdag och heltidstjänst. 3 månaders glapp 
under rekryteringstiden av nya familjerådgivare, 
vilket påverkat antalet inbokningar.

Övriga uppdrag

Utbildning

Status Verksamhetsmål Kommentar
   
   

Två utbildningsinsatser gällande 
CTL ska genomföras 2021

En utbildningsinsats har genomförts med deltagare 
från medlemskommunerna och externa.

Kommentar:
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.
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Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat för perioden 

Årets resultat enligt resultaträkningen 2 602 
Reducering av samtliga reavinster   -781 
Årets resultat enligt balanskravet 1 821 

 

Lagstiftningen kräver att kommunalförbundets ekonomi ska vara i balans. Det betyder att 
resultatet för Vårdförbundet Sörmland reducerat med samtliga reavinster ska vara större än 
noll. Vårdförbundet Sörmland uppfyller balanskravet för 2021. 

 

Väsentliga personalförhållanden 
Antalet månadsanställda inom Vårdförbundet Sörmland är 28, 17 kvinnor 11 män.           
27 personal av dem är tillsvidareanställda, 16 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 familjerådgivare 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. En rådgivare har fått DOK 
kompetens. Sjuksköterskorna har deltagit i en tvådagarsutbildning om hypertoni samt varit 
på studiebesök hos Stadsmissionens beroendevård i Göteborg.  

Samtlig personal på Vårnäs har fått utbildning av dataskyddsombudet i GDPR. 

Två familjerådgivare har deltagit i grundutbildningen hbtq. Samtliga familjerådgivare har 
deltagit i hbtqi-omcertifiering. 5 familjerådgivare har deltagit i KFRs (föreningen Sveriges 
kommunala familjerådgivare) studiedagar i Östersund med temat ”Att tänka och göra nytt, 
Familjerådgivningen i tider av förändring samt på Regionträff i Västerås. 

Arbetsmiljö 

Nyckeltal (Tertial -) 
Mätdatum/ 
Mätperiod 

Utfall 
2021 

Utfall 
kvinnor  

2021 

Utfall 
män  

2021 
Utfall 
2020 

Utfall 
kvinnor  

2020 

Utfall 
män  

2020 

Arbetad tid, timmar 1/1-31/12 50 853 29 343 21 510 60 030 34 840 34 190 

Total sjukfrånvaro timmar 1/1-31/12 3 178 1 330 1 848 5 631 2 920 2 526 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/1-31/12 6,25% 4,53% 8,59% 8,16% 8,38% 7,39% 

Andelen av sjukfrånvaron som 
avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 
dagar eller mer 1/1-31/12 0 0 0 8,16%   
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Kommentar: 
 
Den totala sjukfrånvaron minskade från 8,16% (2020) till 6,25% (2021). Den totala 
sjukfrånvaron för kvinnor under året 4,53%, vilket är en minskning jämförelse med samma 
period 2020, 8,16%. Den totala sjukfrånvaron hos män har ökat från 7,39% till 8,59%. 
Ökad korttidssjuk-frånvaro är sannolikt en effekt av pandemin och minskad smittspridning 
då det betonas att medarbetare med symptom inte ska arbeta.  

Ingen långtidssjukfrånvaro, som omfattar över 60 dagar eller mer. 

Friskvårdsersättning har höjts till 2 000 kr per anställd och år och används utifrån 
individuella önskemål och behov enligt Skatteverkets regler. 17 personal på Vårnäs och 4 
på familjerådgivningen har fått utbetald friskvårdsersättning 2021. 

  

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 behandlings-
kvaliteten. En stor del av Vårnäsmodellens grundidé försvinner när AA-resor, återbesökare, 
anhörigprogram och söndagstalare utgått ur programmet. Vårnäs har under 2021 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. 

Med anledning av kommunfullmäktige i Eskilstunas beslut om att begära utträde ur 
behandlingsformen Öppet intag genom Vårdförbundet Sörmland från 1 januari 2026 om 
inte en tillfredsställande överenskommelse om formerna för verksamheten kan nås genom 
förhandlingar under 2022 har samtal initierats mellan medlemskommunerna om framtiden. 

 Det är ett utmanande ekonomiskt läge Vårdförbundet Sörmland står inför. Behov av 
underhåll och investeringar i fastigheten. Kommande budget för 2022 är uppräknat med 
1,5% jmf med tidigare 3%, vilket inte kompenserar för kostnadsökningar för löner, el, mat 
och drivmedel. Vi behöver hantera kommande finansieringsbehov och öka på de externa 
placeringarna för en fortsatt ekonomi i balans framåt. 
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Ekonomisk redovisning 
Resultaträkning  

         Belopp i tkr                                               Not          ÅR 2021              År 2020 
Verksamhetens intäkter 
*Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 

1 
1 
3 

     4 422 
  -25 496 
       -666 

   5 904 
-29 140 
     -801 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 
 
**Anslag för köpt verksamhet 

 
 
2 

  -21 740 
 
   23 210 

-24 037 
 
27 769 

VERKSAMHETENS RESULTAT 
 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Orealiserade vinster 

 
 
 
 
4 

     1 470 
 
           4 
       346 
       781 

  3 732 
 
     78 
  -435 
    -15 

PERIODENS RESULTAT       2 601 3 360 
 

Kommentar:  
*Varav revisionskostnader 150 tkr för den finansiella revisionen. 
**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. 
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        Balansräkning  
Belopp i tkr            Not                  ÅR 2021              År 2020 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 

 
 
5 
6 

 
 

     6 714 
        565 

  
 

   7 346 
      562 

Summa anläggningstillgångar 
 
 

 
 
 

     7 279   7 908 
 
 

Omsättningstillgångar 
Förråd 
Kortfristiga fordringar 
Kortfristiga placeringar 
Likvida medel 

 
7,8 
8 
9 
9 

 
          33 
      1 247 
     15 297 
       8 781 

  
      38 
  1 400 
 14 227 
   6 709 

Summa omsättningstillgångar      25 358 22 374 
    
SUMMA TILLGÅNGAR      32 637 30 282 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
-därav året resultat 
 
Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 

 
10 
 
 
 
11 

 
    24 655 
      2 602 

 
 

     7 983  

 
22 053 
  3 360 

 
 

 8 229 
Summa kortfristiga skulder       7 983  8 229 
    
SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL 

    32 637 30 282 

    
Ställda panter     Inga  Inga 
    
Ansvarsförbindelse 
Pensionsförpliktelse 
Löneskatt på pensionsförpliktelse 
Leasingåtagande 

12  
       566 
       137 
           0 

 
488 
118 
159 

Summa         703 765 
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Kassaflödesrapport 
         Belopp i tkr                                           ÅR 2021              År 2020 

Löpande verksamhet 
Periodens resultat 
Justeringar för avskrivningar 
Justeringar för övriga ej likviditetspåverkande poster 
 
 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 
Ökning-/minskning + kortfristiga fordringar 
Ökning-/minskning + förråd och varulager 
Ökning-/minskning – kortfristiga skulder 
Medel för den löpande verksamheten 
 
Investeringsverksamheten 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
Medel från investeringsverksamheten 
 
Finansieringsverksamheten 
Nya lån 
Amortering av skuld 
Minskning av långfristiga fordringar 
Medel från finansieringsverksamheten 
 
Periodens kassaflöde 
Likvida medel vid året början (inkl kortfr plac) 
Likvida medel vid periodens slut (inkl kortfr placer) 

 
    2 602 
       666 
           0 

  
 3 360 
    801 

     0 
  

 
    3 268 

 
      153 
         5 

      -246 
     3 180 

  
4 161 

 
 1 049 
      -9 
-3 425 
1 776 

 
 

        34 
          0 

-3 
  

  
 

      0 
    -49 
     53 
      0 
      4 

 
 

          0 
          0 
          0 
          0 

 
3 143 

   20 935 
   24 078 

 
 

    0 
    0 
    0 
    0 

 
 1 780 
19 155 

20 935 
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Nothänvisningar till Resultaträkning och Balansräkning (tkr) 
 

Not 1 
Verksamhetens intäkter och kostnader 
Belopp i tkr                ÅR 2021              År 2020 
Verksamhetens intäkter 
Vårdavgifter* 
Övrigt** 
Summa 
 
Verksamhetens kostnader 
Personalkostnader 
Fastighets- och lokalkostnader 
Leasingkostnader 
Verksamhetskostnader 
 
Summa 
 
*Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjande 
av behandlingsplatser inom det Öppna intaget och 
samtal vid familjerådgivningen. 
 
**Övriga intäkter (kr) 
Försäljning kiosk 
Måltidsersättning, personal 
Vattenavgifter 
Arrendeavgift, mark 
Arrendeavgift, jakt 
Förs/avverkning skog 
Övrigt (återbetalning SPP 238 121) 
Hyresintäkter FamR 
Återbetald moms Ludvika 
Arbetsförmedlingen (lönebidrag) 
CTL-utbildning 
Konsultation 
Försäljning inv/transportmedel 
Sjuklöneersättning 
 
Summa 
 

 
   3 091 
   1 331 

  
 3 979 

  1 925  
   4 422  5 904 

 
 

  18 862 
    2 706 
       350 
    3 578 

  
  

21 600 
 2 965 

     271 
  4 304 

 
   25 496 29 140 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

   252 280 
   137 489 
     46 551 
       5 500 
       8 500 
          315 
      10 937 
        8 400 
      14 280 
    649 603 
        8 000 
          600 
              0 

     188 561 

 
 

270 118 
184 444 
  43 990 
    5 500 
    8 500 
   42 836 
 178 159 
     7 200 
   17 970 
613 688 
  32 500 
170 586 

  42 332  
307 153 

         1 331    1 925 
    

 
 
Not 2 
Anslag från medlemskommuner och Region Sörmland 
Anslag från medlemskommuner År 2021 År 2020 
Eskilstuna  10 888 14 069 
Flen    1 725   2 188 
Katrineholm    3 566   3 462 
Strängnäs    3 677   4 754 
Vingåker       940      912 
Region Sörmland    2 414    2 383 
Summa  23 210 27 769 

 
Not 3 
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.  
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På fastighetens byggnadsvärde görs komponentavskrivningar. Avskrivningstiderna är 100, 
40, 30, 20, 10 och 5 år. 
Årets avskrivningar t o m 2021-12-31 är 666 tkr motsvarande per 2020-12-31 är 801 tkr. 

 
Not 4 
Finansiella posterna utgörs av ränteintäkter på 1 tkr och finansiella kostnader på 63 tkr.        
Orealiserad vinst på 781 tkr. 
 
Not 5 
De materiella anläggningstillgångarna är 6 714 tkr.  
 
Belopp i tkr        ÅR 2021              År 2020 
Mark, byggnader och lokaler 
Ingående anskaffningsvärde 
Årets anskaffningar 
Årets avyttringar 
Utgående ackumulerande anskaffningsvärde 
 
Ingående ackumulerande avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Årets avyttringar 
Utgående ackumulerande avskrivningar 
Utgående planenligt restvärde 
 
Inventarier 
Ingående anskaffningsvärde 
Årets anskaffningar 
Årets avyttringar 
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden 
 
Ingående ackumulerande avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Årets avyttringar 
Utgående ackumulerande avskrivningar 
Utgående planenligt restvärde 
Summa materiella anläggningstillgångar 

 
  18 938 
        34 
          0 

  18 972 
 

  -12 011 
      -529 
           0 
  -12 540 

  
19 062 

     0 
     -124 
 18 938  

 
-11 595 
    -540 
    124 

-12 011 
     6 433 

 
 

     2 285 
           0 
           0 

     2 285 
 

    -1 867 
       -138 
            0 
    -2 004 

 6 927 
 
  

 2 772 
       0 
  -487 
2 285 

 
-2 041 
  -153 
    327 
-1 867 

         281  419 
      6 714 7 346 

 
 

Not 6 
 
Finansiella anläggningstillgångar   2021              År 2020 
Andelar i Mellanskog 
 
Summa finansiella anläggningskostnader 

   565    562 
 

   565    562 
 
 
 

Not 7 
Avser varor i kiosken (Vårnäs). Inventering sker vid årsskiften. 
 
 
Not 8 
Kortfristiga fordringar 
Belopp i tkr     ÅR 2021              År 2020 
Kundfordringar 
Övriga kortfristiga fordringar 
Förråd 
Summa 

     377 
     870 

        33  

  179 
 1221 
    38 

  1 280 1 438 
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Not 9  
Likvida medel 
Belopp i tkr                                       ÅR 2021              År 2020 
Kassa 
Bank 
Summa 
 
Kortfristiga placeringar 
*Aktieobligationsfond 
Placeringafördelare 
Bostadsobl fond 
Orealiserade vinster 
Summa 

         27 
    8 754 
    8 781 

 
 

       500 
    2 546 
   10 407 
     1 844 

      30 
  6 679 
  6 709  

 
 

    500 
  2 637 
  9 908 
  1 182 

    15 297 14 227 
*Aktieindexobligationsfond har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen 
 
 
Not 10 
Eget kapital 
Det egna kapitalet för 2020 uppgick till 22 053 tkr i årsbokslutet (utgående balans).  
Förändringen av det egna kapitalet utgörs av årets resultat på 2 602 tkr, vilket innebär  
att det egna kapitalet uppgår till 25 655 tkr vid årets slut.  
  
Eget kapital och årets resultat 2021 2020 
Ingående eget kapital              22 053               18 693 
Årets resultat 2 602 3 360 
Utgående eget kapital 25 655              22 053 

 
 
   
Not 11 
Kortfristiga skulder 
Belopp i tkr                   ÅR 2021              År 2020 
Leverantörsskulder 
Personalskatter 
Semesterlöneskuld 
Förutbetald intäkt* 
Övrigt 
Summa 

     497 
     277 
     250 
   6 098 
      861 

   797 
   290 
   317 
5 939 
   886  

   7 983 8 229 
* Avser bl.a medlemskommunernas och regionens anslag.  
    
 
Not 12 
Ansvarsförbindelser 
Pensionsmedel enligt avtal PA-KL 
Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt för pensioner före 1998 beräknas 2021-12-31 var 
motsvarande förpliktelse 703 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 679 0 
Totalt 679 0 
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Allmänna redovisningsprinciper 

Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2020. 

Årsredovisningen är uppställd och anpassad till den praxis som bl a kommer till uttryck i 
rekommendationer och uttalanden från Rådet för kommunal redovisning. 

Finansiella placeringar redovisas enligt verkligt värde och omräkning har skett av resultat- 
och balansräkning per den 2021-12-31 där orealiserade vinster och förluster redovisas till 
verkligt värde. 

Resultaträkningens uppställning avviker från den kommunala redovisningslagen eftersom 
verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter. 
Använd uppställningsform bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall. 

Förbundet har dokumenterat sitt redovisningssystem med en beskrivning av tillämpningen i 
enlighet med Kommunala Redovisningslagen – KRL. 

Värderingsprinciper m m 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.  

Fordringar 

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
ekonomisk livslängd. Avskrivningen påbörjas från det år då den tas i bruk. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde överstigande ett halvt 
basbelopp klassificeras som inventarier.    

Korttidsinventarier med ett värde upp till ett halvt basbelopp och en livslängd upp till tre år 
redovisas som en driftskostnad.                                                                       

Finansiella placeringar  
redovisas enligt verkligt värde och omräkning har skett av resultat- och balansräkning per 
den 2021-12-31 där orealiserade vinster och förluster redovisas till verkligt värde. 
 
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 
Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjade av behandlingsplatser inom Öppna 
intaget och samtal vid familjerådgivningen.  
 
Semesterlöneskuld 
Den totala semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter per 2021-12-31 var 386 tkr.  
 
Pensioner 
Pensionsskulden har beräknats av KPA och redovisas enligt den så kallade blandmodellen, 
vilket innebär att skulden t o m 2021-12-31 redovisas inom linjen/ansvarsförbindelse inkl 
löneskatt.  
 
Leasingavtal 
Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär och bokförs mot 
resultaträkningen.   
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Drift- och investeringsredovisning 
Budgetföljsamhet 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 Utfall per 31/12 
2021 

Utfall per 31/8 
2020 

Budget per 
31/12 2021 

Budget-avvik.    
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 
 

Kommentar: 

Vårdförbundet Sörmlands resultat innehåller både kostnadsposter och intäktsbortfall som 
kan härledas till pandemin. Vårnäs har lägre intäkter från placeringar på Hvh 
(halvvägshuset) och externa placeringar än budgeterat. Samtidigt har verksamheten fått 
högre intäkter genom tillfälliga statliga ersättningarna för sjuklönekostnader och för 
ersättningar från arbetsförmedlingen. 

Driftredovisning (tkr) 

Förbundsgemensamt – De förbundsgemensamma kostnaderna omfattar kostnaderna för 
förbundsdirektion, ledning, revision, administration samt pensionsavgifter för samtliga 
anställda inom förbundet. Dess fördelas till verksamheterna med nyckeltal som har 
respektive kostnadsandel i budgeten som grund. 

Periodens förbundsgemensamma kostnader fördelas på verksamheterna med dess 
respektive storlek (budgetomslutning) som grund för beräkningen. 

Den förbundsgemensamma kostnaden fördelas på de två kärnverksamheterna Vårnäs 
behandlingshem ( 84 %) och familjerådgivningen ( 16 %).  
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RÄKENSKAPER 

 

Förbundsgemensamma kostnader under året uppgår till 2 048 tkr 

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Nettoresultat  Redovisat 
resultat 2020 

Vårnäs behandlingshem 11 626 20 990 1 636 2 228 
Familjerådgivningen 5 007 4 038  936    831 
Summa totalt 27 633 25 028 2 605  3 360 

    

 

Investeringsredovisning 

Huvudprojekt Utfall per 31/12 2021 Budget helår 2021 Avvikelse helår 2021 

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

Taktvätt 57 70 0 

Tvätt av husfasader 0 60 0 

Fasadmålning 0 1000 0 

Nytt avlopp- och 
dricksvattenledning    

 

Kommentar: 
Oförutsedda skador upptäckta i samband med byte av panel och fönster på Hvh, 
halvvägshuset män, vilket medfört ett mer omfattande arbete med ett inkluderat takbyte 
som medfört ytterligare kostnader. 
På Vårnäs har taktvätt på kanslihuset, huvudbyggnaden och 12-stegsboendet genomförts.   

Ny vattenskada upptäckt i förrådet i tvättstugan under sommaren. Renovering påbörjad 
men inte helt färdigställt innan nyår.  

Upphandling av fasadmålning av alla gula hus på Vårnäs kommer att göras under 2022. 
Vidare behöver Vårdförbundet Sörmland ta hjälp av en konsult för att planera åtgärder 
gällande avlopp- och dricksvattenledningen. 
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FÖRKLARINGAR OCH BEGREPP  
Vad är ett Kommunalförbund  
  
Kommunalförbund är en form för samverkan, som kommuner/landsting kan använda för 
praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst. Idén med kommunalförbund är 
att kommuner och/eller landsting överlåter viss verksamhet på förbundet, som de önskar 
samverka om.  
Kommunalförbundet är en självständig juridisk person med ansvar för sin verksamhet.   
När kommunalförbundet har bildats har det självbestämmanderätt inom ramen för 
förbundsordningen, kommunallagen samt annan lagstiftning som kan gälla för 
verksamheten - för Vårdförbundet Sörmlands del är det Socialtjänstlagen samt Hälso- och 
sjukvårdslagen som är aktuella.   
Kommunalförbundet övertar uppgifterna och anses ha en exklusiv kompetens att sköta 
dessa.  
Ett kommunalförbund har i stort sett samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun 
eller ett landsting och kan jämföras med en specialkommun.  
I kommunallagen regleras vad som skall ingå i förbundsordningen.   
Hit hör t ex förbundets ändamål, föreskrifter om styrmedel och styrsystem som budget, 
löpande rapportering, uppföljning och yttranderätt i principiella frågor.   
Annat som regleras är organisation, medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och 
skulder, fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna, förfarande vid en 
medlems utträde, uppsägningstid m m.   
Medlemmarna har kvar ett ekonomiskt ansvar för verksamheten och är skyldiga att täcka 
brister när förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder.  
 
 

 



  

Vårdförbundet Sörmland 

     
     Till fullmäktige i  
     Eskilstuna kommun 
     Flens kommun 
     Katrineholms kommun 
     Strängnäs kommun 
     Vingåkers kommun 
    

 

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi, av fullmäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Vårdförbundet Sörmland 
av dess direktion under år 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt 
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och räkenskaper och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisionsföretaget EY har biträtt oss vid 
granskningen.  

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.  

Vi bedömer att direktionens interna kontroll vara tillräcklig.  

Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2021 är uppfyllt. Förbundet redovisar ett 
balanskravsresultat på 1 821 tkr. Det redovisas 781 tkr i orealiserade reavinster.  

Direktionen har beslutat om mål och riktlinjer som är av betydelser för god ekonomisk hushållning för år 
2021.  

Vi instämmer i direktionens bedömning att båda de finansiella målen för god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts. 

Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, inriktningsmål, miljömål, 
kvalitets- och servicemått samt övriga uppdrag utbildning. Sammanlagt bedöms 14 mål/mått uppfyllda, 
11 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllda. En kommentar ges till respektive utfall. Vi bedömer att 
redogörelsen för Vårdförbundets måluppfyllelse förefaller rimlig utifrån vår löpande granskning av 
Vårdförbundets verksamhet.  

Vi bedömer att förbundets årsredovisning i allt väsentligt innehåller upplysningar om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma.  
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Vi åberopar bifogade granskningsrapporter från delårsbokslutet samt bokslut och årsredovisning för 2021. 

 
Vårnäs  
 
 
 
 
Britt-Marie Lindström Mårten Grotherus Elsy Hedlund  
    

 
 
 
 
 
 
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:  
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (bilaga 1 och 2) 
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https://penneo.com/validate

Elsy Anita Hedlund
Revisor
Serienummer: 19480124xxxx
IP: 81.232.xxx.xxx
2022-04-20 15:29:03 UTC

Bo Mårten Grothérus
Revisor
Serienummer: 19690902xxxx
IP: 146.70.xxx.xxx
2022-04-20 18:34:46 UTC

BRITT-MARIE LINDSTRÖM
Revisor
Serienummer: 19520328xxxx
IP: 82.209.xxx.xxx
2022-04-20 18:41:21 UTC
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https://penneo.com/validate

JENNY SALOMONSSON
Aukt. Revisor / Godkänd revisor
Serienummer: 19810401xxxx
IP: 185.8.xxx.xxx
2022-04-20 14:54:41 UTC

Johanna Margareta Eklöf
Aukt. Revisor / Godkänd revisor
Serienummer: 19790930xxxx
IP: 145.62.xxx.xxx
2022-04-20 14:55:29 UTC
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2022-05-12
Vår beteckning

KS/2022:159 - 1.4.1 - Mål-
och ekonomistyrning

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Matilda Johansson
Handläggare telefon

0150-570 18
Handläggare e-post

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Sydarkivera årsredovisning 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2021 för
kommunalförbundet Sydarkivera till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
På förbundsfullmäktige den 8 april 2022 godkändes årsredovisningen för
kommunalförbundet Sydarkivera för 2021 och förbundsstyrelsens ledamöter beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Sydarkiveras formella uppdrag utgår från arkivlagen och benämns bastjänster, vilka
omfattar tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv.  
Förbundsmedlemmarna har också möjlighet att använda sig av anslutande tjänster vilka
avtalas särskilt med berörda och finansieras separat. Den 31 december 2021 samlade
förbundet 33 medlemmar. Katrineholms kommun blev medlem i början av 2021.

Sydarkivera redovisar ett positivt resultat på 4,87 miljoner kronor för 2021, vilket är mer än
4 miljoner bättre än budgeterat och 1,7 miljoner högre än prognosen för delåret.
Överskottet är kopplat till minskade kostnader på grund av Covid-19 och omställning till ett
digitalt arbetssätt, icke tillsatta tjänster samt ökade intäkter för deltagande i ett europeiskt
projekt. Det är en uttalad målsättning från Sydarkiveras fullmäktige att medlemsavgiften
ska sänkas senast 2025.

Revisorerna bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Ärendets handlingar
Protokollsutdrag från Förbundsfullmäktige Sydarkivera 2022-04-08, § 2

Sydarkiveras årsredovisning 2021 inklusive målbilaga, revisionsberättelse 2021 samt
granskningsrapport – Granskning av årsredovisning 2021 - Sydarkivera

Matilda Johansson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till: Sydarkivera, akten
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1. Förvaltningsberättelse
Kommunalförbundet Sydarkivera avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret
2021. Sydarkiveras formella uppdrag utgår från arkivlagen och benämns bastjänster, vilka
omfattar tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv.
Förbundsmedlemmarna har också möjlighet att använda sig av anslutande tjänster vilka
avtalas särskilt med berörda och finansieras separat. Den 31 december 2021 samlade
förbundet 33 medlemmar. I redovisningen nedan anges siffror och belopp även avseende
föregående.

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Verksamhetsåret inleddes med att kommunerna Kinda, Ödeshög, Flen, Trosa, Katrineholm,
Torsås, Högsby och Mönsterås inträdde i förbundet.

Under året har de första etapperna av det treåriga projektet Utökad bevarandeplattform
2021–2023 genomförts. I projektet arbetar Sydarkivera med att säkerställa att det digitala
arkivet är framtidssäkert och uppfyller både förbundsmedlemmarnas och medborgarnas
behov. Resultatet efter det första året är att en uppdaterad mottagning för digitala
arkivleveranser har införts och att ett lösningsförslag för bevarandesystemet är framtaget för
fördjupad testning och installation i produktionsmiljö. Samtidigt har förbundet arbetat vidare
med de av förbundsstyrelsen prioriterade leveranstyperna. Utredningar pågår och är i olika
stadier inom i stort sett samtliga verksamhetsområden. Rutiner och procedurer förfinas när
det gäller bland annat uttag från olika typer av verksamhetssystem med stöd för
arkiveringsuttag, databasarkivering och webbarkivering.

Arkivmyndigheten har genomfört arkivtillsyn hos samtliga medlemmar under 2021. Under
året var verksamhetsområdet Kultur och fritid i fokus för arkivtillsynen. Slutsatsen är att alla
förbundsmedlemmars kultur- och fritidsverksamheter möter ungefär samma problem och
utmaningar med den pågående digitaliseringen av verksamheten. Kunskapsnivån om arkiv
och informationshantering är mycket varierande inom kultur- och fritidsområdet som
sträcker sig från simhallar, fritidsgårdar, bibliotek till nämndadministration vid central
förvaltning. Många av verksamheterna är frivilliga för kommunerna och genererar inte så
mycket allmänna handlingar som ska bevaras för framtiden jämfört med andra kommunala
verksamhetsområden. Det är också tydligt att kultur- och fritidsområdet är ett
verksamhetsområde med mycket samverkan mellan flera kommuner, framför allt inom
biblioteksområdet, samt mycket medborgarkontakt.



DOKUMENTNAMN: ÅRSREDOVISNING 2022

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:353 DATUM: 2022-02-23 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD 

Flera av förbundets förtroendevalda har valt att aktivt delta vid årets tillsyner vilket lett fram
till intressanta diskussioner och en större förståelse för förbundets uppdrag och arbetssätt.
Deltagande tjänstepersoner har uppskattat möjligheten att diskutera arkivfrågor och olika
arbetssätt under tillsynstillfällena. Det finns en tendens att fler från kultur och
fritidsverksamheterna kontaktar Sydarkivera för råd och stöd och om andra tjänster som
förbundet erbjuder.

Genom de årliga tillsynerna får Sydarkivera in underlag för att anpassa och vidareutveckla
nätverksträffar och utbildningspaket utifrån identifierade behov. Att hjälpa de kommunala
verksamheterna med att få kontroll och överblick över sin samlade verksamhetsinformation
bedöms även fortsatt vara centralt för Sydarkiveras uppdrag, dels för att uppfylla arkivlagen,
dels för att stödja implementeringen av nya digitala arbetsprocesser i kommunerna.

1.2 Organisation

Sydarkivera leds av förbundsstyrelsen som ligger under ett förbundsfullmäktige med
ledamöter från var och en av medlemmarna.

Sydarkiveras förvaltning delas in i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och
respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.

LEDNINGSGRUPP

Mats Porsklev

TILLSYN OCH 
INFORMATIONS-

FÖRVALTNING
Emilia Bergvall 

Odhner 

CENTRALARKIV OCH 
DIGITISERING

Bernhard Neuman 

UTVECKLING OCH IT

Mårten Lindstrand 

STAB

Mats Porsklev



DOKUMENTNAMN: ÅRSREDOVISNING 2022

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:353 DATUM: 2022-02-23 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD 

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning

Sydarkivera har under 2021 fortsatt att påverkas kraftigt av Covid-19 pandemin.
Nätverksträffarna, arkivtillsyner och utbildningarna har trots restriktionerna kunnat
genomföras på ett för förbundsmedlemmarna tillfredsställande sätt. Omställningen till ett
helt digitalt arbetssätt har precis som under 2020 lett till betydande kostnadsbesparingar och
ett starkt ekonomiskt resultat som i övrigt till stor del beror på att tjänster inte tillsats i den
takt det tillkommit nya medlemmar. Deltagande i ett europeiskt projekt för e-arkivering (E-
ARK 3) har utöver detta under året bidragit med en intäkt på totalt 1,2 mkr till verksamheten.
Sammantaget resulterar detta i ett överskott med 4,87 miljoner kronor av årets verksamhet.
Detta resultat är mer än 4 mkr bättre än budgeterat och även 1,7 mkr högre än prognosen
för delåret.

För investeringsverksamheten har fortsatta inköp gjorts av hårdvara till förbundets
bevarandeplattform liksom en några tidigarelagda inköp av kontors-IT (datorarbetsplatser).

Förbundets ansamlade egna kapital uppgår vid årsslut till 13,5 mkr föregående år var den
siffran 8,7 mkr.

1.4 Händelser av väsentlig betydelse

• Den av styrelsen utsedda kommitté som arbetat med målstyrning, överlämnade sina
förslag till fullmäktige som i april 2021 fastställde nya övergripande mål för förbundet
att gälla från och med verksamhetsåret 2022.

• Förbundsstyrelsen tog under hösten beslut om utveckling av koncept för etablering
av ett arkivcentrum i Alvesta för anslutande tjänst avseende analoga arkivhandlingar.  

• Projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023 har fortlöpt med gott resultat och
projektet fortsätter 2022 med fördjupad testning och installation av uppdaterat
bevarandesystem.

• Det europeiska projektet E-ARK3 som Sydarkivera har deltagit i 2020–2021 har
avslutats. Resultatet är bland annat fastställda specifikationer, referensarkitektur för e-
arkivering, programvarupaket med exempelprogramvaror samt en referensinstallation
för bevarandesystem som finns åtkomlig via Sydarkiveras testbädd.

• Sydarkiveras har under verksamhetsåret byggt upp en förmåga att hantera
databasarkivering och långsiktigt digitalt bevarande av register och
relationsdatabaser.
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• Samtliga kommunala webbplatser har arkiverats under året och metoderna har både
förfinats och effektiviseras genom kvartalsvisa insamlingar.

• Det nya grundutbildningspaketet har tagits väl emot, över 300 har genomgått någon
av grundutbildningarna. Kursutvärderingarna visar en hög kundnöjdhet, 4,4 på en 5
gradig skala.

• Närmare 250 deltagare har bokat sig för utbildningar på grundnivå det första
kvartalet 2022.

• Alla medlemmar utom en har deltagit vid någon av förbundets nätverksträffar för
olika verksamhetsområden. Utbudet har utökats och anpassats efter de behov som
framkommit vid tillsynerna 2020.

• Satsningen på bokningsbara korta arbetsmöten och rådgivningstillfällen har fallit väl
ut. Till exempel har 19 medlemmar på det sättet fått rådgivning i samband med
upphandling av nya system.

• Det nya konceptet Verkstad på webben och nätverksträffarna under första kvartalet
har redan lockat över 100 deltagare.

• Som ett led i att förbättra kommunikationen så har de första nyhetsbreven publicerats
under andra halvan av 2021. Arbetet med att ta fram en kommunikationsplan har
påbörjats.

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Förbundet har sedan starten 2015 arbetat utifrån ett oförändrat anslag i fråga om en
medlemsavgift på 27 kronor per invånare för att täcka bastjänsterna tillsyn, råd och stöd samt
digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. Det är en uttalad målsättning från fullmäktige
att medlemsavgiften ska sänkas senast 2025. Förbundet uppfyller samtliga ekonomiska
målsättningar 2021.

Uppfyllandegraden av de nerbrutna övergripande verksamhetsmålen inom respektive
verksamhetsområde redovisas i bilaga. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen
mot de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen är god. Med detta ska även förstås att
kommunalförbundet redovisar en god ekonomisk hushållning i verksamheten avseende
verksamhetsåret 2021 i ett ekonomiskt perspektiv såväl som ett verksamhetsperspektiv.
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Målavstämning ekonomiperspektiv
(tkr)

Utfall Mål Kommentar

Balanserad budget utan höjning av
avgifterna

4 782 610 Mål uppfyllt

2 % överskott av verksamheten 4 782 602 Mål uppfyllt
Nettoinvesteringarnas andel av
medlemsavgifter och bidrag bör
understiga 10 %

2,5 % <10 %
Mål uppfyllt

Likviditet motsvarande 1 månads löner* 18 821 1 637 Mål uppfyllt
Oförändrad soliditet 56,5 % 49,4 % Mål uppfyllt

*genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period

1.6 Balanskravsresultat

Förbundet har inga ouppfyllda underskott att reglera utifrån balanskrav. Med detta har
Sydarkivera en ekonomi i balans.

(tkr)

Avstämning mot balanskravet Innevarande
år

Prognos från
delår Fg år

Periodens resultat enligt resultaträkning 4 782 3 003 2 350
Avgår balanskravsjusteringar 0 0 0
Balanskravsresultat 4 782 3 003 2 350

1.7 Intern kontroll

Förbundsstyrelsen har under året fortsatt sitt arbete med en systematisk intern kontroll för
att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med de mål som fullmäktige
fastställt. Områden för intern kontroll väljs ut årligen baserat på en risk- och
väsentlighetsanalys och 2021 genomfördes kontroll korrekthet i fråga om inköp/attester samt
informationskvaliteten i de registreringar som gjorts i förbundets diarium. Kontrollerna visade
på säkerställda processer för de kontrollerade områdena.

Med anledning av det interna kontrollarbetet tidigare år har även ett arbete med införande
av systematiskt brandskyddsarbete genomförts under 2021.
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1.8 Väsentliga personalförhållanden

Sydarkivera hade vid årsslut 36 anställda fördelat på 29,55 tjänster (28,15). Vid inledningen av
2022 kommer personalstyrkan utökas med 0,5 tjänst utifrån att efterfrågan av anslutande
tjänsten dataskyddsombud ökar, samt i övrigt att medlemskretsen successivt blir större.

Sjukfrånvaron är precis som tidigare år låg. Förbundet har inte haft någon personal med
långtidssjukfrånvaro under 2021.

Sjukfrånvaro totalt Innevarande år Fg år
Totalt 3,23 % 3,78 %
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 1,57 %
Kvinnor 3,70 % 4,00 %
Män 2,49 % 3,49 %

1.9 Förväntad utveckling

Förbundet växer i takt med att nya medlemmar tillkommer och omfattningen av de
anslutande tjänsterna ökar. Arbetet med att ansluta Staffanstorps kommun har påbörjats
inför anslutningen 2023. Ytterligare en kommun förväntas inträda in som medlem i förbundet
2024.

Det är en fastslagen politisk målsättning att den medlemsavgift som täcker bastjänsterna
tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv senast 2025 ska kunna
reduceras. Därför arbetas det aktivt med att effektivisera metoder och arbetssätt inom alla
delar av basverksamheten. Reduceringen av medlemsavgiften kan trots effektivisering
komma att påverka bastjänsternas innehåll och utformning.

Ett sätt att öka förbundets intäkter är att utveckla utbudet av anslutande tjänster. I kontakt
med förbundsmedlemmarna har ett antal olika möjliga anslutande tjänster identifierats, vilket
kommer att behöva utredas vidare. 2021 var nära 38 % av förbundets omsättning kopplat till
just de anslutande tjänsterna och omfattningen beräknas öka ytterligare i takt med att fler
medlemmar ansluter sig, liksom att metoder och verktyg effektiviseras. DSO-tjänsten -
(dataskyddsombud) som 2019 nyttjades av 29 organisationen till en kostnad på 3,3 mkr,
nyttjas idag av 31 organisationer till en kostnad på 2,5 mkr.

Byggandet av ett arkivcentrum spelar en viktig roll för att effektivisera arkivhanteringen i de
kommunala verksamheter som väljer att lämna över även sina pappershandlingar till
förbundet.
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Projektet Utökad bevarandeplattform fortsätter under den kommande tvåårsperioden.
Bevarandeplattformen kommer att baseras på internationella öppna standarder, kod och
hårdvara. Det innebär att samtliga komponenter är utbytbar över tiden och Sydarkivera blir
inte bunden till någon specifik leverantör. Långsiktigt digitalt bevarande är ett omfattande
åtagande som kräver att man har fullständig kunskap om sina system, verktyg och
arbetsmetoder. Samverkan med andra aktörer och deltagande i projekt och satsningar är en
viktig möjliggörare och förutsättning för den fortsatta utvecklingen inom digitalt bevarande.
Denna samverkan leder till att förbundets verksamhet kan fortsätta utvecklas på ett
kostnadseffektivt sätt. Sydarkivera har redan etablerat sig nationellt och internationellt som
en ledande aktör inom digitalt bevarande. Förbundet har med anledning av detta
framgångsrikt deltagit i det europeiska projektet E-ARK3 och kan komma att vara en av
aktörerna även i kommande samverkansprojekt.

Allt fler produkter och tjänster på marknaden stödjer digitalt bevarande, arkiveringsuttag och
öppna specifikationer. Framförallt ärende- och dokumenthanteringssystemen samt systemen
som hanterar patientjournaler och personakter.  Sydarkiveras arbete med rådgivning i
samband med kravställning samt utbildning och information om öppna standarder och
specifikationer har börjat ge resultat. För de nya verksamhetssystem som
förbundsmedlemmarna upphandlar kan testleverans genomföras redan i samband med
införandet. Detta kommer långsiktigt att göra att de digitala arkivleveranserna blir mer
förutsägbara och effektiva.

En ny strategisk tillsynsplan ska arbetas fram för den kommande perioden med fokus på att
på bästa sätt stödja förbundsmedlemmarna under de kommande åren. Sydarkivera har 2015–
2022 gjort tillsyn på samtliga kommunala verksamhetsområden. Den kommande
tillsynsperioden med start 2023 kommer att innebära en helt ny tillsynsomgång med
förbättrade möjligheter att jämföra utveckling.

Arbete pågår med att ta fram underlag för att kunna vidareutveckla utbildningsverksamheten
och införa e-lärande plattform för att möta medlemmarnas behov på större flexibilitet och
tillgänglighet. Detta är en satsning som beslutades av förbundsfullmäktige 2019-11-08 § 23
(SARK 2019:219) vilket kommer att ge medlemmarna större frihet att själva lägga upp sin
fortbildning. Samtidigt kommer det att avlasta Sydarkiveras personal som är engagerade i
utbildningsverksamheten. Utvecklingsarbetet ryms inom bastjänsternas budget och
införandet planeras så att det inte påverkar ordinarie utbildningsverksamhet.
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2. Resultaträkning

TKR Noter Utfall Fg år Prognos Budget

Medlemsintäkter 1 19 931 17 090 20 016 19 971

Övriga intäkter 1 10 163 10 021 10 219 8 003

Kostnader 2 -24 723 -24 399 -26 668 -26 933

Avskrivningar 3 -579 -352 -548 -406

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 4 792 2 360 3 019 635

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader 5 -10 -10 -16 -25

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 4 782 2 350 3 003 610

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Not 1 Verksamhetens intäkter innevarande år fg år

Medlemsintäkter* 19 931 17 090

Anslutande tjänster 7 832 7 335

Lönebidrag 1 351 1 270

Övriga intäkter 980 1 416

SUMMA INTÄKTER 30 094 27 111

*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna

Alvesta 2,7 %

Borgholm 1,5 %

Bromölla 1,8 %

Eslöv 4,5 %

Flen 2,3 %

Högsby 0,8 %

Höör 2,3 %

Hässleholm 7,1 %

Karlskrona 9,1 %

Karlshamn 4,4 %

Katrineholm 4,7 %

Kinda 1,3 %
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Lessebo 1,2 %

Lomma 3,4 %

Ljungby 3,9 %

Markaryd 1,4 %

Mönsterås 1,8 %

Mörbylånga 2,0 %

Nybro 2,8 %

Olofström 1,8 %

Osby 1,8 %

Oskarshamn 3,7 %

Region Blekinge 12,8 %

Ronneby 4,0 %

Tingsryd 1,7 %

Torsås 1,0 %

Trosa 1,8 %

Vellinge 5,0 %

Vadstena 1,0 %

Vimmerby 2,1 %

Åtvidaberg 1,6 %

Ödeshög 0,7 %

Östra Göinge 2,0 %

Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020

Huvudverksamhet -381 -1 231

Löner, arvoden och personalomkostnader -18 323 -15 906

Pensionskostnader inkl. löneskatt -1 316 -2 587

Lokalkostnader -1 616 -1 250

Övriga kostnader* -3 084 -3 425

(Varav förbrukningsinventarier samt IT-utrustning) -578 -767

(Varav leasingkostnader -248 -330

SUMMA KOSTNADER -24 723 -24 399

Not 3 Avskrivningar 2021 2020

Avskrivningstider

Möbler och inredning 5–10 år 5–10 år

Programvara och IT-utrustning 3–5 år 3–5 år
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Not 5 Finansiella kostnader 2021 2020

Bankkostnader -8 -7
Räntekostnader -2 -3
Summa -10 -10

3. Kassaflödesanalys
Noter innevarande år fg år

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter avskrivningar 4 782 2 350

Justering för avskrivningar 579 352
Förändring av rörelsefordringar -1 826 -5 519
Förändring av avsättningar 13 71
Förändring av rörelseskulder 1 434 136

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 4 982 -2 610

Investeringsverksamheten

Försäljning av anläggningstillgångar 0 -18

Förvärvande av anläggningstillgångar -526 -709

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 4 456 -727

Finansieringsverksamheten 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 456 -3 337

Likvida medel vid årets början (ingående kassa) 9 365 12 702

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 13 821 9 365
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4. Balansräkning
TKR Noter 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Dataprogramvaror 6 144 248

Materiella anläggningstillgångar

Möbler och inventarier 7 359 464

Data- och kommunikationsutrustning 8 548 469

Bilar och andra transportmedel 9 78 0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 10 9 011 7 185

Bank 13 821 9 365

SUMMA TILLGÅNGAR 23 961 17 731

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital 11 13 532 8 750

   -varav periodens/årets resultat 4 782 2 350

Avsättningar

Pensioner 11 84 71

Skulder

Långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder 12 10 345 8 910

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 23 961 17 731
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2021-12-31 2020-12-31

Not 6 Dataprogramvaror

Ingående anskaffningsvärde 603 288

Nyanskaffning 0 315

Summa anskaffningsvärde 603 603

Ingående ackumulerade avskrivningar -355 -288

Årets avskrivningar -105 -67

Summa avskrivningar -460 -355

Avrundning -1

BOKFÖRT VÄRDE 144 248

Not 7 Möbler och inventarier

Ingående anskaffningsvärde 814 757

Nyanskaffning 0 57

Summa anskaffningsvärde 814 814

Ingående ackumulerade avskrivningar -350 -246

Årets avskrivningar -105 -104

Summa avskrivningar -455 -350

BOKFÖRT VÄRDE 359 464

Not 8 Data- och kommunikationsutrustning

Ingående anskaffningsvärde 1 322 986

Nyanskaffning 438 336

Summa anskaffningsvärde 1 760 1 322

Ingående ackumulerade avskrivningar -853 -691

Årets avskrivningar -358 -162

Avrundning -1

Summa avskrivningar -1 211 -853

BOKFÖRT VÄRDE 548 469

Not 9 Bilar och andra transportmedel 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Nyanskaffning 88 0
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Summa anskaffningsvärde 88 0

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar -10 0

Summa avskrivningar -10 0

BOKFÖRT VÄRDE 78 0

Not 10 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 6 560 5 120

Överskottsfond premiepension 337 0

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 699 1 574

Momsfordran 415 491

Övriga kortfristiga fordringar 0 0

SUMMA FORDRINGAR 9 011 7 185

Not 11 Avsättningar

Avsatt till pensioner förtroendevalda enl OPF/KL 68 57

Särskild löneskatt 16 14

SUMMA AVSÄTTNINGAR 84 71

Not 12 Kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Leverantörsskulder 1 243 499

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 6 124 5 572

Semesterlöneskuld inkl soc. Avgifter 956 855

Arbetsgivaravgift 373 385

Personalens skatter 331 369

Pensioner, avgiftsbestämd del inkl löneskatt 1 318 564

Övriga upplupna kostnader 0 666

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 10 345 8 910
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5. Investeringssammanställning
Utfall Budget prognos

Lokalanpassningar 65 50 65

AV-utrustning 0 50 0

Kontors-IT utrustning 160 55 164

Hårdvara/Bevarandeplattform 213 125 212

Bil (lösen leasingavtal) 88 0 88

SUMMA INVESTERINGAR 526 280 529

6. Redovisningsprinciper
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal bokföring och redovisning
samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Detta innefattar att:

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera
kommunalförbundets ordinarie bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter
(sedan 2017).

- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Semesterlöneskuld och upplupen pensionsavgift har beräknats.  
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde.
- Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed i

kommunal verksamhet.
- Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om

minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde uttolkas som ett prisbasbelopp och gäller
som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.

Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal. Utöver vad som anges ovan om
medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat några redovisningsprinciper sedan
årsredovisningen 2017. För att inte riskera att hänföra siffror till enskild individ lämnas enbart
övergripande uppgifter om sjukfrånvaro fördelat på män/kvinnor.
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7. Driftsredovisning
Hänvisning till rubrik i verksamhetsplan/budget inom parentes.

7.1 Stabsverksamheten (3)

Under året har bevarandefunktionen slutfört de
första etapperna av det treåriga projektet Utökad
bevarandeplattform 2021–2023 med det
övergripande målet är att successivt utöka
bevarandeplattformen för att kunna ta emot fler
typer av digitala arkivleveranser.

Sydarkiveras anslutande tjänst gemensamt
Dataskyddsombud som hanteras av jurist,
informationssäkerhetsspecialist och arkivarie, har
under perioden har tjänsten utökats med fler
anslutna organisationer.

7.1.1 Interna stödresurser (3.3)

Verksamheten har under perioden löpt på med implementeringen av e-fakturaflöden för
förbundets medlemmar/kunder och leverantörer liksom av formalisering av interna stödjande
processer. Förbundet har uppnått ett helt digitalt flöde vad gäller kundfakturor till
medlemsorganisationerna.

För 2021 var målvärdet att förbundsgemensamma administrativa kostnader får uppgå till
maximalt 20 % av budget. I kostnaderna inräknas förbundschef liksom den administrativa
stabsfunktionen med deras omkostnader i form av lokaler, kontors-IT etcetera. Även de
gemensamma IT-systemen för lön, ekonomi etc räknas till den förbundsgemensamma
administrationen. För 2021 landar den förbundsadministrativa gemensamma kostnaden på 4
156 tkr vilket utgör 17,3 % av budget. Målet är därmed uppfyllt.

St
ab

Interna stödresurser

Bevarandeplanering och 
samordning

Digitalt arkivsystem

Digitalt bevarande

Gemensamt 
dataskyddsombud
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7.1.2 Bevarandeplanering och samordning (3.4)
Övergripande mål: ”Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell
information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras
bevarandesystem.”

Under verksamhetsåret har ett intensivt arbete bedrivits med intern utbildning, förbättring av
mallar och samarbetsformer för Sydarkiveras bevarandefunktion och ämnesansvariga
arkivarier. Vid verksamhetsårets slut var i stort sett alla ämnesansvariga arkivarier involverade
i en eller flera utredningar av digitalt bevarande och digitala arkivleveranser. Under året har
rutinerna formaliserats med olika besluts- och avstämningspunkter. En viktig framgång under
verksamhetsåret är att Sydarkivera stödjer databasarkivering med färdiga verktyg för att
hantera arkivleveranser från registerbaserade system som inte har stöd för arkiveringsuttag.
Projektet Utökad bevarandeplattform förväntas innebära en högre grad av systematisering av
digitala arkivleveranser.

Aktuell status avseende införande av varierande leveranstyper framgår av tabell nedan.

Steg 1: Förberedande arbete och inriktningsbeslut
Steg 2: Leveransutredningar och testleveranser
Steg 3: Rutinleveranser
Steg 4: Automatiserade arkivleveranser

Diarier

Bostadsanpassning

Bygglov

Bilder

Ekonomi

Elevhälsa

Externwebb

Filmer

Geografisk info.
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Kontaktcenter

Miljö

Personal (lön)

Sjukvård

Skolans info.

Tillsyn (alkohol)

Trafik

Räddningstjänst

Upphandlingsstöd

VoO, IFO

Fokus när det gäller systeminventering 2021 har varit att ajourhålla systemlista för de
verksamhetssystem som det finns lösningsförslag framtagna för. Nya förbundsmedlemmar
kontaktas av ämnesansvariga arkivarier. Nya rutiner för att samla in uppgifter om inaktiva
system i samband med tillsyn och medlemskontakter har införts. Förbundsmedlemmar får
redovisning av aktuell status på begäran.

Övergripande mål: ”Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och
förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.”

Det är allt fler leverantörer av ärende- och dokumenthanteringssystem och mellanarkiv som
har implementerat Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för ärendehantering och
för paketstruktur (”digitala arkivboxar”). Detta har förvaltningen konstaterat i samband med
kontroller vid införande av nya ärende- och dokumenthanteringssystem samt exempeluttag
från olika produkter och tjänster som används av förbundsmedlemmarna. Det innebär goda
förutsättningar för vidareutveckling av arkiveringsfunktioner i systemen som används.

Det europeiska samverkansprojektet E-ARK3 har slutredovisats och avslutades enligt plan i
oktober 2021. Projektet lanserade bland annat en lång rad specifikationer för överföring av
information samt en gemensam europeisk referensarkitektur och exempelprogramvaror.
Detta är resurser som är fria för förbundsmedlemmarnas leverantörer, och för Sydarkivera, att
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använda i olika lösningar och tjänster. Specifikationerna har samma syfte och
användningsområde som de svenska FGS:erna.

Sydarkiveras engagemang i arbetsgrupper och kommittéer som förvaltar och utvecklar
specifikationer för e-arkiv har varit till stor nytta i verksamheten. Kunskaperna och
erfarenheterna har använts både i förbundets utbildningsverksamhet och i de pågående
projekten. Deltagandet ger kunskap och erfarenhet både för Sydarkiveras interna behov i
arbetet med digitalt bevarande och innebär att förbundet kan tillhandahålla
specialistutbildningar för METS (paketstruktur) och PREMIS (bevarandemetadata).

Deltagandet i projekt och arbetsgrupper innebär att Sydarkivera och förbundsmedlemmarna
är väl rustade att ta till sig användande av specifikationer för förbättrad interoperabilitet och
långsiktigt bevarande av information. Informationstillfällen för förbundsmedlemmarnas
systemleverantörer har införts 2021. Det är för att säkerställa att exportfunktioner utvecklas
så att dessa stödjer långsiktigt digitalt bevarande och gemensamma specifikationer.
Implementerade specifikationer bidrar även till att enkelt tillhandahålla den information som
kan publiceras enligt öppna data direktivet och de anvisningar som Myndigheten för digital
förvaltning DIGG arbetar med att ta fram.

Rådgivningen för systemförvaltare effektiviserades under året genom schemalagda möten för
rådgivning, bland annat i samband med upphandling. Bakgrunden var ökad efterfrågan på
rådgivning i samband med upphandling. Totalt sett är det 19 förbundsmedlemmar som varit
i kontakt med Sydarkivera för rådgivning i samband med upphandling eller andra större
förändringar som påverkar informationshantering i verksamhetssystemen.

7.1.3 Digitalt arkivsystem (3.5)
Övergripande mål: ”Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och
förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.”

De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform
2021–2023. Sydarkivera har haft samma grundläggande bevarandeplattform sedan 2016.
Sedan dess har verksamheten växt i omfattning och allt fler leveranstyper har införts.
Projektets första etapp har resulterat i att en uppdaterad mottagning för digitala
arkivleveranser kan sättas i produktion för snabbare och säkrare leveransflöden. Etappen har
också lett fram till lösningsförslag för att installera uppdaterad bevarandeplattform under
den andra etappen 2022. Rapportering har skett etappvis och det har varit två delrapporter
och fyra lägesrapporter som presenterats under verksamhetsåret (SARK/2020:189).
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Sydarkiveras arbete med öppna programvaror för e-arkiv har varit uppmärksammat på grund
av ett växande intresse för öppen källkod inom offentlig förvaltning i Sverige. Det var mer än
50 deltagare i samband med workshop 7 december om e-arkiv som arrangerades av NOSAD
(Network Open Source and Data), ett nätverk initierat av Arbetsförmedlingen.

Projektet har även resulterat i en uppdaterad testbädd med installerade öppen källkod-
programvaror inom digitalt bevarande från bland annat projektet E-ARK3 och från Open
Preservation Foundation (OPF). Testbädden har använts både för test och utvärdering av
programvaror och för visning och utbildning i samband med Sydarkiveras arbetsträffar
(verkstäder på webben) som genomförts under året. En referensinstallation av
visningsprogramvara från E-ARK3 finns tillgänglig hos Sydarkivera och används i projektet
Utökad bevarandeplattform 2021–2023.

7.1.4 Digitalt bevarande (3.6)
Övergripande mål: ”Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell
information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras
bevarandesystem.”

Självvärdering av arkivsystemet med utgångspunkt från standarden ISO 16363:2012 Audit
and certification of trustworthy digital repositories (TDR) har genomförts i februari 2022 för att
ta reda på hur Sydarkivera uppfyller kraven efter genomförda satsningar 2021. Framtagen
mall för enkel checklista användes för att stämma av kraven i standarden på övergripande
nivå. Resultatet är att Sydarkivera 2021 uppfyllt kraven för att vara ett e-arkiv värt att lita på
ytterligare fyra kontrollpunkter av totalt 50.
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7.1.5 Gemensamt dataskyddsombud (3.7)

Övergripande mål: ”Tillhandahålla den anslutande tjänsten gemensamt
dataskyddsombud med ett objektivt förhållningssätt samt hög trovärdighet och
integritet.”

Under 2021 har verksamheten fortsatt att vara anpassad efter gällande förutsättningar och
samtliga utbildningar och träffar genomförs digitalt enligt plan.

Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud startades under 2018 och 2019
genomfördes en utvärdering som bland annat fick till följd att en ny prismodell för tjänsten
antogs. Under 2020 och 2021 har genomförandet av verksamheten anpassats till följd av
coronapandemin, men samtliga aktiviteter och uppdrag har genomförts.

Tjänsten utförs av ett team bestående av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie.
Att vara dataskyddsombud innebär huvudsakligen att vara rådgivande och kontrollerande i
förhållande till personuppgiftsansvarig.

Under 2021 har sex organisationer anslutit sig till tjänsten och det är Katrineholms kommun,
Lomma kommun, Vimmerby Energi och Miljö AB, Sölvesborgs kommun, Sölvesborgshem AB
och Sölvesborg Energi och Vatten AB.

Råd och stöd utgör en stor del av dataskyddsombudet uppdrag och under 2021 har fyra
nätverksträffar, två arbetsdagar och grundutbildning vid två tillfällen i allmän
dataskyddsjuridik och informationssäkerhet genomförts inom verksamheten gemensamt
dataskyddsombud. Samtliga aktiviteter har genomförts digitalt enligt plan.

Rådgivning sker löpande via e-post, telefon eller digitala möten. Dataskyddsteamet har inga
särskilda tider avsatta för rådgivning utan kontakt kan tas när behov uppstår och svar lämnas
så snart det går beroende på ärendets karaktär.

Mycket arbete under första halvåret 2021 har varit kopplat till den s k Schrems II-domen och
problematiken runt överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, s k
tredjelandsöverföring.

Enkät för självvärdering har besvarats av 68 personuppgiftsansvariga under 2021. Rapporter
från kontroll av dataskyddsefterlevnad med sammanvägd bedömning och förslag till åtgärder
att arbeta vidare med vad gäller dataskyddsarbetet har tagits fram till samtliga som har
besvarat enkäten.
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Under 2021 har medlemssamordnarna gjort en stickprovskontroll av dataskyddsfrågor inom
biblioteksverksamheten hos de kommuner som är anslutna till tjänsten gemensamt
dataskyddsombud.

Vid slutet av 2021 är följande 31 organisationer anslutna till tjänsten gemensamt
dataskyddsombud:

Kommuner (14) Kommunala Bolag (11) Regioner (1):
Bromölla kommun AB Karlskronahem

Högsby kommun AB Lessebohus

Region Blekinge

Karlshamns kommun Byggebo i Oskarshamn AB Stiftelser (1)

Karlskrona kommun Karlshamnsbostäder AB

Katrineholms kommun Kruthusen
Företagsfastigheter AB

Stiftelsen Tingsrydsbostäder

Lessebo kommun Smålandshamnar AB Kommunalförbund (4)

Lomma kommun Sölvesborgshem AB Cura Individutveckling

Markaryds kommun Sölvesborg Energi och
Vatten AB Miljöförbundet Blekinge

Väst

Osby kommun Vimmerby Energi och Miljö
AB

Räddningstjänsten Västra
Blekinge

Oskarshamns kommun Östra Göinge Renhållnings
AB

Sölvesborgs kommun

Tingsryds kommun

Vadstena kommun

Östra Göinge kommun

Tingsrydsbostäder AB

Räddningstjänsten Östra
Blekinge
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Resultatrapport anslutande tjänst DATASKYDDSOMBUD (tkr) 2021 2020
Intäkter anslutande tjänst 2 479 2 113

SUMMA INTÄKTER 2 479 2 113
Kostnader avseende huvudverksamhet 0 -17
Kostnader för personal -1 868 -1 816
Övriga verksamhetskostnader -30 -45
Summa direkta verksamhetskostnader -1 898 -1 878
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning -144 -112
*Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats) -46 -77
Övriga indirekta verksamhetskostnader -102 -89
SUMMA KOSTNADER -2 190 -2 156

ÅRETS RESULTAT 289 -43

* Skillnad består i annorlunda beräkningsgrund föregående år. Posten kontors-IT ingick då i övriga indirekta
verksamhetskostnader.
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7.2 Tillsyn och informationsförvaltning (4)

Enheten arbetar med arkivtillsyn, utbildning, rådgivning, nätverksträffar,
informationskartläggning och mallar när det gäller förbundets bastjänster samt
handlägger digitala arkivleveranser.

På grund av Coronapandemin övergick
Sydarkivera redan 2020 till ett mer digitalt
arbetssätt när det gäller rådgivning och
utbildning till förbundsmedlemmarna. I och
med det nya mer digitala arbetssättet så har
fler av förbundsmedlemmarnas personal haft
möjlighet att delta på träffar och utbildningar.
Detta ligger helt i linje med vår målsättning
att höja kompetensen hos
förbundsmedlemmarnas personal när det
gäller arkiv och informationsförvaltning.
Verksamheten har genomförts med
bibehållen och till och med ökad nöjdhet.

7.2.1 Tillsyn och riktlinjer (4.3)
Övergripande mål: ”Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering
med samordnad uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.”

Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för att utöva
tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. Kommunbesöken med
tillsyn innebär både en möjlighet till ökad kunskap och praktiska åtgärder för att förbättra
informationsförvaltingen i verksamheten. Myndigheterna får en tydlig återkoppling i
åtgärdsplaner och även tips om utbildningar och nätverk för erfarenhetsutbyte. Alla
medlemmar tillsynades under 2021. Allt fler förtroendevalda och tjänstepersoner hos
förbundsmedlemmarna deltar i tillsynerna.

Under pandemiåren behövde Sydarkivera ställa om tillsynerna och arbeta fram metoder för
ett helt digitalt arbetssätt. Samtliga parter ser tydliga fördelar med att ha
tillsynsverksamheten digitalt. Förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner har kunnat delta i
högre utsträckning. Det blir färre resor och dessutom blir det mindre personberoende då
personalen har större möjlighet att täcka upp för varandra vid oplanerad frånvaro. Genom
digitala möten och digitala verktyg blir kvalitetskontrollen mer effektiv.
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Tillsynsverksamheten har blivit allt mer professionell. Arkivariegruppen har arbetat ihop sig
och tagit fram bättre och mer lika arbetssätt och rutiner. Det leder till att Sydarkivera får in
bättre underlag vid tillsynerna som gör att rådgivning, utbildningar och digitala
arkivleveranser kan bedrivas på ett effektivare sätt.

7.2.2 Utbildningar och pedagogik, bastjänst (4.4)
Övergripande mål: ”Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det
gäller arkiv och informationsförvaltning.”

Sydarkivera har en väletablerad utbildningsverksamhet på grundnivå. Den nya paketeringen
av grundutbildningar via webben för olika målgrupper har fallit mycket väl ut. Mer än 330 har
deltagit vid grundutbildningarna. Det är en fortsatt hög kundnöjdhet, utvärderingsenkäterna
visar 4,4 på en femgradig skala. Det är framför allt det digitala arbetssättet som har gjort
detta möjligt.

Omdömena från förbundsmedlemmarna är över lag mycket goda. Utbudet av lärarledda
utbildningar kompletteras av handbok på webben, korta informationsfilmer och utbildningar
via webb. Detta ger förbundsmedlemmarna flera olika möjligheter att ta del av kunskap om
arkiv och informationsförvaltning.

Sydarkivera utbildningsutbud är helt digitalt under verksamhetsåret. Omställningen
skyndades på av pandemin. Deltagandet och kursutvärderingarna tyder på att
förbundsmedlemmarna uppskattar utbildningar via webben. Utbildningsutbudet har utökats
under året.

Att fler har genomgått grundutbildningspaketet märker vi på att frågorna som kommer upp i
samband med rådgivning och nätverksträffar blivit alltmer avancerade. Det visar på att
kunskapsnivån har ökat.

7.2.3 Utbildningar och pedagogik, anslutande tjänst (4.5)

Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2019 att utöka utbildningsutbudet med
specialiserade utbildningar som anslutande tjänst. Dessa utbildningar finansieras med
deltagaravgifter, som är rabatterade för förbundsmedlemmar. Under 2021 genomförde
Sydarkivera sex specialistutbildningar, två på expertnivå och fyra fördjupningsutbildningar
varav en med en inhyrd extern föreläsare. Totalt deltog 165 deltagare. Kursdeltagarnas
utvärderingar visar på en kundnöjdhet av 4,2 på en femgradig skala och full kostnadstäckning
erhölls. Förberedande arbete har genomförts för att förenkla administrationen med
fakturahantering.
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7.2.4 Verksamhetsstöd och rådgivning (4.6)
Övergripande mål: ”Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för
förbättrad insyn och säkerhet.”

Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera
informationsförvaltning engagerar förbundsmedlemmarna i hög grad. Användandet av
mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning har ökat stadigt över åren och allt fler deltar i
utveckling av mallarna. Enligt den årliga utvärderingsenkäten så är förbundsmedlemmarna
mycket nöjda med den rådgivning som ges.

Målet är att VerkSAM Plan kontinuerligt uppdateras för att uppfylla de behov som fastställs i
arkivlagen. I början av året publicerades version 1.6. Under året har vi fortsatt att uppmana
våra medlemmar att delta i arbetet med att uppdatera VerkSAM Plan. Uppdateringar sker i
samband med nätverksträffarna, de korta arbetsmötena via webben och i kombination med
resultatet från genomförda gallringsutredningar i samband med leveransutredningarna. 90 %
av de kontaktpersoner som har svarat på den årliga utvärderingsenkäten uppger att de
använder VerkSAM Plan för sina informationshanteringsplaner.

7.2.5 Digitala arkivleveranser (4.7)

Digitala arkivleveranser hanteras i nära samarbete mellan Sydarkivera och
förbundsmedlemmarna. Sydarkiveras arkivarier handlägger digitala arkivleveranser av de
leveranstyper som är i ett förvaltningsläge med framtagna rutiner och mallar. I enlighet med
de prioriterade satsningarna för 2021 så genomfördes intern vidareutbildning för
Sydarkiveras arkivarier både gällande ärendehantering och den metodik som används vid
arkivleveranser. Under året har en ny grundutbildning tagits fram, Grundutbildning E- Digitalt
bevarande, för att möta upp behov både hos medlemmarna och internt gällande digitalt
bevarande.

Förbundet börjar närma sig rutinartade arkivleveranser för allt fler verksamhetssystem inom
området kommunal hälsa och socialt stöd. Detta innebär att allt fler förbundsmedlemmar har
möjlighet att leverera årliga uttag av akter inom kommunal vård och omsorg samt individ
och familjeomsorg. För förbundsmedlemmarna finns det fortfarande utmaningar förknippade
med att komma i fas med gallring och införa nödvändigt systemstöd. Nyare produkter på
marknaden är väl förberedda för att stödja digitalt bevarande.

Arbetet med att införa de beslutade leveranstyperna fortgick under året. Alla arkivarier har
blivit involverade i arbetet med handläggning av digitala arkivleveranser.
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7.3 Centralarkiv och digitisering

Arbetet med att upprätta ett Arkivcentrum fortskrider. En bra relation har upprättats med
Utvecklingsbolaget i Alvesta och arbetet har påbörjats.

I flera kommuner pågår omfattande ordna
och förtecknaarbete. Fram för allt i
Karlskrona kommunarkiv. Arbetet löper på
bra och kommer framöver underlätta en
eventuell leverans till gemensamt
Arkivcentrum. Totalt har vi besvarat ca
2000 förfrågningar där tonvikten ligger på
bygglovsarkiven.

7.3.1 Övergripande mål:

”Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få
samma möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv
till en rimlig kostnad.”

Samarbetet mellan medarbetarna för att tillhandahålla en bra tjänst till kommunerna
genomförs löpande. Gemensamma processer och tjänster arbetas fram utifrån det.

”Stabil bemanning och förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal. ”
Väl fungerande arbetsmiljö, en arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning
och effektivare verksamhet med tillgång till olika kompetenser inom Sydarkivera.
Förbundet har en fortsatt låg personalomsättning för denna typ av tjänster. Genom att dela
personal med enheten för informationsförvaltning och tillsyn har personal även kunnat rotera
och betjäna flera kommuner.
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”Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.”
Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med modern
teknik.

”Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i
gemensamma arkivdepåer.”

Flera kommunarkiv är fulla och arkivlokaler kommer behöva tillskapas innan större leveranser
kan ske till de kommunarkiv där Sydarkivera har hand om kommunarkiven.

”Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad
information, både på kort och på lång sikt.”

Sökbarhet och tillgänglighet arbetas med i samtliga överlämnade arkiv. Arkiv och arkivbildare
förs löpande in i förteckningssystemet.

Resultatrapport anslutande tjänst analoga arkiv (tkr) 2021 2020

Intäkter anslutande tjänst 5 310 5 189

Lönebidrag/anställningsstöd 1 075 1 031

Intern intäkt personal* 203 545

SUMMA INTÄKTER 6 588 6 765
Kostnader avseende huvudverksamhet -115 -113
Kostnader för personal -5 486 -5 026
Övriga verksamhetskostnader -251 -423
Intern kostnad personal -191 0
Summa direkta verksamhetskostnader -6 043 -5 562

Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning -72 -56
Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats) -159 -264
Övriga indirekta verksamhetskostnader -348 -303
SUMMA KOSTNADER -6 622 -6 185
PERIODENS RESULTAT -34                                             580
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7.4 IT- och utveckling (6)

Enheten stödjer förbundets digitala utveckling och införande av e-tjänster gentemot
förbundsmedlemmar och allmänheten.

Depåerna i Alvesta och berget har båda försetts med ny framdragen kraft och batteri-backup
för kortare elavbrott. Övervakningen har utökats med ny programvara och fysiska
övervakningsvyer, samt utökats med lågnivåkontroller på samtliga lagringsystem för att i
tidigaste skede upptäcka avvikelser. Nu funktion för validering av samtliga backuper av
virtuella maskiner har införts, som utförs per automatik direkt efter backuptagning.

Produktionsmiljö för den uppdaterade bevarandeplattformen införs stegvis under projektet
Utökad bevarandeplattform 2021–2023. Under 2021 har produktionsmiljö satts upp för
mottagning av digitala arkivleveranser.
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1 Inledning
Dokumentet innehåller redovisning av de mål som fastställts i budgeten inför 2021. För att
förenkla uppföljning innehåller avsnitten motsvarande numrering som i budgetdokumentet
och är inte numerärt ordnade. De övergripande målsättningarna i avsnitt 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1 i
samt 5.1 i budgetdokumntet kommenteras i årsredovisningen direkt.

3. Stab
3.3 Interna Stödresurser
3.3.1 Mål för 2021

Beskrivning av
nyckeltal (indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Resultat 2021

Begränsa administrativa
kostnader

12,0 % Max 20 %
av budget

17,3 % 17,3 % av budget

Förbundet har som mål att hålla nere kostnaderna för förbundsgemensam administration.
Kostnader beräknas för förbundschef, ekonom, administratör samt administrativa tjänster och
därmed förknippade kostnader såsom IT, lokaler och förbrukningsmaterial och är något
högre än tidigare år. Utfall jämförs med de totala kostnaderna för förbundet exklusive
avskrivningar och finansiella poster. Målet för 2021 är uppfyllt.

3.4 Bevarandeplanering och samordning
3.4.1 Prioriterade satsningar 2021

Europeiska projektet E-ARK3, 2020–2021, aktivitetsledare specifikationer och arbetsgrupp
programvaror (testbädd med referensinstallationer)

Testbädd med referensinstallationer och labbrapporter publicerade på Sydarkiveras wiki.
Delta i arbetsgrupp METS Board (Metadata Encoding & Transmission Standard)
Leda kommittén PREMIS EC (PREservation Metadata Implementation Strategies Editorial

Committee)
Leda kommittén TS EAS (Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards)
Leda kommittén DILCIS Board (Digital Information LifeCycle Interoperability Standards

Board)
Förbättrade rutiner ajourhålla systemlista med hjälp av tjänsten Systemkartan på webben.
Enkätundersökning systemförvaltning och förutsättningar för mer rutinbetonade och på

sikt automatiserade flöden för digitala arkivleveranser.
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Satsningen angående Systemkartan har inte genomförts. Systemkartan är en tjänst på
webben med syftet att underlätta samarbete mellan kommuner när det gäller upphandling
och förvaltning av verksamhetssystem. Både Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har sett
att tjänsten väsentligt kan underlätta arbetet med övergripande systeminventering och
samarbete även när det gäller digitalt bevarande. Säkerhetsansvariga hos förbunds-
medlemmarna har ställt fördjupande frågor angående tjänstens säkerhet. Detta har medfört
att Sydarkiveras förvaltning har tagit kontakter med tjänstens förvaltare för att säkerställa att
förbundsmedlemmarna på ett säkert sätt ska kunna ansluta till tjänsten Systemkartan på
webben.

Den planerade enkätundersökningen riktad till systemförvaltare genomfördes inte. Det beror
på omprioriteringar på grund av de förändrade arbetssätt för systeminventering och
rådgivning till systemförvaltare.

3.4.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator) effektmål

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Anslutning till systemkartan,
förbundsmedlemmar 2015–
2019.

- 80 % -* Statistik tjänsten
Systemkartan

Inrapporterade aktuella
systemlistor, förbunds-
medlemmar 2015–2019

- 25 % -* Uppföljning
ärenden

Inrapporterade systemlistor,
nya medlemmar 2021

- 80 % -* Uppföljning
ärenden

Svar inkomna i tid, nya
medlemmar

- 70 % -* Uppföljning
ärenden

Inkomplett inventering, andel
tomma poster i svar

- 25 % -* Analys inlämnade
systemlistor

Inlämnade systemlistor,
kommunala bolag

90 % 75 % -* Uppföljning
inventering

Rådgivning i samband med
upphandling, svar lämnas
inom 2 mån. (eller senare enl.
överenskommelse)

- 80 % 100 % Uppföljning
ärenden

Rådgivning i samband med
upphandling, statistik (andel

- Baslinje
räknas ut

ca 60 %
(19 av 33)

Genomgång
ärenden och
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Beskrivning av nyckeltal
(indikator) effektmål

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

medlemmar som vänt sig till
Sydarkivera för råd)

bokningar
möteskalender

Nöjdhet råd och stöd i
samband med upphandling

- Baslinje
räknas ut

4** Enkät Utvärdering
Sydarkivera 2021

Implementerade
specifikationer, förbunds-
medlemmars
verksamhetssystem

- Baslinje
räknas ut

2*** Resultat kontroller
vid godkännande
arkiverings-
funktioner,
medlems
upphandlingar

*I delårsrapport aviserades att de mätbara målen inte skulle vara möjliga att följa upp. Systeminventeringen har
tillfälligt behövt ändra inriktning och förlängas i tiden, framförallt på grund av säkerhetsaspekter kring insamling
data om förbundsmedlemmarnas system. Men även på grund av ändrade förutsättningar med allt fler framtagna
lösningar. Behovet av övergripande systeminventering har därför minskat eftersom samma produkter och tjänster
återkommer.

** Enkät Utvärdering Sydarkivera 2021: Frågorna i enkäten som beaktats är dels fråga ”Inom vilket eller vilka
områden har du frågat om råd?” där ett av valen är Upphandling av verksamhetssystem. Därefter frågan ” Hur har
du upplevt kontakten med Sydarkivera i samband med rådgivning?”  Nöjdhet på skala 1 (inte alls) till 5 (mycket
nöjd). Värdering av nöjdhet avser då flera rådgivningskontakter, inte endast rådgivning upphandling.  

*** Förvaltningsgemensam specifikation, FGS för paketstruktur och FGS för ärendehantering har varit
implementerade i de ärende- och dokumenthanteringssystem som kontrollerats i samband med införande hos
förbundsmedlem.

3.5 Digitalt arkivsystem
3.5.1 Prioriterade satsningar 2021

Fastslagen förvaltningsplan med systemförvaltningsorganisation för arkivsystemet
Arbeta fram strategisk plan och ta fram lösningsförslag för fortsatt utveckling av tjänsten

med utgångspunkt från genomförd utvärdering 2020 baserad på certifieringsstandard för
OAIS.

De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform
2021–2023. Förvaltningsplanerna uppdateras i takt med projektet och att nya
funktioner/tjänster införs. Rapportering har skett etappvis (SARK/2020:189).

3.5.2 Mätbara mål (effektmål)
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Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Inläsning arkivpaket,
avvikelser vid kontroll

29 %
(24 %) *

29 %
(24 %) *

20 %* Uppföljning
genomförda
kontroller

Kontroll av integritet (Första
mätning
med ny
metod)

100 % 100 % Automatiserad
kontroll av alla
överförda
informations-
paket

Verifiering av lagringsmedia –
säkerhetskopiering

0 % fel 0 % fel 0 % fel Metod kontroll
backup-band

Tid hämta fram digitala
handlingar (från beställning
till handläggare får tillgång
till handling att lämna ut)

Inom 24
timmar

Inom 48
timmar

Inom 48
timmar

Logg skapa paket
för åtkomst

*Uppföljning har skett mot leveranser av strukturerade dokument som har tagits ut från ProCapita/Lifecare. Det är
systemadministratör hos förbundsmedlem som gör uttaget med befintliga funktioner i systemet. Uttaget sker per
lagrum och i årskataloger. Uträkningen baseras på hur många kataloger som validerar mot schema och inte.
Siffran inom parentes avser avvikelser i det fall validering sker mot nytt XML schema tagits fram i samarbete med
systemleverantören. Målsättning är att andelen årskataloger som ej validerar ska minska långsiktigt. För uttag som
gjorts längre tillbaka i tiden följde det inte med schema. Det gör att avvikelserna är fler. I nyare versioner av
systemet följer schema med vid uttag. Från och med kommande version följer det rättade schemat med för
samtliga förbundsmedlemmar som valt att uppgradera.

3.6 Digitalt bevarande
3.6.1 Prioriterade satsningar 2021

Arbete med riskanalys, åtgärder för att säkerställa högt ställda krav på säkerhet och
planering av kontinuitet i tjänsten är fortsatt prioriterat.

Hantera åtgärder efter genomfört utvärdering av Trustworthy digital repository (e-arkiv
värt att lita på), genomföra uppföljning och åtgärdsplanering inför 2022.

Genomgång av hur loggar från APP, kontroll av checksummor med mera förhåller sig till
aktuell standard för bevarandemetadata (PREMIS)
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3.6.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Uppfyllnadsgrad Trustworthy
digital repository (e-arkiv värt
att lita på)

34 % - 40 % Utvärdering enligt
mall/checklista för
TDR

3.7 Gemensamt dataskyddsombud
3.7.1 Prioriterade satsningar 2021

Kontroll av dataskyddsefterlevnad genom årlig självvärderingsenkät, stickprovskontroll av
dataskyddsefterlevnad genom medlemssamordnare och vid behov händelsestyrd kontroll av
dataskydd.

Dataskyddsombudet utför inte tillsyn utan kontroll av dataskyddsefterlevnad hos ansluten
part. Tillsynsmyndigheten för dataskydd är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

3.7.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat 2021 Metod

Statistik nätverksträffar:
deltagande organisation/år

76 % 75 % 81 %
25 av 31 anslutna

Statistik deltagar-
bokningar

Deltagarnas nöjdhet,
nätverksträffar dataskydd
(graderas på en skala 1–5)

4.2 4.0 4,3 Kursutvärdering

Genomföra planerad kontroll
av dataskyddsefterlevnad hos
anslutna parter som besvarar
enkät*

100 % 100 % 100 %
(68 enkätsvar och
68 rapporter)

Enkät dataskydd
och rapport

Genomföra stickprovskontroll
av dataskyddsefterlevnad i
samband med arkivtillsyn
enligt tillsynsplan

US 100 % 100 % Enkät
stickprovskontroll
och rapport

*formulering ändrad i jämförelse med budget med anledning av att dataskyddsombudet inte utför tillsyn enl.
ovan.
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4 Tillsyn och informationsförvaltning
4.3 Tillsyn och riktlinjer

Under 2021 genomförde Sydarkiveras arkivarier tillsyn på alla våra medlemmar, det var fokus
på Kultur och fritidsverksamheterna. Tillsynerna var helt digitala och bestod av två delar, 1 en
omfattande enkät, 2 ett webbmöte där resultatet gicks igenom och diskuterades med
berörda förvaltningar.

4.3.1 Prioriterade satsningar 2021:

Tillsynsområde för 2021 är Kultur och fritid.
Nytt enkätverktyg tillsynsenkäter, datalagring hos Sydarkivera och förbättrade möjligheter

till analys.
Översyn av mall för arkivmyndighet/arkivreglemente.
Planering av arbete för att ta fram ny strategisk verksamhetsplan att gälla från och med

2023.

Tyvärr fick satsningen på nytt enkätverktyg avbrytas då det inte uppfyllde behoven. Avbröts
efter beslut i ledningsgruppen.

4.3.2 Mätbara mål 2021 (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Genomföra planerade
inspektionsbesök under
året

100 % 85 % 100 % Uppföljning
ärenden

Andel förelägganden som
är åtgärdade inom utsatt
tid

50 % * Uppföljning
ärenden

Svarsfrekvens
självvärdering inför
inspektionsbesök

100 % 100 % Tillsynsenkäter
planerad tillsyn

Andel förbunds-
medlemmar som använt
checklista för arkivlokal

7 % 15% ** Enkät: ”Checklista
för arkivlokal”



DOKUMENTNAMN: MÅLBILAGA ÅRSREDOVISNING 2021

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:353 DATUM: 2022-02-23 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD 

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)
SYDARKIVERA.SE   

SIDA | 7

Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Andel förbunds-
medlemmar som använt
verktyg för självvärdering

52 % 50 % ** Enkät:
”Självvärdering för
arkivansvariga”

Arkivombudens upplevda
nöjdhet, stöd från
Sydarkivera (skala från 1–
5)

3,7 3,5 ** Enkät: ”Utvärdering
för arkivombud”

*Inga förelägganden under 2021
** Ingen har använt självvärderingsenkäten på grund av annat upplägg med tillsynen.

4.4 Utbildning och pedagogik (bastjänst)
4.4.1 Prioriterade satsningar 2021:

Ny paketering av grundutbildningar för olika målgrupper
Fler webbutbildningar för att underlätta för förbundsmedlemmarna att ta del av

utbildningsutbudet
Intern ild- och dokumentdatabas för webben och wikin

4.4.2 Mätbara mål (effektmål)

Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Statistik utbildningar:
deltagande kommuner/år

85 % 50 % 91 % Statistik deltagar-
bokningar

Beläggningsgrad lärarledda
utbildningar

73 % 75 % * Statistik boknings-
system

Deltagarnas nöjdhet,
lärarledda på plats-
utbildningar (graderas på
en skala 1–5)

- 4.0 ** Sammanställt
resultat från
kursutvärdering.

Deltagarnas nöjdhet,
webbutbildningar
(graderas på en skala 1–5)

4.1 4.0 4.4 Sammanställt
resultat från
kursutvärdering.

Användarnas nöjdhet, Baslinje *** Enkät utvärdering
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* Inte mätbart pga att vi bara har haft webbutbildningar.
** Inga på platsutbildningar genomfördes på grund av pandemin
*** Frågan kom inte med i utvärderingsenkäten för året.

4.5 Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst)
4.5.1 Prioriterade satsningar 2021:

Integration mellan bokningssystem och ekonomisystem för att förenkla fakturahantering.
Utvärdering av utbildningsutbudet och den anslutande tjänsten

Integrationen mellan bokningssystem och ekonomisystem skjutet på framtiden pga
förändrade prioriteringar.

4.5.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Kostnadstäckning avgifter
lärarledda utbildningar

75 % 75 % 100 % Statistik boknings-
system

Beläggningsgrad lärarledda
utbildningar

75 % 75 % * Statistik boknings-
system

Deltagarnas nöjdhet, på
plats-utbildningar
(graderas på en skala 1–5)

- 3,5 ** Kursutvärdering

Deltagarnas nöjdhet,
lärarledda webbutbildningar
(graderas på en skala 1–5)

- 3,5 4,2 Kursutvärdering

*Irrelevant pga online-utbildningar

inspelade utbildningar
(graderas på en skala 1–5)

räknas ut Sydarkivera

Nöjdhet, användare
handbok på webben (wiki)
(graderas på en skala 1–5)

3.9 4.0 3.6 Enkät utvärdering
Sydarkivera.
Uppdateringsarbetet
stoppades och
utvecklingsarbetet
kunde inte slutföras.

Nöjdhet, användare korta
informationsfilmer
(graderas på en skala 1–5)

4.2 4.0 4.2 Enkät utvärdering
Sydarkivera
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** Hade inga på plats-utbildningar pga pandemin

4.6 Verksamhetsstöd och rådgivning
4.6.1 Prioriterade satsningar 2021:

Uppdatering av de olika flikarna i mallen för informationshanteringsplan
(dokumenthanteringsplan), VerkSAM Plan i samband med nätverksträffar.

Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så att vanliga
frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer finns)

Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.

Kundstödssystemet ligger enligt planeringen som en del av projektet Arkivcentrum.

4.6.2 Mätbara mål 2021 (effektmål)

Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Statistik nätverksträffar och
temadagar: deltagande
kommuner/år

88 % 75 % 97 % Statistik deltagar-
bokningar

Beläggningsgrad
nätverksträffar

75 % * Statistik boknings-
system

Deltagarnas nöjdhet,
nätverksträffar i Alvesta
(graderas på en skala 1–5)

4.0 4.0 3.9** Kursutvärdering

Förbundsmedlemmarnas
upplevda nöjdhet
verksamhetsstöd/rådgivning

4.2 4.0 4.2 Enkät utvärdering
Sydarkivera

Användning av VerkSAM Plan 75 % 40 % 90 % Enkät kontaktpersoner
Användning av VerkSAM
Beskrivning

47 % 40 % 36 %*** Enkät kontaktpersoner

Användning av VerkSAM
Diarium

53 % 40 % 45 % Enkät kontaktpersoner

Statistik beslutade
informationsplaner (samtliga
eller de flesta
förvaltningar/bolag)

100 % 50 % 90 % Enkät kontaktpersoner

Statistik nyligen uppdaterade 59 % 50 % 64 % Enkät kontaktpersoner
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* Irrelevant pga digitala nätverksträffar
** Nätverksträffarna hölls via zoom.
*** Fler än förväntat har egna mallar för arkivbeskrivning som de använder istället.

4.7 Digitala arkivleveranser
4.7.1 Prioriterade satsningar 2021

Internutbildning i leveransprocessen
Dokumentation i Sydarkiveras Wiki.  
Arbete med att införa de nya leveranstyper som beslutats om i inriktningsbeslut från

förbundsstyrelsen 2019:
o Inaktiva ärende- och dokumenthanteringssystem
o Export från aktiva ärende- och dokumenthanteringssystem
o Inaktiva personalsystem
o Komprimerad audio/video
o Digitala fotografier i filkatalog
o Digitala dokument i filkatalog

På grund av omprioritering har arbetet med dokumentation fördröjts.

4.7.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2021

Metod

Leveranser godkända utan
komplettering/omleverans

80 % 75 % 100 % Statistik kontroller

Årlig insamling av
förbundsmedlemmars
externa webbplatser, andel
godkända insamlingar

100 % 90 % 100 % Redovisning av
resultat
webbinsamling

Handläggningstid från
överföring till godkännande

Baslinje
räknas ut

3,4 mån Uppföljning
ärenden

5 Centralarkiv och digitisering

informationsplaner (samtliga
eller de flesta förvaltningar/
bolag)



DOKUMENTNAMN: MÅLBILAGA ÅRSREDOVISNING 2021

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:353 DATUM: 2022-02-23 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD 

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)
SYDARKIVERA.SE   

SIDA | 11

5.1 Långsiktiga mål

De långsiktiga målen kommenteras separat i driftsredovisningen i årsredovisningen.

5.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet)

Förbundet har under året tillhandahållit tjänsten till Region Blekinge samt Oskarshamn,
Vadstena, Vimmerby, Karlskrona, Torsås och Östra Göinge kommuner.

5.2.1 Prioriterade satsningar 2021

Utbyggnad arkivcentrum Bräkne Hoby. Förberedelser innefattande bland annat nya avtal
för den anslutande tjänsten, planering och verksamhetsutveckling, personalplanering och
verksamhetsplanering depå, rutinbeskrivningar inom depån, personalplanering och
lokalförsörjningsplanering.

Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.
Bibehålla god service gentemot allmänheten och förbundsmedlemmarnas verksamheter

även under projektperioden

Beslut gällande arkivcentrum fattades under hösten 2021 och är inte längre aktuellt i Bräkne
Hoby. I stället pågår projektering och framtagande av koncept för ett arkivcentrum i Alvesta.
Ordinarie verksamhet i kommunerna har fortgått enligt tidigare med diverse arkivgöromål,
däribland översyn och komplettering av förteckningar, gallring samt utlämnande av allmän
handling. Med anledning av att det strategiska beslutet om lokalisering dröjer, har den
verksamhetsplanering som nämns i punkten överst till stora delar ännu inte kunnat påbörjas.
Förberedelse inför införande av nytt kundstödssystem har gjorts planenligt under 2021.



DOKUMENTNAMN: MÅLBILAGA ÅRSREDOVISNING 2021

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:353 DATUM: 2022-02-23 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD 

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)
SYDARKIVERA.SE   

SIDA | 12

5.2.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Handläggningstid för
utlämnande

1,9 dagar 2 dagar 2 Dagar Analys av statistik
av ärenden
hanterande
utlämnande.

Överklagade beslut där
överinstans ändrat beslutet

0 0 0 I samband med
årsredovisningen
ska överklagade
beslut där
överinstans ändrat
beslutet redovisas
och kommenteras.

5.3 På-plats stöd förbundsmedlems arkiv

Förbundet har under året fortsatt arbetet i Vimmerby, Oskarshamn, Östra Göinge, Vadstena,
Ydre, Boxholm samt Karlskrona kommun. Verksamheten innebär

5.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs

Under året har ett mindre projekt genomförts i ett kommunalt bolag i Östra-Göinge.

5.3.2 Vård analoga arkiv

Kommunarkivet i Östra-Göinge har flyttats till hyrd plats i Bräkne-Hoby. Den personal som
tidigare var placerad i Broby har flyttats med. Åtagandet gentemot Östra-Göinge har utökats
då även bygglovsarkivet har tagit emot och hanteras numera från Bräkne-Hoby. Arbetet har
inneburit att materialet fryst ned och flyttats i 4 leveranser. Allt material är uppställt och
tillhandahålls från Bräkne-Hoby.

5.4 Digitisering analoga arkiv

Under året mindre försök har gjort med digitalisering av mikrofiche. För storskalig satsning
behöver området djupare analyseras och införskaffning av scanningsapparatur inhandlas.
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5.5 Tillgänglighet till arkivinformation
5.5.1 Prioriterade satsningar

Tillgängliggöra material som kan publiceras
Förberedelser med behovsanalys och likande inför införande av ”Forskarsal på webben”

Utlämnadesystem för webb och databaser/register för enklare sökning hanteras inom ramen
för projektet Utökad bevarandeplattform.

5.5.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat 2021 Metod

Statistik, (samtliga eller de
flesta myndigheter har
arkivbeskrivningar)

40 % 40 % 32 % Enkät central
arkivfunktion

Statistik, förtecknade arkiv i
centralarkiv/kommunarkiv
(arkiv förtecknas fortlöpande)

40 % 40 % 35 % Enkät central
arkivfunktion

Centralarkiv/kommunarkiv
uppgifter levereras till NAD
(Nationell ArkivDatabas)

40 % 40 % 30 % Enkät central
arkivfunktion

6 IT- och utveckling
6.1 Teknisk plattform bevarandesystem
6.1.1 Prioriterade satsningar

Teknisk kravställare och projektdeltagare i samband med projekt utbyggnad arkivcentrum
Bräkne Hoby

Uppsättning av ny produktionsmiljö för bevarandesystemet, hårdvara i form av server- och
disksystem med tillhörande bakomliggande system för virtuella servrar, säkerhetskopiering,
loggkontroll med mera. Ersätter den ursprungliga produktionsmiljön från 2016.

Prestandakluster för tidskrävande operationer på informationspaket, beräkning och
kontroll av checksummor för fixering av informationspaket.

Vidareutveckling av extern testbädd för automatiserade testslingor, i anslutning till
projektet E-ARK3 samt andra relevanta externa projekt och samarbeten.
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Arkivcentrum utreds nu gällande placering i Alvesta och inte i Bräkne Hoby efter beslut i
förbundsstyrelsen. IT-och utvecklingsenheten deltar med anledning av detta i det utredande
arbetet som emellertid, mha placeringsfrågan ligger något senare i tiden.

6.1.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat 2021 Metod

Minskad tid processa
vårdjobb digitala arkivet
(förbättrad prestanda)

- Baslinjer
räknas ut

*

*Uppdaterad mottagning för digitala arkivleveranser införs 2022 inom projektet Utökad bevarandeplattform
2021–2023, någon kontrollerad mätning av tid har därför ännu inte genomförts.



Målbilaga till årsredovisning
2021
Budget, ekonomiska rapporter och
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1 Inledning
Dokumentet innehåller redovisning av de mål som fastställts i budgeten inför 2021. För att
förenkla uppföljning innehåller avsnitten motsvarande numrering som i budgetdokumentet
och är inte numerärt ordnade. De övergripande målsättningarna i avsnitt 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1 i
samt 5.1 i budgetdokumntet kommenteras i årsredovisningen direkt.

3. Stab
3.3 Interna Stödresurser
3.3.1 Mål för 2021

Beskrivning av
nyckeltal (indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Resultat 2021

Begränsa administrativa
kostnader

12,0 % Max 20 %
av budget

17,3 % 17,3 % av budget

Förbundet har som mål att hålla nere kostnaderna för förbundsgemensam administration.
Kostnader beräknas för förbundschef, ekonom, administratör samt administrativa tjänster och
därmed förknippade kostnader såsom IT, lokaler och förbrukningsmaterial och är något
högre än tidigare år. Utfall jämförs med de totala kostnaderna för förbundet exklusive
avskrivningar och finansiella poster. Målet för 2021 är uppfyllt.

3.4 Bevarandeplanering och samordning
3.4.1 Prioriterade satsningar 2021

Europeiska projektet E-ARK3, 2020–2021, aktivitetsledare specifikationer och arbetsgrupp
programvaror (testbädd med referensinstallationer)

Testbädd med referensinstallationer och labbrapporter publicerade på Sydarkiveras wiki.
Delta i arbetsgrupp METS Board (Metadata Encoding & Transmission Standard)
Leda kommittén PREMIS EC (PREservation Metadata Implementation Strategies Editorial

Committee)
Leda kommittén TS EAS (Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards)
Leda kommittén DILCIS Board (Digital Information LifeCycle Interoperability Standards

Board)
Förbättrade rutiner ajourhålla systemlista med hjälp av tjänsten Systemkartan på webben.
Enkätundersökning systemförvaltning och förutsättningar för mer rutinbetonade och på

sikt automatiserade flöden för digitala arkivleveranser.



DOKUMENTNAMN: MÅLBILAGA ÅRSREDOVISNING 2021

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:353 DATUM: 2022-02-23 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD 

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)
SYDARKIVERA.SE   

SIDA | 2

Satsningen angående Systemkartan har inte genomförts. Systemkartan är en tjänst på
webben med syftet att underlätta samarbete mellan kommuner när det gäller upphandling
och förvaltning av verksamhetssystem. Både Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har sett
att tjänsten väsentligt kan underlätta arbetet med övergripande systeminventering och
samarbete även när det gäller digitalt bevarande. Säkerhetsansvariga hos förbunds-
medlemmarna har ställt fördjupande frågor angående tjänstens säkerhet. Detta har medfört
att Sydarkiveras förvaltning har tagit kontakter med tjänstens förvaltare för att säkerställa att
förbundsmedlemmarna på ett säkert sätt ska kunna ansluta till tjänsten Systemkartan på
webben.

Den planerade enkätundersökningen riktad till systemförvaltare genomfördes inte. Det beror
på omprioriteringar på grund av de förändrade arbetssätt för systeminventering och
rådgivning till systemförvaltare.

3.4.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator) effektmål

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Anslutning till systemkartan,
förbundsmedlemmar 2015–
2019.

- 80 % -* Statistik tjänsten
Systemkartan

Inrapporterade aktuella
systemlistor, förbunds-
medlemmar 2015–2019

- 25 % -* Uppföljning
ärenden

Inrapporterade systemlistor,
nya medlemmar 2021

- 80 % -* Uppföljning
ärenden

Svar inkomna i tid, nya
medlemmar

- 70 % -* Uppföljning
ärenden

Inkomplett inventering, andel
tomma poster i svar

- 25 % -* Analys inlämnade
systemlistor

Inlämnade systemlistor,
kommunala bolag

90 % 75 % -* Uppföljning
inventering

Rådgivning i samband med
upphandling, svar lämnas
inom 2 mån. (eller senare enl.
överenskommelse)

- 80 % 100 % Uppföljning
ärenden

Rådgivning i samband med
upphandling, statistik (andel

- Baslinje
räknas ut

ca 60 %
(19 av 33)

Genomgång
ärenden och
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Beskrivning av nyckeltal
(indikator) effektmål

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

medlemmar som vänt sig till
Sydarkivera för råd)

bokningar
möteskalender

Nöjdhet råd och stöd i
samband med upphandling

- Baslinje
räknas ut

4** Enkät Utvärdering
Sydarkivera 2021

Implementerade
specifikationer, förbunds-
medlemmars
verksamhetssystem

- Baslinje
räknas ut

2*** Resultat kontroller
vid godkännande
arkiverings-
funktioner,
medlems
upphandlingar

*I delårsrapport aviserades att de mätbara målen inte skulle vara möjliga att följa upp. Systeminventeringen har
tillfälligt behövt ändra inriktning och förlängas i tiden, framförallt på grund av säkerhetsaspekter kring insamling
data om förbundsmedlemmarnas system. Men även på grund av ändrade förutsättningar med allt fler framtagna
lösningar. Behovet av övergripande systeminventering har därför minskat eftersom samma produkter och tjänster
återkommer.

** Enkät Utvärdering Sydarkivera 2021: Frågorna i enkäten som beaktats är dels fråga ”Inom vilket eller vilka
områden har du frågat om råd?” där ett av valen är Upphandling av verksamhetssystem. Därefter frågan ” Hur har
du upplevt kontakten med Sydarkivera i samband med rådgivning?”  Nöjdhet på skala 1 (inte alls) till 5 (mycket
nöjd). Värdering av nöjdhet avser då flera rådgivningskontakter, inte endast rådgivning upphandling.  

*** Förvaltningsgemensam specifikation, FGS för paketstruktur och FGS för ärendehantering har varit
implementerade i de ärende- och dokumenthanteringssystem som kontrollerats i samband med införande hos
förbundsmedlem.

3.5 Digitalt arkivsystem
3.5.1 Prioriterade satsningar 2021

Fastslagen förvaltningsplan med systemförvaltningsorganisation för arkivsystemet
Arbeta fram strategisk plan och ta fram lösningsförslag för fortsatt utveckling av tjänsten

med utgångspunkt från genomförd utvärdering 2020 baserad på certifieringsstandard för
OAIS.

De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform
2021–2023. Förvaltningsplanerna uppdateras i takt med projektet och att nya
funktioner/tjänster införs. Rapportering har skett etappvis (SARK/2020:189).

3.5.2 Mätbara mål (effektmål)
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Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Inläsning arkivpaket,
avvikelser vid kontroll

29 %
(24 %) *

29 %
(24 %) *

20 %* Uppföljning
genomförda
kontroller

Kontroll av integritet (Första
mätning
med ny
metod)

100 % 100 % Automatiserad
kontroll av alla
överförda
informations-
paket

Verifiering av lagringsmedia –
säkerhetskopiering

0 % fel 0 % fel 0 % fel Metod kontroll
backup-band

Tid hämta fram digitala
handlingar (från beställning
till handläggare får tillgång
till handling att lämna ut)

Inom 24
timmar

Inom 48
timmar

Inom 48
timmar

Logg skapa paket
för åtkomst

*Uppföljning har skett mot leveranser av strukturerade dokument som har tagits ut från ProCapita/Lifecare. Det är
systemadministratör hos förbundsmedlem som gör uttaget med befintliga funktioner i systemet. Uttaget sker per
lagrum och i årskataloger. Uträkningen baseras på hur många kataloger som validerar mot schema och inte.
Siffran inom parentes avser avvikelser i det fall validering sker mot nytt XML schema tagits fram i samarbete med
systemleverantören. Målsättning är att andelen årskataloger som ej validerar ska minska långsiktigt. För uttag som
gjorts längre tillbaka i tiden följde det inte med schema. Det gör att avvikelserna är fler. I nyare versioner av
systemet följer schema med vid uttag. Från och med kommande version följer det rättade schemat med för
samtliga förbundsmedlemmar som valt att uppgradera.

3.6 Digitalt bevarande
3.6.1 Prioriterade satsningar 2021

Arbete med riskanalys, åtgärder för att säkerställa högt ställda krav på säkerhet och
planering av kontinuitet i tjänsten är fortsatt prioriterat.

Hantera åtgärder efter genomfört utvärdering av Trustworthy digital repository (e-arkiv
värt att lita på), genomföra uppföljning och åtgärdsplanering inför 2022.

Genomgång av hur loggar från APP, kontroll av checksummor med mera förhåller sig till
aktuell standard för bevarandemetadata (PREMIS)
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3.6.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Uppfyllnadsgrad Trustworthy
digital repository (e-arkiv värt
att lita på)

34 % - 40 % Utvärdering enligt
mall/checklista för
TDR

3.7 Gemensamt dataskyddsombud
3.7.1 Prioriterade satsningar 2021

Kontroll av dataskyddsefterlevnad genom årlig självvärderingsenkät, stickprovskontroll av
dataskyddsefterlevnad genom medlemssamordnare och vid behov händelsestyrd kontroll av
dataskydd.

Dataskyddsombudet utför inte tillsyn utan kontroll av dataskyddsefterlevnad hos ansluten
part. Tillsynsmyndigheten för dataskydd är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

3.7.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat 2021 Metod

Statistik nätverksträffar:
deltagande organisation/år

76 % 75 % 81 %
25 av 31 anslutna

Statistik deltagar-
bokningar

Deltagarnas nöjdhet,
nätverksträffar dataskydd
(graderas på en skala 1–5)

4.2 4.0 4,3 Kursutvärdering

Genomföra planerad kontroll
av dataskyddsefterlevnad hos
anslutna parter som besvarar
enkät*

100 % 100 % 100 %
(68 enkätsvar och
68 rapporter)

Enkät dataskydd
och rapport

Genomföra stickprovskontroll
av dataskyddsefterlevnad i
samband med arkivtillsyn
enligt tillsynsplan

US 100 % 100 % Enkät
stickprovskontroll
och rapport

*formulering ändrad i jämförelse med budget med anledning av att dataskyddsombudet inte utför tillsyn enl.
ovan.
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4 Tillsyn och informationsförvaltning
4.3 Tillsyn och riktlinjer

Under 2021 genomförde Sydarkiveras arkivarier tillsyn på alla våra medlemmar, det var fokus
på Kultur och fritidsverksamheterna. Tillsynerna var helt digitala och bestod av två delar, 1 en
omfattande enkät, 2 ett webbmöte där resultatet gicks igenom och diskuterades med
berörda förvaltningar.

4.3.1 Prioriterade satsningar 2021:

Tillsynsområde för 2021 är Kultur och fritid.
Nytt enkätverktyg tillsynsenkäter, datalagring hos Sydarkivera och förbättrade möjligheter

till analys.
Översyn av mall för arkivmyndighet/arkivreglemente.
Planering av arbete för att ta fram ny strategisk verksamhetsplan att gälla från och med

2023.

Tyvärr fick satsningen på nytt enkätverktyg avbrytas då det inte uppfyllde behoven. Avbröts
efter beslut i ledningsgruppen.

4.3.2 Mätbara mål 2021 (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Genomföra planerade
inspektionsbesök under
året

100 % 85 % 100 % Uppföljning
ärenden

Andel förelägganden som
är åtgärdade inom utsatt
tid

50 % * Uppföljning
ärenden

Svarsfrekvens
självvärdering inför
inspektionsbesök

100 % 100 % Tillsynsenkäter
planerad tillsyn

Andel förbunds-
medlemmar som använt
checklista för arkivlokal

7 % 15% ** Enkät: ”Checklista
för arkivlokal”
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Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Andel förbunds-
medlemmar som använt
verktyg för självvärdering

52 % 50 % ** Enkät:
”Självvärdering för
arkivansvariga”

Arkivombudens upplevda
nöjdhet, stöd från
Sydarkivera (skala från 1–
5)

3,7 3,5 ** Enkät: ”Utvärdering
för arkivombud”

*Inga förelägganden under 2021
** Ingen har använt självvärderingsenkäten på grund av annat upplägg med tillsynen.

4.4 Utbildning och pedagogik (bastjänst)
4.4.1 Prioriterade satsningar 2021:

Ny paketering av grundutbildningar för olika målgrupper
Fler webbutbildningar för att underlätta för förbundsmedlemmarna att ta del av

utbildningsutbudet
Intern ild- och dokumentdatabas för webben och wikin

4.4.2 Mätbara mål (effektmål)

Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Statistik utbildningar:
deltagande kommuner/år

85 % 50 % 91 % Statistik deltagar-
bokningar

Beläggningsgrad lärarledda
utbildningar

73 % 75 % * Statistik boknings-
system

Deltagarnas nöjdhet,
lärarledda på plats-
utbildningar (graderas på
en skala 1–5)

- 4.0 ** Sammanställt
resultat från
kursutvärdering.

Deltagarnas nöjdhet,
webbutbildningar
(graderas på en skala 1–5)

4.1 4.0 4.4 Sammanställt
resultat från
kursutvärdering.

Användarnas nöjdhet, Baslinje *** Enkät utvärdering
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* Inte mätbart pga att vi bara har haft webbutbildningar.
** Inga på platsutbildningar genomfördes på grund av pandemin
*** Frågan kom inte med i utvärderingsenkäten för året.

4.5 Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst)
4.5.1 Prioriterade satsningar 2021:

Integration mellan bokningssystem och ekonomisystem för att förenkla fakturahantering.
Utvärdering av utbildningsutbudet och den anslutande tjänsten

Integrationen mellan bokningssystem och ekonomisystem skjutet på framtiden pga
förändrade prioriteringar.

4.5.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Kostnadstäckning avgifter
lärarledda utbildningar

75 % 75 % 100 % Statistik boknings-
system

Beläggningsgrad lärarledda
utbildningar

75 % 75 % * Statistik boknings-
system

Deltagarnas nöjdhet, på
plats-utbildningar
(graderas på en skala 1–5)

- 3,5 ** Kursutvärdering

Deltagarnas nöjdhet,
lärarledda webbutbildningar
(graderas på en skala 1–5)

- 3,5 4,2 Kursutvärdering

*Irrelevant pga online-utbildningar

inspelade utbildningar
(graderas på en skala 1–5)

räknas ut Sydarkivera

Nöjdhet, användare
handbok på webben (wiki)
(graderas på en skala 1–5)

3.9 4.0 3.6 Enkät utvärdering
Sydarkivera.
Uppdateringsarbetet
stoppades och
utvecklingsarbetet
kunde inte slutföras.

Nöjdhet, användare korta
informationsfilmer
(graderas på en skala 1–5)

4.2 4.0 4.2 Enkät utvärdering
Sydarkivera
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** Hade inga på plats-utbildningar pga pandemin

4.6 Verksamhetsstöd och rådgivning
4.6.1 Prioriterade satsningar 2021:

Uppdatering av de olika flikarna i mallen för informationshanteringsplan
(dokumenthanteringsplan), VerkSAM Plan i samband med nätverksträffar.

Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så att vanliga
frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer finns)

Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.

Kundstödssystemet ligger enligt planeringen som en del av projektet Arkivcentrum.

4.6.2 Mätbara mål 2021 (effektmål)

Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Statistik nätverksträffar och
temadagar: deltagande
kommuner/år

88 % 75 % 97 % Statistik deltagar-
bokningar

Beläggningsgrad
nätverksträffar

75 % * Statistik boknings-
system

Deltagarnas nöjdhet,
nätverksträffar i Alvesta
(graderas på en skala 1–5)

4.0 4.0 3.9** Kursutvärdering

Förbundsmedlemmarnas
upplevda nöjdhet
verksamhetsstöd/rådgivning

4.2 4.0 4.2 Enkät utvärdering
Sydarkivera

Användning av VerkSAM Plan 75 % 40 % 90 % Enkät kontaktpersoner
Användning av VerkSAM
Beskrivning

47 % 40 % 36 %*** Enkät kontaktpersoner

Användning av VerkSAM
Diarium

53 % 40 % 45 % Enkät kontaktpersoner

Statistik beslutade
informationsplaner (samtliga
eller de flesta
förvaltningar/bolag)

100 % 50 % 90 % Enkät kontaktpersoner

Statistik nyligen uppdaterade 59 % 50 % 64 % Enkät kontaktpersoner
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* Irrelevant pga digitala nätverksträffar
** Nätverksträffarna hölls via zoom.
*** Fler än förväntat har egna mallar för arkivbeskrivning som de använder istället.

4.7 Digitala arkivleveranser
4.7.1 Prioriterade satsningar 2021

Internutbildning i leveransprocessen
Dokumentation i Sydarkiveras Wiki.  
Arbete med att införa de nya leveranstyper som beslutats om i inriktningsbeslut från

förbundsstyrelsen 2019:
o Inaktiva ärende- och dokumenthanteringssystem
o Export från aktiva ärende- och dokumenthanteringssystem
o Inaktiva personalsystem
o Komprimerad audio/video
o Digitala fotografier i filkatalog
o Digitala dokument i filkatalog

På grund av omprioritering har arbetet med dokumentation fördröjts.

4.7.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2021

Metod

Leveranser godkända utan
komplettering/omleverans

80 % 75 % 100 % Statistik kontroller

Årlig insamling av
förbundsmedlemmars
externa webbplatser, andel
godkända insamlingar

100 % 90 % 100 % Redovisning av
resultat
webbinsamling

Handläggningstid från
överföring till godkännande

Baslinje
räknas ut

3,4 mån Uppföljning
ärenden

5 Centralarkiv och digitisering

informationsplaner (samtliga
eller de flesta förvaltningar/
bolag)
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5.1 Långsiktiga mål

De långsiktiga målen kommenteras separat i driftsredovisningen i årsredovisningen.

5.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet)

Förbundet har under året tillhandahållit tjänsten till Region Blekinge samt Oskarshamn,
Vadstena, Vimmerby, Karlskrona, Torsås och Östra Göinge kommuner.

5.2.1 Prioriterade satsningar 2021

Utbyggnad arkivcentrum Bräkne Hoby. Förberedelser innefattande bland annat nya avtal
för den anslutande tjänsten, planering och verksamhetsutveckling, personalplanering och
verksamhetsplanering depå, rutinbeskrivningar inom depån, personalplanering och
lokalförsörjningsplanering.

Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.
Bibehålla god service gentemot allmänheten och förbundsmedlemmarnas verksamheter

även under projektperioden

Beslut gällande arkivcentrum fattades under hösten 2021 och är inte längre aktuellt i Bräkne
Hoby. I stället pågår projektering och framtagande av koncept för ett arkivcentrum i Alvesta.
Ordinarie verksamhet i kommunerna har fortgått enligt tidigare med diverse arkivgöromål,
däribland översyn och komplettering av förteckningar, gallring samt utlämnande av allmän
handling. Med anledning av att det strategiska beslutet om lokalisering dröjer, har den
verksamhetsplanering som nämns i punkten överst till stora delar ännu inte kunnat påbörjas.
Förberedelse inför införande av nytt kundstödssystem har gjorts planenligt under 2021.
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5.2.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat
2021

Metod

Handläggningstid för
utlämnande

1,9 dagar 2 dagar 2 Dagar Analys av statistik
av ärenden
hanterande
utlämnande.

Överklagade beslut där
överinstans ändrat beslutet

0 0 0 I samband med
årsredovisningen
ska överklagade
beslut där
överinstans ändrat
beslutet redovisas
och kommenteras.

5.3 På-plats stöd förbundsmedlems arkiv

Förbundet har under året fortsatt arbetet i Vimmerby, Oskarshamn, Östra Göinge, Vadstena,
Ydre, Boxholm samt Karlskrona kommun. Verksamheten innebär

5.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs

Under året har ett mindre projekt genomförts i ett kommunalt bolag i Östra-Göinge.

5.3.2 Vård analoga arkiv

Kommunarkivet i Östra-Göinge har flyttats till hyrd plats i Bräkne-Hoby. Den personal som
tidigare var placerad i Broby har flyttats med. Åtagandet gentemot Östra-Göinge har utökats
då även bygglovsarkivet har tagit emot och hanteras numera från Bräkne-Hoby. Arbetet har
inneburit att materialet fryst ned och flyttats i 4 leveranser. Allt material är uppställt och
tillhandahålls från Bräkne-Hoby.

5.4 Digitisering analoga arkiv

Under året mindre försök har gjort med digitalisering av mikrofiche. För storskalig satsning
behöver området djupare analyseras och införskaffning av scanningsapparatur inhandlas.
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5.5 Tillgänglighet till arkivinformation
5.5.1 Prioriterade satsningar

Tillgängliggöra material som kan publiceras
Förberedelser med behovsanalys och likande inför införande av ”Forskarsal på webben”

Utlämnadesystem för webb och databaser/register för enklare sökning hanteras inom ramen
för projektet Utökad bevarandeplattform.

5.5.2 Mätbara mål (effektmål)
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat 2021 Metod

Statistik, (samtliga eller de
flesta myndigheter har
arkivbeskrivningar)

40 % 40 % 32 % Enkät central
arkivfunktion

Statistik, förtecknade arkiv i
centralarkiv/kommunarkiv
(arkiv förtecknas fortlöpande)

40 % 40 % 35 % Enkät central
arkivfunktion

Centralarkiv/kommunarkiv
uppgifter levereras till NAD
(Nationell ArkivDatabas)

40 % 40 % 30 % Enkät central
arkivfunktion

6 IT- och utveckling
6.1 Teknisk plattform bevarandesystem
6.1.1 Prioriterade satsningar

Teknisk kravställare och projektdeltagare i samband med projekt utbyggnad arkivcentrum
Bräkne Hoby

Uppsättning av ny produktionsmiljö för bevarandesystemet, hårdvara i form av server- och
disksystem med tillhörande bakomliggande system för virtuella servrar, säkerhetskopiering,
loggkontroll med mera. Ersätter den ursprungliga produktionsmiljön från 2016.

Prestandakluster för tidskrävande operationer på informationspaket, beräkning och
kontroll av checksummor för fixering av informationspaket.

Vidareutveckling av extern testbädd för automatiserade testslingor, i anslutning till
projektet E-ARK3 samt andra relevanta externa projekt och samarbeten.
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Arkivcentrum utreds nu gällande placering i Alvesta och inte i Bräkne Hoby efter beslut i
förbundsstyrelsen. IT-och utvecklingsenheten deltar med anledning av detta i det utredande
arbetet som emellertid, mha placeringsfrågan ligger något senare i tiden.

6.1.2 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)

Resultat
2020

Målvärde
2021

Resultat 2021 Metod

Minskad tid processa
vårdjobb digitala arkivet
(förbättrad prestanda)

- Baslinjer
räknas ut

*

*Uppdaterad mottagning för digitala arkivleveranser införs 2022 inom projektet Utökad bevarandeplattform
2021–2023, någon kontrollerad mätning av tid har därför ännu inte genomförts.



Kommunalförbundet Sydarkivera 2022-03-10
Förtroendevalda revisorer

Förbundsfullmäktige

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, utsedda revisorer, har granskat Kommunalförbundet Sydarkiveras verksamhet under år 2021.
Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna. 

Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräck-
lig intern kontroll.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning.

Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar:

Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamhet-
en på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig. 
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finan-
siella mål som fullmäktige uppställt. Vi kan utifrån årsredovisningens återrapportering inte 
bedöma huruvida utfallet för verksamhetsmålen är förenligt med de mål fullmäktige beslu-
tat då de inte utvärderas.

Vi tillstyrker att

Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrel-
sen för verksamhetsåret 2021.
Vi tillstyrker att årsredovisning för 2021 godkänns.

Vi åberopar följande för vår bedömning:

Vi har genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär läsning av protokoll och inter-
vju med representanter för förbundets ledning. Följande rapporter har avlämnats under året:

Granskning av delårsrapport



Kommunalförbundet Sydarkivera 2022-03-10
Förtroendevalda revisorer

Granskning av förbundets styrning, kontroll, rapportering, samråd och samverkan med 
medlemskommunerna
Granskning av årsredovisning
Granskning av God ekonomisk hushållning

Alvesta den 10 mars 2022

Pål Wetterling                 Kerstin Petersson               Ingela Frid         
Av Karlskrona kommun              Av Tingsryds kommun         Av Östra Göinge kommun     
utsedd revisor     utsedd revisor   utsedd revisor
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-
31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats: 

Område Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse Ja 

Resultaträkning Ja 

Balansräkning Ja 

Kassaflödesanalys Ja 

Noter Ja 

Driftredovisning Ja 

Investeringsredovisning Ja 

Sammanställda 
räkenskaper 

ET  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekonomiska 
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till medlemskommunerna inför 
behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av 
årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och kommunalförbund i 
Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta 
slag av granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen har fastställts av styrelsen 2022-03-04. Rapportens 
innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom.  
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Granskningsresultat 
Räkenskaper
Resultaträkning 
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.  

Balansräkning 
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.  

Vi lämnar rekommendation till förbundet att utifrån RKR R5 leasing, kartlägga vilka 
hyresavtal som ska klassas som finansiell leasing och redovisa dem i enlighet med 
rekommendationen.  

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Noter 
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Bedömning

Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.  

Driftredovisning 
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation 
R14. 

Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 

1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och olika verksamheter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menas resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
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investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper. 

Bedömning 
Kraven på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på kommunalförbundets 
verksamhet och bedöms således inte.

Annan information 
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar sida 1–10.  

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1–10 i alla väsentliga avseenden med 
övriga delar i årsredovisningen.  

2022-03-10 

Mattias Johansson      Stefana Vasic 
___________________________            __________________________ 
Auktoriserad revisor     Projektledare

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





KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefax: 
641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Delegationsprotokoll Sida 1 (1)

Datum

2022-05-06
Vår beteckning

KS/2021:345

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Svar på motion om behov av
pendlarparkeringar
Ordförandens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med
hänvisning till service- och tekniknämndens 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

2022-05-06
Vår beteckning

KS/2021:345Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Svar på motion om behov av pendlarparkeringar

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Ann-Charlott Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C) och
Claudia Grathwohl (C) har lämnat in en motion om behov av pendlarparkering. Motionen
utmynnar i följande yrkande:

”Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.”

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden som på sitt sammanträde 2022-04-
21 § 29 beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Detta med motiveringen att samhällsbyggnadsförvaltningen redan har uppdraget att
utreda pendlarparkering i tätorten Katrineholm och kransorterna i styrdokumentet
”Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun.” Utredningen var påbörjad när
Centerpartiets motion skickades in och Katrineholms kommun kommer att anordna
pendlarparkering i tätort och kransorter under år 2022.

Ärendets handlingar
Service- och tekniknämndens beslut, 2022-04-21 § 19

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-05

Motion om behov av pendlarparkeringar, 2021-10-25

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än den som framkommit i
remissvaret.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Motionärer

Akt



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Service- och tekniknämnden 2022-04-21 1 (1)

§ 19 STN/2022:30  

Yttrande över motion om behov av pendlarparkeringar

Service- och tekniknämndens beslut

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
och föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Centerpartiet har lämnat in en motion om behov av pendlarparkering. Motionen
utmynnar i följande yrkande:

”Att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan uppdraget att utreda pendlarparkering i
tätorten Katrineholm och kransorterna i styrdokumentet ”Parkeringsstrategi för
Katrineholms kommun.” Utredningen var påbörjad när Centerpartiets motion skickades
in. Katrineholms kommun kommer att anordna pendlarparkering i tätort och kransorter
under år 2022.

Ärendets handlingar

Ordförandeförslag daterat 2022-04-08

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2022-04-
05

Motion från centerpartiet om behov av pendlarparkeringar daterad
2021-10-25

Service- och tekniknämndens överläggning

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Torbjörn
Eriksson (C) och Ingvar Larsson (SD) samt infrastrukturchef Johnny Ljung.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Akten
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Datum

2022-04-05
Vår beteckning

STN/2022:30SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Stab
Mottagare:

Service- och tekniknämnden
Vår handläggare

Johnny Ljung
Handläggare telefon

0150–57000
Handläggare e-post

Johnny.Ljung@katrineholm.se

Yttrande över motion om behov av pendlarparkering

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion om behov av pendlarparkering. Motionen utmynnar i
följande yrkande:

”Att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan uppdraget att utreda pendlarparkering i tätorten
Katrineholm och kransorterna i styrdokumentet ”Parkeringsstrategi för Katrineholms
kommun.” Utredningen var påbörjad när Centerpartiets motion skickades in. Katrineholms
kommun kommer att anordna pendlarparkering i tätort och kransorter under år 2022.

Ärendets handlingar
Motion från centerpartiet om behov av pendlarparkeringar, 2021-10-25

Ärendebeskrivning
Med pendlarparkering menas parkeringsplatser som är till för byte mellan olika trafikslag
och som främst är avsedda att användas i samband med resor till arbete eller studier. De
parkeringsplatser som ska underlätta byte till kollektivtrafik benämns oftast som
pendlarparkering, och för byte till bil benämns som uppsamlingsparkering (företeelserna
kan även ske på samma parkeringsplats). Parkeringarna kan vara placerade i utkanten av
centralorten, i kransorter, men också centralt i anslutning till kollektivtrafik. Parkeringen
syftar till att underlätta för att bil endast ska användas då det ”är nödvändigt” och på det
sättet bidra till ett hållbart resande (SKL 2016:36). Om det är ett stort utbud av platser, eller
om ingen reglering sker, ökar risken för att parkeringen används för andra ändamål än de
avsedda. Det kan därför vara betydelsefullt att genom reglering i tid eller kostnad påverka
användarna så att parkeringen används så effektivt som möjligt.

Johnny Ljung
Infrastrukturchef

Beslutet skickas till:



Tjänsteskrivelse Sida 2 (2)

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum

2022-04-05

Vår beteckning

STN/2022:30
Ä Ö

Kommunstyrelsen

Akten



Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Inger Fredriksson (C) Ann-Charlotte Olsson (C)

Victoria Barrsäter (C) Anders Gölevik (C) Claudia Grathwohl (C)
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Datum

2022-05-17
Vår beteckning

KS/2022:171 - 1.4.1 - Mål-
och ekonomistyrning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Mottagare:

Vår handläggare

Anna Marnell
Handläggare telefon

0150-570 04
Handläggare e-post

Anna.Marnell@katrineholm.se

Tertialrapport 2022 Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen lägger tertialrapporten 2022 för Katrineholms kommun till

handlingarna.

2. Kommunstyrelsen beslutar att under 2022 kompensera viadidaktnämnden med
70 000 kr, vård- och omsorgsnämnden med 300 000 kr, bildningsnämnden med
1 220 000 kr samt service- och tekniknämnden med 3 530 000 kr för ökade
driftskostnader till följd av den höga inflationsnivån. Medlen tas från de finansiella
posterna. Frågan om inflationskompensation för kommande år hänvisas till
beredningen av övergripande plan med budget 2023-2025.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en tertialrapport som överlämnats till
kommunstyrelsen. Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande
redogörelse för perioden den 1 januari till och med den 30 april 2022.

Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur kommunens verksamheter ligger till i
förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten
samt ge ett första underlag inför den kommande budgetprocessen. Det är vad som
beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 som
tertialrapporten svarar upp gentemot.

Tertialrapportens huvudsakliga fokus är att beskriva eventuella avvikelser i kommunens
verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att verksamhet som är i fas
med den plan som fastställts för året inte kommenteras i någon större utsträckning. I
tertialrapporten görs inte heller någon bedömning av resultatmålen.

Förvaltningarna lämnar underlag för den kommunövergripande tertialrapporten.
Tertialrapporten är en fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och har därför inte
nämndbehandlats. I tertialrapporten görs inte någon uppföljning av verksamheter som
bedrivs genom kommunala bolag eller kommunalförbund.

Mot bakgrund av den höga inflationsnivån har en analys gjorts i tertialrapporten av de
sammantagna effekterna av pris- och kostnadsökningar per nämnd. I övergripande plan
med budget 2022-2024 kompenserades nämnderna för en generell pris- och kostnads-
ökning på 1 procent. I samband med tertialrapporten föreslås kommunstyrelsen ta beslut
om att under 2022 kompensera nämnderna för de överskjutande kostnadsökningar som
uppstått  till följd av den ökade inflationen, genom medel som tas från finansiella poster.
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum

2022-05-17

Vår beteckning

KS/2022:171 - 1.4.1 - 
Mål- och 
ekonomistyrning

Ö

Ärendets handlingar
Tertialrapport 2022 för Katrineholms kommun

Regina Jalvemyr
Ekonomichef

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder



Tertialrapport 2022
Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen 2022-05-19
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Översikt över verksamhetens 
utveckling 
Inledning 
Tertialrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden den 1 januari till 
och med den 30 april 2022. Syftet med tertialrapporten är att stämma av hur kommunens verksamheter 
ligger till i förhållande till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten samt 
ge ett första underlag inför den kommande budgetprocessen. Det är vad som beslutats i Kommunplan 
2019-2022 och Övergripande plan med budget 2022-2024 som tertialrapporten svarar upp gentemot.  

Tertialrapportens huvudsakliga fokus är att beskriva eventuella avvikelser i kommunens verksamheter 
samt åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att verksamhet som är i fas med den plan som fastställts 
för året inte kommenteras i någon större utsträckning. I tertialrapporten görs inte heller någon bedöm-
ning av resultatmål eller rapportering av indikatorer.  

Förvaltningarna lämnar underlag för den kommunövergripande tertialrapporten. Tertialrapporten är en 
fördjupad månadsrapport till kommunstyrelsen och har därför inte nämndbehandlats. I tertialrapporten 
görs inte någon uppföljning av verksamheter som bedrivs genom kommunala bolag eller kommunal-
förbund. 

Verksamhetens utveckling 
Kommunsektorn gjorde under 2021 ett väldigt bra resultat. Det goda ekonomiska läget ser ut att fortsätta 
även under 2022. Den huvudsakliga orsaken till det är att löneökningstakten på den svenska arbetsmark-
naden ökar markant, vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget och ger även i år en positiv avvikelse i 
skatteprognosen. Den senaste skatteprognosen visar på ökade skatteintäkter för Katrineholms kommun 
motsvarande ca 29 mnkr jämfört med den beslutade budgeten för perioden. 

För årets fyra första månader uppgår kommunens totala budgetavvikelse till 88,1 mnkr. Helårsprognosen 
visar på en avvikelse mot budget på 48,2 mnkr, vilket ger ett prognostiserat resultat på 106,8 mnkr för 
2022. Nämndernas samlade budgetavvikelse uppgår till 21,1 mnkr. Nämndernas samlade helårsprognos 
är negativ och uppgår till -6,5 mnkr i jämförelse mot budget. Finansförvaltningens budgetavvikelse 
uppgår till 67,0 mnkr samtidigt som helårsprognosen är 54,7 mnkr. 

Av kommunens budgeterade medel för investeringar i verksamheterna har 9 procent nyttjats fram till 
sista april. För de investeringar som ingår i exploateringsverksamheten har 24 procent nyttjats. Under 
perioden har ett antal projekt startats och planen är att de flesta projekt kommer att påbörjas under året. 

Antalet årsarbetare har ökat med motsvarande 33 heltidstjänster jämfört med motsvarande period förra 
året. Fler anställda är en förklaring till ökningen av lönekostnaderna, men den främsta anledningen är 
löneöversynen för 2021 som uppgick till drygt 2 procent. Därutöver ses en ökning av övertidsuttag, vilket 
är en följd av pandemin. Totalt ökade lönekostnaderna med 27 mnkr eller 4,7 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år.  

Sjukfrånvaron var i mitten av januari 2022 mycket hög, nästan på samma nivå som under pandemins 
inledning våren 2020. I februari och mars minskade sjukfrånvaron succesivt, för att i slutet av april ligga 
på samma nivå som 2019, det vill säga före pandemin. 

Den kommunala koncernen 
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs genom kommunens nämnd- och förvaltningsorganisa-
tion samt genom två helägda bolag. Delar av den kommunala verksamheten bedrivs i samverkan med 
andra kommuner genom gemensamma nämnder och kommunalförbund. Verksamhet bedrivs också 
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genom flera samägda företag. En översiktlig bild av den kommunala verksamheten visas i organisations-
schemat nedan.

*Ägs genom koncernbolag. **Ingår ej i kommunkoncernens sammanställda redovisning i årsredovisningen.

Under perioden har inga förändringar skett gällande den övergripande organisationsstrukturen för 
kommunkoncernen eller kommunens nämndsorganisation. Vissa mindre interna förändringar har skett:

Förberedelser har inletts inför den nya överförmyndarnämnden som inrättas från och med 2023, där 
chef rekryterats som tillträder i början av juni.

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen pågår rekrytering av förvaltnings-/näringslivschef. Tjänster till 
den nybildade fastighetsavdelningen har rekryterats och avdelningen kommer från och med maj att 
vara fullt bemannad.

Inom bildningsförvaltningen har vissa förändringar i ledningsstrukturen inom gymnasieskolan gjorts. 
En mindre justering av programfördelningen inom KTC har genomförts och på Lindengymnasiet har 
en biträdande rektor tillsatts. Planering pågår inför höstterminen då Östra skolan och Västra skolan 
slås samman och flyttar in i den gemensamma och nybyggda Stensättersskolan. I samband med 
detta flyttar också en del av grundsärskolan in i Stensättersskolan.

Inom service- och teknikförvaltningens avdelning Mat och måltider har kökschefernas 
ansvarsområden utökats och samtliga har nu fullt arbetsmiljöansvar. Organisationsstrukturen är nu 
likvärdig för samtliga kök, med en kökschef som närmaste chef och en enhetschef i organisationen.
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
I detta avsnitt beskrivs förhållanden som är viktiga för att bedöma kommunens resultat och ekonomiska 
ställning per den 30 april 2022. Även volymutvecklingen inom olika verksamhetsområden sammanfattas. 

Samhällsekonomiska förutsättningar  
Kommunsektorn gjorde under 2021 ett väldigt bra resultat. Det goda ekonomiska läget ser ut att fortsätta 
även under 2022. Den huvudsakliga orsaken till det är att löneökningstakten på den svenska arbetsmark-
naden ökar markant, vilket ökar det kommunala skatteunderlaget och där med har skatteprognoserna 
reviderats upp. BNP beräknas inte stiga nämnvärt under 2022 i de senaste prognoserna utan det som till 
synes är en hög tillväxt i år är i själva verket en fortsatt effekt av den höga tillväxten under 2021.  

I februari togs de flesta restriktionerna med anledning av Covid-19 bort i Sverige. Återhämtningen på 
arbetsmarknaden ser ut att fortsatta. Sysselsättningen i Sverige har fortfarande en del att hämta in efter 
det som pandemin och restriktionerna medförde, det gäller främst tjänstesektorn. Detta kommer driva 
upp antalet arbetade timmar vilket fortsätter gynna lönesumman och skatteunderlaget.  

I början av 2022 förväntades inflationen minska till följd av sjunkande energipriser och uppluckring av 
flaskhalsar för import och export. Utvecklingen av inflationen har under de första månaderna 2022 gått åt 
motsatt håll. Energi-, transport- och drivmedelskostnader, som hittills mest påverkat tillverknings-
industrin, spiller nu allt mer över på konsumenterna – med höga prisökningar på fler varor som följd. 
Rysslands invasion av Ukraina är starkt bidragande till de stigande energi- och råvarupriserna. Dessa 
prisökningar påverkar den kommunala verksamheten i hög grad. 

Den höga inflationen påverkar också räntenivåerna. Genomsnittsräntan, inklusive derivat, för den totala 
låneskulden i kommunsektorn ökade från 0,85 procent för fjärde kvartalet 2021 till 0,88 procent för första 
kvartalet 2022. Detta är den första ökning som någonsin registrerats i en tidsserie som påbörjades 2015. 
Investeringsnivåerna i offentlig verksamhet har varit höga de senaste åren men väntas avta något 
framöver till följd av stigande räntor och den demografiska utvecklingen.   

Verksamhetsrapport 

Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning 
Befolkningsstatistiken för första kvartalet visar att antalet invånare i Katrineholms kommun har minskat 
med 92 personer sedan årsskiftet. Totalt hade kommunen 34 672 invånare per 31 mars 2022. De tydli-
gaste trenderna i statistiken är att det föds färre barn samtidigt som inflyttningen har minskat under 
perioden. För att möta utvecklingen fortsätter arbetet med att bygga fler och attraktiva bostäder, ge bra 
förutsättningar till befintliga företag att utvecklas och växa samt locka nya företag att etablera sig i 
kommunen.  

Läget på arbetsmarknaden har förbättrats. Arbetslösheten i Sörmland var 9,6 procent i mars 2022, en 
minskning med 1,3 procentenheter jämfört med samma tidpunkt 2021. Det har bidragit till minskade 
verksamhetsvolymer inom både vuxenutbildning och arbetsmarknad. Samtidigt bedöms många av de 
deltagare och elever som kvarstår behöva ett allt större individuellt stöd för att komma vidare i sin 
utveckling. 

Inom försörjningsstödet har antalet ärenden och kostnaderna fortsatt att minska. Jämfört med samma 
period 2021 har kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd minskat med 2,5 mnkr. Antalet hushåll med 
försörjningsstöd har minskat med 17 procent. Det innebär även att det är 120 färre barn som ingår i 
hushåll med försörjningsstöd. Antalet unga vuxna 18-24 år med försörjningsstöd har minskat med 
27 procent.  
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Ett arbete pågår för att omvandla försörjningsstöd till anställningar. Kommunens kostnad för individens 
försörjningsstöd växlas mot att betala mellanskillnaden mellan lönen och Arbetsförmedlingens lönesub-
vention. I mars gjordes även en kartläggning av ärendena inom försörjningsstöd för att se vilka insatser 
som saknas. Det som främst bedöms behövas är aktiv utredning av hälsostatus och arbetsförmåga. 
Kommunen kommer att ansöka om medel hos samordningsförbundet RAR för en utredningsfunktion 
som kan bedöma arbetsförmåga. Syftet är att fler hushåll ska kunna bli självförsörjande genom arbete 
eller sjukersättning/aktivitetsersättning. 

Attraktiva boende- och livsmiljöer 
Byggnation pågår av bostäder i flera områden med en variation av bostadstyper och upplåtelseformer. 
Bostadsbyggandet möjliggör både ökad inflyttning och ökad rörlighet på bostadsmarknaden framöver. 
Planarbete pågår också för ytterligare bostadsbyggande. 

Antalet inkomna bygg- och anmälningsärenden är fortsatt mycket högt, cirka 30 procent högre än 
genomsnittet för åren 2016-2021. Ett större bygglovsärende som beviljats under perioden gäller tre 
serverhallar på fastigheten Sothönan 21, som sammantaget uppgår till drygt 80 000 kvadratmeter. 
Bedömningen är att antalet inkomna bygglovsärenden kommer att minska framöver, bland annat på 
grund av höjda räntor och stigande priser för byggmaterial. Arbetet med att digitalisera detaljplane-
processen fortsätter och upphandling pågår av ett system för att arbeta med digitala planbeskrivningar. 
Även utvecklingen av kommunens externa och interna karta fortsätter med nya funktionaliteter som 
gynnar hela den kommunala organisationen. 

En stark och trygg skola för bättre kunskaper 
I början av året drabbades både förskola och skola hårt av pandemin med hög sjukfrånvaro hos både 
barn, elever och personal. Förskolor tvingades hålla stängt i perioder och i flera klasser inom grund-
skolans lägre åldrar togs beslut om hemundervisning. Inom både grundskolans år 7-9 och gymnasie-
skolan bedrevs distansundervisning.  

Mycket tyder på att årets årskurs 9 med största sannolikhet inte kommer att nå lika höga resultat som 
förra årets årskurs 9. Årskullen hade svagare resultat redan då de började årskurs 7 och har också 
påverkats av pandemin under hela sin högstadietid. På nationell nivå talar man om ett kunskapstapp som 
skett under pandemin. Detta kunskapstapp har dock inte påverkat alla elever på samma sätt, utan 
förstärker ofta de befintliga sociala skillnader som finns. Elevernas hemförhållanden har under pandemin 
haft stor betydelse för möjligheterna till lärande. Hur eleverna har klarat utmaningarna är också mycket 
individuellt. 

Till följd av sjunkande födelsetal och minskad inflyttning minskar nu antalet barn på kommunens 
förskolor. Det innebär att volymanpassningar av både lokaler och personal behöver genomföras. Även 
inom grundskolan syns nu ett sjunkande antal elever till följd av minskad inflyttning och ökad utflyttning 
av barn i grundskoleåldern.  

Andelen behörig personal i både förskola och fritidshem är fortsatt låg, vilket påverkar möjligheterna att 
bedriva verksamhet med hög pedagogisk kvalitet för alla barn. Kompetensutvecklingsinsatser i olika 
former pågår, bland annat med hjälp av medel från kommunens integrationsfond och olika statsbidrag. 

Sedan merparten av de nationella restriktionerna mot covid-19 togs bort i början av februari har en 
successiv återgång till ett normalläge skett inom Viadidakts verksamheter.  

I januari beviljade Skolverket 1,8 mnkr till Viadidakt för att i samverkan med Flens kommun bedriva ett 
utvecklingsarbete kring lärcentrum för vuxenstuderande under 2022. Syftet är att skapa en enhetlig 
stödverksamhet som ett komplement till ordinarie undervisning. Detta ska uppnås genom att samman-
föra befintliga stödfunktioner och komplettera med nya roller. Utifrån erfarenheterna från fjolårets 
satsning ingår bland annat ett visst IT-stöd i arbetet, detta för att stötta elever att komma igång digitalt. 

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutade i januari att inte bevilja starter för flera utbildningar som 
Campus Viadidakt har varit med och ansökt om. Beslutet, som gällde utbildningarna fastighetsförvaltare, 
.NET Developer och optikerassistent, förklarades bland annat med att medverkande företag inte 
bedömdes kunna erbjuda tillräckligt många praktikplatser. Viadidakt har initierat ett arbete med att 
undersöka vilka nya utbildningar som ska sökas till Katrineholm och Vingåker inför 2023. 
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Trygg vård och omsorg 
Arbetet med att färdigställa Strandgårdens renovering har försenats på grund av problem med 
leveranser av teknisk utrustning. Aktuellt planerat datum för färdigställande inklusive slutbesiktning och 
kompletteringar är augusti och från september planeras verksamheterna flytta in. Dufvegårdens kök 
planerades öppna våren 2022 men kommer istället öppnas vid höstterminens start. Fram till dess 
kommer olika event arrangeras för de boende. Planering inför upphandlingen av Furulidens renovering 
har pågått under våren och är i sitt slutskede. Boendeplanen för äldreomsorgen som sträcker sig till 2027 
påverkas av faktorer som upphandling och förändrade behov i verksamheten och har i dagsläget en viss 
förskjutning i tid. 

Regeringen har föreslagit ett införande av fast omsorgskontakt med start den 1 juli 2022. Hemtjänstens 
enheter har under våren arbetat med att ta fram arbetssätt inför ett införande av fast omsorgskontakt. 
Flera av enheterna har förberett och påbörjat implementering av mindre arbetsgrupper inom ramen för 
den större gruppen. Detta förväntas leda till ökad kontinuitet att det i sin tur ska leda till ökad möjlighet 
till delaktighet och inflytande samt till att fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse 
kring bemötande, förtroende och trygghet. 

Vård- och omsorgsförvaltningens arbete utifrån mål och prioriteringar i nämndens plan med budget har 
under perioden i stort gått enligt plan. Arbetet med en förbättrad hälsa för förvaltningens medarbetare är 
ett prioriterat område att arbeta med. Under årets första två månader har sjukfrånvaron varit hög och 
ytterligare insatser varit nödvändiga. Exempelvis har en särskild insats startats upp där enhetscheferna 
med stöd av HR och företagshälsovården följer upp medarbetare med flera tillfällen med korttidsfrånvaro 
under året. Ett arbete utifrån tjänstedesign har också inletts, en utvecklingsprocess där medarbetare och 
chefer tillsammans tar fram lämpliga insatser.  

Inom socialförvaltningen pågår ett aktivt arbete med förändrade arbetssätt som börjar ge resultat.  
En mängd aktiviteter har genomförts, bland annat analys av KPB (kostnad per brukare). Det har gett ett 
bra underlag att arbeta vidare med och alla enheter har arbetat fram handlingsplaner. Ett arbete utifrån 
metoden tjänstedesign har påbörjats för att identifiera vilka behov av tidiga insatser som finns. 
Föräldramottagning med råd och stöd utan biståndsbedömning har startats för att möta behovet av 
tidiga insatser. Klassrumsbesök på högstadiet har genomförts för att informera om verksamheterna och 
om vilket stöd som erbjuds unga. På gymnasiet har digitala klassrumsbesök med information och frågor 
om HBTQI genomförts.  

Antalet anmälningar gällande barn och unga under perioden var i stort sett lika högt som under förra 
året. Anmälningarna ökade markant i mars men återgick till normalläge i april. Däremot har orsakerna till 
oro ändrats. Tidigare handlade anmälningarna till stor del om uppfostringsvåld men nu har det mer 
handlat om våld mellan ungdomar samt kriminalitet och bruk av droger. Arbetsgruppen för SIG (social 
insatsgrupp) har fått i uppdrag att se över samarbetet mellan samtliga parter och komma med förslag på 
förbättringar för att fler ungdomar ska kunna lämna en kriminell livsstil. För att förebygga kriminalitet och 
droganvändning bland ungdomar har SSPF-samordnare (socialtjänst, skola, polis och fritid) anställts i 
syfte att samordna tidiga insatser. 

I början av 2021 ökade antalet barn- och ungdomsplaceringar. Under sommaren och hösten arbetade 
förvaltningen aktivt för att minska antalet vårddygn och utveckla insatser på hemmaplan, vilket gav effekt. 
Nu under årets första fyra månader 2022 har antalet placeringar ökat igen, och då främst ungdomar som 
placeras på SIS (statens institutionsstyrelse) utifrån svår problematik. Några av dessa kom hem under 
hösten, men insatserna på hemmaplan har inte varit tillräckliga. Dock har antalet vårddygn minskat 
jämfört med föregående år. Det har även skett en ökning av antalet barn och ungdomar som placeras i 
konsulentstödda familjehem. En anledning är att det är svårt att rekrytera nya familjehem då de barn och 
unga som placeras idag har komplex problematik i kombination med någon NPF-diagnos (neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar). 

I början av året ökade antalet placeringar av vuxna, men har i mars och april minskat något igen. 
Problematiken hos klienterna har succesivt förändrats till att i större utsträckning handla om psykisk 
ohälsa utan något uttalat missbruk och fler har svårigheter att klara och behålla ett eget boende. För att 
målgruppen ska kunna få rätt stöd pågår ett samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen, samt ett 
arbete med att hitta samverkansformer med regionen. 
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Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv 
Året inleddes med fortsatta pandemirestriktioner som påverkade kultur- idrotts- och fritidslivet. Det 
innebar även ekonomiska konsekvenser i form av minskade intäkter för bland annat Sportcentrum, som 
kommer bli svårt att hämta igen under året. En positiv trend kan dock ses då aktiviteter och arrangemang 
har kommit igång efter att restriktionerna upphävts. 

Den 9 februari gick det återigen att ha publik utan covidpass. Sedan dess har fokus legat på återstart av 
kulturen och en rad kulturarrangemang har genomförts på Kulturhuset Ängeln, Perrongen och Turbinen. 
Den 8 mars uppmärksammades internationella kvinnodagen tillsammans med flera föreningar. Kulturdag 
för barn genomfördes den 23 april med ett innehållsrikt program på Kulturhuset Ängeln. Samma dag 
lanserades kampanjen Katrineholm Läser. Tillsammans med föreningslivet arrangerades ett valborgs-
firande vid Djulö den 30 april. Även under sport- och påskloven har många aktiviteter ordnats på 
biblioteket, konsthallen och Lyckliga Gatorna. 

Biblioteket har inom sitt läsfrämjande uppdrag återupptagit ett rikt programutbud, med sagolördagar, 
återstart av bokcirklar och högläsning på bland annat Fettisdagen. Den läsfrämjande kampanjen 
Katrineholm läser lanserades i samband med en visning av konstutställningen Bygget och en föreläsning 
utifrån boken Tidstypiska kök & bad. Ett pop-up-bibliotek bestående av en lådcykel har varit ute i 
samband med en skogsfest arrangerad av Lyckliga Gatorna och vid Gröna Kulle Runt, +Katrineholms 
motionslopp för barn. Inom uppdraget för hälsoåret har flera medarbetare på biblioteket utbildats i 
poesigympa, som sedan har framförts i olika forum, till exempel ute i föreningslivet, på interna möten 
inom kommunen och inom programverksamheten. 

Servicen Boken kommer har utvecklats med Talboken kommer, där distributionen av talböcker sker 
digitalt. Istället för att åka ut till låntagaren med talböckerna beställer bibliotekarien det önskade 
materialet som sänds direkt till låntagarens spelare via Internet. 

Under våren har arbetet med Hälsoåret 2022 kommit igång ordentligt. Under de två första ansöknings-
perioderna för Mitt drömprojekt fokus hälsa inkom ett tjugotal ansökningar, varav tio har beviljats medel 
av styrgruppen. Samtliga aktiviteter som sker inom ramen för hälsoåret läggs in i evenemangskalendern. 

Hållbar miljö 
I samarbete med Sörmland Vatten och Avfall AB har kommunen genomfört en undersökning med prov-
tagning av sediment i dagvattentunneln mellan Sveaparken vid Kullbergska sjukhuset och Djulö gärde. 
Undersökningen är startskottet för ett omfattande projekt för att klimatanpassa dagvattenhanteringen 
och skapa ett våtmarksområde vid Djulö i Katrineholm.  

Katrineholms kommun har beviljats 600 tkr i LOVA-bidrag för att förbättra vattenmiljön i Spetebysjön 
genom reduktionsfiske, som innebär att man med hjälp av selektivt fiske minskar mängden vitfisk i en sjö. 
Spetebysjön har under en lång tid haft problem med övergödning. Bottenlevande fisk bidrar till att 
vattnet blir grumligt och att näringsämnen och fosfor frigörs. Den fisk som tas upp kommer skickas till en 
närliggande anläggning för att omvandlas till biogas och åkergödning. 

Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation 
Inom ramen för Hälsoåret 2022 sker aktiviteter av olika slag även inom kommunorganisationen med 
fokus på hälsa för medarbetarna. Inom många verksamheter har planeringsdagar genomförts med fokus 
på hälsa och flera nya hälsoinspiratörer har utsetts. 

Inom flera yrkeskategorier finns svårigheter att rekrytera, bland annat gällande legitimerade yrken inom 
vård- och omsorgsförvaltningen. Under våren har det varit nödvändigt att ta in hyrsköterskor och även 
inför sommaren finns behov av det. Inom socialförvaltningen har det under lång tid varit svårt att 
rekrytera socionomer till myndighetsutövande tjänster, vilket har ökat belastningen på medarbetarna. 
Svårigheten att rekrytera till dessa yrken är en utmaning för de flesta kommuner och regioner. 

Efter inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket har en tydligare kommungemensam struktur för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet avseende en samordnad medarbetarundersökning och årlig uppföljning 
tagits fram, som kommer att implementeras under hösten. En arbetsmiljövärdering har genomförts i 
samverkan med fackliga företrädare.  
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En digital samtalsmall för lönegrundande samtal och avslutningssamtal har gjorts tillgänglig för alla 
förvaltningar. Upphandling pågår av system för lönekartläggning, e-learning, företagshälsovård, 
dokumentation av systematiskt arbetsmiljöarbete samt för tester vid anställning.  

Ett nytt samarbete för löneadministration har startats upp med Vårdförbundet Sörmland och första 
löneutbetalningen genomfördes i januari. 

Antalet besökare till Kontaktcenter ligger fortfarande på en hög nivå. För att kunna upprätthålla en god 
service gentemot medborgarna, ha en god tillgänglighet och också kunna hålla minimibemanningen av 
personal, har behov funnits av att ta in vikarier i verksamheten.  

Arbete med att tillgänglighetsanpassa information, mallar och blanketter pågår parallellt med övergången 
till nytt intranät. 

Ändringar i lagen om offentlig upphandling trädde i kraft den 1 februari. Riktlinjerna för upphandling har 
arbetats om och de nya reglerna har implementerats.  

Inom service- och teknikförvaltningen har svårigheter med leveranser av vissa varor, material och 
utrustning påverkat och försenat en del projekt och visst arbete med felavhjälpning. För att hantera 
situationen krävs flexibilitet, och upphandlingar och beställningar behöver startas upp tidigare än vanligt.  

Vård- och omsorgsförvaltningen, i samverkan med socialförvaltningen och Vingåkers kommun, planerade 
för att en upphandling av nytt verksamhetssystem inklusive planeringssystem för hemtjänst, skulle vara 
klar vid årsskiftet 2020/2021. Införandeprocessen beräknades starta under 2021. Upphandlingen blev 
under våren 2021 avbruten. Upphandlingsprocessen har nu under våren 2022 startats upp igen och 
beräknas bli klar under året. Även upphandlingen av nytt verksamhetssystem inom bildningsförvalt-
ningen har försenats då det inte inkom några anbud i upphandlingen. Det gör att implementeringen 
försenas ett läsår. 

Volymutveckling 
Pandemin har fortsatt att påverka volymerna inom kommunens olika verksamheter. I bilaga 1 redovisas 
och kommenteras nämndernas volymutveckling under januari till och med april 2022 jämfört med 
motsvarande period förra året. Några av de mest väsentliga volymförändringarna sammanfattas nedan: 

 Minskningen av antalet födda barn har fortsatt, vilket påverkar förskolans verksamhet direkt men 
även kommer påverka grundskolan och gymnasieskolan på längre sikt. 

 Antalet grundskoleelever har minskat något till följd av större ut- än inflyttning. 

 Antalet elever i grundsärskola och gymnasiesärskola har minskat samtidigt som en större del av 
eleverna har behov av extraordinära stödinsatser. 

 Inom den kommunala vuxenutbildningen har volymerna minskat både på grundläggande och 
gymnasial nivå. Även antalet sfi-studerande har minskat. 

 Antalet som studerar på eftergymnasial nivå på hemmaplan och som använder lokaler och service 
vid Campus Viadidakt har ökat. 

 Volymerna har minskat något inom hemtjänsten jämfört med samma period 2021. Det har skett en 
viss förskjutning av utförda timmar från externt till internt utförd hemtjänst, främst till följd av att en 
extern utförare har avslutats. 

 Antalet ärenden inom personlig assistans varierar naturligt mellan åren och under perioden har det 
varit färre ärenden jämfört med 2021. Minskningen gäller både internt och externt utförd personlig 
assistans. 

 Antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd har fortsatt att minska. 

 Antalet deltagare inom kommunens arbetsmarknadsinsatser har minskat till följd av minskat behov 
av försörjningsstöd, Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt samt ett förbättrat arbetsmarknads-
läge. 
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 Inom individ- och familjeomsorgen har antalet vårddygn på HVB och i familjehem för barn och unga 
minskat och följer prognosen. Samtidigt är fler unga än tidigare placerade på SIS och i konsulent-
stödda familjehem, vilket gör att kostnaderna är högre än budgeterat. Antalet vårddygn på HVB för 
vuxna har ökat under perioden. 

 I simhallen och Kulturhuset Ängeln är antalet besökare på väg tillbaka till normala nivåer. Kultur- och 
fritidsverksamheterna var dock fortsatt påverkade av pandemin under årets första månader. 

 Antalet inkomna bygglovsärenden har varit fortsatt högt. 

 Färre företagsbesök än normalt har genomförts, främst till följd av pandemin. Fler besök planeras när 
ny näringslivschef är på plats. 

 Bland kommunens inkomna leverantörsfakturor har andelen e-fakturor fortsatt att öka. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Väsentliga händelser under perioden 
Nedan sammanfattas händelser som väsentligt påverkat kommunens verksamhet och ekonomi under 
perioden eller på längre sikt. Det gäller exempelvis verksamhet som startats eller lagts ner, viktiga avtal 
som ingåtts, större investeringar som påbörjats eller färdigställts eller beslut från andra myndigheter.  

 I januari påverkades kommunens verksamheter kraftigt av pandemin. Personalsituationen var 
ansträngd men kommunens efterlysning av fler vikarier till förskola, skola samt vård och omsorg fick 
stort gensvar och många nya vikarier anställdes. 

 Den historiskt höga inflationsnivån på bland annat el, livsmedel, drivmedel och byggmaterial har 
påverkat kostnadsnivån under perioden men kommer även få effekter på priser i avtal, lönenivåer, 
pensionskostnader och räntor framöver.  

 SKR och Sobona har med OFR, Svenska Kommunalarbetareförbundet och AkademikerAlliansen 
den 20 december träffat en överenskommelse om ett nytt pensionsavtal, AKAP-KR. Majoriteten av 
kommunens anställda omfattas av avtalet som är mer förmånligt för de flesta. Avtalet är helt 
avgiftsbestämt, vilket innebär att kostnaden för arbetsgivarna blir mer förutsägbar. Avtalet ger en 
markant kostnadsökning för kommunen 2023 och de närmaste åren framåt. 

 Det nya säkerhetspolitiska läget i omvärlden i och med kriget i Ukraina påverkar Katrineholms 
kommun på flera sätt, både direkt och indirekt. Kommunen har under perioden snabbt organiserat 
en god beredskap för flyktingmottagande. Omkring 20-30 barn från Ukraina har hittills tagits emot för 
att börja i kommunens skolor. 

 Katrineholms kommun och Polisen har undertecknat årets Medborgarlöfte, en samverkansöverens-
kommelse där parterna lovar att gemensamt sätta in åtgärder, både kortsiktiga och långsiktiga, för att 
öka tryggheten med särskilt fokus på stadsdelarna centrum, norr och Nävertorp. 

 I mars togs de första spadtagen för den nya förskolan i Forssjö, som ska stå klar till sommaren 2023 
med plats för 120 barn fördelat på sex avdelningar. 

 En utförare av hemtjänst kommer avslutas då deras tillstånd att bedriva hemtjänst har återkallats av 
IVO. 

 För att öka kommunens informationssäkerhet har tvåfaktorsautentisering införts vid inloggning till 
Office 365, OneDrive, SharePoint samt Lärknuten. För att höja medvetenheten har också en webb-
baserad informationssäkerhetsutbildning för alla medarbetare i kommunen startats.  

 En större investering som färdigställts under perioden är ny ventilation på Safiren. 

Övriga händelser 
Under perioden har även en del andra händelser som är värda att uppmärksammas ägt rum: 

 Hälsoåret 2022, kommunens stora folkhälsosatsning som pågår hela året, inleddes med bland annat 
en serie föreläsningar kring olika aspekter av hälsa med kända föreläsare. 

 I mars påbörjades en kraftsamling med fokus på trygghet för barn och unga och en kommun fri från 
våld. Startskottet blev en dag med både kunskapshöjande inslag och gemensam workshop för 
politiker, polisen och tjänstepersoner. 

 Viadidakt anordnade en digital mässa för att informera om och inspirera till högre studier.  

 P19-VM i bandy, Katrineholms första internationella mästerskap i bandy, spelades i Kronfågel Isarena. 

 Kampanjen Katrineholms skräpplockardagar genomfördes i april. 

 Ett digitalt bildarkiv med gamla katrineholmsbilder baserat på kommunarkivets fotosamling 
lanserades. 
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Ekonomisk ställning 
I detta avsnitt utvärderas kommunens ekonomiska ställning gällande utfall till och med april samt 
prognos för helåret. Avsnittet innehåller en genomgång av budgetföljsamheten samt analyser av utfall 
och prognos utifrån drifts-, investerings- och exploateringsredovisningarna. 

Budgetföljsamhet 
Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll.  

För årets fyra första månader uppgår kommunens totala budgetavvikelse till 88,1 mnkr. Helårsprognosen 
visar på en avvikelse mot budget på 48,2 mnkr, vilket ger ett prognostiserat resultat på 106,8 mnkr för 
2022. Nämndernas samlade budgetavvikelse uppgår till 21,1 mnkr. Nämndernas samlade helårsprognos 
är negativ och uppgår till -6,5 mnkr i jämförelse mot budget. Finansförvaltningens budgetavvikelse 
uppgår till 67,0 mnkr samtidigt som helårsprognosen är 54,7 mnkr.  

Socialnämnden visar den största negativa avvikelsen både till och med april och i helårsprognosen. 
Socialnämnden har under de senaste åren redovisat stora underskott och åtgärdsplaner från tidigare år 
kvarstår. Service- och tekniknämndens underskott är en följd av intäktsbortfall på grund av pandemin i 
början på året men också på grund av ökade kostnader för drivmedel, byggmaterial, livsmedel och el. 
Den ökade inflationen påverkar kostnadsutvecklingen inom samtliga nämnder där service- och teknik-
nämnden påverkas mest.   

De största positiva avvikelserna i utfall och prognos står kommunstyrelsen och vård- och omsorgs-
nämnden för. Vård- och omsorgsnämndens positiva avvikelse beror på tillskott i budgeten för året där 
kostnaden kommer att komma men inte får helårseffekt.  

Budgetavvikelsen för skatter och utjämning är positiv både för perioden och i helårsprognosen. Hela 
årets förväntade utfall för skatteavräkning 2021 samt statsbidrag för kommuner med särskilda 
utmaningar ligger i utfallet till och med april. Pensioner, semesterlöneskuld och personalomkostnader 
visar en positiv avvikelse till och med april. Att differensen är mer positiv i utfall i jämförelse mot prognos 
beror framförallt på semesterlöneskulden och hur budgeten är satt månadsvis. På helår väntas semester-
löneskulden hamna på samma nivå som budget. Även för posten övrig finans är budgetavvikelsen mer 
positiv till och med april än i prognos. Det beror framförallt på budgetmedel för nyproducerade lokaler 
som ska fördelas ut till nämnd i samband med att lokalerna tas i bruk. 

En mer fullständig redovisning av avvikelserna finns i avsnittet ekonomiskt utfall enligt driftredovisningen. 

Avsatta medel 
Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader. 
Kommunen har tre olika sorters avsatta medel; resultatutjämningsreserv (RUR), en så kallad integrations-
fond samt tillväxtfrämjande medel från tidigare års resultat.  

Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en resultat-
utjämningsreserv (RUR). Reserven kan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över 
en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj 2013 om att anta riktlinjer för 
resultat-utjämningsreserven (RUR) samt att göra en avsättning till RUR om 17 mnkr. Av 2020 års resultat 
avsattes ytterligare 66,6 mnkr. Den totala avsättningen till RUR uppgår därefter till 83,6 mnkr. 

Kommunen har även avsatt medel som kommunen erhåller för sitt breda integrationsåtagande. Ett 
åtagande som sträcker sig över flera år varför intäkterna inte förs direkt mot resultatet, utan reserveras 
för framtida åtaganden. En del av den schablonersättning som årligen tilldelas kommunen från 
Migrationsverket avsätts till fonden för att kunna användas till specifika projekt. Om medel som 
reserveras i budget inte nyttjas, återförs de till fonden.  

Därutöver har delar av tidigare års resultat reserverats för tillväxtfrämjande åtgärder. I samband med 
årsredovisningarna för åren 2010 till 2015 har kommunen reserverat medel av resultatet för särskilda 
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framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. Dessa medel påverkar resultatet 
när de används. 

De avsatta medlen uppgick den 30 april 2022 till 118,9 mnkr. Till dessa har årets avsättningar till 
integrationsfonden adderats. Totalt uppgår kommunens avsatta medel till 146,4 mnkr per 30 april 2022 

I övergripande plan med budget 2021-2023 reserverades 2,7 mnkr till bildningsnämnden för kompe-
tenshöjande insatser för barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan. Detta beslut förlängdes i 
övergripande plan för budget 2022-2024, vilket innebär att medlen kan användas till och med första 
halvåret 2024. Då det under 2021 nyttjades 0,65 mnkr finns fortsatt drygt 2 mnkr att nyttja. Ytterligare 
5 mnkr avsattes i budget för volymförändringar inom bildningsnämnden, vilket ger en total på 7 mnkr 
som reserverats. 

Avsatta medel, mnkr 30 april 2022 

RUR 83,6 

Tillväxtfrämjande medel 35,3 

Integrationsfonden 27,5 

    varav reserverade för satsningar 2022 7,0 

TOTALT 146,4 

Kvar att besluta om 139,4 

Driftsredovisning 
  Redovisat jan - apr 2022           

Belopp i tkr Intäkter Kostnader Netto 

Budget 
jan-apr 

2022 

Avvikelse 
jan-apr 

2022 

Redovisat 
jan-apr 

2021 
Budget 

2022 

Prognos 
avvikelse 

2022 

Kommunfullmäktige/politisk 
ledning 1 016 -3 718 -2 702 -4 549 1 848 -2 858 -13 013 0 

Kommunstyrelsen 25 575 -85 800 -60 225 -73 094 12 869 -55 442 -222 363 1 600 

Bygg- och miljönämnd -2 -249 -251 -225 -26 -145 -676 0 

Service- och tekniknämnden 56 403 -104 915 -48 512 -48 170 -342 -41 178 -132 185 -3 800 

Socialnämnden 5 374 -75 101 -69 727 -62 979 -6 748 -73 619 -193 221 -10 960 

Kulturnämnden 1 809 -16 317 -14 508 -15 657 1 149 -14 138 -44 723 0 

Bildningsnämnden 270 216 -565 768 -295 552 -300 380 4 827 -294 084 -914 525 0 

Vård- och omsorgsnämnden 70 829 -326 687 -255 858 -263 284 7 426 -247 637 -822 147 6 600 

Viadidaktnämnden 16 257 -36 262 -20 005 -20 152 148 -18 533 -62 037 0 

Räddningstjänst 0 -11 014 -11 014 -11 009 -4 -10 732 -33 041 0 

Summa nämnder 447 477 -1 225 831 -778 354 -799 500 21 146 -758 367 -2 437 931 -6 560 

Skatter och utjämning 844 077 0 844 077 827 213 16 864 808 770 2 482 633 29 400 

Statsbidrag 18 770 0 18 770 5 148 13 622 10 917 15 449 15 500 
Pensioner/semesterlöne-
skuld/personalomkostnad 0 -46 165 -46 165 -68 807 22 643 -81 836 -15 944 12 000 

Exploatering 0 -575 -575 1 092 -1 667 0 -632 2 000 

Övrig finans 19 387 -1 844 17 544 2 007 15 537 18 591 15 072 -4 140 
Summa finans 882 234 -48 583 833 651 766 653 66 998 756 441 2 496 578 54 760 

RESULTAT 1 329 711 -1 274 414 55 297 -32 847 88 144 -1 926 58 647 48 200 

Prognostiserat resultat 2022 
  

          106 847   

Helårsprognosen i april visar ett resultat på 106,8 mnkr vilket är en positiv avvikelse mot budget på 
48,2 mnkr. Resultatet för januari till april 2022 uppgår till 55,3 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot 
budget på 88,1 mnkr.  

Kommunens driftsredovisning är uppdelad i två områden; nämnder och finans. Finansen visar på en 
positiv prognos och nämnderna på en sammanlagd negativ prognos, där socialnämnden och service- och 
tekniknämnden sticker ut negativt. 
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Nämnder 
Nämnderna visar en positiv avvikelse mot budget på 21,1 mnkr till och med april men har en negativ 
avvikelse i prognos på -6,5 mnkr. Socialnämnden och service- och tekniknämnden visar på negativa 
avvikelsen både gällande utfall och prognos medan vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen 
prognostiserar positiva avvikelser. Övriga nämnder har helårsprognoser på samma nivå som budget.  

Kommunfullmäktige/politisk ledning visar en avvikelse mot budget på 1,8 mnkr till och med april. 
Avvikelsen är en följd av att det inte varit några sammanträden de första månaderna av året, därmed 
mindre arvoden och lokalkostnader. Avvikelsen beror också på att många av de budgeterade kostnader-
na tillhör valnämnden som kommer att tillkomma under valen 2022. Helårsprognosen är satt till budget.  

Kommunstyrelsens resultat visar på en avvikelse mot budget på 12,9 mnkr. Prognosen för helåret uppgår 
till 1,6 mkr. Avvikelsen är en följd av vakanser och föräldraledigheter som inte tillsatts fullt ut samt 
minskade kostnader för lagring av data och leasing av datorer samt ökade intäkter för miljöavgifter och 
bygglov. Kostnader för intranät, försäkringspremier och upphandlingar är däremot högre än budget för 
både period och prognos. 

Service- och tekniknämnden visar en negativ avvikelse mot budget på 0,3 mnkr.  Det prognostiserade 
resultatet för helåret är -3,8 mnkr. En markant prisökning på bland annat livsmedel, drivmedel, el samt 
byggmaterial, ligger till grund för den negativa prognosen. Även minskade intäkter på sportcentrum och 
mat och måltider, till följd av pandemirestriktioner i början på året, påverkar prognosen negativt. 
Eventuellt ytterligare prisökningar under året kan komma att påverka nämndes resultat negativt.  

Socialnämndens redovisar en negativ avvikelse mot budget på -6,7 mnkr. Helårsprognosen uppgår till  
-10,9 mnkr. Det är främst intäkter, försörjningsstöd, konsultkostnader och placeringar som bidrar till den 
negativa avvikelsen. Personalkostnader visar däremot en positiv avvikelse. Kostnaderna för försörjnings-
stöd och placeringar, som är områden i nämndens åtgärdsplan för ekonomi i balans, har minskat i jäm-
förelse mot samma period föregående år men är fortfarande högre än budget. Socialnämnden fick inför 
budget 2020 i uppdrag att inom två år arbeta bort underskottet som redovisades 2019. I budget 2021 
förlängdes uppdraget med ett år, så att det även omfattade 2022. I och med detta fick socialnämnden ett 
extra tillskott om 10 mnkr i budget fram till och med 2022.  

Kulturnämndens avvikelse mot budget uppgår till 1,1 mnkr. Helårsprognosen visar ett resultat i balans 
med budget. Avvikelsen för perioden förklaras framförallt av vakanta tjänster och att utbetalning till 
studieförbund görs i maj vilket gör att kostnaden är lägre än budget.   

Bildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på 4,8 mnkr. Det prognostiserade resultatet 
är lika som budget. Inom förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola prognostiseras negativa 
avvikelser för året. Prognoserna förklaras bland annat av färre barn och elever i verksamheterna än 
budgeterat samt av elever med stora stödbehov. Under första tertialet har antalet elever i grundskola 
understigit budgeterat medan det i gymnasieskolan överstigit budgeterat. Detta ger sammantaget en 
positiv prognos inom resursfördelningen. Kommunens mottagningsenhet för nyanlända elever, Bryggan, 
har under våren startat upp verksamhet för nya elever från Ukraina. Hur stor del av verksamheten som 
kommer att täckas upp av bidrag från Migrationsverket är inte helt klart, vilket ger en viss osäkerhet i 
prognosen.  Prognosen kan också komma att påverkas av en eventuell ytterligare barn- och elevtillström-
ning med anledning av situationen i Ukraina. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på 7,4 mnkr. Helårsprognosen 
visar på en budgetavvikelse på 6,6 mnkr. Prognosen förklaras framförallt av en senare öppning av Strand-
gårdens särskilda boende och LSS gruppbostad än vad som budgeterats för. Även vakanta tjänster bidrar, 
där budget ligger för hela året men anställningar startar senare. Utöver detta visas positiva avvikelser i 
utfallet till och med april avseende budget för extraordinära kostnader som inte behövts nyttjas, färre 
utförda hemtjänsttimmar än budgeterat samt låga övriga kostnader inom särskilt boende. Den största 
negativa avvikelsen står fortsatt den kommunalt utförda hemtjänsten för. 

Viadidaktnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på 0,1 mnkr. Det prognostiserade resultatet 
för helåret följer budget. Förvaltningsledningen har en positiv avvikelse som bland annat beror på lägre 
personalkostnader än budgeterat. Delar av de ordinarie tjänsterna finansieras av projektmedel och under 
året kommer därför tidsbestämda anställningar att göras. Det innebär att personalkostnaderna kommer 
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motsvara budgeterade medel vid årets slut. Vuxnas lärande visar ett positivt resultat som delvis beror på 
att köp av tjänster på grundläggande nivå inte har uppgått till budgeterat belopp. Arbetsmarknad har 
arbetsmarknadsanställningar från föregående år som bidrar till överanställning i början av året. Genom 
återhållsamhet i anställningar kommer detta att rätta upp sig till årets slut årets slut. 

Finans 
Finansen prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på 54,8 mnkr, utfallet till och med april visar på 
en budgetavvikelse på 67,0 mnkr. 

Skatter och utjämning visar på en positiv avvikelse mot budget både gällande utfall och prognos. Orsaken 
är en högre utveckling av skatteunderlaget än budgeten. Detta beror framförallt på högre löneöknings-
takt och starkare konjunkturutveckling i Sverige än vad tidigare prognoser visat. Dessutom har Katrine-
holm fått medel från regeringens satsning för kommuner med särskilda utmaningar, vilket inte var 
budgeterat. 

Det riktade statsbidrag som kommunen får avseende ersättning för sjuklönekostnaden redovisas på 
finansen. Då utfallet är ovisst är prognosen satt till utfallet, intäkten kommer med största sannolikhet bli 
högre men prognosen är satt utifrån försiktighetsprincipen.  

Pensioner, semesterlöneskuld och personalomkostnad visar på positiva avvikelser mot budget både i 
utfall och prognos. Det är pensionerna som står för avvikelsen i prognosen. Semesterlöneskulden visar 
på en avvikelse till och med april men prognostiseras i nivå med budget.  

Kommunens exploateringsprojekt förväntas ge mer intäkter än budgeterat, vilket ger en positiv prognos. 
Mer om detta går att läsa under rubriken exploateringsredovisning. 

I posten övrig finans finns budget för nya lokaler som kommer att fördelas till nämnderna varefter de får 
nya kontrakt, vilket ger en större budgetavvikelse jan-april i jämförelse mot helårsprognos. Då kommande 
inflationseffekter är osäkra, och inte fullt ut tagits hänsyn till i nämnders prognoser, ligger det en post 
avseende inflationseffekter i finansens prognos på 7,3 mnkr. 

I slutet av året upptas kommunens placerade medel till verkligt värde i bokföringen vilket ger en 
orealiserad vinst eller förlust i resultatet. Värdet 30 april skulle ge en orealiserad förlust på 2 mnkr, detta 
har inte har tagits hänsyn till i prognosen. 

Sammantagen analys av pris- och kostnadsutvecklingen 
Mot bakgrund av den höga inflationsnivån har en analys gjorts av kostnaderna för bland annat drivmedel, 
livsmedel, el och värme för perioden jan-april 2022 jämfört med samma period 2021. Förvaltningarna har 
även getts i uppdrag att ta fram en prognos för effekterna av pris- och kostnadsökningarna.  

Förvaltningarnas prognos summeras till 6,1 mnkr. Utöver detta prognostiseras ytterligare prisökningar 
motsvarande 2,2 mnkr till följd av prisjusteringar i avtal som ännu inte påverkat nämnderna.  

I övergripande plan med budget 2022-2024 kompenserades nämndernas för en generell pris- och kost-
nadsökning på 1 procent. Med hänsyn taget till kompensationen i budgeten uppgår den totala avvikelsen 
till 7,3 mnkr. I prognosen har inga eventuella kostnadsökningar avseende köp av huvudverksamhet 
beaktats. 

Belopp i tkr 

Prognos 
kostnadsökning 

pga inflation 
Medel i 
budget 

Prognos 
avvikelse 

Viadidaktnämnden 110 -40 70 

Vård och omsorgsnämnden 450 -150 300 

Bildningsnämnden 1 450 -230 1 220 

Service och tekniknämnden 4 100 -570 3 530 

Övrigt, ej fördelat per nämnd 2 200  2 200 

Summa 8 310 -990 7 320 
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Investeringsredovisning 

Belopp i tkr 
Utfall per 
30/4 2022 

Budget 
helår 2022 

Kvar av 
årets 

budget  

Prognos 
avvikelse 

helår 2022 

Kommunstyrelsen  -3 479 -31 276 27 797 80 

 varav kommunledningsförvaltningen  -848 -11 052 10 204 0 

 varav samhällsbyggnadsförvaltningen  -2 632 -20 224 17 592 80 

Service- och tekniknämnden  -6 021 -39 202 33 181 0 

Socialnämnden  -82 -2 170 2 088 0 

Kulturnämnden  -1 054 -8 809 7 755 1 580 

Bildningsnämnden  -2 875 -52 674 49 799 1 550 

Vård- och omsorgsnämnden  -342 -13 252 12 910 0 

Viadidaktnämnden  0 0 0 0 

Summa  -13 852 -147 383 133 529 3 210 

Exploateringar -16 282 -67 650 51 368 24 000 

Summa  -30 134 -215 033 184 897 27 210 

Av kommunens budgeterade medel för investeringar i verksamheterna har 9 procent nyttjats fram till 
sista april. För de investeringar som ingår i exploateringsverksamheten har 24 procent nyttjats. Under 
perioden har ett antal projekt startats och planen är att de flesta projekt kommer att påbörjas under året.  

Projektet med ombyggnationen av Sveaparken med vattenlek för barnen och nya gräsytor med solstolar 
och parasoll är påbörjat. Belysningen av gång- och cykelvägarna i parken kommer också att förbättras. 
Hela projektet beräknas vara helt färdig under hösten 2022. 

För att utrusta kommunens nya skolor köper bildningsnämnden in möbler och teknisk utrustning till 
Stensättersskolan och Järvenskolan. Till utbyggnationen på Sandbäcksskolan har också flera inköp 
genomförts.  

Tre förvaltningar har budget för upphandling av nya verksamhetssystem. Bildningsnämndens 
upphandling har försenats och det är osäkert vilka kostnader som kommer att belasta projektet i år. 
Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden gör tillsammans upphandling av verksamhetssystem 
som beräknas vara klar under hösten. Implementeringen beräknas ske under senare delen av hösten 
2022 samt hela 2023.  

Vård och omsorgsnämnden räknar med att inventarier till Strandgårdens säbo och Strandgårdens nya 
gruppbostad köps in senare under året. 

Service- och tekniknämndens projekt fordon och maskiner samt el och belysning påverkas av långa 
leveranstider. Nytt avtal för beläggningsytor har medfört att tidplan inte har satts för samtliga arbeten 
ännu. Projekten för sarg- och plexiglasbyte i lilla ishallen samt allvädersbanor för tennis är påbörjade och 
beräknas färdigställas under sommaren. 

Exploateringsverksamheten avser de delar i exploateringsprojekten som kommer att stanna kvar i 
kommunens ägande, såsom gator, gatubelysning och parker. Dessa projekt hanteras på samma sätt som 
kommunens övriga investeringar. Nedlagda kostnaderna för gator och dagvattenlösning för området 
Lövåsen-Finntorp uppgår till 11,7 mnkr och prognos för helår är 20. Ny gata och gång- och cykelväg byggs 
till nya skolan på norr.  

Nämnderna bedömer att 98 procent av investeringsbudgeten kommer att nyttjas under året och 
exploateringsverksamheten kommer att nyttja 65 procent av årsbudget. Det är i dagsläget stora 
osäkerheter i hur stor del av investeringsbudgeten som kommer att förbrukas under 2022 till följd av 
sena leveranser och upphandlingar. 
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Exploateringsredovisning 

Belopp i tkr 
Utfall per 
30/4 2022 

Budget 
helår 2022 

Kvar av 
årets 

budget  

Prognos 
avvikelse 

helår 2022 

Driftprojekt -565 -13 870 13 305 6 330 

Exploateringsprojekt -541 17 150 -17 691 -4 330 

Summa  -1 106 3 280 -4 386 2 000 

Investeringsprojekt -16 282 -67 650 51 368 24 000 

Summa  -17 388 -64 370 46 982 26 000 

Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att bygga 
bostäder, affärer, kontor eller industrier. I exploateringsverksamheten ingår också att bygga gator, 
grönområden samt VA- och elanläggningar.  

Ett exploateringsprojekt finansieras till största delen av mark- eller tomtförsäljning. Den del som avser 
driftprojekt finansieras av skattemedel, samma gäller investeringar där kommande kapitaltjänstkostnad 
belastar driften. Ett exploateringsprojekt sträcker sig oftast över ett antal år, där försäljning av mark eller 
tomter inte helt beräknas matcha nedlagda kostnader för iordningställande av mark under året. Planen 
är att kommunens nedlagda kostnader ska täckas av försäljningsintäkter, vilket sker över tid.  

I tabellen ovan redovisas det totala nettot av kommunens exploateringar för perioden januari till april, 
här ingår samtliga projekt. De delar av drift- och exploateringsprojekt, som påverkar kommunens 
driftkostnader för året, redovisas också i driftredovisningen. Investeringsprojekt redovisas också i 
investeringsredovisningen som en egen rad.  

Den största exploateringen som pågår är Lövåsen-Finntorp. Viss markförsäljning kommer att ske under 
året men den kommer inte att matcha nedlagda kostnader för året. Två tomter har sålts under perioden 
till ett värde av 6,3 mnkr på Lövåsenområdet.  

Investeringsprojekt i kommunala bolag 

 Belopp i tkr 

Beslutad 
totalutgift 

(inkl ev stöd)  Ack utfall  Avvikelse  
Beräknad 

totalutgift  
Beräknad 
avvikelse  

Färdigställs 
(månad/år)  

Färdigställda investeringsprojekt              

Musikens hus -1 200 -539 660   apr-22 

Safiren ventilation -31 100 -27 940 3 160   apr-22 

Pågående investeringsprojekt              

Nybyggnation Järvenskolan 7-9 -259 000 -239 974 19 026 -270 092 -11 090  jun-22 

Nybyggnation Stensättersskolan F-6 -188 946 -176 331 12 615 -190 699 -1 750  jul-22 

Ombyggnation Tallåsskolan 7-9 -58 000 -2 247 55 753 -58 000 0  jun-23 
Ombyggnation Strandgårdens 
äldreboende -47 656 -34 966 12 691 -43 415 4 240 jun-22 

Tillbyggnad Sandbäcksskolan F-6 -41 000 -32 317 8 683 -34 314 6 690 maj-22 

Nybyggnation Skogsborgshallen F-6 -35 700 -23 034 12 666 -35 437 260  jun-22 

Nybyggnation Forssjö förskola -33 000 -2 764 30 236 -35 676 -2 680  jun-23 

Investeringsprojekten i de kommunala bolagen fortlöper, med flera stora projekt som beräknas färdig-
ställas under sommaren. Stensättersskolan beräknas vara klar för inflyttning i juli och Skogsborgsskolans 
idrottshall beräknas bli klar i juni. Järvenskolans om/tillbyggnad pågår och ska vara färdig för tillträde sista 
maj. I budgeten har det avsatts ytterligare medel för skolbyggnationerna som inte är specificerade till 
respektive projekt och därför inte ingår i beslutad totalutgift i tabellen ovan.  

Renovering av Furulidens och Panterns äldreboenden kommer att påbörjas i år, men inte förrän under 
senhösten, och är därför inte med i tabellen. 
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Väsentliga personalförhållanden 
Kommunens personalarbete utgår från de personalpolitiska målen i kommunplan 2019-2022 och det 
personalpolitiska programmet som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2020. 

Personalkostnader & personalstyrka 
Antalet årsarbetare har ökat med motsvarande 33 heltidstjänster jämfört med motsvarande period förra 
året. Ökningen är en effekt av att verksamheter har startats upp, till exempel en ny gruppbostad, 
vakanser har tillsatts och förstärkningar har skett inom särskilt boende.  

Fler anställda är en förklaring till ökningen av lönekostnaderna, men den främsta anledningen är löne-
översynen för 2021 som uppgick till drygt 2 procent. Därutöver ses en ökning av övertidsuttag, vilket är en 
följd av pandemin då det under en avgränsad period gavs möjlighet till extra ersättning vid övertid för att 
möta den höga sjukfrånvaron. Totalt ökade lönekostnaderna med 27 mnkr eller 4,7 procent jämfört med 
motsvarande period föregående år.  

Andelen timanställda har minskat jämfört med 2021, trots att restriktionerna för att stanna hemma vid 
symptom inte förändrats och den totala sjukfrånvaron har ökat. En förklaring är att det under en period 
var svårt att få tag i timvikarier, dels på grund av en hög efterfrågan, dels på grund av tillgången då den 
höga smittspridningen också drabbade timanställda. Det har också pågått insatser för att minska 
behoven av timvikarier, exempelvis inom kulturförvaltningens verksamheter Perrongen och Lyckliga 
Gatorna, som arbetat med gemensam bemanningsplanering. Inom service- och teknikförvaltningen har 
andelen timanställda ökat då sjukfrånvaron var osedvanligt hög. Inom bildningsförvaltningen har andelen 
timvikarier ökat. Där rekryteras timvikarier både internt och via extern part. De externa timvikarierna 
ingår inte i statistiken över timanställda. 

Nyckeltal Mätdatum 
Totalt 

2022 
Kvinnor 

2022 
Män 
2022 

Totalt 
2021 

Kvinnor 
2021 

Män 
2021 

Lönekostnader totalt, tkr 1/1-30/4 607 132   580 039  

Kostnad övertid inkl mertid, andel av 
lönekostnader totalt (%) 

1/1-30/4 0,7%   0,4%  

Årsarbetare, antal omräknade heltider 1/1-31/3 3 300,0 2 568,2 732,0 3 266,8 2 549,4 717,4 

Timanställda, andel av totalt antal 
årsarbetare (%) 

1/1-31/3 5,7% 5,4% 7% 6% 5,7% 7% 

Månadsanställda, antal 30/4 3 329 2 631 698 3 314 2 605 709 

Medarbetarskap & ledarskap 
Under våren har samtliga förvaltningar arbetat med att ta fram handlingsplaner utifrån resultaten i den 
medarbetarundersökning med fokus på hållbart medarbetarengagemang, HME, som gjordes i slutet av 
2021. 

Inom bildningsförvaltningen står medarbetarskapet även i fokus när förvaltningen arbetar med att höja 
frisknärvaron inom förskolorna. 

Inom vård- och omsorgsförvaltningen inleddes en större satsning under 2021, där samtliga chefer, värde-
grundsledare och medarbetare utbildats kring värdegrundsarbete. Arbetet har under våren 2022 fortsatt 
i respektive arbetsgrupp, där enhetschefer och värdegrundsledare gemensamt tar arbetet framåt.  

Socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen har genomfört en OSA-enkät (organisatorisk och 
social arbetsmiljö) och arbete pågår med att ta fram handlingsplaner utifrån resultaten. 
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Kompetensförsörjning & kompetensutveckling 
Andelen månadsanställda som arbetar heltid har ökat med 1,2 procentenheter jämfört med för ett år 
sedan. Ökningen syns bland både kvinnor och män. Parallellt har andelen månadsanställda med heltids-
anställning som valt att arbeta deltid minskat. Minskningen gäller såväl kvinnor som män men det är 
fortfarande en betydligt större andel av kvinnorna än männen som väljer att arbeta deltid. Kvinnorna som 
väljer att arbeta deltid har dock en högre genomsnittlig sysselsättningsgrad än männen.  

Störst förändring syns inom vård och omsorgsförvaltningen, Viadidakt samt service- och teknikförvalt-
ningen. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har andelen som väljer att arbeta heltid ökat kontinuerligt, 
från 62,9 procent första tertialen 2020, till 67,3 procent 2021 och nu 70,5 procent 2022. Inom Viadidakt 
har andelen ökat med 4,6 procentenheter jämfört med 2021. En bidragande orsak att några anställda i 
tidsbegränsade insatser, som inte arbetat heltid, har slutat. 

Antalet tillsvidareanställda som avslutat sin anställning på egen begäran under perioden är på samma 
nivå som 2021 medan antalet som gått i pension har ökat något. 

Nyckeltal Mätdatum 
Totalt 

2022 
Kvinnor 

2022 
Män 
2022 

Totalt 
2021 

Kvinnor 
2021 

Män 
2021 

Månadsanställda som arbetar heltid, 
andel (%) 

30/4 80,6% 78% 90,4% 79,4% 76,9% 88,4% 

Månadsanställda med heltidsanställning 
som har valt att arbeta deltid, andel (%) 

30/4 15,4% 18,1% 5,4% 16,5% 19,1% 7% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
månadsanställda som arbetar deltid (%) 

30/4 73,6% 74,5% 65,6% 73,9% 75,2% 64,6% 

Tillsvidareanställda som slutat på egen 
begäran, antal 

1/12-31/3 49   50 36 14 

Tillsvidareanställda som gått i pension, 
antal 

1/12-31/3 23 20 3 17 12 5 

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö 
De senaste åren har påverkats av pandemin med restriktioner och höga sjuktal, vilket även påverkat den 
psykiska hälsan. Det börjar synas både i statistiken över orsaker till sjukskrivning och i behoven av insat-
ser på individ- och gruppnivå. Genom kommunens satsning Hälsoåret 2022 pågår många olika aktiviteter 
för att främja hälsan hos såväl personal, barn, elever och invånare. Ett av syftena med hälsoåret är att öka 
frisktalen genom att stärka det främjande och förebyggande arbetet. 

Också detta år inleddes med en förhöjd smittspridning med en hög sjukfrånvaro. Jämfört med 2021 
ökade den totala sjukfrånvaron för perioden med 2,9 procentenheter till totalt 12,6 procent. Den ökade 
frånvaron syns också i de höga sjuklönekostnaderna, som jämfört med samma period förra året ökade 
med 0,5 procentenheter. En del av de ökade sjuklönekostnaderna har kommunen fått ekonomisk ersätt-
ning för, men den höga frånvaron påverkade kommunorganisationens möjligheter att bemanna och driva 
verksamhet, framför allt inom vård och omsorg, bildning, service- och teknik samt kulturförvaltningen.  

Flera insatser pågår både utifrån hälsoåret och undersökningar av den organisatoriska och psykosociala 
arbetsmiljön (OSA). Inom bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har även riktade 
insatser för att öka frisknärvaron inletts. 

Nyckeltal Mätdatum 
Totalt 

2022 
Kvinnor 

2022 
Män 
2022 

Totalt 
2021 

Kvinnor 
2021 

Män 
2021 

Sjuklönekostnader, andel av 
lönekostnader totalt (%) 

1/1-30/4 3,1%   2,6%   

Frisktal, tillsvidareanställda som haft 
högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 
månaderna (%) 

1/5-30/4 42,6% 39,7% 54% 45,7% 43,6% 54,7% 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) 1/12-28/2 11,1% 11,8% 8,4%    

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12-28/2 10,7% 11,5% 8% 7,8% 8,4% 5,7% 
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För att kunna analysera sjukfrånvarons utveckling under pandemin följs sjukfrånvaron även upp dag för 
dag, se diagram på nästa sida. Diagrammet visar att sjukfrånvaron i mitten av januari 2022 var mycket 
hög, nästan på samma nivå som under pandemins inledning våren 2020. I februari och mars minskade 
sjukfrånvaron succesivt, för att i slutet av april ligga på samma nivå som 2019, det vill säga före 
pandemin. 

 

Diagrammet visar aktuell sjukfrånvaro totalt. Redovisas per sjukorsak inkl. långtidssjukskrivningar (en person kan förekomma två 
gånger i underlaget). 

Jämställdhet 
Av kommunens månadsanställda är det en betydligt högre andel av männen än av kvinnorna som 
arbetar heltid. Heltid som norm är viktigt för att bidra till ett mer jämställt arbetsliv och samhälle. Därför 
är det positivt utifrån ett jämställdhetsperspektiv att trenden fortsätter att andelen kvinnor som arbetar 
heltid ökar.  

Till följd av pandemin har uttaget av dagar för vård av barn (VAB) ökat för både kvinnor och män jämfört 
med våren 2021. Kvinnornas uttag av VAB har dock ökat mer än männens, vilket har ökat 
könsskillnaderna gällande VAB. 

Nyckeltal Mätdatum 
Totalt 

2022 
Kvinnor 

2022 
Män 
2022 

Totalt 
2021 

Kvinnor 
2021 

Män 
2021 

Månadsanställda som arbetar heltid, 
andel (%) 

30/4 80,6% 78% 90,4% 79,4% 76,9% 88,4% 

VAB-tid, andel av total årsarbetstid (%) 1/1–30/4 1,3% 1,4% 0,8% 1% 1,1% 0,7% 
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Förväntad utveckling 
Samhällsekonomisk utveckling 
I vårpropositionen, som presenterades den 19 april, lämnar regeringen en positiv prognos på den ekono-
miska utvecklingen i landet. Tillväxten förväntas fortsätta öka men i en lägre takt än 2022. Skatteunder-
laget beräknas öka mer än vad tidigare prognoser visat till följd av en större förväntad ökning av löne-
summan. Sysselsättningen fortsätter öka och arbetslösheten beräknas ligga på runt 7 procent 2023,  
för att sedan ligga stabilt på den nivån fram till och med 2025. 

Regeringen flaggar dock för att osäkerheten i prognoserna är stor. Det hänger främst samman med 
Rysslands invasion av Ukraina. Det gäller både hur utvecklingen framskrider och storleken på effekterna. 
Pandemin samt att flera centralbanker kan tvingas höja räntan snabbare än väntat är också osäkerheter 
för den ekonomiska utvecklingen.  

Utöver inflationen som prognostiseras ligga kvar på en hög nivå under 2022 så har det uppstått brister på 
varor. Detta ökar inte bara priser utan begränsar tillgången. Kriget i Ukraina, restriktioner mot Ryssland 
samt kvarvarande flaskhalsar efter pandemin påverkar väldigt många marknader. Prisökningar och varu-
brister berör alla kategorier som omfattas av byggmaterial, livsmedel, persontransporter, papper, plast- 
och elektronikkomponenter samt plastförpackningar.  

För att komma till rätta med detta, som på sikt ger oss helt andra inköpskostnader, behöver kommuner 
tänka nytt. Till exempel genom att smalna av sortiment, minska slöseri, tänka cirkulärt, planera byggna-
tioner noga och i god tid så att leverantörer kan lämna anbud samt köpa större volymer per tillfälle i avtal 
där tillgång är svårt. 

Förväntad utveckling i Katrineholm 
Utvecklingen i omvärlden och i samhällsekonomin gör att det förväntade goda ekonomiska resultatet 
2022 ersätts med en mer återhållsam prognos 2023 med ganska stor osäkerhet. Osäkerheten gäller såväl 
kommunens befolkningsutveckling som kommunens intäkter och kostnader. Kostnadsökningar för bland 
annat pensioner, som påverkas av både ett nytt avtal och inflationen, ser ut att överstiga ökningen av 
skatteintäkterna. 

Den höga inflationen kommer att fortsätta påverka kommunens ekonomi framöver. Genom Telge inköp 
får vi information om att det pågår förhandlingar med leverantörer hela tiden. Leverantörer vill höja 
priser i de flesta förlängningar men även under löpande avtalstid vilket är mycket ovanligt. Hur den 
fortsatta kostnadsutvecklingen kommer att bli inom flera områden är högst oklart. Inom vissa områden 
som exempelvis livsmedel, tros prisuppgången fortsätta, medan drivmedelspriserna nu sänkts som en 
följd av en skattesänkning. Kostnadsökningarna kan också få påverkan på möjligheter att genomföra 
investeringsprojekt inom ram. SKR har aviserat inför 2023 att kommunerna kommer att få ökade 
försörjningsstödskostnader då socialstyrelsens riksnorm kommer att behöva höjas upp med anledningen 
av ökade kostnader för mat och annan livsföring.  

Katrineholm står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjningen då konkurrensen om arbets-
kraften ökar.  Redan nu har både vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen varit tvungna 
att använda sig av bemanningsföretag för vissa bristyrken, vilket bör undvikas utifrån verksamhets-
mässiga och ekonomiska skäl. Flera åtgärder görs för att minska bristen exempelvis fortbildnings- och 
utbildningsinsatser för bristyrken inom äldreomsorg, förskola och fritids. Arbete med framtagande av 
alternativa sätt att attrahera och behålla medarbetare inom bristyrken måste fortsätta.  

Det sjunkande barnantalet i kommunens förskolor påverkar både bildningsförvaltningens verksamhet 
likväl som service- och teknikförvaltningens verksamhet.  Det är viktigt att båda förvaltningarna sam-
verkar i denna fråga för att se vilka åtgärder som ger störst effekt för hela verksamheten. Osäkerheten till 
följd av kriget i Ukraina påverkar också prognoserna för kommunens flyktingmottagande och antalet barn 
och elever i förskolor och skolor. 
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Säkerhetsfrågor med bland annat IT-säkerheten är högprioriterade områden både nu och framåt, på 
grund av kriget i Ukraina och Sveriges medlemsansökan till Nato. 

Flera stora fastighetsinvesteringar i verksamhetslokaler blir klara 2022 och 2023 och arbetet med 
fastighetsplanering och behov måste fortsätta för en optimerad resursanvändning. För att möta 
kommande utmaningar är det också viktigt att kommunen fortsätter utveckla sin attraktionskraft både 
som plats och som arbetsgivare. Attraktiva och trygga boendemiljöer, goda arbetsmiljöer, hög kvalitet i 
förskola och skola samt goda kommunikationer är områden som är viktiga för att fler ska söka jobb, 
bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms kommun. 

Planerade åtgärder 

Avvikelse Åtgärd 
Förväntade 
ekonomiska effekter 

Förväntade 
verksamhetseffekter 

Bildningsförvaltningen    

Låg andel behörig personal i 
fritidshemmen 

Pågående fort- och utbildningsinsatser finns 
men bedöms behöva växlas upp för att möta 
det mycket stora behovet.  

 Ökad andel behörig 
personal 

Låg andel behörig personal i 
förskolan 

De pågående och omfattande utbildnings-
insatser som pågår ska slutföras och 
utvärderas under året. Planering för 
fortsättning och uppväxling pågår.  

 Ökad andel behörig 
personal 

Hög sjukfrånvaro i främst 
förskolan 

Utifrån den positiva erfarenheten av de 
pågående pilotprojekten i förskolan planeras 
för att utöka antalet deltagande enheter under 
hösten.  

 Lägre sjukfrånvaro 

Sjunkande barnantal i 
förskola  

Volymanpassning av personal och lokaler i 
förskolan. Gemensamma diskussioner med 
service- och teknikförvaltningen. 

Varje enhet ska nå en 
budget i balans. 

Bibehålla personal-
täthet för att upprätt-
hålla tillsyn och 
utbildningskvalitet. 

Låg måluppfyllelse i 
grundskolans år 9 

Fortsätta med redan insatta stödinsatser: 

•Intensivstöd i matematik av extra lärare i 
matematik (extrasatsning) 

•Förstärkt studiestöd av skolmentorer 
(extrasatsning) 

•Prioriterade insatser för enstaka elever som 
endast saknar betyg i 1 ämne för behörighet 

•Samrådsmöten rektor-skolmentor-elev-
vårdnadshavare för prioriterade elever som 
”tappat ork” 

 Högre måluppfyllelse 

Kulturförvaltningen    

Högre sjukfrånvaro än 
tidigare år 

Sjukfrånvaron har redan återgått till för normal  
nivå och ingen särskild åtgärd bedöms behövas 
utöver ordinarie planerat arbete, som att följa 
sjukfrånvaron på avdelningsnivå och 
hälsofrämjande aktiviteter. 

  

Postpandemieffekt inom 
föreningslivet 

Tätare dialog med föreningslivet. 
Extra medel för projekt- och arrangemangs-
bidrag. Arrangemangsutbildning för ungdomar. 
Tätare samverkan med föreningsservice. 

 Fler kulturevenemang 

Service- och teknikförvaltningen   

Ekonomiska avvikelser Sammanställa kostnadsökningar, prognos för 
året. Följsam ekonomiuppföljning, månadsvis 
(drift och investering). Återhållsamhet och val 
av alternativa produkter. 

Lägre ekonomisk 
avvikelse 

Negativa effekter på 
kvalitet, miljö och 
service 
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Avvikelse Åtgärd 
Förväntade 
ekonomiska effekter 

Förväntade 
verksamhetseffekter 

Försenade projekt Flexibel arbetsplanering Inga Påverkad servicenivå 
gentemot kunder och 
invånare 

Försenade leveranser, 
materialbrist 

Flexibel arbetsplanering Risk för ökade 
kostnader 

Påverkad servicenivå 
gentemot kunder och 
invånare 

Hög sjukfrånvaro Fortsatt uppföljning månadsvis på enhetsnivå. 
Hälsofrämjande aktiviteter. Fortsatt 
implementering av personalpolitiska 
programmet. 

Minskade 
sjuklönekostnader 

Friskare medarbetare 
över tid. Mer attraktiv 
arbetsgivare. 

Socialförvaltningen    

Placeringar Utökning av multiteamet. 

Fortsätta att utbilda och implementera Signs of 
safety. 

Korta ner placeringstiden. 

Utöka samverkan med skolan för att underlätta 
hemgång efter placering.  

Använda Vårnäs och kommunens öppenvård i 
större utsträckning. 

Utöka samverkan med regionen kring personer 
med psykisk ohälsa. 

  

Ekonomiskt bistånd Djupanalysera KBP (kostnad per brukare).  

Fortsätta utveckla samverkan med andra 
aktörer. 

Göra studiebesök i kommuner som lyckats 
sänka försörjningsstödet.  

Digitalisera och automatisera 
försörjningsstödet. 

  

Renoverings- 
kostnader 

Återkrav av kostnader 

Mer stöd och tillsyn i boendena. 

  

Viadidakt    

Besked i januari om 1 817 tkr 
i extra stöd från Skolverket till 
Viadidakt och Flens kommun. 

Genomförande av satsning, i enlighet med 
ansökan till Skolverket, på lärcentrum inom 
komvux. 

Prestationsbaserad 
ersättning 

En enhetlig 
stödverksamhet som 
komplement till 
ordinarie 
undervisning. 

Statliga och regionala medel 
till sommarjobb för 
ungdomar 

Genomförande av extrasatsning på 
sommarjobb och tillfälliga jobb för ungdomar. 
Målgruppen för årets feriearbetare utökas. 

Prestationsbaserad 
ersättning 

Fler ungdomar 
kommer erbjudas 
sommarjobb  

Situationen till följd av kriget i 
Ukraina där nationella 
åtgärder kan påverka 
Viadidakts verksamheter 

Bevakning av nationella beslut och eventuella 
utlysningar till kommunerna för att stödja 
krigsflyktingarna 

Osäker Osäker 

Avvikelse mot budget för 
arbetet med åtgärdsanställda 

Återhållsamhet med nya åtgärdsanställningar Ekonomi i balans Fler åtgärdsanställda 
kan anställas 

Vård- och omsorgsförvaltningen   

Hög sjukfrånvaro. Särskilt insats för att tillsammans  med HR och 
företagshälsovård arbeta med gruppen med 
flera (fler än 10) tillfällen av korttidsfrånvaro 
under ett år 

Arbetar med sjukfrånvaron utifrån modellen 
”tjänstedesign" 

Utökning av antalet hälsoinspiratörer 

Minskad 
sjuklönekostnad 

Minskad sjukfrånvaro, 
bättre kontinuitet för 
brukare och 
verksamhet 
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Avvikelse Åtgärd 
Förväntade 
ekonomiska effekter 

Förväntade 
verksamhetseffekter 

Bristande rutiner för 
utrymning vid brand på LSS 
gruppbostad i trapphus-
modell, arbetsmiljöverket har 
förelagt om vite. 

Genomförande av riskanalys per individ som 
bor i LSS gruppbostad i trapphusmodell. Med 
utgångspunkt i dessa revideras instruktion för 
utrymning på varje enhet.  

Undviker 
föreläggande om vite 

Goda rutiner för 
utrymning vid brand 

Ökad kö till särskilt boende, 
äldre. 

Rutin in- och utflytt särskilt boende uppdateras. 

Fler platser i samband med Strandgårdens 
öppnande. 

Undviker risk för vite. Snabbare flöde mellan 
utflytt och inflytt i 
verksamheter. Frigör 
och eventuellt 
minskar behovet av 
korttidsplatser 

Direkteffekt på kön då 
16 platser tillkommer i 
jämförelse med 
nuläget 

Stort antal vakanta tjänster/ 
svårigheter att rekrytera till 
ett flertal tjänster. 

Framtagande av alternativa sätt att attrahera 
och behålla medarbetare inom bristyrken. 

Minskad kostnad för 
personal från 
bemanningsföretag, 
nyttjande av personal-
budget enligt plan. 

Minskat antal 
sjuksköterskor från 
bemanningsföretag. 
Bättre kontinuitet i 
våra verksamheter. 
Färre vakanta tjänster 
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Bilagor 
Bilaga 1: Volymutveckling 
Volymmåtten speglar utvecklingen inom nämndernas större verksamhetsområden. I bilagan redovisas 
volymutvecklingen under perioden januari till och med april 2022 samt en prognos för utfallet per helår 
2022. Detta kan jämföras med utfallet för motsvarande perioder 2021. Större förändringar kommenteras. 

Kommunstyrelsen 
Jan-april 

 2022 
Prognos 

2022 
Jan-april 

2021 
Utfall 
2021 

Leverantörsfakturor 27 012 84 000 28 022 80 309 

varav elektroniska fakturor (%) 98% 95% 89% 90% 

Lönespecifikationer 22 567 68 000 21 705 67 366 

Fullvärdiga e-tjänster 127 130 127 124 

Ärenden hos konsumentvägledningen 83 300 79 240 

Inkomna ärenden budget- och skuldrådgivningen 99 280 - - 

Företagsbesök enligt näringslivsrådets samverkansprogram 10 100 20 70 
 

Andelen elektroniska fakturor ökar enligt plan. Ökningen av antalet lönespecifikationer mellan åren är en 
följd av avtalet med Vårdförbundet Sörmland. Antalet e-tjänster har inte fortsatt öka då fokus ligger på 
kvalitet före kvantitet.  

Måttet rörande budget- och skuldrådgivningsärenden är nytt för i år.  

Under perioden har omfattningen av företagsbesök varit mindre än tidigare år, främst till följd av 
pandemin. Inriktningen är att fler besök kommer att genomföras när ny näringslivschef är på plats. 

Bildningsnämnden 
Jan-april 

 2022 
Prognos 

2022 
Jan-april 

2021 
Utfall 
2021 

Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg 2 024 1 997 2 057 1 964 

Elever i grundskola 4 090 4 199 4 101 4 097 

Elever i grundsärskola 68 71 75 70 

Barn i fritidshem 1 433 1 441 1 358 1 431 

Elever i gymnasieskolan 1 259 1 249 1 248 1 263 

Elever i gymnasiesärskolan 48 53 60 55 

Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs) 595 700 629 629 

Barn inskrivna i omsorg på obekväm tid 20 25 19 22 

Elever som deltar i modersmålsundervisning 644 750 776 706 

Uppgifterna avser barn och elever folkbokförda i Katrineholms kommun. Utfall jan-april avser 15 mars. 

I förskolan sker just nu en stor omställning då antalet barn har börjat sjunka efter att i flera år ha ökat 
kraftigt. Det minskade barnantalet beror på lägre födelsetal än tidigare under 2020 och 2021. Även under 
2022 ser antalet födda barn ut att fortsätta ligga på en låg nivå. Detta kommer på längre sikt även att 
påverka grundskola och gymnasieskola. 

Antalet elever i grundskolan har minskat till följd av att det har flyttat ut fler elever än det har flyttat in.  
I kommunens skolor har elevantalet i F-9 minskat med 20 elever under läsåret 2021/22. 

Även antalet elever i grundsärskola och gymnasiesärskola har minskat jämfört med samma period förra 
året. Samtidigt signalerar båda verksamheterna att elevgruppen har förändrats de senaste åren och att 
många elever har behov av extraordinära stödinsatser. 
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Antalet elever som läser modersmål har minskat betydligt jämfört med motsvarande tidpunkt förra året.  
En analys visar att det finns flera orsaker. Bland annat anger elever och vårdnadshavare att de tycker att 
kunskapskraven är för höga för elever födda i Sverige, att eleverna behöver lägga mer tid på andra 
ämnen eller att de slutade då undervisningen flyttade till annan skola. Vidare har flera elever som läste 
modersmål våren 2021 flyttat. Förra årets distansundervisning har troligen också påverkat. 

Bygg- och miljönämnden 
Jan-april 

 2022 
Prognos 

2022 
Jan-april 

2021 
Utfall 
2021 

Inkomna bygglovsansökningar 146 325 159 358 

Strandskyddsärenden 11 15 5 21 

Anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder 75 170 75 194 

Ansökningar om förhandsbesked om bygglov 2 8 2 8 

Antagna detaljplaner 1 12 0 4 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 42 193 33 133 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 33 128 71 183 

Tillsynsuppdrag livsmedel 48 272 116 236 

Inkomna avloppsansökningar 47 200 77 232 

Miljö- och hälsoskyddsärenden totalt 794 2600 1559 2928 
 

Trots kriget i Ukraina, minskade pandemirestriktioner, höjda räntor och kraftigt ökande virkespriser är 
antalet inkomna bygglovsärenden fortsatt högt, cirka 30 procent högre än medel för åren 2016-2021. 
Antalet inkomna ärenden bedöms dock minska framöver.  

Utfallet på miljö- och hälsoskyddsområdet ligger i underkant i förhållande till prognosen. Under perioden 
har några tjänster varit vakanta. Dessa kommer vara tillsatta före sommaren och helårsprognosen 
kvarstår. 

Kulturnämnden 
Jan-april 

 2022 
Prognos 

2022 
Jan-april 

2021 
Utfall 
2021 

Beviljade projekt- och arrangemangsbidrag 12 25 14 21 

Beviljade ungdomsbidrag ”Snabba stålar” 2 5 1 6 

Besök på Kulturhuset Ängeln 50 756 150 000 12 947 91 746 

Besök i konsthallen 7 252 18 000 2 046 10 308 

Utlån av e-media 6 463 18 000 5 230 17 970 

Utlån per invånare 2,6 7,0 2,5 6,9 

varav lån per invånare på huvudbiblioteket 53,3% 55% 37,5% 46,7% 

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial 46,7% 45% 62,5% 53,3% 

Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet 17 494 65 000 9 021 59 813 
 

Besökssiffrorna för 2021 är kraftigt påverkade av pandemin då kulturhuset Ängeln var stängt för allmän-
heten under motsvarande period förra året. Utlånen av e-media följer den nationella folkbibliotekstrenden 
med ökande användning av e-medier. Utfallet för besök på Turbinen och Perrongen avser enbart besök i 
Perrongens ungdomsverksamhet. 

Service- och tekniknämnden 
Jan-april 

 2022 
Prognos 

2022 
Jan-april 

2021 
Utfall 
2021 

Besök i Duveholmshallen Nytt mått Nytt mått - - 

Besök i simhallen 34 328 125 000 8 450 37 608 

Avtal med föreningar 61 56 58 61 

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter 0 32 000 0 38 843 

Lunchportioner förskola 99 178 260 000 96 225 260 972 
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Service- och tekniknämnden 
Jan-april 

 2022 
Prognos 

2022 
Jan-april 

2021 
Utfall 
2021 

Lunchportioner grundskola 197 469 600 000 207 197 545 965 

Lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC 37 765 150 000 24 841 95 022 

Dagsportioner särskilt boende för äldre 43 228 120 000 42 315 131 247 

Portioner matlåda äldreomsorg 24 655 75 000 26 955 80 729 

Inkommande samtal per dag i växeln 580 650 601 580 

Bilar inom bilsamordningen 121 115 115 123 
 

En ny teknik för att mäta antalet besökare i Duveholmshallen är under framtagande men har försenats 
under pandemiåren. Målsättningen att kunna färdigställa detta under 2022 kvarstår. Antalet besök i 
simhallen är på väg tillbaka till nivån före pandemin men utfallet för årets fyra första månader påverkas 
av de restriktioner som gällde under januari och februari. 

Antalet matlådeportioner till äldre har minskat något till följd av lättade pandemirestriktioner. Utfallet 
avser leverans till både Katrineholms och Flens kommuner. 

Andelen inkommande interna samtal har minskat till följd av ökad digitalisering och användning av Teams 
för interna samtal. 

Socialnämnden 
Jan-april 

 2022 
Prognos 

2022 
Jan-april 

2021 
Utfall 
2021 

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad 431 420 517 500 

Ensamkommande barn och unga 15 17 23 16 

Vårddygn i familjehem, ensamkommande barn och unga 1 200 4 000 1 440 4 475 

Vårddygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga 480 600 1 320 2 490 

Vårddygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande 6 810 26 000 8 400 26 450 

Vårddygn på institution, barn och unga exkl ensamkommande 1 588 5 500 2 540 5 850 

Antal utnyttjande vårddygn på institution, vuxna 2 898 4 200 1 631 6 400 

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag 310 1 300 293 841 

Pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner 49 60 62 80 

Spelmissbruksärenden 6 7 1 6 

Kvinnofridsärenden 59 115 37 68 

Sociala kontrakt 65 70 75 73 

Stadigvarande serveringstillstånd 35 37 35 35 
 

Antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd har minskat med 86 hushåll per månad jämfört med 
motsvarande period 2021. Om minskningen fortsätter på samma sätt som under förra året är 
bedömningen att prognosen för 2022 kommer uppnås. 

Antalet ensamkommande barn och unga följer prognosen. Det är ännu för tidigt att veta hur kriget i 
Ukraina kommer påverka antalet för helåret.  

Antalet vårddygn på HVB och i familjehem för barn och unga följer prognosen. Fler än tidigare är dock 
placerade på SIS och i konsulentstödda familjehem, vilket gör att kostnaderna är högre än budgeterat. 
Antalet vårddygn på HVB för vuxna har ökat under perioden. En förklaring kan vara att placeringstiderna 
är längre för varje klient än förra året. Antal vårddygn på Vårnäs fortsätter att vara lågt men är svårt att 
prognostisera så här tidigt på året, pandemin kan ha fortsatt påverka även under början av 2022. 
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Viadidaktnämnden 
Jan-april 

 2022 
Prognos 

2022 
Jan-april 

2021 
Utfall 
2021 

Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå 184 301 500 000 213 080 542 548 

Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå 38 578 150 000 58 982 100 512 

Studerande inom svenska för invandrare, sfi 453 700 516 681 

Studerande inom samhällsorientering 476 600 430 693 

Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler 
och service vid lärcenter Campus Viadidakt 173 220 145 238 

Mottagna ungdomar inom aktivitetsansvaret  200  142 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av 
socialförvaltningen 132 250 143 219 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av 
socialförvaltningen 45 80 56 76 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av 
Arbetsförmedlingen 44  80 58 78 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av 
Arbetsförmedlingen 18 40 18 26 

Ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg  110  46 

Ungdomar 16-25 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg  20  11 

Feriearbetare i Katrineholm  340  278 

Feriearbetare i Vingåker  110  77 

* För vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas heltidsstudier för en elev. 

Jämfört med motsvarande period förra året har Viadidakts verksamhetsvolymer, med några undantag, 
minskat. Antalet producerade poäng har minskat med 14 procent på gymnasial nivå och med 35 procent 
på grundläggande nivå. En bidragande orsak till minskningen inom grundläggande vuxenutbildning är att 
inflödet av elever som slutfört sfi har minskat. Det förklaras i sin tur av att det tidigare fanns ett betydligt 
större antal elever på de högre studievägarna inom sfi. Inom sfi har antalet studerande minskat med 
12 procent och i dagsläget består inflödet till största delen av elever med oavslutade studier i sfi. Att 
antalet studerande inom samhällsorientering nu har ökat bedöms i huvudsak vara en effekt av pandemin 
då flera av de kommuner som nyttjar Viadidakts samhällsorientering pausade verksamheten. För 
samtliga volymer inom den kommunala vuxenutbildningen kan det bli aktuellt att revidera ner 
helårsprognoserna för 2022. Då marknadsföringsinsatser planeras avvaktar Viadidakt utfallet för delåret 
innan ställningstagande görs. 

De senaste åren har verksamheten vid Campus Viadidakt utvecklats. Till följd av detta fortsätter antalet 
studenter som använder verksamhetens lokaler och service att öka. 

Den primära målgruppen för Viadidakts arbetsmarknadsinsatser är deltagare med beslut om försörj-
ningsstöd enligt socialtjänstlagen. Ett minskat behov av försörjningsstöd har bidragit till en fortsatt 
minskning av antalet deltagare. Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt kan också ha lett till att vissa 
personer, som tidigare skulle ha anvisats till Viadidakt, idag är inskrivna hos någon av Arbetsförmed-
lingens leverantörer. Från socialförvaltningen i Katrineholm minskade deltagarantalet med 8 procent 
jämfört med motsvarande period 2021. Från Vingåker minskade deltagarantalet med 20 procent. Mot 
bakgrund av detta har årets helårsprognos gällande deltagare från socialförvaltningarna skrivits ned. 

En bidragande orsak till de minskande volymerna, både inom vuxenutbildning och arbetsmarknad, kan 
vara att läget på arbetsmarknaden har förbättrats. Arbetslösheten i Sörmland i mars 2022 var 
9,6 procent, en minskning med 1,3 procentenheter i jämförelse med mars 2021. Verksamhetens 
bedömning är samtidigt att många av de deltagare och elever som finns kvar behöver ett allt större 
individuellt stöd för att komma vidare i sin utveckling.  
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Vård- och omsorgsnämnden 
Jan-april 

 2022 
Prognos 

2022 
Jan-april 

2021 
Utfall 
2021 

Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi 16 525 17 000 16 839 16 794 

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi 5 251 5 800 6 243 6 032 

Belagda platser på särskilt boende för äldre 288 304 283 289 

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, 
internt utförd 3 618 5 600 5 554 5 017 

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, 
externt utförd 9 841 9 900 11 010 11 392 

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd 386 400 1 262 671 

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd 3 064 3 100 4 203 3 962 

Belagda platser på LSS-boende 139 150 144 143 

Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri 14 16 16 16 

Externa placeringar LSS 10 10 6 10 

Externa placeringar SoL 6 6 5 6 

Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad 252 252 235 248 

Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad 39 44 40 44 

Beviljade timmar boendestöd per månad 1 388 1 500 1 471 1 511 

Volymmått som anges i timmar är ett snitt per månad under angiven period. Volymmått som anger belagda platser eller externa placeringar anger antalet i 
den sista månaden i angiven period. 

Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har minskat något jämfört med samma period 2021. Det har 
också skett en viss förskjutning av utförda timmar från extern utförare till internt utförd hemtjänst, 
främst till följd av att en extern utförare har avslutats. Gällande antalet belagda platser på särskilt boende 
för äldre beror variationerna främst på de olika stegen i de pågående renoveringarna, som sker i enlighet 
med den boendeplan som nämnden behandlade i februari 2021. De platser som finns är belagda.  
I prognosen för 2022 ingår att 16 platser tillkommer i samband med att Strandgården öppnar efter 
renoveringen. 

Antalet ärenden inom personlig assistans varierar naturligt mellan åren och totalt sett har det varit färre 
ärenden jämfört med föregående år. Det gör att även antalet timmar har minskat. Minskningen gäller 
såväl internt som externt utförd personlig assistans. Inom daglig verksamhet, LSS, har en ny arbets-grupp 
startats upp under perioden, vilket medför en ökning med fyra platser. Antalet externa placeringar LSS 
har ökat jämfört med samma period föregående år, från sex personer till tio personer. Ökningen består 
av barnärenden. 
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Tillköpsbeställning avseende lokal linjetrafik och
stadstrafik för år 2023

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hos Sörmlandstrafiken/ Region Sörmland beställa lokal
linjetrafik och stadstrafik enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholm kommuns allmänna kollektivtrafik upprätthålls under 2021 enligt nuvarande
trafikutbud med undantag för:

Vassmogatan – Resecentrum, indragen eftermiddags tur, Duveholmshallen –
Resecentrum, ny eftermiddags tur

Strångsjö – Ändebol – Djupvik reduceras, Djupvik – Gustavsborg – Björkvik dras in

Strångsjö – Katrineholm, utökad trafik

Marmorbyn - Duveholmshallen/Resecentrum, ny och ändrad morgontur

Linje 780 och 765, Regionala förändringar med reducerad trafik Katrineholm - Flen
och utökad trafik Katrineholm – Nyköping

Kostnad för Katrineholms kommuns allmänna kollektivtrafik år 2023 uppgår, med
justeringar enligt ovan, till cirka 21 500 000 kronor.

Ärendets handlingar
Kommunsamråd T23 Katrineholm 2022-03-01

Återkoppling samrådsfrågor tillköpsprocessen T23

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 1 mars 2022 haft samrådsmöte Trafikutveckling
med Sörmlandstrafiken samt representanter från Nobina inför tillköpsbeställningen av lokal
linjetrafik och stadstrafik för år 2023 i Katrineholms kommun.

Utifrån de trafikförändringsförslag som Sörmlandstrafiken presenterat är Katrineholm
kommuns ambition att upprätthålla nuvarande linjesträckningar och trafikutbud med
undantag för:

Linje 1 och 2: Avgången 16:20 från Vassmogatan - Katrineholm Resecentrum med
stadslinje 2 dras in på grund av lågt resande, i stället läggs ny tur kl.
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16:20 från Duveholmshallen till Katrineholm Resecentrum under skoldagar med stadslinje 1
där behovet är stort.

Linje 483 Vardagar: Trafikeringen av delsträckan Strångsjö - Ändebol - Djupvik reduceras
så att Ändebol och Djupvik endast tillgodoser ett grundläggande resbehov för skolelever
som reser till- och från Katrineholm. Delsträckan Djupvik - Gustavsborg - Björkvik dras in.
Samtidigt utökas trafiken på huvudsträckan Strångsjö – Katrineholm vardagar och
därigenom stärker sambandet mellan kommunens orter liksom koncentrerar resurserna till
stråk med större efterfrågan.  

Linje 405: En ny förstärkningstur för linje 405 inrättas på morgonen från Marmorbyn till
Duveholmshallen på skoldagar. Ordinarie tur ändras samtidigt att gå direkt till Katrineholm
Resecentrum (ej via Duveholmshallen). Anslutning mellan turerna kommer att finnas i
Marmorbyn. Morgonturen till Katrineholm har fått ökat resande bland annat med
anledning av att fler elever i grundskolan valt skolor i Katrineholm. Förslaget förutsätter att
även förändring av linje 674 i Vingåkers kommun genomförs.

Linje 780 och 765: Kommunen accepterar föreslagna Regionala förändringar där linje 780
får reducerad trafik mellan Katrineholm och Flen på vardagar och utökad trafik på helgerna.
Orsaken är utökad tågtrafik mellan Katrineholm och Flen. Samtidigt förutsätter
Katrineholms kommun att den besparing som Regionen gör på den reducerade trafiken,
istället läggs på utökad trafikering av linje 765 mellan Katrineholm och Nyköping vardagar
och helger för att behålla resurserna i trafiken och i trafik som gagnar Katrineholm.

Katrineholms kommuns tillköpsbeställning till Sörmlandstrafiken för 2023 blir i enlighet
med detta ärende att bibehålla nuvarande trafik med undantag för ovan nämnda
justeringar. Beställningen innefattar även att under budgetåret och vid behov, med dialog
med Nobina och Sörmlandstrafiken, genomföra löpande justeringar och åtgärder gällande
tidtabeller och hållplatser.

Med tillkommande och indragen trafik som beskrivits i detta ärende, prognostiseras en
tillkommande nettokostnad på cirka 56 200 kronor utöver gällande budget 21 443 000
kronor för Katrineholm kommuns allmänna kollektivtrafik år 2023.  

Förvaltningens bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer det rätt att besluta om föreslagna förändringar
då kollektivtrafiken nyttjas effektivare där efterfrågan är större och därmed gör bäst nytta.

Johnny Ljung
Infrastrukturchef

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Sörmlandstrafiken

Akten
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Återkoppling samrådsfrågor tillköpsprocessen T23

Bakgrund, planerings- och tillköpsprocessen

Under mars månad har förslag till trafikförändringar för T23 (tidtabellsskiftet december
2022) presenterats för kommunerna i länet och samrådsmöten har genomförts.
Samrådsperioden pågår från mars till april och senast 30 maj önskar Region Sörmland
kommunernas formella tillköpsbeställning (om annat inte överenskommits). Ett besked
önskas även om kommunerna inte önskar göra något tillköp eller förändring. Tillfället för
tillköpsbeställning är även ett utmärkt tillfälle för kommunerna att formellt avisera önskemål
om utredningar av trafikförändringar inför T24 (tidtabellsskiftet december 2023).

Utgångspunkten är att de förslag som skickas ut på remiss ska ha tagits fram gemensamt
inom ramen för trepartssamverkan. Vissa förslag som tillkommit i ett sent skede har dock
alltid inte hunnit beredas med samtliga parter innan remissen färdigställts. Under
samrådsperioden finns möjligheten för kommunerna att ställa fördjupade frågor kring
förslagen. Dessa frågor skall ha inkommit till Region Sörmland senast 15 april för att
besvaras senast 29 april. Syftet är att klarlägga frågor som uppkommer i beredningsarbetet
inför kommunens beslut om tillköpsbeställning. Förfrågningar om mindre modifieringar av
förslagen kan också framföras. Förutsättningarna för Region Sörmland och trafikföretagen att
under den korta samrådsperioden genomföra större omarbetningar av förslagen eller att ta
fram omfattande kompletterande underlag är emellertid begränsade.

Frågeställningar, svar och preliminära besked

Linje 2 (182), indragen tur. Kommunen överväger förslaget och meddelar att förändringen
kan komma att beställas till T23.

Linje 1 (181), ny eftermiddagstur. Kommunen överväger förslaget och meddelar att
förändringen kan komma att beställas till T23.

Linje 483, förändrad trafikering. Kommunen överväger förslaget och meddelar att
förändringen avseende vardagarna kan komma att beställas till T23 men att trafikutökningen
under helgerna kanske inte kommer att beställas.

Linje 405, ny tur. Kommunen överväger förslaget och meddelar att förändringen kan
komma att beställas till T23.
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Linje 29 och 414, ändrad linjesträckning. Kommunen överväger förslaget men signalerar
att förslaget kanske inte kommer att beställas till T23.

Linje 765, utökad trafik. Kommunen ställde en fråga om underlaget och behovet av
trafikutökningen. Svaret här är att det inte gjorts någon resandeprognos. Förslaget bygger på
en identifierad standardbrist för stomlinjens turtäthet vissa tider vardagar men framförallt på
helgerna. Dessa föreslås att i hög utsträckning åtgärdas med detta förslag varefter resande och
nyttor kommer att utvärderas i efterhand. Kommunen efterfrågade även utkast till ny tidtabell
för linje 765. Svaret är att ett tidtabellsutkast ännu inte är framtaget men att detta kommer att
göras i det kommande arbetet med den detaljerade tidtabellsplaneringen. Kommunen kommer
ges möjlighet att ta del av tidtabellsutkastet innan det slutgiltigt fastställs.

Region Sörmland har inte noterat några ytterligare frågeställningar från kommunen. I
händelse av att det finns obesvarade frågor på underlaget ber vi kommunen skyndsamt
uppmärksamma oss på dessa.
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Hållbarhetsrapport 2021 Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner hållbarhetsrapporten 2021 för Katrineholms kommun, lägger
den till handlingarna samt meddelar den till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
En hållbarhetsrapport för Katrineholms kommun har sammanställts och överlämnats till
kommunstyrelsen. Hållbarhetsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande
redogörelse för kommunens hållbarhetsarbete under 2021 och är till stor del baserad på
kommunens årsredovisning för 2021. Syftet med hållbarhetsrapporten är att beskriva vilka
hållbarhetsfrämjande insatser som kommunorganisationen genomförde under 2021, men
också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som kommunen står inför.

Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala målen
för hållbar utveckling. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015
och innehåller 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål. I Sverige har kommunerna och
regionerna en central roll i genomförandet av de globala målen eftersom de kommunala
grunduppdragen, exempelvis skola, vård, omsorg och samhällsplanering, i hög grad är
kopplade till målen i Agenda 2030.

I Katrineholms kommun har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att
hållbarhetsperspektivet finns med i planeringen och för att följa upp hur hållbarheten
utvecklas i kommunen. Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund bidrar i
hållbarhetsarbetet utifrån verksamheternas grunduppdrag, med olika tyngdpunkt på de tre
hållbarhetsdimensionerna.

Hållbarhetsrapporten 2021 är kommunens andra samlade hållbarhetsrapport utifrån
Agenda 2030. Ambitionen är att ge en årlig och samlad återrapportering av
hållbarhetsarbetet till kommunstyrelsen. Målet är också att rapporten ska bidra till att öka
den interna kompetensen kring hållbarhetsfrågor i kommunorganisationen samt att den
ska kunna användas som underlag för kommunens externa kommunikation kring
hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsrapporten har tagits fram på uppdrag av kommundirektören av en arbetsgrupp
med deltagare från kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Innehållet i rapporten har förankrats i kommunens ledningsgrupp.
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Hållbar utveckling globalt och 
lokalt 
Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Katrineholm. I den här 
rapporten kan du läsa om hur vi har arbetat med hållbar utveckling i Katrineholms kommun 
under 2021.  

Agenda 2030 
Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling. De globala målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 

 Att avskaffa extrem fattigdom 

 Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen 

 Att främja fred och rättvisa 

 Att lösa klimatkrisen 

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015 och är den mest ambitiösa 
överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agenda 
2030 innehåller 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål, och spänner över ett stort antal 
viktiga samhällsfrågor med avgörande betydelse för vår och planetens framtid. 

Det här innebär hållbar utveckling 
En hållbar utveckling innebär att vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: 

1. Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten handlar om hur vi lever tillsammans i våra samhällen, hur samhällena 
är inkluderande, hur mänskliga rättigheter efterlevs och hur vi tar hand om varandra. 

2. Miljömässig hållbarhet 

Den miljömässiga hållbarheten handlar om hur vi människor tar hand om planeten, miljön och 
naturen runt omkring oss. 

3. Ekonomisk hållbarhet 

Den ekonomiska hållbarheten handlar om hur vi får samhället att fungera och hur vi genom 
skattefinansiering och privata investeringar uppnår en sund ekonomisk balans. 

De globala målen för hållbar utveckling inkluderar alla tre dimensionerna. Målen i Agenda 2030 
är integrerade och odelbara. Det betyder att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling måste 
samverka. Hållbarhetsarbetet kräver därför helhetssyn och samverkan. 
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Det här är Katrineholms kommuns roll i hållbarhetsarbetet
I Sverige har kommunerna och regionerna en central roll i genomförandet av de globala målen. 
De kommunala grunduppdragen, exempelvis skola, vård, omsorg och samhällsplanering, är i hög 
grad kopplade till målen i Agenda 2030.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att hållbarhetsperspektivet finns med i 
planeringen och för att följa upp hur hållbarheten utvecklas i Katrineholms kommun. 
Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund bidrar i hållbarhetsarbetet utifrån
verksamheternas grunduppdrag, med olika tyngdpunkt på de tre hållbarhetsdimensionerna.

Så här följer vi upp våra resultat
För att följa upp hur vi i Katrineholms kommun bidrar i arbetet med att nå de globala målen för 
hållbar utveckling har vi kopplat kommunens egna resultatmål till målen i Agenda 2030. 
När vi följer upp våra resultatmål i årsredovisningen följer vi därför upp hållbarhetsmålen 
parallellt.

I den här rapporten sammanfattar vi Katrineholms kommuns hållbarhetsarbete under 2021. 
Rapporten baseras till stor del på vår årsredovisning för 2021. Syftet är att kortfattat redogöra 
för vilka utmaningar vi har, vilka hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomfört under året och 
vilka resultat som vi uppnått.

För varje globalt mål beskriver vi följande:

Det här är våra utmaningar, exempel på områden som vi särskilt behöver arbeta med i vår 
kommun för att uppnå målet.

Det här gjorde vi under 2021, exempel på insatser som vi genomförde under 2021.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021, bedömning av måluppfyllelsen för våra 
resultatmål under 2021.

Bedömning av resultatmålen

Som stöd för att följa upp resultatmålen använder vi indikatorer, det vill säga statistik och 
nyckeltal som visar våra resultat inom verksamheter som har koppling till målet.

Måluppfyllelsen för resultatmålen redovisas med en färgsymbol:

   Uppnås eller överträffas

   Uppnås delvis

   Uppnås inte

Grön markering betyder att vi bedömer att resultatmålet har nåtts eller överträffats. För målet 
ska markeras som grönt ska indikatorer kopplade till resultatmålet visa en positiv utveckling 
oavsett kön. 

Gul markering visar att vi delvis har uppnått målet. När vi sätter en gul markering betyder det att
vissa indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller att en positiv utveckling ses 
endast för ett av könen.

Röd markering signalerar att resultatmålet inte är nått och att avvikelsen är stor eller allvarlig.
Om flera indikatorer utvecklats negativt väljer vi röd markering även om en enstaka indikator 
visar en positiv utveckling, målet bedöms då inte vara uppnått i sin helhet.
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Snabba fakta 
Det är viktigt att vi kan visa mätbara resultat i vårt hållbarhetsarbete. Här är några exempel  
på resultat från 2021. 
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17 globala mål

1. Ingen fattigdom

Ingen fattigdom
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt

Det här är våra utmaningar

Ett delmål i Agenda 2030 är att vi till 2030 minst ska halvera den andel kvinnor, män och 
barn som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

Vi behöver stötta fler familjer att bryta långvarigt försörjningsstöd och komma in på arbets-
marknaden. Även om utvecklingen gick åt rätt håll under 2021 har vi fortfarande stora 
utmaningar jämfört med många andra kommuner. 

I vår kommun var det 2,3 procent av den vuxna befolkningen som hade långvarigt ekonomiskt 
bistånd 2020, jämfört med 1,3 procent i riket som helhet (statistik för 2021 finns inte än).

Av våra barn och unga 0-19 år var det 15,3 procent som ingick i ekonomiskt utsatta hushåll, 
jämfört med 8,8 procent i riket 2020 (statistik för 2021 finns inte än). 

Vi behöver fortsätta arbeta aktivt med att alla barn och unga ska ha möjlighet till goda 
uppväxtvillkor oavsett familjens ekonomiska situation.

Det här gjorde vi under 2021

Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade och fler familjer blev självförsörjande.

Vi konverterade försörjningsstöd till anställningar och skapade fler möjligheter till 
åtgärdsanställningar och praktikplatser inom våra verksamheter.

Vi genomförde arbetsmarknadsprojekt med flera inriktningar för att stötta olika målgrupper 
att komma närmare arbetsmarknaden, till exempel yrkesförberedande språkträning i 
kombination med praktik.

Vi fortsatte vårt arbete med näringslivskontakter och detaljplaner för att främja utveckling av 
näringslivet, skapa fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten.

Ungdomar fick möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom en utökad satsning på 
kommunala feriearbeten och tillfälliga jobb för unga.

Vi ordnade avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar genom bland annat 
Lyckliga gatorna och Perrongen.

Genom Fritidsbanken erbjöd vi alla att låna avgiftsfri fritidsutrustning.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Ökad övergång från försörjningsstöd till egen 
försörjning

Förebyggande och tidiga insatser för barn 
och unga ska prioriteras

Ökad sysselsättning

Fler arbetstillfällen
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2. Ingen hunger

Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 
förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

Det här är våra utmaningar

Vi behöver bidra till hälsosammare matvanor för att minska risken för ohälsa. I Katrineholm 
och Sörmland är andelen invånare med övervikt eller fetma högre än i riket.

Vi behöver fortsätta vårt arbete inom äldreomsorgen med att minska risken för undernäring.

Genom våra livsmedelsinköp kan vi bidra till delmålet att skapa hållbara system för 
livsmedelsproduktion. Stigande livsmedelspriser innebär dock att ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet i viss mån ställs mot varandra.

Vi behöver fortsätta vårt arbete för att minska matsvinnet i kommunens måltidsverksamhet.

Nationellt uppmärksammas även behovet av att öka självförsörjningen av livsmedel för att 
klara större samhällskriser.

Det här gjorde vi under 2021

Utifrån näringsrekommendationer för äldre justerade vi våra recept för matlådor till äldre 
som får mat hemlevererad.

En nutritionsgrupp startades som ser över möjligheten att mäta, följa upp och förebygga
undernäring i äldreomsorgen. Vi reviderade också måltidsrutinerna inom äldreomsorgen, 
bland annat med fokus på jämställdhet och demenssjukvård.

Vi tog fram ett utbildningsmaterial med text och filmer till personal inom hemtjänst och 
funktionsstöd med fokus på hur mat och måltider skapar förutsättningar för psykisk hälsa.
Personal inom vård och omsorg utbildades också kring Sapere, en metod för att arbeta med 
att uppleva maten med alla sinnen.

Elever med distansundervisning under pandemin kunde beställa och hämta lunchmatlådor på 
våra skolor.

Vi serverade frukt och mellanmål vid våra lov- och fritidsaktiviteter för barn och unga.

Vi mätte matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg med en ny mätmetod från Livsmedels-
verket. Vi genomförde också temadagar kring matsvinn med skolbarn.

I våra livsmedelsinköp prioriterade vi svenska och närproducerade livsmedel före ekologiska.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Måltiderna inom vård och omsorg ska 
utvecklas

Klimatsmartare måltider i kommunens 
måltidsverksamhet

Mer fysisk aktivitet och utveckling av 
skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 
hälsa och studieresultat
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3. God hälsa och välbefinnande 

 

God hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för 
alla i alla åldrar 

Det här är våra utmaningar 

 Flera indikatorer visar att folkhälsan i Katrineholm och Sörmland är något sämre än i Sverige 
som helhet, till exempel när det gäller rökning, övervikt/fetma och medellivslängd. 

 Det finns stora hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället. Därför behöver vi arbeta för 
att skapa mer jämlika livsvillkor för våra invånare, som i sin tur kan bidra till mer jämlik hälsa. 

 Pandemin har fortsatt att påverka den fysiska och psykiska hälsan negativt. Den har även 
begränsat möjligheterna till kultur, idrott och föreningsliv som är viktigt för hälsan.  

 Psykisk ohälsa ökar bland unga generellt, men också ungdomar med en kriminell livsstil. 

 Även om sjukfrånvaron totalt sett har minskat bland våra medarbetare är den fortfarande hög 
inom vissa verksamheter. 

Det här gjorde vi under 2021 

 Tredje vågen av pandemin innebar att vi återigen snabbt behövde ställa om flera av våra 
verksamheter inom vård och omsorg, förskola, skola och vuxenutbildning samt kultur och 
idrott för att minska risken för smittspridning. 

 Vi stöttade föreningslivet, bland annat genom extra utbetalning av föreningsbidrag till 
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

 Vi skapade bättre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv, bland annat genom nya vandringsleder 
och att marknadsföra den digitala tjänsten Naturkartan som guidar till olika friluftsaktiviteter.  
Vi renoverade även flera lekplatser och skapade fler grillplatser i våra naturområden. 

 För att göra det trevligare och tryggare att gå och cykla byggde vi fler trygga cykelöverfarter 
och fartdämpande åtgärder och förbättrade standarden på gång- och cykelvägar.  

 Vi medverkade i projektet Pep Kommun som drivs av stiftelsen Generation Pep med målet att 
utveckla arbetssätt som främjar fysisk aktivitet och goda matvanor bland barn och unga. 

 Vår Familjecentral genomförde projektet Bästa hälsan för att bidra till hälsosamma 
levnadsvanor tidigt. 

 Inom skolan intensifierades arbetet med att främja barn och ungdomars hälsa. Utöver det 
ordinarie arbetet, som definieras i kurs- och läroplaner, initierades olika former av aktivitets-
program samt en bred satsning på att införa Pep förskola och Pep skola. Sex av våra skolor 
deltog också i tävlingen Gå och cykla till skolan som genomfördes under hösten.  

 Vi färdigställde nya idrottshallar vid två av våra grundskolor. Vi byggde också ett nytt service-
hus på Backavallen med omklädningsrum och möteslokaler för våra föreningar. 

 För att främja fysisk aktivitet bland barn och unga togs en kostnadsfri prova-på biljett inom 
föreningsidrotten fram i samverkan mellan kommunen, RF-SISU, BVC, Familjecentralen. Prova 
på biljetten delas bland annat ut av elevhälsan, Familjecentralen och BVC. 
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Vi genomförde projektet Tillsammans på isen för Katrineholm, en folkhälsosatsning för att få 
fler i rörelse tillsammans med Kronfågel, kommunens isföreningar och Fritidsbanken.

Vi arbetade förebyggande kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel), bland 
annat genom kampanjer kring alkohol och antilangning samt rökfria utomhusmiljöer.

Genom bland annat ungdomsmottagningen, ungdomsteamet och familjestödjare arbetar vi 
på olika sätt för att motverka psykisk ohälsa och kriminalitet bland unga.

Vi införde den dopningsförebyggande metoden 100% ren hårdträning och startade ett nätverk 
mellan kommun, polis och gym för att arbeta förebyggande kring dopning

Vi genomförde individanpassade aktiviteter för att ge våra brukare inom vård och omsorg 
möjligheter att delta i kultur-, idrotts- och fritidslivet. Under den årliga anhörigveckan på 
hösten uppmärksammade vi också alla anhöriga, som gör otroliga insatser varje dag.

Inom våra verksamheter inom vård och omsorg utbildade vi värdegrundsledare. Vi arbetade
med bemötande, förtroende och trygghet, ökade möjligheter till delaktighet och inflytande 
samt stärkt patientsäkerhet. Vår personal inom funktionsstöd och hemtjänst utbildades också 
kring kost, nutrition och hälsa.

För att främja den psykiska hälsan utbildade vi våra medarbetare och uppmärksammade 
världsdagen för psykisk hälsa.

Vi fortsatte att utveckla olika hälsofrämjande insatser för våra medarbetare, bland annat 
genom hälsoinspiratörer, hälsovecka, rökfri arbetstid och höjt friskvårdsbidrag.

Inom projektet Hälsotrampare valde två av kommunens anställda bort bilen till förmån för 
cykelpendling. De berättade om sin livsstilsförändring via intranätet för att inspirera fler. 

Vårt folkhälsoutskott beslutade att utse nästa år till ett hälsoår för att förbättra hälsan för 
både invånare och medarbetare i kommunen. Vi påbörjade planeringen av Hälsoåret 2022.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 
prioriteras

Mer fysisk aktivitet och utveckling av 
skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 
hälsa och studieresultat

Ökade förutsättningar för aktiviteter för 
brukare inom vård och omsorg

Måltiderna inom vård och omsorg ska 
utvecklas

Öppna insatser och hemmaplanslösningar 
ska användas i ökad utsträckning inom 
individ- och familjeomsorgen

Förbättrad hälsa för kommunens 
medarbetare

Fler ska få en förbättrad situation efter 
kontakt med individ- och familjeomsorgen

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 
fritidslivet

Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en 
positiv upplevelse kring bemötande, 
förtroende och trygghet

Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg

4. God utbildning för alla
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God utbildning för alla 
Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla 

Det här är våra utmaningar 

 Skolresultaten behöver fortsätta förbättras. Av våra elever i årskurs 9 var det 80 procent som 
blev behöriga att gå ett yrkesprogram på gymnasiet, jämfört med 87 procent i riket som helhet.  

 Fler behöver ta gymnasieexamen och fler behöver läsa vidare på eftergymnasial nivå. I vår 
kommun är andelen elever som tar gymnasieexamen lägre än i riket. Andelen invånare med 
högskoleutbildning är också lägre. 

 Även om skolresultaten i Katrineholm utvecklas positivt och skillnaderna mellan skolor 
minskar ser vi att elevernas socioekonomiska förutsättningar fortsatt har en alltför stor 
påverkan på resultaten och att det leder till bristande likvärdighet. I vår kommun är det till 
exempel många föräldrar som har låg utbildningsnivå, vilket gör det extra viktigt att vi arbetar 
för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar i skolan.  

 Även bland vuxna är det många i vår kommun som behöver utbilda sig för att öka sina 
möjligheter på arbetsmarknaden. Vi behöver underlätta för fler att studera på olika nivåer. 

Det här gjorde vi under 2021 

 Vi gjorde många insatser för att trygga kompetensförsörjningen i förskolan och skolan, bland 
annat genom att ge vår personal möjlighet att utbilda sig till barnskötare eller förskollärare 
samt till lärare i fritidshem, lärare F-3 och lärare 4-6. Fler övningsskolor bidrog också till ökade 
möjligheter att rekrytera nya lärare inom både förskola och grundskola. 

 Vi såg tydliga förbättringar av skolresultaten på i stort sett alla nivåer. Fler elever i årskurs 1 
lärde sig läsa och skriva, betygen i årskurs 6 förbättrades och fler av avgångseleverna i årskurs 
9 blev behöriga till gymnasieskolan. Inom gymnasieskolan förbättrades betygen inom både 
våra yrkesprogram och våra högskoleförberedande program. 

 Flera insatser pågår för att eleverna i nuvarande årskurs 9 (läsåret 2021/22) ska nå en högre 
måluppfyllnad. 

 Vi intensifierade arbetet med att öka tryggheten för barn och unga, bland annat genom 
trygghetsvärdar, fältarbete, nära samverkan med polisen samt förstärkt kamerabevakning.  

 Vi fortsatte arbetet med projektet #klar framtid för att undvika avhopp från gymnasiet. 

 Byggnationen av våra två nya grundskolor fortsatte. Skolorna kommer stå klara hösten 2022. 
Under 2021 totalrenoverade vi en förskola, renoverade och byggde ut två grundskolor och 
färdigställde två nya idrottshallar. 

 Vi arbetade på bred front för att förbättra resultaten inom den kommunala vuxenutbildningen 
(komvux) genom systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av externa leverantörer, utveckling 
av lärcentrum för distansstuderande genom riktat statsbidrag och utökning av speciallärare. 

 Vi deltog i Region Sörmlands projekt kring hållbar utveckling där metoden tjänstedesign 
prövas för att utveckla sfi-undervisningen. Vi genomförde också Fogelstadkvinnor på 2020-talet, 
ett projekt med anpassad utbildning i sfi riktat till utrikesfödda kvinnor. 
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Vi ökade möjligheterna att lokalt läsa vidare på eftergymnasial nivå genom samarbete mellan 
vårt lärcentrum Campus Viadidakt och universitet och högskolor. Flera nya utbildningar 
startade; till lärare i fritidshem, uppdragsutbildning till förskollärare samt sju nya 
yrkeshögskoleutbildningar.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Säkrad kompetensförsörjning

Mer fysisk aktivitet och utveckling av 
skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 
hälsa och studieresultat

Fler ska gå vidare till studier på 
eftergymnasial nivå

Trygg och utvecklande förskoleverksamhet

Fler elever ska klara målen i grundskolan och 
nå höga resultat

Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan 
och nå höga resultat

Ökad trygghet i skolan

Fler studerande ska klara målen i kommunal 
vuxenutbildning

5. Jämställdhet

Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors 
egenmakt

Det här är våra utmaningar

Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv. Så länge det inte är uppnått behöver vi arbeta aktivt för att främja en jämställd 
samhällsutveckling och ge kvinnor och män, flickor och pojkar likvärdig service.

Både i Katrineholm och i Sverige som helhet förekommer skillnader i bland annat studieresultat, 
utbildningsval och fritidsaktiviteter som speglar könsstereotypa mönster. 

Pojkar har generellt lägre skolresultat än flickor. Samtidigt är det en lägre andel flickor än pojkar 
som upplever trygghet och studiero i skolan. Vi behöver fortsätta förbättra skolresultaten och 
tryggheten i skolan för både flickor och pojkar. 

Kvinnor upplever i högre utsträckning än män otrygghet på offentliga platser i kommunen.

Som arbetsgivare behöver vi arbeta systematiskt för jämställda arbetsvillkor och arbetsplatser
inom kommunorganisationen.
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Det här gjorde vi under 2021

Vi arbetade med att öka den upplevda tryggheten i våra offentliga miljöer, till exempel genom 
förbättrad belysning av gångvägar, parkområden och pulkabackar.

Vi intensifierade arbetet med att öka tryggheten för barn och unga både i skolan och på 
fritiden, genom bland annat genom trygghetsvärdar.

Genom studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna arbetade vi aktivt för att 
bryta traditionellt könsstereotypa utbildnings- och yrkesval.

Vi erbjöd ett brett utbud av aktiviteter inom våra kulturverksamheter för att tilltala många 
invånare oavsett genus, ålder eller ursprung. Alla aktiviteter inom våra barn- och ungdoms-
verksamheter Lyckliga Gatorna och Perrongen genomsyrades av ett jämställdhetstänkande.

Kulturskolan och KomTek arbetade aktivt med att identifiera ojämställdhet och ojämlikhet i 
verksamheterna och har nu en relativt jämn fördelning av flickor och pojkar bland deltagarna,

Vi färdigställde utvecklingen av vårt system för föreningsbidrag med en föreningshandbok, 
som bland annat innehåller metodstöd för föreningars jämställdhetsarbete.

Vi genomförde en jämställdhetsanalys av vårt anhörigstöd inom vård och omsorg som visade 
att aktiviteterna som erbjuds är könsneutrala men att kvinnor är överrepresenterade både 
bland anhöriga som får stöd och i personalen. För att nå fler män kommer vi se över hur vi 
når ut och informerar om anhörigstödet.

Vi fortsatte vårt arbete med heltid som norm för kommunens anställda, ett arbete som har
lett till att fler kvinnor arbetar heltid.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Jämställda kultur- och fritidsverksamheter

Förebyggande och tidiga insatser för barn 
och unga ska prioriteras

Fler ska gå vidare till studier på 
eftergymnasial nivå

Anhörigstödet ska utvecklas

Trygg och utvecklande förskoleverksamhet

Fler elever ska klara målen i grundskolan och 
nå höga resultat

Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan 
och nå höga resultat

Ökad trygghet i skolan

Fler studerande ska klara målen i kommunal 
vuxenutbildning

Fler ska få en förbättrad situation efter 
kontakt med individ- och familjeomsorgen

Tryggare offentliga miljöer
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6. Rent vatten och sanitet för alla

Rent vatten och sanitet för 
alla
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av 
vatten och sanitet för alla

Det här är våra utmaningar

När staden växer och utvecklas ställer det nya krav på hantering av dagvatten samt vatten-
och avloppsledningar.

Det finns fortfarande många små/enskilda avlopp i kommunen som inte uppfyller lagkraven 
på rening och som behöver åtgärdas.

Hushåll som inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp kan ha bristande kvalitet på sitt 
dricksvatten.

Vi har upptäckt förekomst av miljöföroreningen PFAS i grundvattnet på några ställen i 
kommunen där man tidigare släckt bränder eller övat med släckskum.

Grundvattennivåerna har periodvis varit låga vilket kan påverka tillgången till dricksvatten i 
delar av vår kommun, särskilt på landsbygden.

Det är fortfarande inte alla våra vattentäkter som har beslutade vattenskyddsområden.

Endast var femte sjö i vår kommun bedöms ha god ekologisk status enligt de senaste 
mätningarna.

Det här gjorde vi under 2021

När ny mark togs i anspråk för företagande, verksamheter och bostadsbyggande ställde vi 
krav på lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten.

Vi arbetade med att förbereda två tätortsnära våtmarker samt flera utredningar för att minska 
risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten.

Vi fortsatte arbetet med att inventera små/enskilda avlopp i Sköldinge och Lerbo. Totalt 
åtgärdades 197 avlopp under året.

Vi gjorde flera förstudier och utredningar för att rena grundvatten från PFAS-föroreningar.

I kommunikationskampanjer tillsammans med Sörmland Vatten tipsade vi invånare om hur de 
kan spara på vattnet. För att inspirera berättade vi även om våra egna åtgärder för att minska 
vattenförbrukningen, till exempel att vi vattnade fotbollsplaner med vatten från Djulösjön.

Vårt bostadsbolag KFAB genomförde ett projekt för att informera och uppmuntra sina 
hyresgäster att spara vatten och minska den gemensamma miljöpåverkan. KFAB installerade
även utrustning för individuell mätning av vatten i det nya bostadshuset i kvarteret Pantern.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag
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7. Hållbar energi för alla

Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig,
hållbar och modern energi för alla

Det här är våra utmaningar

Effektbrist i elnätet gör att vi kan behöva tacka nej till nya företagsetableringar.

Nya elledningar tar mark i anspråk.

Det finns möjligheter att öka den lokala energiproduktionen genom vindkraft och/eller 
solparker. Det kan dock leda till intressekonflikter om vad marken ska användas till.

Tillsammans med vårt fastighetsbolag KFAB behöver vi fortsätta arbetet med energi-
effektivisering i våra fastigheter och verksamheter.

Det här gjorde vi under 2021

Vi arbetade kontinuerlig för att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler med fokus 
på såväl åtgärder i fastigheterna som effektivare lokalutnyttjande och förändrade beteenden.
Exempel på åtgärder som gjordes löpande av vårt fastighetsbolag KFAB är byten till mer LED-
belysning, energisnålare vitvaror, energieffektivare fönster samt tilläggsisolering av vindar.

På grund av ökad ventilation i skolor och förskolor under pandemin ökade energiförbruk-
ningen för el och värme något per kvadratmeter i våra verksamhetslokaler jämfört med 2020.

Genom investeringsprojektet på Backavallen uppnådde vi betydande energieffektiviseringar, 
bland annat genom installation av solceller på taket av Kronfågel isarena.

Vår installation av bergvärme i Oppundahallen 2020 ledde till att energiförbrukningen mer än 
halverades 2021.

Vårt fastighetsbolag KFAB installerade nya solcellsanläggningar vid Duveholmshallen och det 
nybyggda hyreshuset i kvarteret Pantern. KFAB har idag sex solcellsanläggningar i drift och
bygger successivt ut med fler i samband med nybyggnation eller vid större ombyggnationer.

Regelverket för när bygglov för solceller krävs lättades upp. Generellt krävs inte bygglovs-
prövning och i de fall det krävs tar vi inte ut någon bygglovsavgift.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Ökad solelproduktion Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
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8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 

Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla 

Det här är våra utmaningar 

 Även om arbetslösheten minskade under 2021 behöver våra insatser för att få fler företag att 
etablera sig och växa i Katrineholm fortsätta, så att fler jobb skapas, sysselsättningen ökar och 
arbetslösheten minskar ytterligare. I december 2021 var 9,3 procent av våra invånare i 
åldrarna 16-64 år arbetslösa, att jämföra med 7,3 procent i riket som helhet. 

 Vårt arbete med att skapa förutsättningar för tillväxt och ökad sysselsättning måste ske på ett 
sådant sätt att vi även klarar målet om globalt hållbar konsumtion och produktion och bryter 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. 

 För att bryta långtidsarbetslöshet behöver vi fortsätta öka måluppfyllelsen inom kommunal 
vuxenutbildning generellt och särskilt inom sfi. Språket är inte bara är en förutsättning för 
fortsatta studier utan i många sammanhang även nyckeln till egen försörjning. 

 Inom våra arbetsmarknadsåtgärder som riktar sig till personer som står långt från arbets-
marknaden ser vi allt oftare att deltagare har stora utmaningar kopplat till bland annat ohälsa, 
kort utbildning och otillräckliga kunskaper i svenska. 

 Vi behöver även arbeta för att antalet unga som varken arbetar eller studerar ska minska. 

Det här gjorde vi under 2021 

 Vi arbetade aktivt för att få fler företagsetableringar och tog fram nya detaljplaner som kan 
leda till utveckling av näringslivet, fler arbetstillfällen och minskad arbetslöshet. 

 Genom komvux och högre studier skapade vi möjligheter för kommunens invånare att stärka 
sin ställning i arbets- och samhällslivet. Vi verkade också på strategisk nivå för att möta 
arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning, genom planering och dimensionering av 
kommande utbildningar. 

 Genom samarbete med Ung företagsamhet gav vi ungdomar på gymnasiet möjlighet att 
pröva på att vara företagare. Under sommaren fanns möjlighet att gå en entreprenörskaps-
utbildning som alternativ till kommunalt feriearbete. 

 Vi skapade fler möjligheter till åtgärdsanställningar och praktikplatser inom kommunens 
verksamheter. 

 Vi arbetade med projektet #klar framtid för att undvika avhopp från gymnasiet och utifrån det 
kommunala aktivitetsansvaret bedrev vi aktivt uppsökande arbete och aktivering av 
ungdomar upp till 20 år som inte är inskrivna i gymnasieskolan. 

 Vi erbjöd feriejobb och andra kortare anställningar för ungdomar, bland annat genom 
projektet Naturnära jobb som även bidrog till att främja biologisk mångfald. 

 Genom våra projekt MIKA (Mat och integration i Katrineholm) och MIKA YB arbetade vi för att 
genom yrkesförberedande språkträning och yrkesteori varvat med praktik tillvarata och 
utveckla kompetenser inom kommunala bristyrken, exempelvis kockar och lokalvårdare. 
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Vi genomförde projektet Kompetens inför framtiden för att genom utbildningsinsatser stärka
kompetensen för personer som jobbar på företag inom industribranschen som påverkats 
negativt av pandemin. Sedan starten har 264 personer från 18 olika företag fått utbildning.

Vi fortsatte arbetet med heltid som norm inom kommunens verksamheter.

Flera förvaltningar uppdaterade sina kompetensförsörjningsplaner och vi genomförde en rad
satsningar för tryggad personalförsörjning, bland annat möjligheter för våra medarbetare att 
studera till förskollärare, barnskötare eller undersköterska.

Vi tog fram en övergripande lönestrategi med handlingsplaner för våra verksamheter och 
avsatte medel i kommunens budget för extra lönesatsningar 2022. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Ökad sysselsättning

Säkrad kompetensförsörjning

Växande och breddat näringsliv

Fler unga entreprenörer

Fler arbetstillfällen
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9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en 
inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 
innovation

Det här är våra utmaningar

Vi behöver fortsätta investera i infrastruktur som främjar hållbar utveckling. Det gäller bland 
annat infrastruktur för elförsörjning som tar mycket mark i anspråk. Vi behöver också möta 
behoven av laddstolpar för både bilar och cyklar samt transportsektorns behov av fossilfria 
drivmedel.

Vi behöver fortsätta investera i och utveckla den digitala infrastrukturen.

Vi kan uppmuntra, men inte kräva, att företag ska göra mer hållbara val i produktion och 
inköp än vad som krävs enligt miljölagstiftningen.

Vi vill främja innovationer och hållbar industri men det kan ibland vara svårt eftersom vi som 
kommun inte får gynna enskilda näringsidkare.

Det här gjorde vi under 2021

Våra tidigare satsningar på fiberbaserat bredband, wifi och digital infrastruktur i skola och 
vuxenutbildning bidrog till goda möjligheter för hemarbete och studier under pandemin.

Vi genomförde färre företagsbesök än normalt på grund av pandemin men prövade olika 
koncept för att träffas digitalt. Höstens nätverksmöten kunde genomföras som planerat.

Vi stimulerade ungas kreativitet och entreprenörsanda genom bland annat KomTek, vår 
teknik- och entreprenörsskola, och samarbetet med Ung företagsamhet.

Vi lanserade en ny karttjänst på webben som gör att företag och invånare kan hämta aktuellt 
kartmaterial för exempelvis bygglovsansökningar och andra tillstånd digitalt.

Vi fortsatte arbetet med att förbättra standarden på våra gator, vägar, gång- och cykelvägar.
Bland annat ersatte vi två större fyrvägskorsningar med cirkulationsplatser, för ökad säkerhet 
och bättre trafikflöden.

För att öka tryggheten förstärkte vi gatubelysningen längs med Prins Bertils gata och byggde 
en ny, belyst gång- och cykelbana genom Backavallens idrottsområde. Vi förbättrade också 
belysningen på Vasavägen för en tryggare skolväg till Järvenskolorna. 

Vi förbättrade möjligheten att parkera cykeln på torget genom fler och bättre cykelställ samt 
laddplatser för elcyklar.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat 
bredband senast 2020

Förbättrad standard på gator, vägar, gång-
och cykelvägar

Ökad andel miljöfordon i kommunens 
verksamheter

Förbättrat företagsklimat

Fler unga entreprenörer
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10. Minskad ojämlikhet

Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder

Det här är våra utmaningar

Inkomstskillnader mellan olika grupper är även kopplat till ojämlikhet när det gäller hälsa, 
utbildning, boende och tillgång till arbete.

I Katrineholms kommun behöver vi lägga mer kraft och resurser på att motverka ojämlikhet 
till följd av socioekonomiska faktorer än många andra kommuner. Även om det kommunala 
utjämningssystemet bidrar till att minska skillnader i kommuners förutsättningar är det en 
utmaning för oss både ekonomiskt och i våra verksamheter.

I allt vårt arbete behöver vi aktivt sträva efter att alla grupper i samhället ska vara inkluderade 
och känna sig delaktiga.

Det här gjorde vi under 2021

Vi fortsatte arbetet med att skapa nya områden för bostäder med fokus på en blandning av 
bostadsrätter, hyresrätter och villor.

Vi fortsatte arbetet för att höja resultaten för våra elever i grundskolan, på gymnasiet och 
inom kommunal vuxenutbildning och vi ökade möjligheterna att läsa vidare på eftergymnasial 
nivå i Katrineholm.

För att ge fler möjlighet att ta steget till egen försörjning och komma in på arbetsmarknaden
skapade vi fler arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom våra verksamheter.

Vi ordnade avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar genom bland annat 
Lyckliga gatorna och Perrongen och erbjöd alla att låna avgiftsfri fritidsutrustning genom 
Fritidsbanken.

Utvecklingen av vårt Kontaktcenter gjorde det enklare att få information och komma i 
kontakt med kommunens tjänster och service. Kontaktcenter vägleder och ger hjälp till 
självhjälp genom våra e-tjänster, som vi fortsatte att utveckla och som ökade i användning.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Fler bostäder, med variation mellan olika 
bostadstyper och upplåtelseformer

Ökad övergång från försörjningsstöd till egen 
försörjning

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 
fritidslivet

Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial 
nivå

Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande

Ökad digital delaktighet

Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och 
nå höga resultat

Fler studerande ska klara målen i kommunal 
vuxenutbildning

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
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11. Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och 
samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara

Det här är våra utmaningar

En snabb bebyggelsetakt ger ökat tryck på infrastrukturen i form av vatten och avlopp samt 
dagvattenhantering. Vårt dagvattensystem är inte dimensionerat för klimatförändringarna och 
lågpunkter i Katrineholms tätort ökar risken för översvämningar vid häftiga regn.

Kommunen har en hög andel av befolkningen som lever i trångboddhet i flerbostadshus 
jämfört med andra kommuner i samma storlek.

Vi behöver utveckla vårt arbete med cirkulär ekonomi och livscykelperspektiv vid ny- och 
ombyggnationer av våra kommunala verksamhetsfastigheter.

Den trafikomställning som vi vet behövs går långsamt. Bland våra invånare som svarade på 
SCB:s medborgarundersökning 2021 angav 69 procent bil som sitt primära transportmedel för 
vardagspendling. Vårt mål är att andelen ska vara högst 50 procent i kommunen år 2030.

Det här gjorde vi under 2021

Vi inledde arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan, Framtidsplan 2050. Under 
året deltog cirka 400 katrineholmare med sina visioner för framtiden. 

Vi deltog i projektet FASiS (fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland) för att öka vår 
förståelse av hur stadsplaneringen kan bidra till hållbara, hälsosamma livsstilar. 

Vi fortsatte arbetet med att skapa nya områden för bostäder med fokus på hållbara, 
energieffektiva byggnader och en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och villor. 

Vårt fastighetsbolag KFAB tillämpade miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad silver vid all 
nybyggnation, ett koncept där byggprodukter bedöms utifrån sin påverkan på miljön.

Vi arbetade aktivt för att förbättra dagvattenhanteringen. Vi inledde ett samverkansprojekt 
med Amazon Web Services, som kommer medfinansiera ett våtmarksbygge samt klimat-
anpassningsåtgärder i tätorten, och Sörmland Vatten och Avfall AB.

Vi fortsatte våra satsningar på trädplantering och stadsgrönska som bidrar till bättre 
dagvattenhantering och skugga vid varma perioder.

Vi skapade bättre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv genom nya tätortsnära vandringsleder.

Genom fler gång- och cykelvägar ökade vi möjligheterna att ta sig fram tryggt och säkert.

I samverkan med vårt destinationsbolag +Katrineholm, inledde vi ett arbete kring 
Katrineholms platsvarumärke för att öka intresset för att besöka samt bo, leva och verka här.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Fler bostäder, med variation mellan olika 
bostadstyper och upplåtelseformer

Förbättrad standard på gator, vägar, 
gång- och cykelvägar

Invånarantalet ska öka till minst 35 500 
personer vid mandatperiodens slut
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12. Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och 
produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster

Det här är våra utmaningar

Arbetet med att skapa förutsättningar för tillväxt måste ske på ett sådant sätt att vi samtidigt 
kan klara målen om hållbar konsumtion och produktion.

Både i vår kommun och regionen som helhet behöver vi få igång nätverk och strukturer för 
cirkulär ekonomi och industriell symbios, som innebär att avfall från en verksamhet tas om 
hand som resurser i andra verksamheter.

Vi behöver fortsätta påverka beteenden så att hushållssopor i högre utsträckning sorteras rätt 
och matavfallet kan tas om hand och omvandlas till biogas och näring till åkermark.

Vi behöver fortsätta arbetet med att minska matsvinnet i våra måltidsverksamheter.

Det är resurskrävande att ställa hållbarhetskrav i våra upphandlingar och att säkerställa att 
kraven efterlevs.

Problemen med nedskräpning fortsätter, både i naturen och i den bebyggda miljön.

Det här gjorde vi under 2021

Studenter vid Linköpings universitet gjorde en kartläggning över pågående och möjlig 
industriell symbios i Katrineholm, Flen och Vingåker.

Genom Fritidsbanken erbjöd vi möjligheter för alla att låna sport- och fritidsutrustning.

Genom vårt Bytestorg kunde våra förvaltningar byta möbler och annan utrustning med 
varandra istället för att köpa nytt. På så sätt sparade vi 1,8 miljoner kr genom återanvändning.

Vi genomförde flera insatser och kampanjer för att minska nedskräpningen i samarbete med 
skolor, näringsliv, föreningar och engagerade katrineholmare.

Vi ställde miljökrav i våra upphandlingar. Det gjorde även vårt fastighetsbolag KFAB.

I vår måltidsverksamhet anpassade vi matsedeln och våra recept för att minska matsvinnet
och öka användningen av råvaror i säsong. I våra inköp prioriterade vi svenska och 
närproducerade livsmedel. Vi genomförde också temadagar kring matsvinn med skolbarn.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Klimatsmartare måltider i kommunens 
måltidsverksamhet

Nedskräpningen ska minska
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13. Bekämpa klimatförändringarna

Bekämpa 
klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och dess konsekvenser

Det här är våra utmaningar

Vi ser redan nu tydliga effekter i vår kommun av klimatförändringarna, främst i form av ökad 
risk för översvämningar i Katrineholms tätort.

I allt vårt arbete med samhällsplanering behöver vi lägga stor vikt vid att både minska
klimatpåverkan och anpassa planeringen till nuvarande och kommande klimatförändringar.

Under pandemin minskade resandet med buss och tåg kraftigt.

Vi har styrdokument inom klimat- och energiområdet som behöver uppdateras.

Vi behöver utveckla vår uppföljning av de krav som vi ställer i samband med upphandling.

Det här gjorde vi under 2021

Tillsammans med våra fastighetsbolag KFAB och KIAB genomförde vi åtgärder för att minska 
energiförbrukningen i våra fastigheter och för att öka vår solelproduktion. 

Vi uppdaterade vår rese- och fordonspolicy för att tydligare styra kommunens inköp av fordon 
i en hållbar riktning samt öka andelen hållbara tjänsteresor. 

Den ökade övergången till hemarbete och digitala mötesformer under pandemin bidrog till 
minskat resande och underlättades av vår satsning på fiberbaserat bredband i hela kommunen.

Vi fortsatte minska vår förbrukning av fossila drivmedel för personbilar. Vår totala förbrukning 
låg dock kvar på samma nivå som föregående år på grund av mer omfattande vinterväghållning.

Vi minskade förbrukningen av diesel inom hemtjänsten genom byte till elbilar och ladd-
hybrider och vi installerade laddstationer för hemtjänstens elbilar vid flera äldreboenden. 

Vårt fastighetsbolag KFAB uppnådde målet om en helt fossilfri fordonsflotta.

Genom fler gång- och cykelvägar ökade vi möjligheterna att ta sig fram tryggt och säkert. 
Vi genomförde även flera projekt inom hållbart resande, som tävlingen Gå och cykla till skolan.

Vi fortsatte arbetet för att minska koldioxidutsläppen från vår måltidsverksamhet genom att 
anpassa matsedlar och recept för att minska matsvinnet och öka användningen av råvaror i 
säsong. Vi genomförde också en klimatvecka i restaurangerna vid våra förskolor och skolor.

För att klimatanpassa och minska risken för framtida översvämningar arbetade vi intensivt 
med för att förbättra dagvattenhanteringen. Dagvattenfrågor var aktuella i varje ny detaljplan 
och i alla infrastrukturprojekt som projekterades under året.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Ökad solelproduktion

Resandet med cykel och till fots ska öka

Ökad andel miljöfordon i kommunens 
verksamheter

Klimatsmartare måltider i kommunens 
måltidsverksamhet

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler

Resandet med buss och tåg ska öka
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14. Hav och marina resurser

Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett 
hållbart sätt för hållbar utveckling

Det här är våra utmaningar

I många av våra sjöar och vattendrag behöver vi förbättra vattenkvaliteten och minska 
föroreningar och övergödning.

Gamla avloppsledningar och otillräcklig kapacitet bidrar till övergödning i våra sjöar och 
vattendrag. Risken är störst vid häftiga regn eller andra driftstörningar.

Det finns också fortfarande många enskilda avlopp i kommunen som inte uppfyller lagkraven 
på rening och behöver åtgärdas.

Expansionen av Katrineholms tätorter ställer nya krav på dagvattenhanteringen. Orenat 
dagvatten innehåller skräp och föroreningar som påverkar sjöar och vattendrag.

Vi har upptäckt förekomst av miljöföroreningen PFAS i grundvattnet på några platser i 
kommunen och i sjön Näsnaren. Föroreningarna är främst kopplade till brandsläckningsskum 
men PFAS förekommer även i många andra produkter som används idag. Det har aktualiserat 
frågan om rening och återställning av förorenad mark.

Det här gjorde vi under 2021

Vi inledde arbetet med två förstudier kring tätortsnära våtmarker samt flera utredningar för 
att minska risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten.

När ny mark togs i anspråk för företagande, verksamheter och bostadsbyggande ställde vi 
krav på lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten.

All fisk som vi köpte till mat- och måltidsverksamheten var MSC-märkt.

Vi startade upp lågflödesmuddringen i Öljaren, i vårt LIFE IP Rich waters-projekt för att 
förbättra vattenkvaliteten i sjön. Under året har cirka 16 000 kvadratmeter sjöbotten 
muddrats. 

Vår miljötillsyn fortsatte ha fokus på att minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom 
avloppsinventeringar och en tillsynskampanj riktad mot hästgårdar.

I samarbete med Länsstyrelsen tog vi prover i sjön Näsnarens utlopp två gånger i månaden 
för att undersöka misstänkt höga halter av PFAS-föroreningar.

För att minska risk för spridning till vatten såg vi till att mark på två olika platser sanerades 
från PFAS-föroreningar inför planerade nybyggnationer för företag och bostäder.

Vi provfiskade i Spetebysjön för att ta reda på om sjöns ekosystem är i obalans på grund av 
för mycket vitfisk, till exempel braxen och mört. På bara två dagar togs cirka fem ton vitfisk 
upp och det är tydligt att fisken bidrar till övergödningsproblematiken i sjön. För att återställa 
ekosystemet planerar vi för ett mer omfattande reduktionsfiske i sjön under 2022.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag
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15. Ekosystem och biologisk mångfald

Ekosystem och biologisk 
mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 
samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Det här är våra utmaningar

När våra tätorter växer leder det till målkonflikter när det gäller markanvändningen. 
Värdefulla naturmiljöer kan behöva tas i anspråk för vägar, industrimark och bostäder.
Grönområden i staden riskerar att planeras för bebyggelse. 

Gröna stråk som är utpekade i grönplanen behöver förstärkas och bevaras för att öka 
mängden pollinerare och biologisk mångfald i stadsmiljön.

För att öka den biologiska mångfalden behöver betesmarker som ligger i träda börja 
användas igen.

Våra tätortsnära skogar och friluftsområden påverkas av omfattande angrepp av granbark-
borre. Det har medfört att tätortsnära skog med höga rekreationsvärden har avverkats.

Det här gjorde vi under 2021

Vi arbetade med förstudier kring två större tätortsnära våtmarker.  

Vi anställde ungdomar i projektet Naturnära jobb med uppdrag att bekämpa invasiva arter och 
återställa betesmarker. Vi gjorde också en större kommunikationsinsats om invasiva arter.

I samband med att vi anlade en discgolfbana återskapade vi betesmarker genom skonsamt 
skogsbruk och betande får. Vi återställde också en hagmark med höga biologiska värden 
genom att hyra in nötkreatur och röja sly.

Vi skapade ängsmark på tidigare klippta gräsytor genom att tillämpa slåtter en gång per år.

Vi har använt flera olika metoder för att motverka angreppen av granbarkborre och samtidigt 
ta hänsyn till naturvärden i flera tätortsnära skogsområden. Bland annat har vi tagit bort 
angripna träd och skapat faunadepåer – platser där granbarkborrens naturliga fiender trivs.

Vi byggde och satte ut flera nya insektshotell, fågelholkar och fladdermusholkar.

Vi fortsatte att utveckla trädgårdarna vid våra äldreboenden för att ge äldre som bor där
sinnesupplevelser genom doft, känsel och färger och samtidigt främja biologisk mångfald.

I vårt växthus minskade vi mängden bekämpningsmedel genom att använda nyttodjur istället 
för kemiska produkter. Vi använde även växthusbelysningen på ett smartare sätt. Det bidrog 
till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

I två detaljplaner där ny mark tas i anspråk för företag och verksamheter sparade vi
naturmark för att återskapa betesmarker.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd
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16. Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga och inkluderande 
samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt 
bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med 
ansvarsutkrävande på alla nivåer

Det här är våra utmaningar

Antalet anmälda våldsbrott ligger på en högre nivå i Katrineholm än i Sverige som helhet. 
Under flera år har antalet anmälda våldsbrott minskat men 2021 sågs en viss ökning igen.

En oroande utveckling är att vi ser en ökning av psykisk ohälsa bland unga generellt men 
också av ungdomar med en kriminell livsstil.

Mot bakgrund av de omfattande behoven bland kommunens invånare och barns utsatthet
behöver vi arbeta aktivt för att möta utmaningar gällande kompetensförsörjningen inom 
socialförvaltningens myndighetsutövning.

Vår kommunikation, särskilt i samband med myndighetsutövning, behöver ta hänsyn till att 
alla invånare ska kunna förstå och veta hur de kan påverka beslut som rör dem.

Det här gjorde vi under 2021

Vi fortsatte vårt arbete med löpande incidentrapportering och brottsförebyggande arbete 
utifrån metodiken EST (effektiv samverkan för trygghet) med fokus både på trygga utemiljöer
och på trygga, säkra och tillgängliga verksamheter.

Vi gjorde omfattande insatser utifrån ett särskilt uppdrag om trygghetsskapande åtgärder 
för barn och unga, bland annat genom trygghetsvärdar, intensifierat fältarbete, samverkan 
med Polisen samt förstärkt kamerabevakning.

Vi förbättrade utemiljöer och belysning på flera platser, bland annat vid Lokstallet, på 
Backavallen, i centrum samt vid pulkabackarna i Sveaparken och vid Dufvegården.
Vi kontrollerade och förbättrade också kommunens lekplatser, bland annat i Strångsjö. 

Vi utvecklade våra arbetsmetoder inom socialförvaltningen för att stötta barn, unga och 
familjer. Bland annat införde vi metoden Signs of safety, som syftar till att använda barnens 
nätverk istället för externa stödinsatser. Genom vårt multiteam ökade vi också stödet till 
familjer när barn och unga flyttar hem efter en placering. 

Trots pandemin kunde vi erbjuda ett brett utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för
barn och unga. Vi ökade också stödet till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 
prioriteras

Fler ska få en förbättrad situation efter 
kontakt med individ- och familjeomsorgen

Tryggare offentliga miljöer

Ökad trygghet i skolan
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17. Genomförande och partnerskap

Genomförande och 
partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för hållbar utveckling

Det här är våra utmaningar

För att nå målen i Agenda 2030 krävs samordnade insatser på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. Det krävs också att vi samverkar med den privata sektorn och med 
civilsamhället. En generell utmaning är att det kan vara resurskrävande att etablera och 
upprätthålla samverkan med andra parter på ett bra sätt.

När vi upphandlar varor som produceras utomlands kan vi bidra till ökad hållbarhet i andra 
länder genom att ställa hållbarhetskrav. Kraven kan dock vara resurskrävande både att ställa 
och följa upp.

Det här gjorde vi under 2021

Vi utvecklade vår samverkan med lokala företag inom ramen för projektet Kompetens inför 
framtiden, som syftar till att genom utbildningsinsatser stärka kompetensen hos personer 
som jobbar på företag inom industribranschen som påverkats negativt av pandemin.

Vi deltog i många olika samverkansformer inom vård- och omsorgsområdet, exempelvis
fallpreventionsrådet, nutritionsrådet, demensrådet, Vård- och omsorgscollege, Uppdrag 
Psykisk hälsa samt Elsas hälsa, en samverkan mellan region och kommun som möjliggör ökat 
samarbete med fokus på patient.

Vi startade jämförelsenätverk med andra kommuner för att utveckla vår måltidsverksamhet
och städverksamhet.

Vi vidareutvecklade också vår interna samverkan mellan våra olika kommunala 
verksamheter inom många områden. 

Inom våra förvaltningar pågick ett brett arbete för att öka medarbetares delaktighet och 
involvering i utvecklingsarbete, till exempel genom referensgrupper vid systemupphandling 
och nybyggnation, samarbetsprojekt för bättre arbetsmiljö samt metoder för idédriven 
innovation.

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

Ökad effektivitet genom nya 
samverkansformer internt och externt

Ökat medarbetarengagemang
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Källor och mer information 
Om du vill veta mer om Agenda 2030 kan du läsa mer här: 

Globala målen – globalamalen.se 

Agenda 2030 för hållbar utveckling – regeringen.se 

Glokala Sverige – Svenska FN-förbundet 

Arbetsbok Glokala Sverige 2021 

Om du vill veta mer om vårt arbete och våra resultat i Katrineholms kommun kan du läsa mer 
här: 

Agenda 2030 | Katrineholms kommun 

Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun 

Jämföraren - Kolada 

 

 

 

 

 

 

 



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2022-05-17
Vår beteckning

KS/2022:60 - 3.7 -
Näringsliv

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Marie Sandström Koski
Handläggare telefon

0150-57000
Handläggare e-post

Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Ny deltagare i näringslivsrådet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Hanna Larsson, Företagarna KFV, till ny deltagare i
näringslivsrådet, under resterande del av 2022, istället för Håkan Bennetoft.

Sammanfattning av ärendet
Inom Företagarna KFV har ordförandeskapet övergått från Håkan Bennetoft till Hanna
Larsson. Med anledning av detta har förslag framförts om att ändra deltagare i
näringslivsrådet, under resterande delen av 2022, i enlighet med skiftet av ordförande.

Marie Sandström Koski
Nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till:

Bennetoft

Larsson

Troman

Akten



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

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2022-05-19
Vår beteckning

KS/2022:152 - 3.9.3 -
Donationer

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Mottagande av gåvor enligt Berit English testamente

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ta emot gåvorna adresserat i Berit English

testamente.

2. Kommunstyrelsen överlåter till kulturnämnden att hantera ärendet vidare
i enlighet med testamentets lydelse.

Sammanfattning av ärendet
Berit English testamenterade delar av sin kvarlåtenskap till kulturnämnden i Katrineholms
kommun bestående av fem originalkonstverk av Bengt Lindström, 200 000 kr att utdela i
pris till fyra duktiga konstnärliga personer (50 000 kr per person), varav den första är
namngiven i testamentet, 1 000 kr att handha som kaffepengar vid prisutdelningstillfällena
samt 80 000 kr för inköp av böcker till bokcirklar.

Beslut om mottagande av gåvor till kommunen genom testamente behöver tas av
kommunstyrelsen.

Kulturnämnden har i sitt beslut ställt sig positiva till att ta emot gåvorna adresserat i Berit
English testamente.

Ärendets handlingar
Kulturnämndens beslut § 13 2022-04-27

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Kulturnämnden



PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2022-04-27 1 (2)

§ 13 KULN/2022:18  

Hantering av testamente till kulturnämnden

Kulturnämndens beslut

1. Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att ta emot gåvorna
adresserat i Berit English testamente.

2. Kommunstyrelsen överlåter till kulturnämnden att hantera ärendet
vidare i enlighet med testamentets lydelse.

3. Kulturnämnden delegerar till kulturförvaltningen att hantera ärendet
vidare under förutsättning att kommunstyrelsen fattar ovanstående
beslut.

4. Kulturförvaltningen återkommer till kulturnämnden med förslag på
hur utdelning ska ske under förutsättning att kommunstyrelsen fattar
ovanstående beslut.

Sammanfattning av ärendet

Berit English testamenterade delar av sin kvarlåtenskap till kulturnämnden i
Katrineholms kommun bestående av 5 st originalkonstverk av Bengt Lindström, 200 000
kr att utdela i pris till fyra duktiga konstnärliga personer (50 000 kr per person), varav
den första är namngiven i testamentet, 1 000 kr att handha som kaffepengar vid
prisutdelningstillfällena samt 80 000 kr för inköp av böcker till bokcirklar.

Beslut om mottagande av gåvor till kommunen genom testamente behöver tas av
kommunstyrelsen och kulturnämnden bör lämna ett förslag i ärendet till
kommunstyrelsen.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen

Yrkande

Ewa Callhammar (L) yrkar, med instämmande av Cecilia Björk (S) att kulturförvaltningen
återkommer till nämnden med förslag på hur utdelning ska ske under förutsättning att
kommunstyrelsen fattar beslut enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att kulturnämnden bifaller föreliggande förslag tillsammans med Ewa
Callhammars (L) tilläggsyrkande.

Överläggning



Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum Sida

Kulturnämnden 2022-04-27 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Under kulturnämndens överläggning yttrar sig förvaltningschef Rickard Bardun samt
Cecilia Björk (S), Elisabet Bohm (V), Ami Rooth (MP) och Ewa Callhammar (L)

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen
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Datum

2022-05-19
Vår beteckning

KS/2022:177 - 1.3.1 -
Styrande dokument

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Förlängning av styrdokument -
Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga styrdokumentet Bostadsförsörjningsprogram för
Katrineholms kommun, längst till och med 2026-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Styrdokumentet Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun har idag en
giltighetstid fram till den sista december 2022. Programmet är fortfarande aktuellt och
relevant men kommer att behöva revideras i och med fastställandet av den nya
Översiktsplanen som är under framtagande. Kommunstyrelsen föreslås därför förlänga det
nu gällande Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun fram till dess att det
kan revideras utifrån den nya Översiktsplanen.

Ärendets handlingar
Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun - Bostadsförsörjningsprogram
för Katrineholms kommun gäller från 1 januari 2020.pdf

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Akt
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Datum

2022-05-17
Vår beteckning

KS/2022:81 - 1.5.1 -
Kvalitetsstyra

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Uppföljning av Program för Privata Utförare -
kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta uppföljning av program för privata utförare för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunens styrdokument Program för privata utförare ska samtliga nämnder varje
år göra en uppföljning av privata utförare inom verksamheten.

En privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller en enskild
individ som har hand om ansvaret av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 12 § KL.
Det kan handla om olika företagsformer som till exempel aktiebolag, stiftelser eller enskilda
firmor.

Vid genomgång av kommunledningsförvaltningens och samhällsbyggnadsförvaltningens
verksamheter konstateras att det i dagsläget inte finns några privata utförare som omfattas
av programmet inom förvaltningens verksamhetsområde.

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Akten
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Datum

2022-05-16
Vår beteckning

KS/2022:118 - 1.9.1 -
Inkommande remisser

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Svar på remiss - Förslag till prioriterade inriktningar för
Sörmlands regionala utvecklingsstrategi -  RUN-HRU21-
0070

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och översända det till Region
Sörmland.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har av Region Sörmland getts möjlighet att lämna synpunkter på
förlaget till prioriterade inriktar för Sörmlands regionala utvecklingsstrategi. Remissen har
översänts till samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen, bildningsförvaltningen,
Viadidakt, kommunledningsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen för yttrande.
Inkomna synpunkter har sedan sammanställts och behandlats vid en
tjänstemannaberedning den 13 maj och sammanställningen lämnas nu som förslag till
yttrande på remissen.

Sammanfattningsvis kan sägas att kommunen ser det som positivt att regionens förslag
förtydligar hur begreppet hållbarhet ska tolkas och hur de olika hållbarhetsinritningarna
förhåller sig till varandra (att social hållbarhet är målet, den ekologiska hållbarheten sätter
ramarna och den ekonomiska hållbarheten är medlet). De 5 prioriteringar som remitterats
svarar väl mot identifierade trender och utmaningar i omgivningen och det är positivt att
barnrätt samt hälsa får utrymme i den regionala planeringen. I ett nästa steg är det viktigt
att definiera hur dessa utmaningar kan arbetas med i det regionala perspektivet.

Ärendets handlingar
Sammanställning - Svar på remissen förslag till prioriterade inriktningar för Sörmlands
regionala utvecklingsstrategi - RUN-HRU21-0070

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Akten
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Datum

2022-05-10
Vår beteckning

KS/2022:118 - 1.9.1 -
Inkommande remisser

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Svar på remissen förslag till prioriterade inriktningar för
Sörmlands regionala utvecklingsstrategi - RUN-HRU21-0070

1. Ger prioriteringarna i förslaget tydligare ställningstaganden?
Överlag är texten bra och relevant. Texten till de olika nyckelområden fångar upp de regionala
utmaningarna på ett bra sätt. Kommunen delar i många avseenden bilden av de utmaningar, kopplat
till förvaltningarnas verksamhetsområden, som beskrivs i dokumentet. I dessa sammanhang bidrar
också de remitterade prioriteringarna till att ge RUS tydligare ställningstaganden och jämfört med
föregående prioriteringar blir detta tydligare.

2. Vilket innehåll bedömer ni är särskilt viktigt och varför?
Prioritering 1: Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga.

Denna prioritering är viktig då förhållandena under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för
både den psykiska och fysiska hälsan genom hela livet. Att alla barn får en bra start i livet med goda
uppväxtvillkor är avgörande för resten av livet. Att arbeta utifrån hälsans bestämningsfaktorer, risk-
och skyddsfaktorer, med fokus på generella främjande insatser till hela befolkningen. Detta ligger
också i linje med det styrdokument/inriktningsdokument som finns i Katrineholm gällande ”En god
hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun” som Folkhälsoutskottet har tagit fram.
Arbete med att främja psykisk hälsa ses också som viktigt innehåll. Fokus på barn och unga känns
viktigt och relevant och framförallt i förhållande till prioriterade mål samt gemensamma insatser
såsom tex. Barnens bästa i Sörmland.

Denna prioritet är även en förutsättning för prioritering 2 - 5. Här kan man fördjupa kulturens
betydelse för både den fysiska och psykiska hälsan.

Kommunen vill även understryka betydelsen av den bedömning som görs kopplat till prioriteringen
Kompetensförsörjning för livslångt lärande; nämligen att de utmaningar som finns inom
kompetensområdet påverkas av och påverkar alla prioriterade inriktningar. Även om
kompetensförsörjningsområdet lyfts separat skulle det av den anledningen kunna vara relevant att
lyfta exempelvis utbildningsfrågor också under prioriteringen Ett dynamiskt och växande näringsliv
som bidrar till hållbar omställning. Detta då Katrineholms kommun ser att en fortsatt utvecklad
samverkan mellan kommuner, utbildningsanordnare och näringslivet i regionen är nödvändigt för att
bidra till en växande arbetsmarknad, en hållbar utveckling och en bättre matchning mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Då den inledande intentionen i dokumentet är att prioriteringarna ska
kunna läsas var och en för sig är risken annars att denna koppling undgår läsaren.

Även utemiljö, kost & näringsfrågor samt föreningsliv är viktiga frågor som lyfts på ett bra sätt under det
första nyckelområdet Jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt fokus på barn och unga. Det
är bra att Goda levnadsvanor med särskilt fokus på rörelse och matvanor lyfts fram som en viktig
komponent i jämlik folkhälsa samt trygga och säkra närmiljöer och grönområden ses som en viktig del i
barn och ungas uppväxtvillkor.



Skrivelse
Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2022-05-10

Vår beteckning

KS/2022:118 - 1.9.1 - 
Inkommande 
remisser

Flertalet av de sörmländska kommunerna har sina starkaste sammanhang utanför regionens
geografi, vilket innebär att behovet av mellanregionala samarbeten blir extra viktiga. För
Katrineholms del finns viktiga sammanhang dels mot delar av Östergötland men störst potential för
utbyte och tillväxt har närheten till Stockholms arbetsmarknadsregion. Vi ser att progressivt arbete
inom både prioritering 3, 4 samt 5 kan bidra till att stärka de kopplingarna.

3. Är det något som saknas eller kan fördjupas?
Kommunen saknar text kring arbete med ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel om
pengar).

Vidare ser kommunen att utifrån händelseutvecklingen i världen kan antingen en sjätte prioritering
läggas till som fokuserar på beredskap i regionen eller så bör mål 16 i Agenda 2030, Fredliga och
inkluderande samhällen, finnas representerad i större utsträckning i samtliga prioriteringar. Särskilt
delmål 16.10 skulle behöva vara med; Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de
grundläggande friheterna. Mål 16 tas upp under prioritering 1 men skulle behöva lyftas mer. 16.7 och
16.B nämns i prioritering 1 men 16.10 är en förutsättning för de två delmålen.

Två utmaningar som skulle kunna fördjupas ytterligare i texten är vikten av tillräckliga
språkkunskaper i svenska och insatser för att nå digital inkludering.

När det gäller svenska språket ses idag en tydlig utmaning hos kommunerna i länet med en relativt
stor andel elever inom sfi som är analfabeter eller kortutbildade. Att ge dessa elever tillräckliga
språkkunskaper i svenska är inte bara en strategisk prioritering för verksamheten och de enskilda
individerna, men också för kommunerna som helhet. Frågan berörs i det remitterade dokumentet
men är så central att den borde fördjupas ytterligare. Språket är en förutsättning för fortsatta
studier, men i många sammanhang även nyckeln till egen försörjning, ett självständigt liv och
möjligheten att kunna stödja sina barns skolgång.

Vidare betonas i det remitterade dokumentet betydelsen av digital tillgänglighet, bland annat kopplat
till prioriteringen om Hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet. Bedömning görs att denna
fråga, på ett tydligare sätt, borde kompletteras med ställningstaganden kring vikten av att verka för
ökad digital inkludering. Digitaliseringen skapar möjligheter men ställer också nya krav, krav som inte
enbart löses genom tillgång till tekniken. Risken är att den fortsatta utvecklingen kommer att öka
klyftan mellan vana digitala användare och de som redan idag har svårt att hänga med. En viktig
utmaning för såväl offentliga som privata aktörer ligger i hur alla medborgare ska kunna inkluderas i
det digitala samhället.

Kommunen ser även gärna att område Boende- och livsmiljöer för jämlika möjligheter till arbete,
välbefinnande och välfärd innehöll mer text om den offentliga utemiljön.

Under område Kompetensförsörjning för livslångt lärande saknas text om föreningslivets möjligheter.
Katrineholms kommun ser föreningar som ett redskap för att bryta utanförskap genom aktivitet,
inspiration och information till unga. Vuxna och ledare är personer utanför familjen som kan agera
förebilder och därigenom bryta negativa sociala mönster. Avsnittet kan även utvecklas med mellan-
regional samverkan då många av länets kommuner har många samverkansytor med andra regioner, tex
när det gäller gymnasieutbildningar.
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FRAMFÖR DIG HAR DU EN TEXT SOM KAN FÖRÄNDRA 
SÖRMLAND. Det handlar om fem prioriterade inriktningar för hur 
Sörmland kan bli ett hållbart samhälle i en omvärld som hela tiden förändras. 
Genom att arbeta utifrån Sörmlandsstrategin, vår regionala utvecklingsstrategi 
(RUS), visar vi att vi står för goda och jämlika livsvillkor, demokrati och 
delaktighet, ett varsamt nyttjande av vår miljö samt att vi använder den del av 
det ekonomiska systemet vi råder över för att driva hållbar omställning.  
 
Den här inledande texten ger dig en överblick, läs den först. Varje prioritering 
ger sedan en fördjupning inom just det området utifrån hur det ser ut i 
Sörmland, varför det ser ut så och hur vi kan ta oss an de utmaningar vi ser. 
Prioriteringarna ska tillsammans med den inledandet texten kunna läsas var och 
en för sig. När förslaget är remissbehandlat och antaget kommer materialet att 
layoutas och integreras med Sörmlandsstrategin på webben. 
 
PRIORITERINGARNA ÄR NYCKELOMRÅDEN  för en hållbar framtid 
och för att nå målet i Sörmlandsstrategin - ett socialt hållbart samhälle med 
goda och jämlika livsvillkor. Ekologin sätter gränserna för hur vi tar oss dit och 
ekonomin medverkar till den positiva utvecklingen för människor och miljö. 
Region Sörmland ska tillsammans med flera aktörer i Sörmland driva 
utvecklingen: 
1. för jämlika livsvillkor och god hälsa för alla, med särskilt 

fokus på barn och unga 
2. för goda boende- och livsmiljöer som ger jämlika möjligheter 

till arbete, välbefinnande och välfärd 
3. för en hållbar fysisk och digital tillgänglighet och mobilitet  
4. för kompetensförsörjning och livslångt lärande  
5. för ett växande och dynamiskt näringsliv som bidrar till 

hållbar omställning  
 
Dessa fem prioriteringar är grunden för att genomföra 
den regionala utvecklingspolitiken i Sörmland. Inom 
prioriteringarna kommer Region Sörmland, som 
regionalt utvecklingsansvarig aktör, fokusera våra 
resurser, delta i och stödja utvecklingsarbeten. 
Prioriteringarna är bryggan mellan RUS mål och 
strategier, planer, program och insatser.  
   

Bilden visar prioriteringarnas strukturella kontext.  

RUS bidrar till genomförandet 
av Agenda 2030. 
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DEN REGIONALA UTVECKLINGSPOLTIKEN ÄR 
UTMANINGSDRIVEN. Det betyder att samhällsutmaningarna är 
utgångspunkten när såväl regeringsuppdrag, villkorsbeslut och 
strategiska dokument inom politikområdet utformas. Det ger 
politiken och dess genomförande både riktning och tydligt fokus. Vi 
ringar in utmaningar som vi behöver kraftsamla kring med 
utgångspunkt från människan och förutsättningarna i Sörmland.  
  
SÖRMLAND BESTÅR AV EN MÅNGFALD AV PLATSER  
med olika förutsättningar och egenskaper. Att länet har en 
dragningskraft syns bland annat genom en växande befolkning. 
Sörmland har en stor utpendling till omgivande län och 
sörmlänningarna har tillgång till flera stora arbetsmarknader. 
Avgörande för detta är tillgängligheten inom länet och till 
omgivande orter.  
 

 
  
 
Den nationella strategin för hållbar regional utveckling genomsyras av 
stora och komplexa samhällsutmaningar, som demografiska förändringar 
och ökade klyftor. För Sörmland är dessa utmaningar högst reella, men vi 
ser också skillnader mellan platser. Vissa delar utvecklas mer gynnsamt 
än andra. Strukturbild Sörmland hjälper oss att se det rumsliga perspektivet.  
 
Samtidigt som medianinkomsten har ökat över tid har också andelen som lever 
med låg ekonomisk standard ökat. Detta i kombination med en hög arbetslöshet 
och relativt låg utbildningsnivå gör att vi måste ta tillvara alla resurser och 
arbeta innovativt och se olikheterna som en styrka. Även människors hälsa, 
utbildningsnivå och känsla av trygghet behöver förbättras i Sörmland för att 

Ett utmaningsdrivet arbetssätt 
kräver att vi utforskar behov som 
ligger till grund för utmaningen 
och agerar efter konstaterande 
och inte utifrån förutfattade 
meningar eller inaktuella fakta. 
Det är utmaningen som driver 
utvecklingen, vi utgår ifrån det 
som behöver förändras. Med ett 
utmaningsdrivet arbetssätt ser vi 
utmaningar och lösningar i sitt 
sammanhang, sitt system. 
Utifrån det kan vi se varje aktörs 
möjlighet att bidra med sina 
resurser och sina verktyg. 

Bilden visar Strukturbild Sörmland 

Här finns  
Nationell strategi för hållbar 
regional utveckling i hela 
landet 2021–2030 
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Sörmlandsstrategin är en del 
av genomförandet av 
Agenda 2030. 

samtliga prioriteringar. Målen fångar olika aspekter av hållbarhet och bidrar till 
utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt i samtliga prioriteringar.    
 

 
 
För varje prioriterad inriktning har dessutom de fem mest bärande delmålen 
från Agenda 2030 valts ut. Dessa fem delmål bildar en värdegrund för 
respektive prioritering. Värdegrunden ska genomsyra alla former av 
konkretiseringar, uppföljningar, interaktion mellan aktörer och verka över 
tid. Styrande för var och en av prioriteringarna blir de fem övergripande 
målen, samt de fem specifika delmålen för prioriteringen. Det ger en bild av 
hur Sörmlandsstrategin ska verka för Agenda 2030.  
 
Hållbarhetssäkring är idag grundläggande för att få gehör och resurser för olika 
satsningar. Efter respektive prioritering förekommer en redovisning av de 
Agenda 2030-delmål som mer konkreta insatser inom prioriteringen har 
potential att bidra till. De identifierade kopplingarna mellan prioriteringarna 
och delmålen visar både hur vi bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och 
bredden av respektive prioritering, något som kan vara en viktig tillgång till 
exempel vid finansieringsansökningar och samverkansprocesser.  
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förutsättningarna för en god hälsa. I Sörmland är skolresultaten låga i 
jämförelse med andra regioner i Sverige.  
 
Det finns stora skillnader i hälsa mellan kommunerna i länet. Skillnaden i hälsa 
ökar dessutom mellan olika grupper, exempelvis ser vi att medellivslängden 
ökar för de högst utbildade i länet, men inte för de med lägst utbildning. 
Utifrån forskningen vet vi att även levnadsvanorna skiljer sig åt, mer 
hälsofrämjande vanor är vanligare hos de med bättre ekonomiska 
förutsättningar och livsvillkor i övrigt. Det bidrar till att hälsan ofta är sämst   
hos dem som har sämst ekonomi och livsvillkor. Även konsekvenserna av 
ohälsa skiljer sig åt mellan människor med olika livsvillkor och kräver 
olikformade insatser.   
 
Vi ser också att psykisk ohälsa och ökad dödlighet har samband med 
ogynnsamma livsvillkor som arbetsmarknadsutfall, arbetslöshet och låg 
inkomst. Förekomsten av psykiska besvär är högre i vissa grupper, till exempel 
bland icke-heterosexuella, mottagare av ekonomiskt bistånd, arbetslösa unga 
vuxna och ensamstående föräldrar. Personer med funktionsnedsättning är 
särskilt utsatta. Bland unga har den psykiska hälsan försämrats över tid.  

God hälsa för alla genom både generella och riktade insatser  
Jämlika livsvillkor ger förutsättningar för en jämlik hälsa och hållbar 
utveckling genom att fler kan utbilda sig, arbeta och försörja sig och på andra 
sätt delta i samhället. Detta i sin tur skapar bättre förutsättningar för välfärd 
genom bland annat minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre 
produktivitet och minskade behov av vård och omsorg. Tidiga samhällsinsatser 
kan kompensera för skillnader i livsvillkor vilket bidrar till ett samhälle där 
människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. För att 
bidra till en ökad jämlikhet i hälsa är det viktigt att både fokusera på generella 
insatser som riktar sig till hela befolkningen och särskilt beakta de grupper i 
befolkningen som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Ett Sörmland som 
genomsyras av en god och jämlik folkhälsa skapar förutsättningar för ökad 
social sammanhållning, trygghet, framtidstro och delaktighet bland invånarna. 
Genom att verka för att alla som lever i Sörmland ska känna sig inkluderade 
och delaktiga, få möjlighet att utvecklas och vara aktiva i arbets- och 
samhällslivet kan vi påverka viktiga områden:  
• goda uppväxtvillkor  
• goda levnadsvanor med särskilt fokus på rörelse och matvanor 
• faktorer som främjar psykisk hälsa  
 
Utgångspunkten ska vara att barn och unga ska få de allra bästa 
förutsättningarna för en bra start i livet med god hälsa, utbildning och 
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framtidstro. Vi behöver arbeta strukturellt med fokus på sårbara grupper samt 
utgå från ett livscykel- och helhetsperspektiv där barns och ungas 
uppväxtvillkor är en viktig utgångspunkt. Här är både kulturen och våra 
livsmiljöer viktiga för att tillgängliggöra aktiviteter, erbjuda upplevelser, skapa 
delaktighet och inflytande samt tillgång till trygga och säkra närmiljöer och 
grönområden.   

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till 
Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara 
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en 
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella 
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och 
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering 
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s 
delmål enligt följande:  
 
1.B SKAPA POLICYRAMVERK MED FATTIGDOMS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 
2.1 TILLGÅNG TILL SÄKER OCH NÄRINGSRIKTIG MAT FÖR ALLA 
2.2 UTROTA ALLA FORMER AV FELNÄRING 
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA 
MENTAL HÄLSA 
4.1 AVGIFTSFRI OCH LIKVÄRDIG GRUNDSKOLE- OCH GYMNASIEUTBILDNING AV GOD KVALITET 
4.2 LIKA TILLGÅNG TILL FÖRSKOLA AV GOD KVALITET 
4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER 
4.4 ÖKA ANTALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK TRYGGHET 
4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING 
4.6 ALLA MÄNNISKOR SKA KUNNA LÄSA, SKRIVA OCH RÄKNA 
4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER 
5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE  
5.C SKAPA LAGAR OCH HANDLINGSPLANER FÖR JÄMSTÄLLDHET 
8.5 FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN FÖR ALLA 
8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK 
8.8 SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR 
ALLA 
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING 
10.3 SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING 
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING 
11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 
11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING  
11.7 SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR ALLA 
16.7 SÄKERSTÄLL ETT LYHÖRT, INKLUDERANDE OCH REPRESENTATIVT BESLUTSFATTANDE  
16.B FRÄMJA OCH VERKSTÄLL ICKE-DISKRIMINERANDE POLITIK OCH LAGSTIFTNING 
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förvärvsarbetande, förutsättningar som i sin tur påverkar möjligheterna att 
upprätthålla välfärd och service.  
 
Att människor känner sig otrygga i samhället är en växande utmaning, såväl i 
Sörmland som i riket i stort. Skillnaden mellan könen är också stor. Kvinnor 
avstår i större utsträckning än män från att gå ut själva på grund av en känsla av 
otrygghet. Platserna där vi bor, lever och verkar är faktorer som påverkar 
känslan av trygghet. Oavsett orsak till otryggheten kan den begränsa 
människors frihet och ha en negativ påverkan på tilliten till samhället och andra 
människor. Sällan är den upplevda otryggheten i nivå men den faktiska 
utsattheten. En grundutmaning är att identifiera och reducera de faktorer som 
bidrar till upplevelsen av otrygghet. 
 
En viktig förutsättning för utveckling är att det finns bostäder för alla grupper i 
samhället samt en variation av bostadstyper, -storlekar och -upplåtelseformer. 
Det är brist på bostäder i samtliga kommuner i Sörmland. Om det även 
inkluderar alla som skulle vilja ändra sin boendesituation är utmaningen 
förmodligen än större. Utmaningen är störst bland unga, de som är nya på 
bostadsmarknaden, de med lägre inkomst och bland äldre. Genom 
samhällsplaneringen kan vi skapa mer jämlika livsmiljöer och förutsättningar 
för att det byggs fler bostäder för att möta dagens akuta behov men även för att 
möta framtidens utmaningar.  

Samhällsplanering med utgångspunkt i delaktighet och platsens förutsättningar  

Samhällsplanering kan ses som ett horisontellt perspektiv. Sättet vi planerar 
våra samhällen på påverkar alla delar av människors liv. Rörelse, hälsa, tillit, 
trygghet och delaktighet är några perspektiv som blir påverkade av boende- 
och livsmiljöer. Samhällsplaneringen och dess processer behöver därför vara 
inkluderande och utgå från våra olika behov.  
 
Samhällsplaneringen kan skapa förutsättningar för att stärka människors 
fysiska och psykiska hälsa. Det kan ge stora samhällsvinster i form av 
minskade ekonomiska kostnader och större välmående. Likaså har 
samhällsplaneringen en viktig roll för att framsynt verka för ett resurseffektivt 
och hållbart samhälle med minskad klimatpåverkan, bevarande av biologisk 
mångfald och hållbart nyttjade av ekosystemtjänster. Här spelar 
kollektivtrafiken en viktig roll inom arbetet med regionala utvecklingsfrågor 
genom att skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Tillgänglighet till 
arbete, offentlig- och kommersiell service, kultur och fritid, rekreation och 
natur, påverkar alla delar av samhället och hur människor mår och utvecklas. 
Genom att arbeta utifrån en omsorgsfull gestaltning av Sörmlands boende- och 
livsmiljöer kan vi verka för trygga och inkluderande platser. Platsens kulturliv 
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tillsammans med förståelse för och utveckling av dess historia bidrar till att 
stärka gemenskap, trygghet och tillit och i förlängningen demokratin. Detta kan 
bidra till att upprätthålla välfärd och service, attrahera och behålla kompetens 
och att utveckla näringslivet. 
 
Att samverka med grannregionerna kommer att vara fortsatt viktig i vår 
funktionella geografi. Regionförstoringen kan öka människors frihet och 
möjligheter att välja bostad, arbete och utbildning. Effekter av digitaliseringen 
med bland annat ökat distansarbete kan bidra ytterligare till valfriheten.  
 
Omställningen till ett hållbart samhälle ställer krav på våra framtida boende- 
och livsmiljöer men även de nödvändiga tekniska systemen som ska försörja 
dessa. Med allt fler anspråk på mark- och vatten, med intressen som 
bebyggelseutveckling, energi- och livsmedelsförsörjning, rekreation, biologisk 
mångfald och klimatanpassning är samhällsplaneringen ett viktigt redskap för 
resurseffektivitet och hållbarhet i hela Sörmland. Genom att utgå från platsens 
förutsättningar och egenskaper kan vi tydliggöra synergier och konflikter 
mellan olika intressen och aktörer. Strukturbild Sörmland, som utgör det 
fysiska perspektivet av Sörmlandsstrategin, är vårt verktyg för att utveckla 
platsperspektiven i det regionala utvecklingsarbetet exempelvis genom att 
koppla ihop bebyggelse- och transportsystemets utveckling, med beaktande av 
natur- och kulturvärden. 

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till  

Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara 
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en 
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella 
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och 
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering 
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s 
delmål enligt följande:  
 
1.B SKAPA POLICYRAMVERK MED FATTIGDOMS- OCH JÄMSTÄLLDHETSPERSPEKTIV 
2.A INVESTERA I INFRASTRUKTUR PÅ LANDSBYGDEN, JORDBRUKSFORSKNING, 
TEKNIKUTVECKLING OCH GENBANKER 
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA 
MENTAL HÄLSA 
3.6 MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN 
4.3 LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET  
5.2 UTROTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR 
9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER 
10.1 MINSKA INKOMSTKLYFTORNA 
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING 
11.1 SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD 
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING 
11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 
11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING 
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11.4 SKYDDA VÄRLDENS KULTUR- OCH NATURARV 
11.B IMPLEMENTERA STRATEGIER FÖR INKLUDERING, RESURSEFFEKTIVITET OCH 
KATASTROFRISKREDUCERING 
11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN  
11.7 SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR  
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING 
14.2 SKYDDA OCH ÅTERSTÄLL EKOSYSTEM 
14.5 BEVARA KUST - OCH HAVSOMRÅDEN 
16.1 MINSKA VÅLDET I VÄRLDEN 16.2 SKYDDA BARN MOT ÖVERGREPP, UTNYTTJANDE, 
MÄNNISKOHANDEL OCH VÅLD 
15.5 SKYDDA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH NATURLIGA LIVSMILJÖER 
15.9 INTEGRERA EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD I NATIONELL OCH LOKAL FÖRVALTNING 
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andelen är 2020 i nivå med riket. Tillgången till digital infrastruktur som 
bredband och digitala tjänster är beroende av en mängd faktorer. Det kan 
handla om ekonomiska och praktiska förutsättningar men även om skiftande 
förmåga att nyttja digitala tjänster. Lösningarna eller insatserna ska designas 
för att möta gruppernas behov för att ge alla möjlighet att delta i samhället på 
lika villkor.  

Hållbar tillgänglighet genom kollektivtrafiken och aktiv mobilitet 
Ett hållbart resande är av största vikt för att möta samhällsutmaningarna. 
Mobilitet handlar dels om olika möjligheter för människor att förflytta sig, dels 
om möjligheter att förflytta varor och tjänster. För Sörmland handlar en ökad 
mobilitet om att den i högre grad ska ske genom hållbara transporter och aktiv 
mobilitet, genom att till exempel gå eller cykla. Transportsystemets utformning 
och möjligheterna till aktiv mobilitet är betydelsefullt för vår hälsa och hur 
mycket vi belastar miljön. Likvärdiga möjligheter till mobilitet ökar både 
jämlikheten och minskar den negativa påverkan på miljön.  
 
Tillgänglighet, pendlingsmönster, hur mycket människor rör sig och var 
påverkas av både kön, utbildningsnivå och inkomst. För barns självständiga 
mobilitet är förutsättningarna att gå, cykla och åka kollektivtrafik på ett säkert 
och tryggt sätt avgörande. Den upplevda tryggheten på en plats beror på en 
mängd faktorer och en och samma plats kan uppfattas som trygg av en person 
och som otrygg av en annan. En god och trygg tillgänglighet för hela 
befolkningen i Sörmland är därmed både en grundläggande förutsättning för 
och ett resultat av delaktighet och integrering i samhället. Var bostäder och 
verksamheter finns har stor betydelse för tillgänglighet och effektivitet i 
transportsystemet och därför är den fysiska planeringen tätt sammanlänkad 
med tillgänglighet, kollektivtrafiken och hållbar mobilitet.  
 
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att förbättra tillgängligheten på ett 
hållbart sätt. Den är viktig för dagliga transporterna till arbete, studier, service 
och fritid samt innehar en nyckelroll ur ett jämställd-, jämlikhets- och 
funktionshinderperspektiv då den bidrar till att tillgängliggöra platser för 
människor som av olika anledningar inte kan ta sig till dem på andra sätt.  
 
Förutom digital kompetens är trygghet och tillgänglighet viktiga faktorer för 
digital delaktighet. Det är angeläget att det digitala samhället genomsyras av ett 
demokratiskt synsätt och att alla ska känna en grundtrygghet i den digitala 
samhällsutvecklingen. För att ingen ska lämnas utanför och för att alla ska 
kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen krävs en robust och säker digital 
och fysisk infrastruktur. Detta möjliggör att människor kan använda 
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samhällstjänster, driva företag, ta del av kultur och arbeta eller studera på 
distans oberoende av var i Sörmland de bor.  

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till  
Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara 
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en 
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella 
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och 
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering 
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s 
delmål enligt följande:  
 
1.4 LIKA RÄTT TILL EGENDOM, GRUNDLÄGGANDE TJÄNSTER, TEKNOLOGI OCH EKONOMISKA 
RESURSER 
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA 
MENTAL HÄLSA 
3.6 MINSKA ANTALET DÖDSFALL OCH SKADOR I VÄGTRAFIKEN 
4.3 LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET  
4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING  
5.B STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK 
9.C TILLGÅNG TILL INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK FÖR ALLA 
9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER 
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING 
11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 
11.3 INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING 
11.6 MINSKA STÄDERS MILJÖPÅVERKAN 
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING 
12.2 HÅLLBAR FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING AV NATURRESURSER 
13.2 INTEGRERA ÅTGÄRDER MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR I POLITIK OCH PLANERING  
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arbetsmarknad. I Sörmland behöver vi bli bättre på att ta vara på människors 
kunskaper och kompetenser genom validering. Sörmland har även geografiska 
utmaningar, där tillgängligheten till utbildning behöver förbättras genom att 
exempelvis öka möjligheterna till digital utbildning och göra utbildning 
tillgänglig på fler platser. 
 
De utmaningar som finns inom kompetensområdet påverkas av och påverkar 
alla prioriterade inriktningar, därför behöver vi anlägga ett systemperspektiv 
både på utmaningarna och deras lösning. För att kunna kraftsamla kring 
utmaningarna inom kompetensförsörjning är exempelvis tillgänglighet, 
mobilitet och goda livsmiljöer nyckelfaktorer. Även näringslivet är beroende 
av en väl fungerande kompetensförsörjning. När den inte fungerar tillräckligt 
bra blir bristande kompetensförsörjningen näringslivets största tillväxthinder. 
På samma sätt är utmaningarna kring kompetensförsörjning och bemanning 
stora inom den offentliga sektorn.  

Hållbar kompetensförsörjning genom inkludering, utbildning och matchning  
Livsvillkor och hälsa är både en förutsättning för och en konsekvens av en 
fungerande utbildning, matchning och en arbetsmarknad i balans. 
Kompetensförsörjning har en viktig roll inom folkhälsopolitiken. Detta blir 
tydligt i folkhälsomålen som lyfter vikten av kompetens, lärande och 
utbildning såväl som sysselsättning och ekonomisk trygghet. Med högre 
utbildningsnivå stärks hälsa och livsvillkor. Hälsan är även bättre när 
människor har ett jobb att gå till och kan försörja sig själva och sin familj. 
Ekonomisk trygghet ger goda förutsättningar för en god hälsa, men en god 
hälsa är också en förutsättning för att kunna delta på arbetsmarknaden. 
Sambandet mellan dessa två områden spelar stor roll men också 
förutsättningarna för olika grupper. Insatser som görs måste ta hänsyn till och 
relatera till flera aspekter för att kunna ha effekt. 
 
Genom att förbättra kompetensförsörjningen i Sörmland kan utveckling ske i 
alla hållbarhetsdimensioner. Kompetens bidrar till social hållbarhet genom att 
förbättra förutsättningar för ekonomisk trygghet för individer och skapa 
inkludering. Kompetens behövs också för att möta omställningen till ett 
samhälle som klarar klimat- och miljöutmaningarna.  
 
Region Sörmlands insatser ska bidra till att individer och arbetsgivares behov 
av utbildning och kompetensutveckling möts. Detta görs i och med att  
1. skapa en mer inkluderande kompetensförsörjning 
2. främja en mer hållbar utbildning och fortbildning 
3. arbeta för en bättre matchning mellan utbud och efterfrågan av 

kompetens 
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Prioriteringen lägger en grund för att främja regionens utvecklings- och 
innovationsförmåga. Lyckas vi får vi inte bara arbetsmarknaden, näringslivet 
och det offentliga att må bra; människor som upplever att tillvaron är 
meningsfull, att de har ett jobb att gå till eller studerar något de är intresserade 
av, är friskare och mår bättre. 

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till  
Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara 
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en 
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella 
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och 
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering 
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s 
delmål enligt följande:  
 
3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA 
MENTAL HÄLSA  
3.9 MINSKA ANTALET SJUKDOMS- OCH DÖDSFALL TILL FÖLJD AV SKADLIGA KEMIKALIER OCH 
FÖRORENINGAR 
4.1 AVGIFTSFRI OCH LIKVÄRDIG GRUNDSKOLE- OCH GYMNASIEUTBILDNING AV GOD KVALITET  
4.3 LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING AV GOD KVALITET  
4.4 ÖKA ANTALET PERSONER MED FÄRDIGHETER FÖR EKONOMISK TRYGGHET  
4.5 UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING  
4.7 UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALT MEDBORGARSKAP  
4A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER  
5.1 UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR 
5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH BESLUTSFATTANDE  
5.B STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK 
8.1 HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT  
8.2 FRÄMJA EKONOMISK PRODUKTIVITET GENOM DIVERSIFIERING, TEKNISK INNOVATION OCH 
UPPGRADERING  
8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETSTILLFÄLLEN OCH ÖKAD FÖRETAGSAMHET 
8.5 FULL SYSSELSÄTTNING  
8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK  
9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER 
9.2 FRÄMJA INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR INDUSTRIALISERING 
9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR FÖR ÖKAD HÅLLBARHET 
9.5 ÖKA FORSKNINGSINSATSER OCH TEKNISK KAPACITET INOM INDUSTRISEKTORN 
9.C TILLGÅNG TILL INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK FÖR ALLA 
10.1 MINSKA INKOMSTKLYFTORNA 
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING 
10.3 SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING 
11.1 SÄKRA BOSTÄDER TILL ÖVERKOMLIG KOSTNAD 
11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 
13.3 ÖKA KUNSKAP OCH KAPACITET FÖR ATT HANTERA 
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arbetsgivare har svårt att rekrytera, eftersom utbudet på arbetsmarknaden inte 
matchar arbetsgivarnas behov av kompetens.  

Goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv  
Ett näringsliv som växer och utvecklas på ett hållbart sätt skapar 
arbetstillfällen, goda arbetsvillkor och ekonomisk utveckling. Företag är 
beroende av goda och tillgängliga livsmiljöer, som attraherar människor. För 
att hela Sörmland ska vara en välmående region är det viktigt att näringslivet 
har bra möjligheter att utvecklas både på små och stora orter och på våra 
landsbygder. Även tillgänglighet mellan platser, företag och människor är en 
viktig grundförutsättning. Utbyten mellan små och stora företag, branscher, 
akademi och offentlig sektor leder till samverkan och nya idéer. Insatser för 
internationalisering, främja investeringar och export skapar möjligheter för 
näringslivet att växa på en större marknad.  
 
Hållbara produktionskedjor och affärsmodeller i näringslivet är en förutsättning 
för en hållbar konsumtion och bidrar till såväl ekologisk, social som ekonomisk 
hållbarhet. Efterfrågan på hållbara och cirkulära varor och tjänster ökar, vilket 
innebär att företagens konkurrenskraft alltmer avgörs av deras förmåga att 
möta detta. Det är därför viktigt att stärka företagens förnyelseförmåga och att 
ställa om till mer hållbara lösningar och affärsmodeller. Samverkan mellan 
företag, offentliga aktörer och akademi, samt tillgång till innovativa miljöer 
behövs för näringslivets utveckling.  
 
För att ta vara på digitaliseringens möjligheter att bidra till en hållbar 
omställning med nya affärsmöjligheter ställs krav på teknik, kompetens och 
mognad. En fortsatt utbyggnad av digital infrastruktur och tillgänglighet är 
viktig för näringslivets utveckling i hela Sörmland. Digitala lösningar bidrar 
även till att ge människor tillgång till kompetensutveckling och möjligheter till 
ett mer flexibelt arbetsliv. 

Ett starkt innovationssystem för näringslivets omställning 
Det regionala innovationssystemet ska utveckla och stärka näringslivets 
förmåga till en hållbar omställning genom förnyelse och utveckling av 
befintliga och nya sätt att möta samhällsutmaningar. Samverkan och utbyte 
mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor skapar möjligheter till nya 
lösningar för att möta utmaningarna. Platser och nätverk där olika erfarenhet, 
kunskap och perspektiv kan mötas ökar Sörmlands innovationskraft.   
 
Det främjande och stödjande systemet ska verka för en bredd av branscher, 
företagsformer och företagsstorlekar. Insatser som affärsrådgivning och 
finansiering ska möta Sörmlands behov och tillgängliggöras för alla, oavsett 
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plats, kön, ålder och bakgrund. Det är också viktigt att näringslivet har spets. 
Genom Smart specialisering utvecklas starka områden för innovation, 
omställning och attraktivitet, som bidrar till både spets och bredd i det 
sörmländska näringslivet och stärker företagens konkurrenskraft.  Samverkan 
med andra regioner stärker Sörmlands kapacitet och ökar möjligheterna att 
växla upp de regionala insatserna i ett större sammanhang.   

Mål i Agenda 2030 som prioriteringen bidrar mest till  
Prioriteringen anger en önskad inriktning som ska verka över tid, vara 
tillämplig i en mängd olika sammanhang och hos olika aktörer. Bidragen till en 
hållbar utveckling och Agenda 2030, inklusive synergier och eventuella 
målkonflikter, blir tydligare och bestäms i de konkreta insatser som skapas och 
genomförs efterhand. I de sammanhang som respektive prioritering 
aktualiseras och når effekt så ökar möjligheten att vi bidrar till Agenda 2030:s 
delmål enligt följande:  
 
5.B STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK  
8.1 HÅLLBAR EKONOMISK TILLVÄXT 
8.2 FRÄMJA EKONOMISK PRODUKTIVITET GENOM DIVERSIFIERING, TEKNISK INNOVATION OCH 
UPPGRADERING 
8.3 FRÄMJA POLITIK FÖR NYA ARBETSTILLFÄLLEN OCH ÖKAD FÖRETAGSAMHET  
8.4 FÖRBÄTTRA RESURSEFFEKTIVITETEN I KONSUMTION OCH PRODUKTION 
9.1 SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE INFRASTRUKTURER 
9.3 UNDERLÄTTA TILLGÅNGEN TILL FINANSIELLA TJÄNSTER OCH MARKNADER 
9.4 UPPGRADERA ALL INDUSTRI OCH INFRASTRUKTUR FÖR ÖKAD HÅLLBARHET 
9.5 ÖKA FORSKNINGSINSATSER OCH TEKNISK KAPACITET INOM INDUSTRISEKTORN  
10.2 FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING 
10.3 SÄKERSTÄLL LIKA RÄTTIGHETER FÖR ALLA OCH UTROTA DISKRIMINERING 
11.2 TILLGÄNGLIGGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 
11.A FRÄMJA NATIONELL OCH REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING 
12.6 UPPMUNTRA FÖRETAG ATT TILLÄMPA HÅLLBARA METODER OCH 
HÅLLBARHETSREDOVISNING 
13.2 INTEGRERA ÅTGÄRDER MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR I POLITIK OCH PLANERING 
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Datum

2022-05-19
Vår beteckning

KS/2022:166 - 1.3.2 -
Organisera och fördela
arbete och ansvar

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Marie Sandström Koski
Handläggare telefon

0150-57000
Handläggare e-post

Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Förordnanden att fullgöra ordförandeuppgifter under
sommaren 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under ordinarie ordförandens ledighet under nedanstående
tid under sommaren 2022 förordna följande personer att fullgöra ordförandens uppgifter i
frågor som kräver ett omedelbart agerande:

2022-07-04—2022-07-10 Ulrica Truedsson (S)

2022-07-11—2022-07-17 Anneli Hedberg (S)

2022-07-18—2022-07-24 Marie-Louise Karlsson (S)

2022-07-25—2022-07-31 Christer Sundqvist (M)

2022-08-01—2022-08-07 Ulrica Truedsson (S)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande, Johan Söderberg (S), har initierat behov av att tillförordna
ersättare att fullgöra ordförandens uppgifter under sin ledighet från och med den 4 juli
2022 till och med den 7 augusti 2022. Behovet av förordnanden avser frågor som kräver ett
omedelbart agerande.

Marie Sandström Koski
Nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till:

Samtliga som förordnats

Akten
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Datum

2022-05-18
Vår beteckning

KS/2022:172 - 3.10.1 -
Bidrag och sponsring till
organisationer och
utövare

Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare

Marie Sandström Koski
Handläggare telefon

0150-57000
Handläggare e-post

Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Evenemang - Liv och Lust i parken

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 100 000 kronor till +Katrineholm för anordnande av två
musikkvällar i stadsparken under sommaren 2022. Anslaget tas ur kommunstyrelsens
medel till förfogande.

Sammanfattning av ärendet
+Katrineholm har inkommit med en anhållan om 100 000 kronor för anordnandet av två
musikkvällar i stadsparken under sommaren 2022.

Den ena musikkvällen planeras att utformas likt föregående sommars evenemang Liv och
Lust i stadsparken. Den andra musikkvällen planeras att utformas med inriktning mot unga
vuxna.

Evenemanget kommer att vara gratis för besökarna.

Bolaget räknar med att kunna finanseria ytterligare 175 000 kronor genom sponsorer och
partners.

Ärendets handlingar
Skrivelsen från +Katrineholm

Marie Sandström Koski
Nämndadministrativ chef

Beslutet skickas till:

+Katrineholm

Kommunledningsförvaltningen - ekonomiavdelningen



 
 
 
+KATRINEHOLM 
LIV & LUST I PARKEN 
 
 
BAKGRUND 

 
+Katrineholm i samarbete med, och på uppdrag av Katrineholms kommun under flera år 
arbetat med att under sommarhalvåret skapa meningsfulla aktiviteter för stadens 
medborgare och besökare. Ett av koncepten som utvecklas är Liv & Lust i Parken vilket förra 
året genomfördes som två kostnadsfria konsertkvällar i Stadsparken. 
 
Katrineholms kommun har i över ett decennium haft som tradition att genomföra liknande 
musikkoncept för Katrineholmarna under sommarhalvåret. Vi föreslår därför nu 
Kommunstyrelsen att bifalla finansiering om 100.000 SEK per kväll. Bolaget arbetar därtill 
med att engagera sponsorer och partners om ytterligare cirka 175.000 SEK. 
 
KONCEPT & PROJEKTBESKRIVNING 

 
Inom ramen för projektet genomför +Katrineholm två stora folkfester till musikkvällar i 
Stadsparken under juli månad. Evenemangen väntas attrahera en publik om 600-1.600 
personer som kan komma att dubblas beroende på; konkurrerande evenemang och/eller 
väderlek. Budgeten inkluderar tillstånd, bevakning, projektledning, teknik, artistarvode, 
STIM-avgifter och marknadsföringskostnader mm. Evenemanget blir kostnadsfritt. 
 
Flera akter och artister planeras per kväll där första kvällen utformas likt så som Liv & Lust i 
Parken genomförts tidigare. Dvs med lokalt erkända band och mot en relativt bred 
målgrupp. Kväll nummer två föreslår +Katrineholm utformas med fokus mot unga vuxna, 
vilka vi ser skulle gynnas av fler aktiviteter som främjar en meningsfull fritid, vilket man vet 
är en faktor för ökad trygghet och känsla av sammanhang.  
 
 
VÄNLIGA HÄLSNINGAR, 
 

Jakob Jansson 
Verkställande Direktör 
+Katrineholm 
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Datum

2022-05-17
Vår beteckning

KS/2021:340

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - ansökan om bidrag till Nattfotboll
2022
Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 50 000 kronor till
Katrineholms SK fotboll till Nattfotboll 2022.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.

3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har
använts.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Datum

2022-04-29
Vår beteckning

KS/2021:340Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Matilda Johansson
Handläggare telefon

0150-570 18
Handläggare e-post

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Ansökan om bidrag till Nattfotboll 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms SK Fotboll beviljades den 27 oktober 2021 ett bidrag på 50 000 kronor för
Nattfotboll 2021-2022 från kommunstyrelsens medel till förfogande. Föreningen har nu
inkommit med en ansökan på ytterligare 50 000 kronor för projektet.

Föreningen uppger att anledningen till ansökan är ökade kostnader för aktivitetsledare på
grund av stort deltagarintresse, en förlängd säsong samt pilotverksamhet med tjejgrupper.

Föreningen uppger att övriga finansiärer för verksamheten 2021-2022 är Sörmlands
Sparbank med 50 000kr, RF-SISU Sörmland med 40 000kr samt att Katrineholms kommun
har tillhandahållit lokaler hyresfritt.

Ärendets handlingar
Ansökan projektstöd aktivitetsledare Nattfotboll 2022

Matilda Johansson
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:

Katrineholms SK Fotboll



Bakgrund och syfte för projektet 
Nattfotboll är en verksamhet som finns på flera platser i landet och verksamheten har visat sig ha flera positiva effekter på 
samhället och individen. Även i Katrineholm har verksamheten funnits under många år med liknande positiva effekter som 
kunnat ses på andra orter. Bland annat effekter i form av ökad upplevd trygghet, minskning av rapporterade brott, bättre hälsa 
hos individer, ökad gemenskap med mera. Med anledning av Coronapandemin har verksamheten varit vilande och nu när 
restriktionerna släppts så vill föreningslivet i samverkan med varandra och kommunen återigen starta verksamheten. Den 
ofrivilliga verksamhetspausen har skapat tillfälle att fundera kring hur verksamheten har bedrivits och organiserats samt hur 
föreningslivet kan bidra till verksamheten. 
 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar till en lyckad verksamhet med stora samhällsnyttiga effekter så ser vi det som viktigt 
att en stabil och över tid hållbar organisation och samverkan byggs upp mellan olika parter. Detta för att snabbt kunna anpassa 
verksamheten om behov uppstår samt förebygga och ta hand om eventuella incidenter som kan påverka aktivitetsledarnas och 
deltagarnas trygghet. Under verksamheten 2021-2022 har denna organisation testats enligt nedan. 
 Styrgrupp 

Består av representanter från Kommun (Säkerhetschef, Kulturförvaltning, Service och teknikförvaltning) och Idrottsrörelsen (RF-
SISU Sörmland och projektledare Nattfotboll) 
 Projektgrupp 

Består av utsedda Projektledare samt hallansvariga aktivitetsledare 
 Genomförandegrupp 

Består av hallansvariga och andra aktivitetsledare 
 
Ansvarsfördelning inom organisationen: 
Styrgruppen ansvarar för att genom samverkan ge verksamheten bästa möjliga förutsättningar i form av ekonomi, lokaler, 
resurser, trygghet och stöd. Projektgruppen leds av projektledaren som ansvarar för att detaljplanera verksamheten utifrån det 
uppdrag och resurser som de tilldelats av styrgruppen. Genomförandegruppen ansvarar för att verksamheten bedrivs inom 
ramen för uppdraget. Projektledare följer upp genomförandet och avrapporterar till styrgruppen. Styrgruppen bistår även 
verksamheten genom att förebygga eventuell otrygghet vid genomförandet samt att ta hand om och följa upp eventuella 
incidenter som inträffar i samband med genomförandet. 
 
Samtliga av Katrineholms fotbollsklubbar (KSK, KAIK, DFK, VFC, City Futsal och Banadir) har ställt sig bakom verksamheten och 
samverkat kring rekrytering av ledare.  
 
Projektet Nattfotboll söker nu ytterligare stöd om 50 000kr från kommunstyrelsens medel till förfogande för ökade kostnader 
för aktivitetsledare. Med anledning av det stora deltagarintresset, den förlängda säsongen samt pilotverksamheten med rena 
tjejgrupper så ökade kostnaden för aktivitetsledare jämfört med budget. Dessa aktivitetsledare har utbildats och stärkts i sin roll 
som goda förebilder, dels på Nattfotbollens aktiviteter men framför allt som framtida förebilder i stadsdelen. 
 
Projektledare tillsammans med styrgruppen kommer gemensamt att leta ytterligare finansiärer som tex sponsorer, bidrag, 
stiftelser för att säkerställa verksamheten över tid inför omstarten hösten 2022. Övriga finansiärer för verksamheten 2021-2022 
är Sörmlands Sparbank med 50 000kr, RF-SISU Sörmland med 40 000kr samt Service och teknikförvaltningen som tillhandahållit 
lokalerna hyresfritt.  
 
Sökande organisation och projektägare:  
Katrineholms SK Fotboll, Prins Bertils Gata 1, 64136 Katrineholm.  
Organisationsnummer: 8185015594   
Bankgiro: 5067-5107 
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Datum

2022-05-16
Vår beteckning

-Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post

Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Kommunal borgen för Katrineholms Ryttarförening Ridskola

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att
Katrineholms kommun går i borgen såsom egen skuld för lån om 7 869 694 kronor jämte
därpå löpande ränta och kostnader för Katrineholms Ryttarförening Ridskola, upptagna hos
Stadshypotek AB. (KS Del/2022 § 35)

Dnr KS72021:4-046

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2021-10-12)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun går i
borgen såsom egen skuld för lån om 100 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och
kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Skandinaviska Enskilda Banken AB.
(KS Del/2022 § 49)

Dnr KS/2021:4-049

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2021-11-17)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges
borgensbeslut (2020-11-16, § 113) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun går i
borgen såsom egen skuld för lån om 150 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och
kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS
Del/2022 § 50)

Dnr KS/2021:4-049

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Hantverksmaterial trä Katrineholms kommun Dnr TI 2021-1157 (KS
Del/2022 § 63).

Tilldelningsbeslut Slöjdvirke Katrineholms kommun Dnr TI 2021-1157. (KS del/2022 § 64)

Dnr 2021:166-000

Tilldelningsbeslut Trä- och byggvaror Katrineholm Dnr TI 2022-1010. (KS Del/2022 § 62)
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2022-05-16

Vår beteckning

   
l d f l

Dnr 2022:162-2.6.1

Förordnande av chef för stöd och samordning samt Kontaktcenter

Nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski utses att utöver egen tjänst
upprätthålla befattningen som chef för stöd och samordning samt Kontaktcenter under
tiden 2022-03-08—2022-03-15. (KS Del/2022 § 30)

Dnr 2022:1-2.7.4

Hemvärnet

Yttrande över ansökan till hemvärnet. (KS Del/2022 § 59)

Dnr 2022:3-9.3.4

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2022-03-17)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges
borgensbeslut (2021-11-22, § 161) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun går i
borgen såsom egen skuld för lån om 200 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och
kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS
Del/2022 § 51)

Dnr 2022:4-2.5.5

Kommunal borgen för Katrineholms Fastighets AB (2022-03-23)

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunfullmäktiges
borgensbeslut (2021-11-22, § 161) beslutar undertecknad att Katrineholms kommun går i
borgen såsom egen skuld för lån om 245 000 000 kronor jämte därpå löpande ränta och
kostnader för Katrineholms Fastighets AB, upptagna hos Kommuninvest i Sverige AB. (KS
Del/2022 § 52)

Dnr 2022:4-2.5.5

Fördelning av bygdepeng 2022

Tillförordnad samhällsbyggnadschef tillika näringslivschef beslutar på kommunstyrelsens
vägnar om fördelning av bygdepeng enligt följande:

Björkviks bygdekommitté 30 900 kronor

Julita sockenråd 18 100 kronor

Lerbo sockenråd 15 200 kronor

Valla Sköldinge sockenråd 35 800 kronor (KS Del/2022 § 61)

Dnr KS/2022:100-3.7.1
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2022-05-16

Vår beteckning

   
l d f l

Fullmakt avseende medverkan i Varuförsörjningens upphandling av injektions-
infusions- och transfusionsmaterial, antitrombosstrumpor och
kompressionsmaterial, diagnostikinstrument, tredjepartslogistik,
inkontinensmaterial, urologiskt material och transportemballage

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar undertecknad att
Katrineholms kommun ger fullmakt till Yvette Andersson, förvaltningschef på
Varuförsörjningen, Region Uppsala eller den hon sätter i sitt ställe, gällande medverkan i
Varuförsörjningens upphandling av injektions-infusions- och transfusionsmaterial VF2021-
00020, antitrombosstrumpor och kompressionsmaterial VF2021-00064,
diagnostikinstrument VF2021-00073, tredjepartslogistik VF2021-00059, inkontinensmaterial
VF2022-0014, urologiskt material VF2022-00015 och transportemballage VF2022-00018. (KS
Del/2022 § 53)

Dnr KS/2022:125-1.5.7

Bidrag till Katrineholmsloppet

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 40 000 kronor till Katrineholms stadslopp till Katrineholmsloppet.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2022 § 57)

Dnr KS/2022:136-3.10.1

Bidrag till Katrineholms Innebandycup 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms innebandyförening till Katrineholms
Innebandycup 2022.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2022 § 58)

Dnr KS/2022:137-3.10.1

Beslut att inte uttala oss i mål om domvilla angående skuldsanering

Katrineholms kommun beslutar att inte uttala sig i mål Ö 3563-21 hos Svea Hovrätt. (KS
Del/2022 § 65)

Dnr KS/2022:167-3.2.3
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Datum

2022-05-05
Vår beteckning

  Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration

Mottagare:

Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post

Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Kommunalförbundet Sydarkivera har översänt protokollsutdrag från Förbundsfullmäktiges
sammanträde 2022-04-08, § 3 – Verksamhetsplan 2023 med budget.

Hnr 2022:996

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhets sammanträde 2022-05-05, § 21/22 - Kulturplan Sörmland 2023-2026.

Dnr 2022:957

Region Sörmland har översänt protokoll från Nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhets sammanträde 2022-05-05.

Dnr 2022:958

Region Sörmland har översänt protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vårds sammanträde 2022-04-29.

Dnr 2022:1000

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag samt ärendets handlingar från Nämnden
för samverkan kring socialtjänst och vårds sammanträde 2022 04 29, § 9/22 –
Budgetundelga2023-2025 för nämnden kring socialtjänst och vård.

Hnr 2022:1016-2022:1021

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag samt ärendets handlingar från Nämnden
för samverkan kring socialtjänst och vårds sammanträde 2022 04 29, § 10/22 –
Kvartalsrapport januari – mars 2022 för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Hnr 2022:1022-2022:1027

Remiss

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen kompletterande
promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) - förslag
till förordningsändringar del 2.
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2022-05-05

Vår beteckningl d f l

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget. Bedömningen görs att
Katrineholms kommun avstår från att yttra sig. Katrineholms kommun avstod även från att
svara på betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49).

Dnr KS/2022:80-1.9.1

Övrigt

Länsstyrelsen Södermanlands län har översänt skrivelse – Angående uppdrag till
länsstyrelserna att delta i genomförandet av Migrationsverkets uppdrag att anskaffa
boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Hnr 2022:872

Länsstyrelsen Stockholm har översänt Rapport från inspektion av Överförmyndaren i
Katrineholms kommun under år 2021.

Dnr KS/2022:148-1.5.1
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