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Anläggande av våtmarksområde vid Djulö och
godkännande av överenskommelse med Katrineholm
Vatten och Avfall AB och Amazon Data Services Sweden
AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse med
Amazon Data Services Sweden AB och uppdra till kommunstyrelsen att genomföra
anläggande av våtmarksområde vid Djulö.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har en uttalad vilja att växa med nya invånare och nya
verksamheter. Utbyggnaden av Lövåsenområdet, Logistikcentrum och utvecklingen av
norra stadsdelen är exempel på hur denna målsättning ska uppnås. Nya detaljplaner
tillkommer efter hand. Denna utveckling förutsätter genomförandet av omfattande
investeringar av skilda slag. Inte minst en utbyggd infrastruktur för vatten och avlopp. Med
hänsyn till pågående klimatförändringar förstärks också kraven på omhändertagande av
dagvatten, hantering av översvämningsrisker och åtgärder för skyddad vattenkvalitet.
Katrineholm Vatten och Avfall AB har genom driftbolaget Sörmland Vatten påbörjat
förberedelser för att genomföra uppgraderingar/reinvesteringar i befintligt och
nyinvesteringar i nytt ledningsnät för vatten och avlopp. Parallellt vidtas också
förberedande åtgärder för att förbättra förutsättningarna för en säkrare hantering av
dagvatten. Som ett led i detta arbete har samhällsbyggnadsförvaltningen, i samarbete med
Sörmland Vatten, genomfört förstudier och utredningar där dagvattensystemets kapacitet
analyserats. Lågpunkter och riskområden för översvämningar har identifierats. Utifrån det
pågår nu arbete med att skapa förutsättningar för nya våtmarker för att hantera höga
flöden från staden och rena dagvatten från näringsämnen och föroreningar. Det gäller till
exempel insatser kring det så kallade Mejeridiket respektive Lasstorpsdiket. Dessa områden
är under utredning med hjälp av statlig finansiering. Det gäller vidare anordnande av en ny
våtmark på en del av kommunens mark vid Djulö, mellan Djulö allé och Laxmans väg.
Våtmarksområdet avses här omfatta en areal om närmare 5 hektar. Länsstyrelsen har
nyligen beviljat s k LONA-bidrag till anläggningens gestaltningsprogram och inledande
projektering. I kommande skeden finns förutsättningar att erhålla ytterligare bidrag till
anläggandet av våtmarken.
Våtmarksprojektet vid Djulö kommer att skapa en naturbaserad lösning för att skydda
vattenkvaliteten i det lokala vattensystemet, och därmed vara en viktig del i en lokal
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samhällslösning för hållbarhet och klimatanpassning. Våtmarksområdet kan också ge
förutsättningar för ett utvecklat rekreationsområde med framtida möjligheter kring lärande
natur-, miljö- och teknisk utveckling.
I samtal mellan kommunen, Katrineholm Vatten/Sörmland Vatten och Amazon Data
Services Sweden AB (Amazon Web Services, AWS) har framkommit att AWS i samband med
anslutningen till VA-nätet av sin senast förvärvade fastighet gärna vill medverka till att
våtmarksprojektet och delar av kommande anslutande dagvattenledningar kan
genomföras. AWS ser detta projekt som en angelägen insats för en hållbar utveckling i
Katrineholm samtidigt som det kan tillföra kommuninnevånarna rekreationsmöjligheter. I
en preliminär överenskommelse, format som ett intentionsavtal, har AWS bekräftat att
företaget är berett att medverka till finansieringen av våtmarksprojektet med delar av
anslutande infrastruktursatsningar med 4 miljoner dollar (ca 34 miljoner kronor), varav ca
18 miljoner kronor utgör taxeenlig anläggningsavgift. För bidraget om ca 16 miljoner kronor
gäller endast villkoret att projektet genomförs. För Katrineholms kommun innebär AWSs
medverkan att det angelägna våtmarksprojektet kan tidigareläggas, vilket är mycket
positivt. Företagets bidrag innebär också att projektets ambitionsnivå kan höjas vad avser
såväl rekreationsmöjligheter som lärande och utveckling kring vattenkvalitet och
ekosystem. I grunden möjliggör företagets bidrag en snabbare takt i de åtgärder som ska
genomföras för att klimatanpassa staden och förebygga översvämningsrisker vid framtida
skyfall.
Kostnaderna för anläggande av våtmarken beräknas uppgå till ca 8 miljoner kronor,
inklusive faciliteter, som till exempel vandringsleder och mötesplatser för rekreation och
naturskola. För genomförande av våtmarksprojektet kommer ytterligare finansiering
genom statsbidrag att eftersökas. Till den del våtmarken inte finansieras med bidrag från
AWS respektive statsbidrag finansieras projektet med inom ramen för i
samhällsbyggnadsförvaltningens investerings-/exploateringsbudget tillgängliga medel.
I den del AWSs bidrag inte tas i anspråk för att genomföra våtmarksområdet medverkar
den till medfinansiering av kommande infrastruktur för dagvatten och klimatanpassning av
staden.
Anläggandet av våtmarken är inte avhängigt av den kommande utbyggnaden av VA-nätet
respektive ny infrastruktur för dagvattenhantering. Innehållet i och omfattningen av dessa
senare investeringar liksom investeringarnas finansiering kommer att bli föremål för beslut
i särskilt ärende när underlag för sådant beslut kan föreligga.

Ärendets handlingar



Överenskommelse Amazon Data Services Sweden AB
Kartbild och illustrationsbild



Länk video – svensk: https://youtu.be/LT7BMdivhrk
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Stefan Jansson
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslutet skickas till: Amazon Data Services Sweden AB, SBF, KLF, akten

CC OTH 00157057 2021 TR

19 April 2021
To:
Katrineholm Municipality, Mayor Göran Dahlström
Katrineholm Vatten och Avfall AB, CEO Björnar Berg
Re: Future collaboration between Katrineholm Municipality, Katrineholm Vatten Och Avfall
AB (“Katrineholm Vatten”), Sörmland Vatten och Avfall AB (”Sormland Vatten”) and
Amazon Data Services Sweden AB ("Amazon")
During Amazon’s time in Katrineholm, we have observed Katrineholm Municipality’s ambition to
grow, with both new inhabitants and business. Such expansion requires significant investments,
not least to reinforce water and sewage systems. In light of ongoing climate changes, there is
also an increased need to dispose of day water, manage flooding risks and take measures to
protect water quality. Katrineholm Municipality has high aspirations to develop their sustainability
work in all these areas.
Amazon is pleased to support the Katrineholm Municipality in a project to develop a regional
wetland and invest in water and wastewater infrastructure that are critical to the region’s growth.
Investing in this nature-based solution will improve water quality and reduce flooding, help the
city adapt to the impacts of climate change, and expand recreational opportunities in the region.
Amazon is excited to further its commitment to water sustainability through this project. The
project will also offer the citizens of Katrineholm an area for recreational activities, such as hiking
and bird watching.
This letter confirms Amazon’s intention of making a 4 million US-dollar contribution to support the
construction of the wetland project, and part of the associated infrastructure investments once
the full implementation of the project is decided.
We look forward to working with Katrineholm Municipality, Katrineholm Vatten and Sörmland
Vatten on this project, with an expected completion date in 2026.

Yours faithfully,

By: ________________________
Amazon Data Services Sweden AB

AMAZON DATA SERVICES SWEDEN AKTIEBOLAG
Kungsgatan 49, 11122 Stockholm, SWEDEN
Organisationsnummer: 556833-3503

19 April 2021
To:
Katrineholm Municipality, Mayor Göran Dahlström
Katrineholm Vatten och Avfall AB, CEO Björnar Berg
Re: Future collaboration between Katrineholm Municipality, Katrineholm Vatten Och Avfall AB
(“Katrineholm Vatten”), Sörmland Vatten och Avfall AB (”Sormland Vatten”) and Amazon Data
Services Sweden AB ("Amazon")
During Amazon’s time in Katrineholm, we have observed Katrineholm Municipality’s ambition to
grow, with both new inhabitants and business. Such expansion requires significant investments, not
least to reinforce water and sewage systems. In light of ongoing climate changes, there is also an
increased need to dispose of day water, manage flooding risks and take measures to protect water
quality. Katrineholm Municipality has high aspirations to develop their sustainability work in all these
areas.
Under Amazons tid i Katrineholm har vi observerat Katrineholms kommuns ambition att växa, med både nya
invånare och företag. En sådan expansion kräver betydande investeringar, inte minst för att förstärka vattenoch avloppssystem. Mot bakgrund av pågående klimatförändringar finns det också ett ökat behov av att
omhänderta dagvatten, hantera översvämningsrisker och vidta åtgärder för att skydda vattenkvaliteten.
Katrineholms kommun har höga ambitioner att utveckla sitt hållbarhetsarbete inom alla dessa områden.

Amazon is pleased to support the Katrineholm Municipality in a project to develop a regional
wetland and invest in water and wastewater infrastructure that are critical to the region’s growth.
Investing in this nature-based solution will improve water quality and reduce flooding, help the city
adapt to the impacts of climate change, and expand recreational opportunities in the region. Amazon
is excited to further its commitment to water sustainability through this project. The project will also
offer the citizens of Katrineholm an area for recreational activities, such as hiking and bird watching.
Amazon gläder sig åt att stödja Katrineholms kommun i ett projekt för att utveckla en regional våtmark och
investera i infrastruktur för vatten och avloppsvatten som är avgörande för regionens tillväxt. Att investera i
denna naturbaserade lösning kommer att förbättra vattenkvaliteten och minska översvämningarna, hjälpa
staden att anpassa sig till effekterna av klimatförändringar och utöka rekreationsmöjligheterna i regionen.
Amazon är glada över att öka sitt engagemang för vattenhållbarhet genom detta projekt. Vi ser också att
projektet kommer också att erbjuda Katrineholms medborgare ett område för fritidsaktiviteter som vandring
och fågelskådning.

This letter confirms Amazon’s intention of making an 4 million US-dollar contribution to support the
construction of the wetland project, and part of the associated infrastructure investments, once the
full implementation of the project is decided.
Detta brev bekräftar Amazons avsikt att ge ett bidrag på 4 miljoner US-dollar för att stödja byggandet av
våtmarksprojektet och en del av de tillhörande infrastrukturinvesteringarna när projektets fullständiga
genomförande har beslutats.

We look forward to working with Katrineholm Municipality, Katrineholm Vatten and Sörmland
Vatten on this project, with an expected completion date in 2026.
Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Katrineholms kommun, Katrineholm Vatten och Sörmland Vatten
om detta projekt, med ett förväntat slutdatum 2026.

Amazon Data Services Sweden AB
Nina Roed

Rättslig bedömning av samverkan mellan Katrineholms kommun och Amazon Data Services
Sweden AB angående våtmarksområde m m
Så länge Amazon Sweden inte förknippas med något som står i strid med Katrineholms kommuns
allmänna värderingar finns det inget rättsligt hinder som förbjuder kommunen eller dess bolag från
att ta emot aktuellt bidrag/sponsringsstöd.
Amazon Sweden har inte har inflytande över vare sig byggandet eller driften av våtmarksområdet
eller lednings-nätet och våtmarksområdet, dvs. de uppgifter som det enligt gällande lagstiftning
ankommer på kommunen att ansvara för. Därför är krav på opartiskhet uppfyllt.
Amazon Sweden har inte exklusiv rätt att sponsra ledningsnätet och våtmarksområdet. Därför är
kravet om kommunens oberoende och opartiskhet uppfyllt.
Med hänsyn till kommunalrätten och statsstödsregelverket, såvitt avser otillåtligt stöd till ett enskilt
företag, får inte ett företags krav på eventuella motprestationer från kommunens sida ha ett högre
värde än bidraget företaget lämnar. Amazon Sweden har inget krav på motprestationer.
Vidare kan Katrineholms kommun inte ge Amazon Sweden rätten att på egen hand besluta om
namnet på våtmarken. Beslutet måste fattas av kommunfullmäktige eller, med stöd av delegation,
kommunstyrelsen eller en kommunal nämnd. Kommunen kan vidare inte besluta om ett namn utan
att ta hänsyn till bestämmelsen om god ortnamnssed i kulturmiljölagen.
LOU inte är tillämplig på den aktuella samverkan.
Överenskommelsen tar ej över svensk lag och ska tolkas i enlighet med svensk lag.
Aktuella lagrum (i sammanhanget)
Regeringsformen
Innebär krav på allas lika rätt inför lagen och krav på saklighet och opartiskhet. Detta betyder att
kommunen eller kommunala bolag får ta emot sponsorbidrag endast om kommunens objektivitet
och integritet inte kan ifrågasättas på grund av sponsringen. I praktiken innebär det att kommunen
måste överväga om det är förenligt med kommunens värderingar att förknippas med AWS. Kravet på
opartiskhet innebär vidare att bidragsgivaren inte får ha för stort inflytande på vare sig utformningen
eller driften av våtmarken och ledningsnät. Kravet på opartiskhet och oberoende medför vidare att
sponsorn inte får ha exklusiv rätt att sponsra kommunen.
Kommunallagen
Innebär att kommunen ska iaktta objektivitet i förhållande till sina kommunmedlemmar, en
kommunmedlem ska således inte gynnas eller missgynnas i förhållande till annan. Kommunen får
inte heller understödja enskilda företag. Detta medför att värdet av en motprestation som kommun
kan tillhandahålla en sponsor inte får vara högre än den ersättning sponsorn lämnar.
Lagen om offentlig upphandling LOU
Sponsring i form av endast kontanta medel omfattas inte av LOU.
Kulturmiljölagen
Beslutanderätt avseende namngivning kan inte delegeras eller säljas till något privat företag.

/Lars-Herman Larsson

Wetland – våtmark, ungefärlig placering
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Revidering av Risk- och sårbarhetsanalys
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av Riskoch sårbarhetsanalys för Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2020 beslutades att anta Risk- och
sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun samt att kommunstyrelsen gavs i uppdrag
att revidera dokumentet senast i februari 2021. I revideringen skulle erfarenheterna från
coronapandemin samt livsmedelsförsörjning och IT-säkerhet tas med i Risk- och
sårbarhetsanalysen.

Ärendets handlingar


Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys

Förvaltningens bedömning
Risk- och sårbarhetsanalysen har kompletterats med ett särskilt pandemiscenario. I
scenariot bygger stora delar av konsekvenserna och erfarenheterna på det som
uppmärksammats under rådande coronapandemi.
Kommunens livsmedelsförsörjning uppmärksammas i risk- och sårbarhetsanalys och flera
delar klassas som samhällsviktig verksamhet. Kommunens självförsörjningsgrad gällande
livsmedel klassas som låg.
Sverige har en nationell livsmedelsstrategi som bland annat har som mål att stärka den
egna livsmedelsförsörjningen. Regeringens inriktning är att avsätta cirka en miljard kronor
under perioden 2021 – 2025 för att bygga upp livsmedelsberedskapen och stärka tillgången
till dricksvatten i händelse av höjd beredskap. Uppdrag har getts till Jordbruksverket,
Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna att driva arbetet.
Med anledning av detta uppdrag bedömer kommunledningsförvaltningen att ett fördjupat
arbete kring livsmedelsförsörjningen inte ska påbörjas utan invänta nationella direktiv.
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I Risk- och sårbarhetsanalysen finns ett cyberangreppsscenario sedan tidigare. Kommunen
har i andra dokument fördjupade strategier och planer kring IT-säkerheten, i form av
säkerhetsskyddsanalys och informationssäkerhetspolicy med efterföljande rutiner och
handlingsplaner (revidering av denna är ute på remiss). Kommunledningsförvaltningens
bedömning är att kommunens IT-säkerhet beskrivs och hanteras på ett tillfredsställande
sätt via dessa dokument.
Delar av säkerhetsskyddsanalysen ligger till grund för arbetet med civilt försvar och
totalförsvarsplaneringen där det ställs stora krav på robusta och resilienta IT-system. Inom
ramen för totalförsvarsplanering samt kontinuitetsplanering kommer livsmedelsförsörjning,
självförsörjningsgrad och beredskapslager vara självklara områden jobba med.
Alexander Jansson
Beredskapssamordnare
Beslutet skickas till:
Akt

Risk- och
sårbarhetsanalys
för Katrineholms
kommun

katrineholm.se
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Förord
”Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun.
Kommunens arbete med krisberedskap, säkerhetsskydd och civilförsvarsfrågor ska ges
högre prioritet. Kommunen är en del i det civila försvaret och har i uppdrag att i händelse
av höjd beredskap eller krig värna civilbefolkningen, bedriva samhällsviktig verksamhet
samt vara försvarsmakten behjälplig. En god krisberedskap i kommunen, med en tydlig och
övad krisorganisation och tillräcklig kapacitet när det gäller exempelvis reservkraft, bränsle,
mat och vatten, är grunden även för civilförsvarsarbetet. I allt arbete kring trygghet och
säkerhet ska kommunen ha en nära dialog med räddningstjänsten, polisen och andra
aktörer. Även föreningsliv och frivilligorganisationer ska involveras.”

Kommunplan 2019-2022

6 (55)

Sammanfattning
Under ett år har Katrineholms kommun arbetat med risk och sårbarhetsanalysen (RSA). Som
metod valdes FORSA modellen som är framtagen av totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Alla
kommunala förvaltningar och bolag har medverkat i processen. Varje verksamhet har fått
fundera kring begrepp som prioriterat åtagande, samhällsviktig verksamhet och
beroendeförhållanden.
Med stort engagemang i olika diskussioner har alla verksamheter tagit sig igenom processen
och fått en egen RSA. Denna rapport är en övergripande sammanställning av det underlag som
framkommit. Det finns ingen sekretess i rapporten utan känsliga uppgifter hanteras inom
respektive verksamhets RSA.
De scenarior som centralt valts ut att arbeta med är


Långvarigt och mycket omfattande elavbrott



Cyberangrepp



Avbrott i vattenförsörjning



Långvarig värmebölja



Brand i kritisk eller känslig verksamhet

Tre verksamheter valde till ett eget scenario


Våldsdåd/skolskjutning

I scenarioanalysen beskrivs respektive scenario, de övergripande konsekvenserna för
kommunen med scenariot samt en värdering av riskerna.
Avslutningsvis finns förslag på åtgärder som dels kan öka förmågan i kommunens egna
verksamheter och dels förmågan inom det geografiska området. Dessa åtgärder föreslås
omsättas i ett separat åtgärdsprogram kopplat till kommunens styrdokument för krisberedskap.
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Syfte och mål
Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet2 är att öka medvetenheten och kunskapen hos
beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna
verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för egen planering. Offentliga aktörers riskoch sårbarhetsanalyser bidrar till att ge en bild av de risker och sårbarheter som finns i
samhället i stort. Resultatet av analyserna ger ett underlag för inriktningen av arbetet inom
krisberedskapsområdet och bidrar genom detta till att minska samhällets sårbarhet och ökar
förmågan att hantera olika typer av samhällsstörningar.
Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att få en samlad bild av de risker gällande
extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur detta påverkar verksamheten.
Kommunen ska identifiera och värdera risker, sårbarheter och kritiska beroenden inom sitt
geografiska område. Genom risk- och sårbarhetsanalysen ska kommunen få förutsättningar att
verka för att:


Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet



De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas



Information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

Målet är också att generera åtgärdsförslag för att ge möjlighet till ökad robusthet och
redundans i den egna verksamheten. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys utgör även ett
viktigt underlag för de analyser som genomförs på regional och nationell nivå.
Kommunen ska också med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser.
Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och
genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser.3
Den sammanställda rapporten i form av risk- och sårbarhetsanalysen ska redovisas till
länsstyrelsen i enlighet med Myndigheten för samhällsydd och beredskaps gällande
föreskrifter4.

MSB 2011. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. ISBN 978-91-7383-129-1. s 29–31
MSB & SKL, Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022. MSB 2018–
09779, SKL 18/03101
4 MSBFS 2015:5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser
2
3
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Begrepp och termer
Extraordinär händelse
En extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en
allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner
och kräver skyndsamma insatser av berörda aktörer.

Förmåga
Här avses krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga
störningar.

Geografiskt områdesansvar
Att det inom ett geografiskt område finns ett organ som ansvarar för inriktning, prioritering och
samordning av tvärsektoriella åtgärder före, under och efter en kris. Detta ansvar finns på tre
nivåer: lokal nivå (kommun), regional nivå (länsstyrelse) och nationell nivå (regeringen).

Hot
Omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett hot kan även
bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara mot något eller någon utan att
det i sammanhanget förekommer aktörer med kapacitet och avsikt att orsaka skada 5.

Kris
En händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala
resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga. Att lösa krisen
kräver samordnade åtgärder från flera aktörer.

Krisberedskap
Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den organisation och
de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Kontinuitetshantering
Kontinuitetsplanering handlar om ”att systematiskt skapa en förmåga att fortsätta bedriva sin
verksamhet på en tolerabel nivå oavsett vilken typ av störning som organisationen utsätts för
och att hantera alla aspekter inom kontinuitet, från incident- till krishantering. För att lyckas
med detta krävs allas engagemang och ett tydligt ledarskap samt att roller och ansvar är
tydliga”6.

Krishantering
Med krishantering avses den mer omedelbara och operativa hanteringen av en händelse eller
störning som inträffat i samhället.

Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
6 Svensk standard, SS 22304:2014, s.4
5
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Kritiska beroenden
Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna fungera. Sådana
beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande verksamheter relativt
omgående leder till sådana funktionsnedsättningar som kan få till följd att en kris inträffar. Den
drabbade verksamheten kännetecknas av att den saknar uthållighet, redundans och möjlighet
att ersätta eller fungera utan den resurs som fallit bort.

Risk
En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de (negativa)
konsekvenser händelsen kan leda till.

Samhällsviktig verksamhet
En samhällsviktig verksamhet uppfyller minst ett av följande villkor:
Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Sårbarhet
De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom mottagligt för
de skadliga effekterna av en händelse.

Höjd beredskap
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap innefattar två
nivåer och innebär antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Det är regeringen som
beslutar om skärpt eller högsta beredskap om Sverige är i krigsfara eller det råder sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller
av att Sverige varit i krig eller krigsfara. Höjd beredskap kan avse en viss del av landet eller en
viss verksamhet. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.

Totalförsvar
Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Vid höjd
beredskap kan delar av, eller hela totalförsvaret mobiliseras. När högsta beredskap råder är
totalförsvar all den samhällsverksamhet som ska bedrivas. Totalförsvaret utgörs av två
kompletterande komponenter i form av det militära försvaret och det civila försvaret7.

Civilt försvar
Det civila försvaret utgörs av den verksamhet som ansvariga civila aktörer genomför i syfte att
göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Det civila försvaret
är därmed ingen separat organisation utan utgörs av den verksamhet som bedrivs av, vid
normalläge ansvariga aktörer, som utgörs av statliga myndigheter, kommuner, landsting,
privata företag och frivilligorganisationer. Den verksamhet som bedrivs inom ramen för det
civila försvaret ska syfta till att vid höjd beredskap ha förmågan att värna civilbefolkningen,
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett
väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Totalforsvar/ ;
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/forsvar/civilt-forsvar/
7
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Styrel
Identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

Klimatanpassning
Klimatanpassning definieras enligt Smit m.fl. (2001, s. 881) som förändringar i ekologiska,
sociala eller ekonomiska system till följd av verkliga eller förväntade klimatförändringar.
Klimatanpassning är till exempel förändringar i processer, metoder och strukturer, antingen i
syfte att mildra negativa förväntade effekter eller i syfte att utnyttja nya möjligheter som
uppstår till följd av klimatförändringarna.8

Klimatförändring
Med klimat menas en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska mått.
Klimatet kan därför bara "observeras" indirekt, genom insamling och analys av
väderobservationer under en längre tid.9 Med klimatförändring menas den snabba förändring
som nu sker på grund av människans påverkan.10

Vredin Johansson, M. och Forslund, J., 2009, Klimatanpassning i Sverige,
Samhällsekonomiska värderingar av hälsoeffekter, Specialstudier nr 20,
Konjunkturinstitutet s 16
9 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat
10 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/
8
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1. Beskrivning av kommunen
och dess geografiska område
Katrineholms kommun svarar inom sitt geografiska område för uppgifter enligt kommunallagen
(1991:900) och andra särskilda föreskrifter.

1.1 Kommunens organisation
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och består av folkvalda
politiker som väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och
nämnderna. Under nämnderna finns förvaltningar med tjänstemän som utför det dagliga
arbetet. Katrineholms kommun har nio facknämnder och en valnämnd samt åtta
förvaltningar11.

11

http://www.katrineholm.se/Om-kommunen/Organisation/
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1.2 Hel- och delägda bolag
Kommunen äger helt följande bolag:


Katrineholms Fastighets AB (KFAB)



Katrineholms Industrihus AB (KIAB)



Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB)

Kommunen är delägare i följande bolag:


Sörmlandstrafiken



Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB)



KFV Marknadsföring AB



Katrineholms entreprenörscentrum AB



Katrineholms Tekniska college AB

1.3 Förvaltningar


Bildningsförvaltningen (BIF)



Kommunledningsförvaltningen (KLF)



Kulturförvaltningen (KULF)



Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)



Service- och Teknikförvaltningen (STF)



Socialförvaltningen (SOC)



Viadidakt



Vård- och Omsorgsförvaltningen (VOF)

1.4 Förbundssamarbeten
Västra Sörmlands Räddningstjänst är ett kommunalförbund med Katrineholms och Vingåkers
kommuner som medlemmar.

13 (55)

2. Kommunens geografiska
område
Katrineholm är en av nio kommuner i Södermanlands län. Katrineholm är centralort i
kommunen och ligger cirka 100 kilometer väster om Stockholm. Förutom Katrineholm har
kommunen sju kransorter: Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Valla och Julita/Äsköping.

2.1 Befolkning och demografi
Den 31 december 2018 hade Katrineholm 34 550 invånare med följande fördelning12.
Andel av folkmängden procent (%)
Kvinnor

Män

0–17 år

49,8

50,2

21,8

18–64 år

55,4

65– år

22,8

2.2 Infrastruktur
Katrineholms kommun har goda kommunikationer. Kommunen genomkorsas av riksvägarna
52, 55, 56 och 57 som möts i Katrineholm. Huvuddelen av genomfartstrafiken leds idag utanför
staden på förbifarter öster och norr om centrum. Katrineholm är förgreningsstation mellan
järnvägarna Västra och Södra stambanan. Ett vardagsdygn trafikeras stationen av cirka 30
godståg och 160 persontåg varav ungefär 90 stannar för av- och påstigande. Förbindelser finns
mot Stockholm, Göteborg, Karlstad, Eskilstuna och Norrköping.
Katrineholms kommun har fjärrvärme i tätorterna. Gimmersta Energi AB producerar och
distribuerar fjärrvärme i lokala nät i Bie, Björkvik, Forssjö, Julita, Sköldinge, Strångsjö och Valla.
Katrineholms centralort har ett väl utbyggt fjärrvärmenät som distribuerar fjärrvärme till stora
delar av fastighetsbeståndet i Katrineholms centralort. Värmeverket och nätet i centralorten ägs
av Tekniska Verken i Linköping AB som genom dotterbolaget Tekniska Verken Katrineholm Nät
AB också äger huvuddelen av det lokala elnätet i kommunen. Resten av det lokalnätet ägs av
Vattenfall Eldistribution AB. Vatten och avloppsnät ägs av Katrineholms Vatten och Avfall AB,
men drivs av Sörmland Vatten och Avfall AB som i sin tur ägs av Katrineholms, Vingåkers och
Flens kommuner genom kommunala bolag.

2.3 Näringsliv och sysselsättning
Katrineholms kommun är kommunens största arbetsgivare med 3 347 anställda år 2018.
Regionen är en annan stor offentlig arbetsgivare i kommunen. De största privata arbetsgivarna
är Kronfågel i Valla (cirka 800 anställda), SKF Mekan i Katrineholm (ca 430 anställda), Stibo
Complete (cirka 90 anställda) och Presto Brandsäkerhet (ca 400 anställda).

2.4 Kommunens krisberedskapsuppdrag13
Kommunens ansvar och uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar regleras av lag
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i

http://www.scb.se/be0101/#c_li_26051 – Statistiska Centralbyrån: Befolkningsstatistik,
Sveriges befolkning, kommunala jämförelsetal, 31 december 2018.
13 MSB 2011. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. ISBN 978-91-7383-129-1. s 29–30
12
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fredstid och höjd beredskap. Till lagen finns även en anslutande förordning (2006:637) som
innehåller ytterligare bestämmelser om kommuners uppgifter vid extraordinära händelser och
höjd beredskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sin
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommunen ska
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Fyra viktiga delar i Svensk krishantering är de 3 grundprinciperna samt geografiskt
områdesansvar:

Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en
krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid
en kris, att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare.

Likhetsprincipen
Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så
långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som
under normala förhållanden.

Närhetsprincipen
En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är
alltså i första hand den drabbade kommunen och det aktuella landstinget som leder och
arbetar med insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med
regionala och statliga insatser.

Geografiskt områdesansvar
Kommunerna är också skyldiga att se till så att olika aktörer i kommunen (exempelvis företag,
frivilligorganisationer och myndigheter) samarbetar, både i planeringen av hur svåra olyckor och
kriser ska kunna undvikas, men också under själva hanteringen av en kris. Det kallas för att
kommunen har ett geografiskt områdesansvar. I uppdraget ligger också att ansvara för en
samordnad information till allmänheten.
Kommunens uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar specificeras ytterligare genom
överenskommelserna om kommunernas krisberedskap och överenskommelsen om
kommunernas arbete med civilt försvar. De båda överenskommelserna är tecknade av MSB och
SKR.
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2.5 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Kommunernas uppdrag och specifika uppgifter inom krisberedskapen inriktas genom
överenskommelser mellan MSB och SKR. Den nuvarande överenskommelsen tecknades under
2018 och gäller för perioden 2019 – 2022. Uppgifterna i överenskommelsen utgår från:


Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)



Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)



Kommunallag (2017:725)

Överenskommelsen utgår från 5 kap. i
LEH som anger att kommunen ska få
ersättning för det förberedande arbetet
som ska bedrivas enligt lagens 2 kap. LEH.
Den statliga ersättningen berör vissa
specifika uppgifter vilket klargörs i
överenskommelsen.
Den statliga ersättningen ska utgöra ett
komplement till kommunens egen
finansiering av arbetet med
krisberedskap.14

2.6 Regional strategi - RSI

Samordnings och inriktningsmål för 2020
År 2020 ska länets krisberedskapsaktörer kunna upprätthålla
samhällsviktig verksamhet och krisleda i samverkan under två veckor vid
svåra samhällsstörningar som elbortfall. Den regionala inriktnings och
samordningsfunktionen kan snabbt skapa och analysera en samlad
lägesbild och inrikta och samordna krishanteringen. Länets aktörer har en
resursplanering utifrån riskbilden och kan både ge och ta emot stöd under
en samhällsstörning. Länets medborgare får snabb, samordnad,
målgruppsanpassad och korrekt information vid en kris. Länet har
gemensamma tekniska lösningar för samverkan som även klarar sekretess.
Länet kan samordna och hantera områdesöverskridande händelser.
Förmåga till att skydda medborgarna genom att kunna utrymma 5000
varav 200 sjuka och svaga. Länet ska ha förmåga att leda och hantera
masskadeutfall. Länets aktörer har kunskap om sin roll och sitt ansvar
under höjd beredskap.
Medborgarna har tagit sitt ansvar att klara sig utan samhällets hjälp i minst
72 timmar samt att samhället har en planering för att kunna hjälpa efter

72 timmar.

I Södermanlands län har en strategi för
Målbild – Rådet för krishantering och skydd mot olyckor 2016–2020
arbetet inom Regional Samordning och
Inriktning av krishantering och
räddningstjänst (RSI) tagits fram i syfte att
underlätta samverkan mellan olika aktörer
inom länet före, under och efter en
samhällsstörning. Det moderna
samhällets komplexitet, och utformningen
av det svenska krishanteringssystemet gör
att olika aktörer inom både privat och offentlig sektor är beroende av varandra vilket ställer
höga krav på förmågan att samverka.
Kommunen har tillsammans med samtliga övriga kommuner i länet, Regionen, Polisen,
Försvarsmakten och Länsstyrelsen Södermanland undertecknat och förbundit sig till strategin.
Inom ramen för strategin har kommunen tillsammans med övriga aktörer i länet enats om en
gemensam målbild för år 2020.

2.7 Ytterligare centralt dokument/Strategi
I Kommunplan 2019-2022 anges att det ska vara tryggt och säkert att bo, verka och vistas i
Katrineholms kommun. I styrdokumentet behandlas området krisberedskap.

För mer information kring överenskommelsen se: Överenskommelse om kommunernas
krisberedskap, MSB 2018–09779 och SKL 18/03101
14
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2.8 Författningar som har beaktats i redovisningen av risk- och
sårbarhetsanalysen


Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)



Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)



Lag (2003:778) om skydd mot olyckor



Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2015:5) om kommuners
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser



Övriga:
Epizootilag (1999:657)



Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor



Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor



Lag (2006:263) om transport av farligt gods



Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare



Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)



Säkerhetsskyddslagen 2018:585
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3. Beskrivning av
arbetsprocess och metod
Risk- och sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun har genomförts i enlighet med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter15. Länsstyrelsens
rekommendationer med att likrikta RSA-arbetet länsövergripande har också följts i arbetet.
FORSA modellen:

15

MSBFS 2015:5
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3.2 Översikt av arbetsprocessen
Arbetet har bedrivits i följande steg.


Förberedelser



Inledande kartläggning



Analys



Resultat och uppföljning

Under förberedelserna fastställdes inriktningen av arbetet. Säkerhetschefen utsågs tillsammans
med beredskapssamordnaren till sammanhållande för arbetet.
En inledande kartläggning genomfördes under hösten/vinter 2018, då en enkät skickades ut till
förvaltningarna, där sårbarheter och kritiska beroenden kartlades. Enkäten följdes upp med
intervjuer med utsedda nyckelpersoner och verksamhetsansvariga. I detta arbete kartlades vilka
händelser som skulle kunna inträffa inom olika verksamheter inom kommunens geografiska
område. Resultatet låg till grund för inriktningen av det fortsatta analysarbetet.
Under analysarbetet analyserade säkerhetschefen och beredskapssamordnaren, tillsammans
med projektledning från VSR samt nyckelpersoner från respektive verksamhet, händelserna
som identifierades i den inledande kartläggningen. En bedömning gjordes också av vilken risk
de medför. Därefter identifierades samhällsviktiga verksamheter i Katrineholms kommuns
geografiska område och deras kritiska beroenden. Utifrån riskbilden valdes fem scenarier ut för
djupare analys. I dessa scenarier bedömdes förmågan att motstå störningar i samhällsviktig
verksamhet och kommunens förmåga att hantera kriser. Brister och sårbarheter identifierades
och dessa ligger till grund för förslag till åtgärder. Analysarbetet genomfördes under 2018–2019.
Resultatet av analysarbetet har utmynnat i Risk- och sårbarhetsanalysen. Riskbilden och
åtgärdsplanen kommer att följas upp fortlöpande och resultatet av uppföljningen ska
sammanställas och rapporteras årligen till länsstyrelsen, i enlighet med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter16.

16

8§ MSBFS 2015:5
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3.2 Riskanalys
Syftet med riskanalysen är att snabbt identifiera tänkbara risker, situationer och händelser som
kan leda till allvarliga störningar och extraordinära händelser.
En svårighet i riskanalys på samhällsnivå är att uppskatta sannolikheten för olika extraordinära
händelser. Det saknas ett tillförlitligt statistiskt underlag för att kunna ange kvantitativa mått på
sannolikheten för olika händelser. Därför används i analysen subjektiva och kvalitativa
uppskattningar.
I denna analys bedöms sannolikheten för en skadehändelse med hjälp av fem nivåer med
utgångspunkt från den bedömda återkomsttiden för händelsen i Katrineholms kommuns
geografiska område.
KVALITATIV SKALA FÖR
SANNOLIKHET

KVANTITATIV SKALA FÖR
SANNOLIKHET

5. Mycket hög

5. 1 gång per år eller oftare

4. Hög

4. 1 gång per 1 år – 1 gång per 10 år

3. Medelhög

3. 1 gång per 10 år – 1 gång per 50 år

2. Låg

2. 1 gång per 50 år – 1 gång per 100 år

1. Mycket låg

1. 1 gång per 100 år – 1 gång per 1000
år

SKALA FÖR KONSEKVENS

1 Mycket begränsade
Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i samhällets funktionalitet,
övergående misstro mot enskild samhällsinstitution, mycket begränsade skador på
egendom och miljö
2 Begränsade
Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i samhällets funktionalitet,
övergående misstro mot flera samhällsinstitutioner, begränsade skador på egendom
och miljö
3 Allvarliga
Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga störningar i
samhällets funktionalitet, bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner eller
förändrat beteende, allvarliga skador på egendom och miljö
4 Mycket allvarliga
Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket allvarliga
störningar i samhällets funktionalitet, bestående misstromot flera samhällsinstitutioner
och förändrat beteende, mycket allvarliga skador på egendom och miljö
5 Katastrofala
Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter, extrema störningar i
samhällets funktionalitet, grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän
instabilitet, katastrofala skador på egendom och miljö
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3.3 Deltagande interna, externa och privata aktörer i arbetet
Samtliga aktörer nedan har på ett eller annat sätt deltagit i arbetet med risk- och
sårbarhetsanalysen, bland annat genom enkäter, workshops och diskussioner.
Förvaltningar:


Bildningsförvaltningen (BIF)



Kommunledningsförvaltningen (KLF)



Kulturförvaltningen (KULF)



Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)



Service- och Teknikförvaltningen (STF)



Socialförvaltningen (SOC)



Viadidakt



Vård- och Omsorgsförvaltningen (VOF)

Bolag/Förbund:


VSR Västra Sörmlands Räddningstjänst



SVAAB Sörmland Vatten- och Avfall AB



KFAB Katrineholm Fastighet AB

Extern aktör:
 TV Tekniska Verken

3.4 Material och underlag som använts för arbetet med risk- och
sårbarhetsanalysen


Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Katrineholms kommun



Länsstyrelsen Södermanlands regionala risk- och sårbarhetsanalys



Erfarenheter och lärdomar som gjorts vid övningar



Seminarier



Workshops



Enkäter



Skarpa händelser



Extremväderanalys över Flen och Katrineholm framtagen av SMHI

3.5 Sekretess och spridning av materialet
Dokumentet innehåller ingen information som omfattas av sekretess. Risk- och
sårbarhetsanalysen ger en samlad bild av nuläget i Katrineholms kommun.
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4. Identifierad samhällsviktig
verksamhet inom kommunens
geografiska område
Avsnittet redovisar identifierad samhällsviktig verksamhet inom Katrineholms kommuns
geografiska område17.
Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv är verksamhet som uppfyller det
ena eller båda av följande villkor18:


Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar
i samhället.



Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

Verksamheter som uppfyller det första villkoret kallas förebyggande medan verksamheter som
uppfyller det andra villkoret kallas hanterande.

Redovisningen utgår från de samhällssektorer med viktiga samhällsfunktioner som
anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd till 4 § MSBFS 2015:5.
18 2 § MSBFS 2015:5 – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
kommuners risk- och sårbarhetsanalyser
17
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4.1 Samhällsviktig verksamhet inom Katrineholms kommun som
organisation
Nedan finns en redogörelse för huruvida kommunala förvaltningar och bolag klassas som
samhällsviktiga verksamheter eller ej, utifrån MSFS 2015:5. Inom förvaltningen eller bolaget
finns en eller flera verksamheter som gör att den klassas som samhällsviktig. Om en förvaltning
eller ett bolag inte definieras som samhällsviktig ur denna aspekt, betyder det inte att den inte
är värdefull ur andra aspekter. Det kan då röra sig om att det är möjligt att använda
personalens kompetens till andra uppgifter, lokaler för andra ändamål etcetera. För dessa finns
kolumnen längst till höger Övrig resurs”.

Förvaltning/bolag/förbund

Samhällsviktig funktion
utifrån MSFS 2015:5

JA
Bildningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

Övrig resurs

Dessa redovisas
inte på grund av
sekretess enligt
kapitel 18 kap. 13
§ OSL

Nej

X

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Funktioner

Fritidshem
X

Miljöexpertis/miljö
inspektör

X

Lokaler, personal
och bibliotek

X

Personal,
språkkunskaper,
kontakt med
nyanlända, lokaler

X

Kulturförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen

X

Socialförvaltningen

X

Viadidakt

Vård- och
omsorgsförvaltningen

X

Västra Sörmlands
Räddningstjänst

X

Katrineholms Fastighets AB

X

Sörmland Vatten och Avfall AB

X
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4.2 Energiförsörjning
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn energiförsörjning.
Viktig samhällsfunktion
Elförsörjning: produktion, distribution,
service och underhåll

Fjärrvärmeförsörjning: produktion,
distribution, service och underhåll

Drivmedelsförsörjning: produktion,
lagerhållning och distribution

Bränsleförsörjning: produktion,
lagerhållning och distribution

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Kraftvärmeverk.

Tekniska Verken

Elnät med anläggningsobjekt samt
resurser för övervakning,
omkopplingar och reparationer.

Tekniska Verken
Katrineholm Nät, Vattenfall
Eldistribution

Hantering av kommunens mobila
reservkraftaggregat.

Tekniska Verken
Katrineholm Nät

Kraftvärmeverk och fjärrvärmenät i
Katrineholms centralort.

Tekniska Verken

Fjärrvärmeverk och fjärrvärmenät i
Bie, Björkvik, Forssjö, Julita,
Sköldinge, Strångsjö och Valla.

Gimmersta Agrovärme

Biogasfabrik.

Katrineholm Vatten AB

Tankstation för fordonsgas.

Katrineholm Vatten AB

Tankstationer för flytande
drivmedel.

Ett flertal i Katrineholm samt
en i vardera Valla, Björkvik
och Julita

Flisfabrik i Julita.

Gimmersta Agrovärme

Pelletsfabrik i Forssjö.

Forssjö Pellets

Biogasproduktion Valla Gård

Gasum Katrineholm AB
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4.3 Kommunalteknisk försörjning
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn kommunalteknisk
försörjning.
Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Dricksvattenförsörjning: produktion,
distribution, service och underhåll

Katrineholms vattenverk samt
ledningsnät för dricksvatten med
reservoarer, tryckstegringspunkter
och brandposter.

Sörmland Vatten

Vattenverk och ledningsnät i Bie,
Julita och Björkvik.

Sörmland Vatten

Avloppshantering: mottagning och
rening

Avloppsverket Rosenholm samt
Julita reningsverk.

Sörmland Vatten

Avfallshantering: hämtning och
mottagning av sopor, mottagning av
riskavfall

Återvinningscentral Vika

Tekniska verken

Återvinningsstationer

Förpacknings och
tidningsinsamlingen

Insamling av hushållssavfall,
matavfall, latrin och grovsopor
samt slam från enskilda
anläggningar

Entreprenörer på uppdrag av
Sörmland Vatten

Väghållning: röjning och akuta
reparationer

Röjning av vägar

Kommunen, Trafikverket,
entreprenörer

Snöröjning: snöröjning,
halkbekämpning

Vinterväghållning vägar och gator

Kommunen, Trafikverket,
entreprenörer

4.4 Finansiella tjänster
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn finansiella tjänster.
Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Betalningar: hantering av in- och
utbetalningar,

Ekonomiavdelningen

Kommunen

Bankkontor

Flera olika banker

Kontantförsörjning:
utlämning av kontanter

Uttagsautomater

Banker + Livsmedelsbutiker
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4.5 Handel och industri
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn handel och industri.
Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Bygg- och entreprenadverksamhet

Reparationer av infrastruktur,
kritiska transporter (reservkraft),
väghållning inklusive snöröjning.

Ett femtontal privata företag med
kontor i kommunen.

4.6 Hälso- och sjukvård samt omsorg
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn hälso- och sjukvård samt
omsorg.
Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig
verksamhet

Aktörer

Akutsjukhus: mottagning och
behandling av akuta skadefall och
sjukdomsfall

Kullbergska sjukhuset

Region Sörmland

Ambulansstation och
ambulanser
IVPA (i väntan på
ambulans)

Västra Sörmlands räddningstjänst

CIP (civil insatsperson)
Primärvård: mottagning och
behandling av sjukdomsfall

Vårdcentraler

Region Sörmland, samt en privat
aktör

Psykiatri: mottagning och behandling
av psykiatriska sjukdomsfall

Kullbergska sjukhuset

Region Sörmland

Karsuddens sjukhus:
rättspsykiatrisk vård

Region Sörmland

Smittskydd: myndighetsutövning och
rådgivning

Insatser mot smittkällor i
den fysiska miljön till
exempel djur, livsmedel,
vattentäkter,
ventilationsanläggningar.

Kommunens bygg- och miljönämnd
samt
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läkemedelsförsörjning: distribution
av läkemedel

Ett flertal apotek i
Katrineholm

Sjukvårdsmateriel: distribution av
förbrukningsartiklar

Ett flertal apotek i
Katrineholm
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Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Omsorg om äldre och
funktionsnedsatta: särskilda boenden,
äldreboenden, hemtjänst.

Vårdboenden (6 st) i Katrineholm
samt ett i vardera Julita, Sköldinge,
Valla och Björkvik.

Kommunens vård- och
omsorgsförvaltning, Katrineholms
Fastighets AB

Grupp- och servicebostäder enligt
lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) samt till
personer med behov av särskilt
stöd.

Kommunens vård- och
omsorgsförvaltning

Hemtjänst

Kommunens vård- och
omsorgsförvaltning samt enskilda
utförare.

Tillagning och distribution av mat.

Kommunens Kost- och
transportservice.

Personlig assistans

Kommunens vård- och
omsorgsförvaltning

Ett flertal förskolor i Katrineholm
samt i Bie, Julita, Valla, Sköldinge,
Forssjö, Strångsjö och Björkvik.

Kommunens bildningsförvaltning
samt ett föräldrakooperativ.

Fritidshem finns i anslutning till
kommunala skolor i Katrineholm
samt i Bie, Julita, Valla, Sköldinge,
Forssjö, Strångsjö och Björkvik.

Kommunens bildningsförvaltning.

Kullbergska sjukhusets bassäng.

Region Sörmland

Duveholmshallens simhall.

Kommunens sportcentrum,
Katrineholms Fastighets AB

Skyddsbedömningar

Kommunens socialförvaltning

Omsorg om barn: förskola,
fritidshem

Hygien och sanitet: simhallar

Social omsorg

27 (55)

4.7 Livsmedel
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn livsmedel.
Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Jordbruk: djurhållning produktion av
spannmål och andra grödor

Storskalig fjäderfäuppfödning,
svinproduktion, äggproduktion
samt mjölk- och nötköttproduktion

Det finns 13 verksamheter som är
tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Livsmedelsproduktion: slakterier,
mejerier, charkuterier, bagerier

Kronfågel slakteri i Valla.

Kronfågel

Livsmedelsdistribution: distribution
och dagligvaruhandel

Livsmedelsaffärer

Ett flertal större livsmedelsaffärer

Livsmedelskontroll

Kontroll och uppföljning för att
säkerställa livsmedelssäkerheten.

Bygg- och miljönämnden samt
samhällsbyggnadsförvaltningen

Dessutom finns ett stort antal
mindre djurhållande gårdar.
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4.8 Information och kommunikation
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn information och
kommunikation.

Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Telefoni: nätdrift, överföring av
samtal och meddelanden

Nät och nätdrift, mobilmaster,
telestationer

Telia, Skanova, Tele2

Kommunens telefonväxel

Kommunen med underliggande
bolag

Sörmland Vattens telefonväxel

Sörmland Vatten

Nödsamtal

SOS Alarm

Trygghetslarm

Tunstall, Caretec, Securitas, Offentlig
säkerhet

Dataöverföring: nätdrift,
åtkomst till internettjänster

Nät och nätdrift, mobilmaster,
stadsfibernätet

Utsikt (Tekniska verken),
Telia, Skanova, Bredbandsbolaget

Nätbaserade
informationskanaler

Kommunens webbplats

Kommunen med underliggande
bolag

Sörmland Vattens webbplats

Sörmland Vatten

Krisinformation.se

MSB och andra myndigheter utanför
kommunen

Sociala medier

Facebook och Twitter

Kommunens e-posttjänst

Kommunen med underliggande
bolag

Kommunens intranät (Communis),
kontaktcenter

Kommunen

Rakel: nätdrift, överföring av
samtal

Rakelmaster och -drift

MSB och driftentreprenör

Samband för ledning och
samverkan

Kommunen med underliggande
bolag, Västra Sörmlands
Räddningstjänst, Polismyndigheten,
Region Sörmland, Länsstyrelsen
Södermanland, SOS Alarm, Tekniska
Verken

Dagstidningar - produktion och
distribution

Redaktion

Katrineholmskuriren (trycks i
Eskilstuna)

Distributionsnät

Prolog

Kommunikationskanaler

Aktörer
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Rundradio: produktion och
distribution av lokalradio och
närradio

Post: distribution av brev och
paket

Närradiostation
Närradiosändare

Katrineholms närradioförening
(trossamfund, politiska
organisationer)

Lokalradio för krisinformation,
trafikinformation och information
om driftstörningar i viktiga system

Sveriges Radio (redaktioner i
Eskilstuna och Nyköping)

Distribution av post

PostNord

Ombud för inlämning och
hämtning av försändelser:
Katrineholm (4 st), Julita, Valla,
Björkvik.

PostNord, Bring

Ombud för inlämning av paket
Katrineholm (3 st), Julita.

DHL

Företagscenter i Katrineholm

PostNord
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4.9 Socialförsäkringar
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn socialförsäkringar.
Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Utbetalningar inom sjuk- och
arbetslöshetsförsäkring samt
ekonomiskt bistånd: handläggning
av utbetalningar och ansökningar

Kommunens socialförvaltning

Kommunen

Försäkringskassans servicekontor

Försäkringskassan

Utbetalningar från det allmänna
pensionssystemet - handläggning av
utbetalningar

Pensionsmyndighetens
servicekontor

Pensionsmyndigheten

4.10 Skydd och säkerhet
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn skydd och säkerhet.
Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Räddningstjänst:
räddningsinsatser

Räddningsstationer i
Katrineholm, Björkvik, Julita

Västra Sörmlands
Räddningstjänst

Polis: övervakning av allmän
ordning och säkerhet,
spaning och
brottsutredningar

Polisstation Katrineholm,
polisinsatser

Polismyndigheten

Militär verksamhet

Bevakning och skydd av viktiga
objekt, stöd till samhället

Försvarsmakten

Vaktbolag: bevakning

Bevakning och
värdetransporter

Securitas och Avarn
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4.11 Offentlig förvaltning
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom offentlig förvaltning.
Viktig
samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Regional ledning

Samverkan i Södermanlands län –
DSAM

Kommundirektör, tjänsteman i beredskap,
Länsstyrelsen Södermanland

Lokal ledning

Kommunal krisledning

Kommunens krisledningsnämnd,
krisledningsgrupp, förvaltningsledningar

Kommunens krisstöd –

Ordförande från kommunens
socialförvaltning samt personal från
bildningsförvaltning, service- och
teknikförvaltning

(fd POSOM)

Tjänsteman i beredskap för
kommunen

Västra Sörmlands Räddningstjänst
RTÖG Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningschef i beredskap för
ledning av räddningsinsatser
Tjänsteman i beredskap för vatten
och avfall

Sörmland Vatten

Tillsyns- och
tillståndsverksamhet

Miljötillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillsyn enligt lagen om skydd mot
olyckor och lagen om brandfarliga
och explosiva varor

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Indikerings- och
laboratorieverksamhet

Laboratorium på
avloppsreningsverket.

Sörmland Vatten

Meteorologiska
tjänster

Mätstationer

Floda

Begravningstjänster

Transport och förvaring av avlidna

Regionen och Katrineholmsbygdens
församling/Björkviks församling i samverkan
med begravningsbyråer

Politivagn

Polismyndigheten upphandlar tjänsten av
extern leverantör.

Begravningsceremoni

Kyrkor och samfund, begravningsbyråer

Krematorium, begravningsplats

Katrineholmsbygdens församling, Björkviks
församling
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4.12 Transporter
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn transporter.
Viktig
samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Vägtransporter:
persontransporter och
distribution av varor
och material

Väghållning inklusive snöröjning,
åkerier, skolskjutsar, färdtjänst,
beställningstrafik med buss och
taxi, logistiktjänster,
distributionstjänster

Trafikverket, M4, DHL, Schenker, Samskip
van Dieren, Länstrafiken Sörmland, Nobina.
Flertal privata buss- och taxiföretag, åkerier
och föreningar.

Järnvägstransporter:
persontransporter och
transport av varor och
material

Järnvägsanläggningen och dess
kraftförsörjning, drift och
underhåll, trafikinformation,
passagerarstation,
terminalverksamhet,
passagerartrafik, godstrafik

Trafikverket, Jernhusen, Katrineholms
logistikcentrum. SJ, Veolia, Hector Rail,
Samskip van Dieren.

Omlastning av varor till
kommunens
verksamheter

Omlastningscentralen

Kommunen
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5. Identifierade kritiska
beroenden för kommunens
samhällsviktiga verksamhet
Riskanalysen undersöker skadehändelser och värderar dessa var för sig. Detta synsätt innebär
en förenkling, eftersom störningar i en funktion kan orsaka störningar i en annan.
Samhällsviktiga funktioner och verksamheter är i många fall beroende av varandra.
Ett kritiskt beroende innebär att ett bortfall eller störning i en verksamhet kan leda till nedsatt
funktion i andra verksamheter, som i sin tur kan leda till en allvarlig kris i samhället
Detta avsnitt redovisar dels kritiska beroenden som gäller samhället som helhet, dels kritiska
beroenden för några områden där kommunen har ett särskilt ansvar.

5.1 Kritiska beroenden i samhället
Samhället är som helhet beroende av el, vilket innebär att en långvarig och omfattande
elstörning kommer att orsaka följdhändelser i andra samhällsviktiga verksamheter såsom
försörjningen av vatten och fjärrvärme, rening av avlopp, elektroniska kommunikationer,
trygghetslarm, transporter, betalningssystem och kontantförsörjning. Sannolikheten för ett
omfattande och långvarigt elavbrott är mycket låg.
Störningar i elektroniska kommunikationer leder till mycket stora svårigheter i samhällsviktig
verksamhet. De allra flesta verksamheterna är beroende av telefoni för sin interna funktion och
för att medborgarna ska kunna få kontakt med dem. Allt fler system i samhället är också
beroende av IT för sin funktion, till exempel logistik, betalningstjänster, kontanthantering samt
trygghetslarm för både personal och vårdtagare. De elektroniska kommunikationerna är i sin
tur beroende av en fungerande elförsörjning från användaren, via kommunikationsnätverken,
till servrarna som tillhandahåller tjänsterna.
Många verksamheter bedrivs idag med ett minimum av lagerhållning av förnödenheter och
insatsvaror. I stället förlitar verksamheterna sig på återkommande leveranser baserade på
regelbundna avstämningar och beställningar med stöd av informationssystem. Detta innebär
att verksamhetens beroende av elektroniska kommunikationer och transporter ökar. En
störning i transportsystemen kan snabbt fortplanta sig till andra delar i samhället och orsaka
störningar i samhällsviktig verksamhet. Transporterna är i sin tur i hög grad kritiskt beroende av
drivmedelsförsörjningen, som i sin tur har ett stort elberoende. En ny tid med nya
förutsättningar leder till ökade krav på lagerhållning. Arbetet med Civilt försvar och
totalförsvarsplanering gör att många verksamheter måste skapa eller öka sina lager.
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5.2 Omsorgsverksamhet på vårdboende
Kommunen har ett särskilt ansvar för de sköraste människorna i samhället. Det är också de som
har svårast att klara sig själva i en krissituation och vid en eventuell evakuering kanske
försämras svårt eller i värsta fall avlider. Det är därför relevant att analysera
omsorgsverksamhetens kritiska beroenden vid ett vårdboende.

Omsorg om äldre på
vårdboende

Personal

Mat

Värme

Vatten

Avlopp

Transporter

Drivmedel

El

Figur 1: Kritiska beroenden i äldreomsorgen vid ett vårdboende.

Utan personal kan ingen verksamhet bedrivas på vårdboendet. Personalen är i sin tur beroende
av transporter för att ta sig till arbetet. Många transporter är beroende av drivmedel från
tankstationer, som är beroende av el för att driva pumparna. Omsorgen är även direkt
beroende av el för belysning och för att driva medicinsk utrustning, lyftanordningar och hissar.
De äldre är känsliga för låga inomhustemperaturer, vilket kan avsevärt försämra deras tillstånd,
varför verksamheten är beroende av värmeförsörjningen. Den är i sin tur beroende av el för att
driva pumpar i distributionsnät för fjärrvärme och för cirkulation i byggnader. Omsorgen är
också beroende av fungerande vatten och avlopp, som i sin tur behöver el vid vatten- och
avloppsverk och vid tryckstegringspunkter och pumpstationer. Maten som serveras inom
äldreomsorgen kommer från kost- och transportservice som är beroende av el för matlagning
och transporter för distributionen av maten och för leveranser av livsmedel.
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5.3 Omsorg om barn på förskola
Omsorg om barn på förskola är en samhällsviktig verksamhet genom att den gör det möjligt för
barnens föräldrar att gå till sina arbeten. Om verksamheten inte kan bedrivas måste föräldrar
till små barn stanna hemma, vilket påverkar annan samhällsviktig verksamhet negativt. Därför
är det relevant att studera barnomsorgens kritiska beroenden vid en förskola.

Figur 2: Kritiska beroenden i barnomsorgen vid en förskola.

Utan personal kan ingen verksamhet bedrivas på förskolan. Personalen är i sin tur beroende av
transporter för att ta sig till arbetsplatsen. Många transporter är beroende av drivmedel från
tankstationer, som är beroende av el för att driva pumparna. Maten som serveras inom
barnomsorgen kommer från kost- och transportservice som är beroende av el för matlagning
och transporter för distributionen av maten och för leveranser av livsmedel. Den kalla och
mörka delen av året behöver förskolan värme och el. Vatten och avlopp är inte lika kritiskt som
inom äldreomsorgen. Personalen kan bedriva verksamheten i anpassad form under dessa
förhållanden. Däremot blir verksamheten mera arbetskrävande vilket kan kräva förstärkt
bemanning.
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5.4 Kommunal ledning och kriskommunikation
Vid en kris måste kommunens ledning prioritera de mest angelägna verksamheterna. Detta
kräver dels en god bild av läget inom kommunens verksamheter och inom kommunens
geografiska område, dels förmåga att inrikta resurserna i samverkan med andra aktörer.
Kommunen måste koncentrera sina insatser till de sköraste i samhället, vilket innebär att de
allra flesta medborgarna måste ha en beredskap för att klara sig med egna resurser. För att
vägleda dem har kommunen ett särskilt ansvar för kriskommunikation. Det är därför relevant
att analysera kritiska beroenden inom kommunal ledning och kriskommunikation.

Figur 3: Kritiska beroenden i kommunal ledning och kriskommunikation.

Utan personal kan ingen ledning eller kriskommunikation bedrivas. Personalen är i sin tur
beroende av transporter för att ta sig till arbetsplatsen. Många transporter är beroende av
drivmedel från tankstationer, som är beroende av el för att driva pumparna. Verksamheten är
direkt beroende av el för att kunna lösa sina uppgifter vid en kris till exempel för belysning eller
för framställning av informationsmaterial. Telefon är den viktigaste kanalen som medborgarna
har till kommunen med kommunens telefonväxel som en central funktion. Telefonväxeln är IPbaserad och således beroende av infrastruktur för elektroniska kommunikationer. Det samma
gäller för andra viktiga informationskanaler som kommunens e-post och webb. Dessutom är
larmfunktionen beroende av telefoni för att kunna larma och kalla in personal. Telefonsystem
och elektroniska kommunikationer är beroende av elförsörjningen.
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6. Identifierade och
analyserade risker för
kommunen och kommunens
geografiska område
6.1 Identifierade hot och risker i kommunen
Nedan följer en bruttolista med risker som har identifierats i det inledande arbetet med Riskoch sårbarhetsanalysen.
Naturolyckor
1.

Ras och skred

2.

Storm

3.

Snöstorm

4.

Värmebölja

5.

Skyfall

6.

Jordskred

7.

Isstorm

8.

Höga flöden (översvämning)

9.

Skogsbrand

Olyckor
10. Trafikolycka
11. Trafikolycka med skolbuss
12. Tankbilsolycka med farligt gods
13. Olycka som påverkar tågtrafiken
14. Urspårning med persontåg
15. Tågolycka med farligt gods
16. Utsläpp av ammoniak från konstfrusen isbana
17. Utsläpp av klor från simhallen
18. Brand i flerfamiljshus
19. Brand i publik lokal
20. Brand i lokal under stort idrottsevenemang
21. Brand på sjukhuset
22. Flygolycka
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Smitta
23. Pandemi (influensa)
24. Zoonos på lantbruk
25. Råttinvasion
26. Kärnteknisk olycka
27. Deponering av medicinskt radioaktivt avfall av misstag.
28. Matförförgiftning av t.ex. elever på skola, personal inom samhällsviktig verksamhet

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem
29. Avbrott i elförsörjningen
30. Kapacitetsbrist i elförsörjningen innebär att Styrel aktiveras för att prioritera elleveranser till
olika områden i kommunen.
31. Funktionsfel i vattenverket
32. Omfattande störning i avloppshanteringen
33. Funktionsfel i värmeverket
34. Omfattande avbrott i fasta och mobila telenäten i kommunen.
35. Cyberangrepp; stöld av information, manipulera information
36. Avbrott i kommunens nätverk
37. Avbrott på markbunden radio och television
38. Avbrott på elektroniska betalningssystem
39. Avbrott i transporterna av petroleumprodukter till tankstationer

Antagonistiska hot och social oro
40. Gråzonsproblematik (”fake news” även kallad desinformation)
41. Utpressning mot näringsidkare
42. Sammanstötningar mellan rivaliserande gäng
43. Seriepyromani
44. Skolskjutning
45. Politisk demonstration leder till upplopp
46. Rekrytering av ungdomar till kriminella nätverk
47. Skadegörelse
48. Spridning av nya droger
49. Flera unga som tar livet av sig

Övrigt
50. Ny invasiv djurart som sprider sig och förstör ekosystem

6.2 Riskanalys
Utifrån de risker som identifierats togs det fram fem olika scenarier för samtliga verksamheter
att arbeta med. De hade även möjligheten att ta fram ett eget scenario. I vissa fall prioriterades
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detta istället för ett av de i förväg bestämda. Scenarierna valdes utifrån kommunens behov att
bygga en grundläggande robust förmåga att hantera störningar.

6.2 Scenarier
1.

Långvarigt elavbrott

2.

Cyberangrepp

3.

Avbrott i vattenförsörjningen för tätorten

4.

Brand i känslig eller kritisk verksamhet

5.

Långvarig värmebölja

6.

Våldsdåd/skolskjutning

7.

Pandemi

Alla verksamheter avslutade varje scenario med att göra en riskbedömning utifrån sannolikhet
och konsekvens. Sannolikheten upplevdes dock i flera fall vara svår att bedöma. I de fall då
händelser bedömdes som osannolika låg fokus mer på konsekvensen med analys på egna
förmågan.
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Cyberangrepp

3.

Avbrott av vattenförsörjningen för tätorten
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Brand i känslig eller kritisk verksamhet

5.

Långvarig värmebölja

6.

Våldsdåd/skolskjutning

7.

Pandemi
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7. Scenarioanalyser
7.1 Elbortfall på grund av snöstorm
Motivering till scenariot: Vårt moderna samhälle är extremt beroende av att elen fungerar. Det krävs
att kommunen kontinuerligt arbetar med frågor kring elbortfall för att förbereda sig på avbrott och
att komma fram till vilka verksamheter man ska kunna bedriva med hjälp av bland annat reservkraft
och planer.

Scenario
”Den 3 januari drabbar en omfattande snöstorm Södermanlands län. Den leder till ett totalt
elavbrott för kommunen under fem dagar med stora snömängder. Det är -5 grader. Vägar är
svåra att komma fram på och kommunikationssystem skulle bara fungera under några få
timmar efter att elen försvunnit. Det blir snabbt kallt inne i lokaler och många kommuninvånare
klarar inte av att bo kvar hemma då man inte kan tillgodose behovet av mat och värme.”

Övergripande konsekvenser för kommunen
Ett totalt eller ett mycket omfattande elavbrott skulle vara en stor utmaning för kommunen.
Flera verksamheter skulle få stänga igen och flera skulle få evakuera. För vissa får det små
konsekvenser ur ett samhällsperspektiv, medan det blir större påverkan om ett äldreboende
måste stänga och de äldre evakueras till annan plats. Det kan även bli konsekvenser om
förskolor måste stänga. Det leder till att föräldrar inte kan lämna sina barn och att de själva inte
kan åka till sina arbeten. Beroende på vad de arbetar med kan det leda till stora problem för
samhällsviktiga funktioner såsom hemtjänsten, räddningstjänsten, polisen, sjukhuset, VA
bolaget med flera.
Det skulle bli mycket svårt att kommunicera då mobiltelefonin endast skulle räcka några timmar
varvid krisledning och samverkan försvåras avsevärt. Det finns en Rakelmobil19 inom varje
förvaltning/bolag, men kunskapen att använda denna är låg. Batterikapaciteten på den är även
begränsad och möjlighet att ladda den är oklar. Endast få verksamheter har tillgång till egen
reservkraft som gör att de kan arbeta kvar. Andra skulle få förflytta sig till annan plats som i
dagsläget inte är utpekat. Vård- och omsorg skulle behöva samlokalisera sina boende till färre
äldreboenden. Dessa skulle väljas utifrån möjligheten att laga mat på plats och storlek på
äldreboendet. Det finns inte dokumenterat i dagsläget hur detta ska fungera. Det skulle krävas
en omfattande logistik med flera specialfordon, då vissa skulle behöva flyttas liggande.
Det finns många följdeffekter som är svåra att förutse och en stor del i detta är mentalt hos
personal. Det finns sällan kunskap kring hur det faktiskt är att försöka bedriva en verksamhet
när strömmen inte fungerar och hur det skulle vara att göra det under flera dagar. På
individnivå inom ett äldreboende kommer inte liftar att fungera, det är inte möjligt att komma
inte in medicinskåp, hissar fungerar inte, mat kan inte tillagas och det blir kallt. Det kan vara
svårt att komma in i dörrar som är kopplade till passersystem. Inom nästa nivå för
verksamheten handlar det sedan om att veta hur länge kan man stanna i fastigheten och när
måste man evakuera till annan plats eller ta emot boenden från andra platser.
Det skulle bli mycket svårt att få en samlad bild av läget och vilka behov som måste tillgodoses
då det inte finns en utpekad lokal där kommunens samtliga förvaltningsledningar och central
krisledning kan ses. Uppstartstiden för krisledning bedöms vara lång när det inte är möjligt att
få tillgång till sina ordinarie lokaler och det inte är förberett någon annanstans.
Alla äldreboenden har inkopplingsmöjlighet för reservkraft, men endast en skola. År 2020 invigs
ett nytt äldreboende som kommer att få stationär reservkraft, vilket kommer underlätta

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän
ordning, säkerhet, hälsa och försvar.
19
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verksamheten. Kommunen är mycket sårbar för ett längre omfattande avbrott, då det inte finns
tillräckligt med reservkraft och värmen försvinner. Det finns en trygghetspunkt som kan drivas
med reservkraft för kommuninvånare som inte kan bo kvar hemma men då måsta man få dit
reservkraft och värmefläktar.
Service- och teknikförvaltningen har en stor roll kring att förse verksamheter med mat samt att
underhålla vägar. Det finns uthållighet på traktorer för plogning omkring ett dygn, varefter
fordonet måste tankas. Finns det inte tillgång till drivmedel är det inte möjligt att utföra
vägunderhåll eller frakta mat till verksamheter. Blir det en drivmedelsbrist till följd kan det få
stora konsekvenser. Sörmland Vatten bedöms ha god redundans med egen reservkraft att
kunna driva ledningsnätet. Likväl här är finns ett beroende av att det finns drivmedel till att
tanka reservkraft och fordon.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Det finns ingen erfarenhet av att hantera ett större elavbrott under en längre tid än ett dygn.
Detta leder till att det är svårt att förutse följdeffekter som blir av händelsen.
Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av
scenariot.
Scenariot bedöms som låg sannolikhet med katastrofala konsekvenser.
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7.2 Cyberangrepp
Motivering till scenariot: Digitaliseringen har ökat kraftigt och idag är kommunen mycket beroende
av sina IT system för att kunna utföra sitt uppdrag. Det hanteras stora mängder data med allt från
helt öppen information till sekretess. Informationen måste kunna säkras för att verksamheten ska
kunna lita på den och att den inte hamnar i fel händer.

Scenario
”En aktör gör flera angrepp mot kommunens olika IT system. För flera verksamheter så märker
man inte att någon tagit sig in i systemen förrän långt efteråt eller inte alls. En verksamhet har
upptäckt att det ändrats inställningar i behörigheter för ett system samt att dokument har
ändrats.
Det är samma programvara som använts mot samtliga förvaltningar som varit utsatta.
Programmet har installerats automatiskt genom att man aktiverat det via en länk i e-post där
man följt olika uppmaningar där avsändaren varit olika chefers e-post. Det har även varit
flertalet USB minnen som varit förprogrammerade med programmet dolt i en fil som personal
öppnat. Dessa USB minnen verkar ha varit direkt riktade mot kommunens specifika
verksamheter då filerna döpts till namn som kan intressera personal: sekretess SOC, löner 2020,
sammanställning av medarbetarsamtal 2019, avsked av personal. Det verkar som att USB minnena
har hittats både inom- och utomhus i flera verksamheter vilket även tyder på att man kan ha
haft obehöriga i sina lokaler. Programmet verkar ha haft flera funktioner:




en del som kan aktivt via e-postprogrammet skickat filer som är öppna
kunnat filma det som visas på skärmen
e-post har kunnat hämtas direkt via inkorgen och samtliga mappar i e-postprogrammet

Programmet har via användarens e-post skickat informationen vidare till en e-postadress.
Det görs ingen övergripande utredning kring angreppet då ingen förvaltning anmäler till Iver,
0150-56900 alt. 6900@katrineholm.se.”

Övergripande konsekvenser för kommunen
Kommunen hanterar stora mängder information i sina nätverk. Är det en tillräckligt motiverad
aktör med förmåga, är det möjligt att komma åt känslig information eller göra ändringar i
system. Alla förvaltningar och bolag arbetar i IT system och de allra flesta kan ses som
molntjänster, vilket gör att det är möjligt att ansluta via VPN20 från till exempel hemmet. Det
kan få stora konsekvenser om information som är känslig hamnar i fel händer. Kritiska system
som är viktiga för att kommunen ska kunna hantera information som medicinhantering eller
uppgifter rörande individer med skyddad identitet måste kunna säkerställas. En annan risk som
kan få stora konsekvenser är om information ändras, behörigheter ändras och om beslut fattas
på felaktiga grunder med manipulerade uppgifter. Mycket handlar om kunskap hos
medarbetarna att till exempel inte skicka känslig information med vanlig e-post,
lösenordshantering och säkerhetskultur. Det lagras ofta känslig information i epostprogrammet.
Medarbetare som kan komma åt känslig information kan även råka ut för otillåten påverkan i
syfte att ändra ett beslut eller lämna ut information.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Kommunen är utsatt för återkommande IT angrepp av olika storlek. Vid ett tillfälle fick
kommunen in ett virus som påverkade omkring tusen användare. Något större angrepp där en
aktör fått tag på känslig information eller ändringar av något slag har gjorts, har inte skett eller
upptäckts.

VPN = virtuellt privat nätverk, en VPN-tunnel är en krypterad anslutning mellan två
punkter på ett öppet nätverk (vanligtvis internet)
20
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Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av
scenariot.
Scenariot bedöms som medelhög sannolikhet med mycket allvarliga konsekvenser.
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7.3 Avbrott i dricksvattenförsörjning
Motivering till scenariot: Vatten är ett otroligt viktigt livsmedel som vi är beroende av för att kunna
laga mat, för vätska och för att kunna sköta vår hygien.

Scenario
”På grund av ett omfattande sabotage blir det ett totalt avbrott i ledningsnätet för vatten under
flera dagar. Detta leder till att det inte kommer vatten i kranen, toaletten eller dusch. Även
brandpostnät är utan vatten.”

Övergripande konsekvenser för kommunen
Sörmland Vatten och Avfall AB (i fortsättningen Sörmland Vatten) är ansvariga för leverans av
dricksvatten. När vattnet försvinner aktiveras deras krisledning och Nödvattenplan. Planen
pekar ut vilka platser man ska placera vattentankar på.

Om fyllning av vattentornet upphör finns det vatten i cirka ett dygn innan det är tomt.
Meddelande om att hushålla med vatten skulle gå ut och Sörmland Vattens erfarenhet av detta
är att människor är sparsamma. Kommunen skulle även ta hjälp av VAKA21, en nationell
vattenkatastrofgrupp, som kan bistå med både kompetens och materiell. Om detta skulle hända
skulle även Flens tätort bli utan vatten och det skulle ställa stora krav på uthållighet för
Sörmland Vatten.
Samtliga verksamheter skulle påverkas av avbrottet. Få verksamheter verkar förstå vilka
följdeffekter ett avbrott i vattnet får. Att inte kunna nyttja toaletter och dusch skulle för många
verksamheter bli problematiskt. Skulle det inte vara möjligt att få tillgång till toalettmoduler som
till exempel ”bajamaja” så kan inte verksamheten hållas igång. Skolan skulle högst troligt tvingas
stänga medan andra skulle kunna hålla öppet, men inte kunna tillhandahålla WC. För vården
skulle behovet av vatten vara fortsatt stort även om det är möjligt att tillgodose vissa behov
med engångsartiklar.

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-ochciviltforsvar/krisberedskap-fordricksvatten/?AspxAutoDetectCookieSupport=1#VAKA,%20nationell%20vattenkatastrofgru
pp
21
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Service- och teknikförvaltningen står för matlagning i kommunen och är beroende av vatten för
detta. Förvaltningen måste på något sätt få in vatten till sina kök. Nödvattenplanen visar på vilka
platser som det kommer finnas vatten på, men den beskriver inte hur vatten ska komma från
denna plats och in i verksamheten. Här har kommunen en stor uppgift att precisera en
logistikkedja, då många förlitar sig helt på att Sörmland Vatten och service- och
teknikförvaltningen ordnar detta. Det är dunkar som vatten får hämtas i, men de ska fraktas av
någon från vattentank in i till exempel ett äldreboende. Eventuellt kan det komma att krävas
någon form av bevakning/service vid tankarna för att det ska fungera bra.
Hur svåra konsekvenser som denna händelse får hänger helt och hållet på vilken tillgång det
finns på vatten från Sörmland Vatten och vilken förmåga det finns i kommunen att leverera
detta in i verksamheterna. Det bedöms även bli en stor åtgång på dryck från affärer, dunkar att
hämta vatten i och ett stort tryck på telefonväxeln till både kommunen och Sörmland Vatten.
Flera stora privata aktörer skulle bli utan vatten, vilket kan leda till stora kostnader för dem.
Kommunikation kommer vara en stor del i hantering av detta. Det kommer vara viktigt med
samstämmig information.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Ett omfattande avbrott i vattenförsörjning har kommunen inte varit med om. Sörmland Vatten
har erfarenheter från Vingåkers kommun där flertalet större läckor under en längre tid har
förekommit.
Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av
scenariot.
Scenariot bedöms som låg sannolikhet med allvarliga konsekvenser.
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7.4 Brand i kritisk verksamhet
Motivering av scenario: En brand kan leda till dödsfall, personskador, skador på fastigheter eller
förlust av en hel verksamhet. Även om en brand inte blir så stor så kan röken sprida sig och göra
byggnaden obrukbar under en tid.

Scenario
”I detta scenario fick varje verksamhet välja var en brand skulle vara känslig och potentiellt
kunna orsaka personskador, skada/förlust av byggnad eller förlust av information eller viktig
funktion.”

Konsekvenser för kommunen
Beroende på var branden startar och vilken tidpunkt på dygnet, kan en brand få stora
konsekvenser för en eller flera verksamheter. En viktig faktor är tidig upptäckt av branden för
att kunna åtgärda den när den är mindre. Skolor i landet är generellt sett mycket utsatta för
anlagda bränder, vilket medför stora kostnader för samhället. Även i Katrineholm finns detta
problem genom bränder på toaletter, i omklädningsrum eller utomhus intill fasaden. Det är
flera saker som kan påskynda ett brandförlopp såsom var verksamheten ligger samt om
branden är anlagd och startar snabbt. Det spelar även stor roll om det byggnadstekniska
brandskyddet inte fungerar som tänkt genom att en branddörr är uppställd eller ett hål i väggen
i en brandcellsgräns vid renovering har gjorts.
Ett brandattentat mot till exempel stadshuset Gröna kulle kan även upplevas som ett hot mot
demokratiska värden och påverka tryggheten negativt i kommunen. Vissa verksamheter kan ha
dubbla funktioner för kommunen som är viktiga ur krishanteringssynpunkt som en skola som
kan fungera som trygghetspunkt. Även känslan av otrygghet som elever och personal på en
skola kan uppleva till följd av en brand går inte att bortse ifrån.
Vid bränder med mycket giftig rök är det vindens riktning som avgör vilka konsekvenser det blir.
Vid en brand kunde en skola och sjukhuset drabbats hårt av mycket giftig rök, men då låg
vinden åt ett annat håll.
Om det byggnadstekniska brandskyddet med brandceller och brandlarm fungerar tillsammans
med personal som kan agera, bedöms som osannolikt att en brand skulle totalförstöra ett
äldreboende, skola eller annan kommunal verksamhet. Därför är det så viktigt att det
förebyggande arbetet fortsätter.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Kommunen har inte haft någon större brand som krävt evakuering av exempelvis äldre från
äldreboende. Däremot har bränder förekommit som påverkat extern samhällsviktig
verksamhet, såsom tågtrafiken.
Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av
scenariot.
Scenariot bedöms som låg sannolikhet med allvarliga konsekvenser.
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7.5 Långvarig värmebölja
Motivering till scenariot: Scenariot är kopplat till kommunens utmaningar med ett förändrat klimat.

Scenario
”Under flera veckor på sommaren är det mycket varmt i kommunen med över 35 grader på
dagarna flera gånger. SMHI går flera gånger ut med varningar om höga temperaturer.
Skogbrandsrisken är mycket hög och runt om i landet är det flera skogsbränder. RTÖG22 har
under två tillfällen tagit personal i anspråk från VSR”

Konsekvenser för kommunen
Det finns grupper i samhället som är extra sårbara för höga långvariga temperaturer, så kallade
riskgrupper23
 Äldre


Kroniskt sjuka



Personer med funktionsnedsättning



Små barn och gravida



Personer som tar vissa mediciner

För kommunens del finns dessa individer inom vård och omsorg och skolan. För vårdens del blir
det mycket varmt på äldreboendena och de får svårt att kyla ner lokalerna, trots att
kylanläggningar köpts in. Grund- och gymnasieskolan har sommarlov, men förskoleverksamhet
bedrivs under hela sommaren. Det är varmt både inom- och utomhus för barnen och de
behöver extra uppsikt för att inte bränna sig i solen eller blir uttorkade. Vissa tider på dagen är
det inte möjligt att vistas ute alls.
För räddningstjänsten är skogsbrandsrisken mycket hög och vid sådana insatser går det åt
mycket personal och insatserna kan bli långvariga. Det kan även leda till urspårningar på
järnvägen till följd av solkurvor eller att tågen råkar anlägga gräsbränder utmed järnvägen vid
inbromsningar.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Under sommaren 2018 upplevdes detta scenario på riktigt och verksamheter fick erfarenheter
kring hur det är möjligt att arbeta inom till exempel vården. Det togs fram en rutin för höga
temperaturer. En skola har under två dagar 2019 tvingats stänga då det var för varmt inomhus.
De flesta verksamheter anger att det går att jobba, men att det är varmt och personal blir trött
och slö. Det är viktigt att funktioner som exempelvis hanterar mediciner, kör mycket transporter
eller ansvarar för barn kan fungera och här har både chefer och kollegor ett ansvar.
Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av
scenariot.
Scenariot bedöms som mycket hög sannolikhet med allvarliga konsekvenser.

Räddningstjänsten Östra Götaland
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/krisberedskap/varmeboljor/
22
23
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7.6 Våldsdåd med flera döda och svårt skadade
Motivering till scenariot: Detta var ett scenario som tre förvaltningar själva valde att arbeta med. Det
finns en oro för våldsdåd i flera verksamheter och därför behöver man arbeta vidare med det.

Scenario
”En okänd förövare tar sig in i en utbildningsverksamhet och börjar skjuta. Många hör
skottlossningen men flera märker inte av den alls. Någon aktiverar brandlarmet vilket gör att
flera möter förövaren som fortsätter att skjuta. Larm till SOS 112 kommer snabbt in från flera
personer som finns på skolan. SOS 112 klassar händelsen som ett PDV larm; Pågående dödligt
våld, och polis, räddningstjänst och ambulans larmas samtidigt. När polis anländer till platsen är
det kaos med chockade personer utanför byggnaden och oklart om var gärningspersonen
finns.”
Konsekvenser för kommunen
Med flera döda och många skadade skulle konsekvenserna vara katastrofala. Ovissheten i
inledningsskedet kring vad som hänt skulle kunna leda till en handlingsförlamning. En
skolskjutning är en svår händelse att hantera för kommunen.
I det akuta skedet skulle polisen ansvara för händelsen och de har som mål att hitta
gärningspersonen så fort som möjligt. Ambulansen har ansvar för mediciniskt
omhändertagande med första hjälpen där räddningstjänsten skulle bistå med resurser.
När det akuta skedet är över börjar det stora arbetet för kommunen. Det kommer att krävas
omfattande organisering av krisstöd, krisledning och kriskommunikation. Trycket från anhöriga,
kommuninvånare och media kommer vara enormt. Händelsen bedömds få stor spridning i
sociala medier där filmer med känsligt innehåll kan komma att spridas och ryktesspridningen
blir stor.
En svår utmaning för kommunen skulle vara att hantera den stora otryggheten som skulle
sprida sig med frågor som ”kan det hända på fler skolor?” ”Vågar föräldrar skicka sina barn till
skolan?”.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Det finns ingen erfarenhet av att hantera ett liknande scenario.
Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning från de tre verksamheter som arbetade med
scenariot.
Scenariot bedöms som medelhög sannolikhet med katastrofala konsekvenser.
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7.7 Pandemi
Motivering till scenariot: Detta var ett scenario som önskats och tagits i kommunfullmäktige med
anledning av Covid-19 virusets framfart.

Scenario
”Ett nytt okänt virus ”Sjukdom X” sprider sig över världen i en rasande fart. Dödligheten är hög i
alla åldersgrupper och de som insjuknar är dessutom sjuka under lång tid där de drabbade i
bästa fall tillfrisknar efter fyra veckor. Det är även oklart hur länge viruset verkar. World Health
Organisation (WHO) misstänker en svårare form av zoonos24 och meddelar att smittspridningen
förbryllar epidemiologer, virologer och andra experter på området. Globalt är väldigt många
sjuka, de flesta landsgränser har stängt och många nödvändiga transporter kommer varken ut
eller in. Sjukvården är hårt ansatt och sjukvårdsmaterial tar slut fortare än tillverkningstakten.
Bunkring av bland annat livsmedel samt drivmedel tar fart vilket gör samhällen mer oroliga och
vardagskonflikter blir vanligare. Många är svårt sjuka i hela världen vilket medför allvarliga
logistik och transportproblem som gör att planeringsförutsättningarna är låga. Långvariga
sanktioner mot oljeindustrin har gjort att det råder drivmedelsbrist långt innan pandemins
början.
Nedstängningar av samhällen och karantäner medför att vi är mer beroende av säkra digitala
lösningar för att kunna jobba hemma samt att leva på distans då den mesta handeln sker över
internet.
I handeln, främst matbutiker och apotek. gapar många hyllor tomma på grund av den extrema
bunkringen som tog fart direkt när regeringen deklarerade att pandemin var ett faktum.
En ny kriminalitet växer snabbt fram där man försöker kontrollera flöden gällande livsmedel,
läkemedel, vaccin, sjukvårdsmaterial/utrustning samt drivmedel. Vaccin har blivit hårdvaluta
och används som maktmedel av vissa länder samt kriminella nätverk för att uppnå egna syften.
Med Covid-19 i minnet vet man att det kommer bli ett långvarigt händelseförlopp som kommer
att generera många och svåra problem.
Konsekvenser för kommunen
Personalfrånvaro på nyckelfunktioner och vård- och omsorgspersonal har skjutit i höjden och
flera delar av kommunens verksamhet måste stängas. Vissa uppdrag måste skjutas på
framtiden eller helt tas bort. Det ställer stora krav på organisationens krisledning samt
personalförsörjning och kommunikation. De beredskapslager som kommunen byggt upp sinar i
snabb takt och det gäller främst sjukvårdsmaterial men även vissa livsmedel.
Logistik och transportproblem gör det extra svårt att nå fram till de allra sköraste som tex få
fram mat till särskilda boenden eller tillgodose hemtjänst. Antalet döda ökar i snabb takt och vid
krematorierna hinner de inte med så stora volymer vilket medför ett mellanlagringsproblem.
Tillgången på mat är inte längre en självklarhet och förseningar av vaccinleveranser samt
logistikproblem skapar oreda i leden.

Långvariga isoleringar gör att den psykiska ohälsan ökar i snabb takt vilket medför
ytterligare belastning inom polis, sjukvård, socialförvaltning. Skolgången för barn och unga
påverkas. Våld i nära relationer ökar samt självmordsförsöken stiger i antal.
Omfattande kommunikationsinsatser gällande ryktesspridning och desinformation samt
värna demokrati och mänskliga rättigheter.
Hemberedskapen hos medborgarna sätts på prov.”

Zoonoser är sjukdomar som sprids mellan djur och människor.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/samordninginfor-och-vid-kris/zoonosberedskap/
24
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Praktisk erfarenhet av scenariot
Erfarenheter gjorda under Covid-19 pandemin
Vi hade i princip inga beredskapslager och vår självförsörjningsgrad är låg. Några utmaningar
var för sena interna riktlinjer/förhållningsregler, frågor kring vem gör vad,
nämndsammanträden, personalförsörjningen, hemarbete etc. Mycket gjordes på egna initiativ.
Alla förvaltningar blev påverkade på något eller flera sätt. Tillverkning av visir och handsprit var
en omställning som gjordes med goda resultat.
Riskbedömning – Bedömningen är gjord av kommunledningsförvaltningen.
Scenariot bedöms som hög sannolikhet med katastrofala konsekvenser.
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8. Identifierade sårbarheter
och brister i krisberedskap
inom kommunen och dess
geografiska område
8.1 Identifierade sårbarheter och brister inom kommunens
verksamhet


Elförsörjning: Den reservkraft som finns idag är inte tillräcklig för att kunna bedriva
verksamhet på en acceptabel nivå. Det finns inget uttalat om vilka verksamheter som ska
prioriteras. Endast en skola kan kopplas in på reservkraft.



Krisledning och krisledningsplatser: finns en okunskap kring hur krisledning fungerar
mellan förvaltning och central krisledning. Alla förvaltningar bör ha en utpekad och
förberedd lokal för krisledning. Kommunens centrala krisledning har brandstationen som
sekundär ledningsplats. Det är inte fastställt om detta ska gälla samtliga förvaltningar och
bolag. Det är inte förberett på brandstationen att ta emot någon krisledning.



Drivmedel: Om det blir en drivmedelsbrist är kommunen sårbar. Finns inga depåer.



Livsmedel: kommunen är sårbar om det blir dröjsmål i leveranser av mat då man inte har
lagerhållning



Krisledningsplaner: Planer ser väldigt olika ut i verksamheterna och de bör bygga på
samma grund för att enklare kunna arbeta förvaltningsövergripande



Materiella resurser: man är inte förberedd på ett avbrott i vattenförsörjning inom
kommunens verksamheter



IT: Det finns stora risker ifall medarbetare råkar göra något i IT systemen som riskerar
säkerheten: öppnar skadliga länkar, råkar installera program eller andra sätt som riskerar
informationssäkerheten.



Beredskapslager: Få lager med litet sortiment med små kvantiteter är det som finns idag.

8.2 Identifierade sårbarheter och brister inom kommunens
geografiska område


Samverkan: De som bedriver samhällsviktig verksamhet inom det geografiska området har
inte tillräcklig kunskap om varandras verksamhet. Det behövs en ökad samverkan mellan
samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område. Kommunen
(förvaltningar och bolag) tillsammans med Region Sörmland, polisen, försvarsmakten,
Tekniska verken och närliggande kommuner behöver etablera en vardagssamverkan.



Rakel: Kommunikationssystemet finns inom flertalet verksamheter men används inte. Det
finns inte gemensamma talgrupper mellan kommunernas krisledning, Sörmland Vatten och
Tekniska verken.



Reservkraft: Det finns inget avtal eller på annat sätt tillgång till mer reservkraft



Drivmedel: Det finns inget avtal eller på annat sätt tillgång till drivmedel



Kunskap hos kommuninvånare: få är förberedda på en längre kris



Självförsörjningsgraden: Är låg
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9. Behov av åtgärder med
anledning av risk- och
sårbarhetsanalysens resultat
De åtgärder som redovisas syftar antingen till att lindra konsekvensen eller att minska
sannolikheten. Det förebyggande arbetet är av största vikt, men det måste alltid finnas
beredskap att kunna hantera en snabbt uppkommen händelse.

9.1 Behov av åtgärder för kommunens egen verksamhet
De åtgärder som redovisas nedan är punkter som kan stärka kommunens förmåga att hantera
kriser. Det bör tas fram ett åtgärdsprogram som beskriver vilken åtgärd som avses, beräknad
kostnad, beslut om åtgärd, vem som är ansvarig för åtgärden och när detta ska vara klart. Då
vissa åtgärder kan vara kostsamma är det svårt att besluta om detta i samband fastställande av
kommunens RSA.


Kommunen bör fastställa en nivå för krisberedskap: Detta kan med fördel ske politiskt
och beskrivas i kommunens övergripande styrdokument för krisberedskap. Det innebär att
kommunen får en inriktning som hjälper till att styra insatser som stärker kommunens
förmåga att hantera en störning. Exempelvis: Vid elavbrott ska kommunen kunna bedriva
kritisk samhällsviktig verksamhet med egen reservkraft. Då får man ta fram en plan som pekar
ut vilka platser som ska kunna drivas med reservkraft och varför. Andra punkter som
dokumentet kan ange:
o

Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla mat för längre perioder

o

Det ska finnas övad och utbildad personal i alla förvaltningar och bolag, detta
dokumenteras i en övnings- och utbildningsplan.



Reservkraft: Kommunen behöver ta fram en långsiktig plan för reservkraft kopplat till nivå
för krisberedskap.



Krisledningsplats: Ge uppdrag till VSR att säkerställa att de kan ta emot kommunens
krisledningsorganisation



Stabschefer: utbilda stabschefer som kan agera inom flera förvaltningar vid behov.



Kontinuitets- och krisledningsplaner: för vattenavbrott, IT-avbrott, elavbrott,
telefoniavbrott. Evakueringsplaner för vård och omsorg som anger samlokaliseringsplatser.
Krisplan för våldsdåd/skolskjutning/stort antal skadade. Planer bör beskriva t.ex. arbetssätt,
samverkansparter, material och utrustning som behövs



Rakel: Uppdatera rutinen och säkerställ kontinuerlig användning.



Informationssäkerhet: arbeta mot att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet
och utbilda personal kontinuerligt



Säkerhetsskydd: fortsatt arbete med säkerhetsskydd är viktigt för att säkra känslig
verksamhet och för att få bra förutsättningar inför fortsatt arbete med det civila försvaret.



Totalförsvar: För att vara en del av totalförsvaret kommer kommunen att behöva arbeta
mer med det civila försvaret i form av bland annat krigsplacering av kommunanställda,
system för delning av hemlig information och utbildning/övning.



Klimatanpassning: Samhällsplanera för ett förändrat klimat.



IT: Höja den lägsta nivån med tex en säkrare inloggningsrutin
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Självförsörjningsgrad: Ta höjd för fler avtal med lokala bönder och odlare för att få mer
närproducerat. Kan också gälla tex sjukvårdsmaterial, finns det lokala aktörer som kan ställa
om sin verksamhet.



Beredskapslager och självförsörjningsgrad: Följa nationella riktlinjer och strategier
framåt inom civilt försvar och totalförsvarsplanering samt sätta en ambitionsnivå för
kommunen i båda dessa frågor.

9.2 Behov av åtgärder för kommunens geografiska område


Etablera trygghetspunkter: Dessa ska kunna användas som samlingsplatser för
kommunens invånare men kan även komma att användas ifall det måste ske ett stort
mottagande av människor från andra kommuner eller Regioner.



Ökad samverkan: Etablera en tätare kontakt med samhällsviktiga aktörer i kommunen
som t.ex. Tekniska Verken och Region Sörmland. Samordna insatser tillsammans med Flens
och Vingåkers kommuner som rör gemensamma intressen.



Utbildning och övning: Genomför kontinuerligt samverkansövningar och utbildningar



Informera kommuninvånare om deras eget ansvar vid kris: använd
krisberedskapsveckan, informera/utbilda inom skolan, använd sociala medier för att
förbereda människor inför en kris, använd tydliga och enkla budskap



Frivilligrörelserna: utred kommunens behov av samverkan med frivilliga organisationer
inom krisberedskap



Rakel: Ta fram talgrupper för samverkan med Sörmland Vatten och Tekniska verken



Klimatanpassning: Samhällsplanera för ett förändrat klimat.



Självförsörjningsgrad: Ta höjd för fler avtal med lokala bönder och odlare för att få mer
närproducerat. Finns det lokala aktörer som kan ställa om sin verksamhet och tillverka tex.
sjukvårdsmaterial.



Hemberedskap: Ge medborgarna information och kunskap att ta eget ansvar.

9.3 Övrigt (Pågående, Planerade, Genomförda)


Ett mobilt reservkraftverk har inhandlats under 2019 och en plan för reservkraft är under
framtagande.



Totalförsvarsövning kommer genomföras under november 2019



Tjänsteman i beredskap (TIB) tillhandahålls från den 1 april 2019 av Räddningstjänsten
Östra Götaland (RTÖG) på uppdrag från Västra Sörmlands Räddningstjänst.



Styrdokument för krisberedskap ska tas fram



Åtgärdsprogram utifrån Risk- och sårbarhetsanalys 2019: Preciserande av åtgärder med
kostnadskalkyl som kan fastställas med ansvarig funktion.



Kontinuitetsplanering kommer att påbörjas under 2021.



Revidering av kommunens krisledningsplaner
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Delegering av beslutanderätt om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen ges rätt
att, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19, meddela föreskrifter om förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
2. Rätten att meddela föreskrifter enligt punkt 1 upphör när bestämmelsen som
bemyndigandet grundar sig på upphör att gälla eller tidigare om kommunfullmäktige
fattar beslut om att återta delegationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunernas normgivningsmakt har utvidgats genom ett nytt kapitel i förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen och träde i kraft den 11 mars 2021.
Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att


vistas i en park,



på en badplats eller



på någon annan liknande särskilt angiven plats

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:


det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel



föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket



inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen).
Behovet av korta beslutsvägar och snabba beredningsprocesser talar för att delegera
kommunfullmäktiges beslutanderätt. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har angett att
kommunfullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan förenas med
villkor som minskar förbudens ingripande karaktär, såsom att förbud får bara gälla under
korta perioder och/eller på vissa angivna och begränsade områden. Det finns inte närmare
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preciserat vad som anses vara kortare perioder men i kravet ligger att det inte ska ske
större inskränkningar än vad som är nödvändigt för att förhindra smittspridning.
Innan kommunen meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten
ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag till föreskrifter om förbud.
En förutsättning för en tydlig och säker process kring eventuella föreskrifter om förbud är
att det upprättas rutiner vilka förankras i organisationen.
Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Akt
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Årsredovisning 2020 för Katrineholms Fastighets AB med
Katrineholms Industrihus AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2020 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 2020. Till
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat de
båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2020 på 14 712 tkr för KFAB och 5 573 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 2020 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. Bland annat främjas
bostadsförsörjningen genom nybyggnation och renovering av bostäder (exempelvis
Björkbacken och byggstarten på Pantern), men även tillhandahållandet av lokaler för
kommunal verksamhet har tillgodosetts (Dufvegården, LSS-boendet i Humlen) och därtill
även av byggandet av skolor och idrottshallar. Vidare tillhandahölls lokaler för privat
närings- och föreningsverksamhet under 2020 genom exempelvis Dafo Veichles och Din
Vets verksamheter.
Två ägarsamråd har även ägt rum under 2020.
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Sammanträdesprotokoll KFAB, 2020-03-15
Årsredovisning 2020 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt
lekmannarevisorns granskningsrapport (bilaga 6:1)
Sammanträdesprotokoll KIAB, 2020-03-15
Årsredovisning 2020 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt
lekmannarevisorns granskningsrapport (bilaga 6:1)
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ÅRSREDOVISNING 2020

Affärsidé och uppdrag
KFAB:s affärsidé är att erbjuda
attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm.

Katrineholms Fastighets AB, KFAB är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av
Katrineholms kommun. KFAB är moderbolag till Katrineholms Industrihus AB (KIAB).
I enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska KFAB bedriva
verksamheten med hyresrättsfastigheter utifrån affärsmässiga principer. Bolaget skall
erbjuda ett boende av god normal standard i Katrineholms kommun, vidare skall
bolaget eftersträva ett boendealternativ för olika skeden i livet samt verka för
att utveckla boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö. KFAB
ska även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga grupper bostäder.

I uppdraget ingår även att till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla lokaler
för kommunal verksamhet. Syftet med att tillhandahålla lokaler i bolagsform är
att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala verksamheten.
Bolaget skall därför avväga om bolagets nyttoeffekter överstiger nackdelar för den
kommunala organisationen i sin helhet. Kommunen och bolaget skall i samråd
söka lösningar som tillgodoser både bolagets och kommunens intressen.
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ÅRSREDOVISNING 2020

Vd har ordet

Pandemin har under 2020 påverkat vårt
arbetssätt både internt och externt. Vi har
alla fått förändra våra arbetsmetoder. Utifrån
ytterst få covidfall har vårt arbetssätt fungerat bra och förhoppningen är att det ska
fortsätta även under 2021.
KFAB redovisar ett mycket gott resultat för
2020. Resultatet är över budgeterad nivå,
bland annat påverkat av att medeltemperaturen under året varit högre än normalt,
vilket genererat lägre uppvärmningskostnader. På vissa fastigheter har KFAB infört
individuell mätning av hyresgästernas
varm- och kallvattenförbrukning, vilket
också har påverkat resultatet positivt. För
kvarteret Hästen och kvarteret Pantern har
flertalet av hyresgästerna förbrukat mindre
än normalnivån, vilket resulterade i en lägre
hyresdebitering. Förbrukningen i kvarteren
Grenen, Sågen och Hackan var högre än
normalnivån, vilket resulterade i extradebiteringar. Förhoppningen är att förbrukningarna ska minska, men oavsett får vi betalt
för den eventuella överförbrukning som
sker utifrån Sveriges allmännyttas riktlinjer
för normalförbrukning. Under början av

2021 kommer individuell mätning av vatten
att starta i kvarteret Kärnan. Mätningen
kommer den första månaden att bli en
indikation för hyresgästen om hur deras
vattenförbrukning ligger till mot normalnivån.
Först månad två kommer hyresgästen att
debiteras eller krediteras beroende på
faktisk förbrukning.
För att vi ska klara både framtida renoveringar i vårt befintliga fastighetsbestånd
och fortsätta nyproduktionen är det viktigt
att vi för kommande år fortsätter att redovisa goda resultat.
I mars 2021 påbörjas rot-renovering i kvarteret Pressjärnet. Renoveringen omfattar
117 lägenheter och avser främst badrum och
toaletter. I kvarteret Pantern har byggstart
av den avslutande etappen påbörjas och
idag finns en stomme rest och konturen
av hur huset kommer se ut kan nu skönjas.
Planerad inflyttning sker till hösten 2021.
Under 2020 avslutades den omfattande
renoveringen av Villa Björkbacken på Tegnérvägen 8 A-B. Renoveringen av Villa Björk-
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backen har varit ett spännande byggprojekt
där fem lägenheter har nyskapats och tillförts marknaden.
KFAB:s olika byggnationer når för 2020 al
time high. Som exempelvis en påbörjad
byggnation av Järvenskolan, Järvenhallen,
Norrskolan med idrottshall, idrottshall
Sandbäcken, LSS boende i kvarteret Humlen,
tre lägenheter i kvarteret Grenen, 29 lägenheter i kvarteret Pantern och fem lägenheter
på Villa Björkbacken. På Sandbäcksskolan
byggs några skolenheter ihop till en enhet.
Upphandling har skett avseende ombyggnad
av Strandgården. Vidare har nybyggnationen
av Dufvegårdens äldreboende med 96
lägenheter färdigställts och blev klart för
inflyttning i december.
KFAB har under året genomfört en omorganisation som främst har berört fastighetsavdelningen med rekrytering av personal
till både nya som gamla roller. Totalt har
sju nyanställda rekryterats varav den
senaste började sin anställning den första
november.

ÅRSREDOVISNING 2020

Min förhoppning är att 2021 blir ett år
präglat av utveckling och att vi får se positiva
resultat av den nya organisationen.

Ingmar Eriksson

Ingmar Eriksson, vd

Jag vill avslutningsvis tacka all personal för
ett bra år och tackar särskilt för den uthålligheten ni visat under det här speciella året
som påverkat oss alla. Min önskan är att vi
får hålla oss friska och att vi alla kommer
tillbaka till en normal vardag så snart som
möjligt.
Katrineholm mars 2021
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En tidsresa
Varje gammalt hus har sin egen historia, så även Villa Björkbacken på Tegnérvägen 8
i Katrineholm. Ett intensivt antikvariskt detektivarbete och en omfattande renovering
har blottlagt och återställt en hel del av husets ursprung.

När Ragnar Östberg ritade villan 1905 var
det som privatbostad för en familj, men
ganska snart delades huset upp i flera lägenheter. Sedan blev det skola och under en
period var det café.
Nu är det återigen lägenheter. Fem individuella hem, vart och ett med sin egen
prägel där färger, mönster och detaljer är
starkt förankrade i det historiska, kombinerat med moderna kök och badrum.
– Det här är en kulturhistoriskt värdefull
byggnad och då ska den enligt lag inte förvanskas. Men allt behöver inte vara som
det ursprungligen var. Om man har ett hus
med ombyggnader från olika epoker säger
även varje förändring något om huset och
tiden, förklarar Stina Svantesson som är
byggnadsantikvarie på AIX Arkitektkontor.
Hon har både gjort förundersökningen
och tagit fram underlaget för hur huset
ska renoveras på bästa sätt utifrån de
antikvariska värdena.
Lager av tapeter berättar om olika epoker
som passerat och kanske även något om
människorna som bott där.
– Vi har fuktat tapetbitar för att få isär
dem och se de vilka mönster husets invånare valt. Vi har även skrapat på målade
ytor, undersökt snickerier och golv. Sedan
har vi sammanställt ett detaljerat förslag
på nya tapeter, linoleummattor och färgnyanser som ligger så nära ursprungsut-

förandet som möjligt. Färgsättningen harmonierar med grundstämningen för den
här tidsperioden, säger Stina Svantesson.
Bottenvåningens största rum med sitt
enorma burspråk har med vår tids blick
en annorlunda färgkombination. Taket har
en kall mörkt brunröd nyans medan väggpanelerna är ljust grönturkosa och den
blommiga tapeten av brittiska mönstervirtuosen William Morris knyter ihop det
hela. Det blir magnifikt tillsammans med
golvens vaxade ekparkett. Här finns också
en stor öppen spis i jugendstil med en
detaljerad sättugnsplatta från Stafsjö Bruk.
Snickaren Ernie Arnell Axelsson har
ansvarat för den praktiska delen av renoveringen. Efter mycket letande fick han tag
i munblåsta glasrutor från Polen att ersätta
de trasiga med i burspråkens fönster. Han
har inrett med hatthyllor i originalutförande, sökt tills han funnit handtag till dörrar,
skåp och lådor som ser ut precis som vid
förra sekelskiftet. Likadant med trapphusens lampor som har droppformade glaskupor identiska med den tidens armatur.
Men ibland har han fått tänka om. En
ursprunglig klädkammare fungerade under
en period som telefonhytt och har nu
blivit ett modernt badrum. En mörk vind
med klassiska förråd har omvandlats till en
charmig vindsvåning i vitt med takfönster
och frilagda bjälkar.
Stina Svantesson nämner en överraskande
detalj de funnit i huset.
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– Från det som var ingenjörens rum på
andra våningen gick en liten smal dörr
direkt in till jungfrukammaren.
Villa Björkbacken har även bjudit på andra
överraskningar. Som att mer än hundra
meter avloppsrör behövde bytas ut, golvet
i källaren grävas upp och en vattenskada
åtgärdas. Lägg där till en asbestsanering
och ett extremt lutande golv som rätats
upp.
Utvändigt har huset också fått ett lyft.
Gavlarnas övre del är klädda i spån som
var modernt vid den här tiden och typiskt för nationalromantisk arkitektur. De
tunna spånen kommer från riktigt gamla
tallar och vartenda spån har penselmålats
av sommarjobbande ungdomar. De har
sammanlagt målat imponerande 4 200
stycken som sedan monterats på husgavlarna efter gamla principer.
Tillsammans med professionella hantverkare, gymnasielever från bygg- och anläggningsprogrammet på Katrineholm Tekniska
College och sommarjobbarna har Ernie
Arnell Axelsson steg för steg fört villan
till sitt nuvarande skick med hjälp av Stina
Svantesson detaljerade underlag.
Den första november var det dags för
de första hyresgästerna att flytta in och
det gamla huset kommer att fyllas av nya
berättelser och fortsätta skapa sin alldeles
egen historia.

ÅRSREDOVISNING 2020

Villa Björkbacken på Tegnérvägen 8.
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Bo nytt och smart
Just nu bygger KFAB ett modernt femvåningshus med 29 yteffektiva lägenheter.
Det blir ljusa, stilrena och mycket välplanerade bostäder, allt från ettor till fyror.
Huset ligger i hörnet Villagatan/Läroverksgatan i Katrineholm.

KFAB ansökt och beviljats statens investeringsstöd som innebär att kostnaden för
totalinvesteringen sänks, vilket i sin tur ger
hyresgästen en lägre hyra jämfört med
normalpriset för motsvarande nyproduktion.
Huset byggs på en markyta som tidigare
var parkering och närmaste granne är den
före detta arbetarlängan Hemgården med
sin tidiga 1900-talsarkitektur. I kvarteret
möter gammalt nytt.

Haris Pasovic är byggprojektledare på KFAB
och är ansvarig för projektet.
Taket, väggarna, balkongerna och trapporna
är på plats i det som ska bli KFAB:s nya
hyreshus. Snart är det dags att sätta kakel
i badrummen, montera köksinredning och
tapetsera. Till hösten 2021 beräknas de
första hyresgästerna kunna flytta in.
Varje lägenhet kommer att ha en förhållandevis liten yta men är i gengäld mycket
genomtänkt och välplanerad. Huset kommer att ha 1:or, 2:or, 3:or och 4:or. En etta
kommer att vara 36-39 kvadratmeter
och en fyra 69 kvadratmeter. Eftersom
lägenheterna är små och yteffektiva har

Här blir det lätt att trivas. Hälften av hyresgästerna får balkonger eller uteplatser där
de kan blicka ut över staden. De andra
balkongerna och uteplatserna har utsikt
mot den stora innergården som gjordes
om i våras. Här finns numera fina planteringar, belysning, bänkar, hängmattor, grillplats och gungor samtidigt som allén från
förra seklet fortfarande står kvar som en
påminnelse om dem som bodde här då.
Invändigt kommer lägenheterna att vara
ytsmarta. Det innebär att varje kvadratmeter är noggrant planerad för att bostaden ska kännas så stor och funktionell
som möjligt. Planlösningen är öppen.
Köket har ett modernt vitt Vedumkök
med smart och funktionell inredning.
Ettorna har spis med keramikhäll. Övriga
lägenheter har inbyggd induktionshäll, ugn
och micro. Det ingår också diskmaskin
och en kombinerad tvättmaskin/torktumlare. Badrummen är helkaklade med plastmatta i stenmönster på golvet.
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Boendestandarden är hög och alla lägenheterna har genomgående klassisk ekparkett i alla rum. Varje lägenhet kommer att
ha en stilren neutral bas i vita toner som
gör att den är hållbar genom olika trender
och det blir lätt för hyresgästerna att sätta
sin egen prägel på bostaden.
Till granne kommer hyresgästerna att ha
högstadieskolan Järven och strax intill
finns flera förskolor, Skogsborgsskolan,
några restauranger och många träningsmöjligheter både på Backavallen och i
Duveholmshallen.
Från det nya huset är det bara en kort
promenad till stadskärnan med sina butiker och caféer. Det är också nära till både
buss- och järnvägsstationen för den som
pendlar. Med cykel rullar man dit på några
minuter men det går också att ta bussen
som stannar utanför porten. För hyresgäster som har egen bil finns det möjlighet att
hyra parkeringsplats eller garage i anslutning till huset.
Fasaden kommer att få puts i vitt och
sandbeige och på taket blir det solpaneler som ska försörja de boende med
elektricitet. Huset byggs i något som kal�las Miljöbyggnad Silver som är en svensk
certifiering vilket innebär höga krav på
bland annat material, energi, luftkvalitet,
fuktsäkerhet och hur mycket dagsljus som
kommer in i lägenheterna.
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Kvarteret Pantern, Läroverksgatan 8 D.
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Modernt, tryggt
och hållbart
En stor skola som rymmer åtta mindre. Det är upplägget när nya Järvenskolan byggs.
Här finns den pedagogiska visionen med redan från början. Det blir en transparent byggnad utan
traditionella korridorer. Istället skapas hemvisten utformade för att möta elevernas olika behov.

Magdalena Norin
Rektor
Järvenskolan

Johan Söderberg
Bildningsnämndens
ordförande

Anders Nordh
Byggprojektledare
KFAB

Nya Järvenskolan är den ekonomiskt största kommunala satsningen i Katrineholms historia.
Visionen är en ljus och öppen
skola där alla kan känna sig trygga.
Det ska vara hållbart ur pedagogiskt, socialt, ekonomiskt och
ekologiskt perspektiv. Visst låter
det bra, men många är oroliga för
att skolan blir så stor. Debatten
har pågått en längre tid i dagspress och sociala medier.
Järvenskolans rektor Magdalena
Norin, KFAB:s byggprojektledare
Anders Nordh och Bildningsnämndens ordförande Johan
Söderberg förstår oron, men
ser också vilka fördelar den nya
skolan kommer att medföra för
både elever och lärare. På skolan
kommer det att finnas plats för
1300 elever. Det låter mycket,
men större delen av skoldagen
kommer eleverna att tillbringa i
sina respektive hemvister.
Ett hemvist är en avdelning i
skolbyggnaden för 100-160
elever och deras lärare. I hemvistet finns klassrum, grupprum,
elevarbetsrum, samlingsrum,
elevskåp och toaletter. Det finns
också ett studielandskap med
öppna ytor för självstudier och
en lounge med kylskåp och diskbänk där eleverna kan vara när
de inte har lektion. Lärarlaget har
sina arbetsplatser i hemvistet, mitt
i elevernas vardag.

– Tanken är att lärarna ska vara
tillgängliga för eleverna en större
del av skoldagen. Idag vistas eleverna i tre olika byggnader och
det blir en hel del förflyttning
mellan skolorna då ingen har
uppsikt över ungdomarna. Vi vet
att risken för mobbing och annat
är som störst vid de tillfällena,
säger Magdalena Norin.
I nya Järvenskolan kommer bara
de lärare och elever som ingår i
ett hemvist och har en personlig
tagg att kunna komma in eftersom ytterdörrarna ska vara låsta.
Meningen är att det ska bli som
en liten skola i den stora skolan
där elever och lärare får mer
kontakt och lär känna varandra
bättre.
I Röda huset, där vi är inhysta i
Lindengymnasiets gamla lokaler,
har vi provat det här arbetssättet
en tid. Det kan ses som ett pilotprojekt som fallit mycket väl ut,
berättar Magdalena Norin.
Där förfogar skolan över ett
helt våningsplan och i den högra
korridoren har fyra sjundeklasser och ett lärarlag sin bas. Alla
teoretiska lektioner hålls i våningens klassrum. Här finns även
elevernas skåp och personalens
arbetsplatser. Det har blivit en
tryggare miljö både för eleverna
och för lärarna, menar Magdalena
Norin.
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– Upplägget gör det lättare att se
och snabbt fånga upp om någon
elev mår dåligt. När det fungerar
som bäst blir hemvistet som en
enda stor bonusfamilj. Eleverna är
inte bara hänvisade till en mentor
utan alla lärare i laget är lika insatta
och eleven kan prata med den de
känner för. Jag har arbetat på en
liten skola med en sådan organisation och har mycket goda erfarenheter därifrån.
Hemvisterna är speciellt utformade för att möta elevernas
olika behov. Fördelningen mellan
klassrum, grupprum och elevrum
gör det möjligt att ha lektioner
med en stor grupp, mindre grupper med behov av mer hjälp och
även enskild undervisning. Lärarna
kan arbeta tätare och pedagogiskt
hjälpas åt på ett annat sätt än i
dagsläget.
– Det är helt omöjligt att få till
en sådan pedagogik i de gamla
skolorna utformade med klassiska
korridorer baserade på ett helt
annat sätt att undervisa. Men här
har vi möjlighet att utgå från de
behov som finns idag. Vi kan skapa förutsättningarna från början i
nya Järvenskolan, säger Magdalena
Norin.
Eleverna och lärarna kommer inte
att få ha skor på sig i hemvisterna.
Det blir en betydligt renare inomhusmiljö och mindre slitage
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Anders Nordh projektansvarig på KFAB, Magdalena Norin, rektor på Järvenskolan och Johan Söderberg, ordförande i Bildningsnämnden
utanför det som ska bli den nya skolan.

samtidigt som ljudnivån minskar. Stort ljusinsläpp, god ventilation och bra ljuddämpning
är självklara delar i den nya
skolmiljön.
KFAB:s byggprojektledare
Anders Nordh poängterar att
det är viktigt att skapa trygga
miljöer även i matsal, samlingsrum, bibliotek och entréer.
– Arkitekten har sett till att
undvika undanskymda vrår och
mörka hörn där otillåtna saker
kan hända utan att någon
vuxen märker det. Byggnaden
ska i så stor utsträckning som
möjligt vara transparent. Det
är viktigt att bygga på ett sätt
som motverkar mobbing och
passar dagens pedagogik.
Enligt de slutliga ritningarna blir
det en byggnad i fyra våningar
med stora glaspartier och
höga miljökrav.
Två hemvister ryms på varje
våning och på entréplanet
byggs ett stort mat-torg med
höga fönster som sträcker sig

över två våningar. Här finns
också två mindre matsalar
och skolköket. Skolan länkas
till Tallåsskolan genom en
överbyggnad i glas som gör att
skolans fasad blir fullt synlig och
inte inskränker några kulturvärden.
Beslutet om en ny skola togs
för flera år sedan och Bildningsnämndens ordförande
Johan Söderberg är glad att
byggnationen äntligen kommit
igång.
– Redan från början bildades
en grupp med lärare, rektorer,
ansvariga för skolrestauranger
och lokalvård, fackförbundsrepresentanter och byggansvariga. Delaktighet i planeringsarbetet var viktigt för att få
flera perspektiv. Vi åkte och
tittade på några andra skolor
för att inspireras av olika lösningar och även undvika de
misstag som de gjort.

skolan blev föremål för en
utredning av Länsstyrelsen.
Det var viktigt att inte Tallåsskolans fasad förändrades på
något avgörande sätt eftersom
den drygt sjuttioåriga skolans
arkitektur har kulturhistoriska
värden. Efter att sammanbyggnaden ritats om kunde byggprocessen fortsätta.
– Under avbrottet för utredningen upplevde pedagogerna
att de inte längre var delaktiga.
Det var olyckligt från vår sida
att vi inte säkerställde att de
kände sig delaktiga under hela

Men byggstarten drog ut på
tiden eftersom den planerade
sammanbyggnaden med Tallås-
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resans gång. Helt klart fick vi en
fnurra på tråden, berättar Johan
Söderberg.
Han fortsätter:
– Men när vi väl hade en träff
med lärarrepresentanterna
igen upplevde jag att känslan
av delaktighet kom tillbaka.
Arbetet tog ny fart. Det är ju
pedagogerna som ska jobba
i de här miljöerna så det var
verkligen ett måste att de skulle
vara med i processen.

FAKTA
Total yta
			
Inflyttning
Antal elever
Entreprenör
Total kostnad
Miljökrav

9 650 kvm, varav skola 8 500 kvm,
idrottshall 1 150 kvm
Augusti 2022
1 300
NCC
258 500 000 kr
Miljöbyggnad Silver
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Från akut
till långsiktigt
En ny organisation ska se till att färre skador uppstår i hyreshus och lokaler. Från första april kommer
fastighetsavdelningen arbeta på ett helt annat sätt. Nyckeln är mer förebyggande underhåll.
Det blir också lite förstärkning med nya kompetenser.

– Vi ska framför allt bli bättre på att förebygga att skador och slitage uppstår i våra
fastigheter. För att klara det har vi omorganiserat bland våra medarbetare och skapat
nya grupper. De ska arbeta på ett annat
sätt än vi gjort tidigare och på så sätt frigöra
mer tid för långsiktigt arbete, berättar
Ingmar Eriksson.
Många fastigheter i KFAB:s bestånd är mer
än femtio år gamla och som det varit hittills
har mycket pengar och resurser gått till
akuta reparationer. Men det ska bli ändring
på det nu.
– För ungefär två år sedan började vi se
över hur vi skulle kunna jobba mer förebyggande och kopplade in två konsulter.
De jobbade med att utreda vår fastighetsavdelning och vi landade tillsammans i ett
helt annat upplägg än förut, fortsätter
Tobias Lundqvist.
Från första april har fastighetsavdelningen
två underavdelningar; Förvaltningsenheten
och Reparationsenheten.
På Förvaltningsenheten arbetar fyra förvaltare med att ta fram underlag för att kunna
göra relevanta bedömningar av vilka förebyggande åtgärder som behövs i KFAB:s

94 fastigheter och verksamhetslokaler. De
utformar sedan detaljerade underhållsplaner för varje byggnad.
I förvaltningsenheten ingår också fem fastighetstekniker som ansvarar för att sköta
det operativa arbetet med rondering i alla
KFAB:s fastigheter. De gör bland annat
skyddsronder, systematiskt brandskyddsarbete, miljö- och arbetsronder med
våra olika verksamheter. I deras uppgifter
ingår också kontroll av tvättstugor, vindar
och trapphus och andra utrymmen. Det
främsta syftet med ronderingen är att
upptäcka brister innan de hinner bli ett
problem.
Den andra underavdelningen är Reparationsenheten. Där arbetar sju reparatörer och fyra drifttekniker. Med det nya
upplägget har inte reparatörerna ansvar
för specifika lokaler och hyreshus som
tidigare utan hela styrkan arbetar överallt.
Däremot har de tydligare arbetsuppgifter
än tidigare och är mer specialiserade.
Driftteknikernas huvudsakliga uppgift är
energieffektiviseringar, därför ingår vår
energicontroller och även en helt nyanställd energitekniker som ska arbeta med
drift och miljöfrågor i den gruppen.
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Reparationsenhetens mål är att göra mer
förebyggande reparationer och färre akutinsatser framöver samt att optimera fastigheterna så att de förbrukar mindre energi.
– Största skillnaden för våra hyresgäster är
att de kommer möta fler olika ansikten
än tidigare. Nu kommer det att bero på vad
som ska åtgärdas vem som kommer.
Meningen är att de ska få hjälp av någon
som är specialiserad på just det som ska
fixas, säger Tobias Lundqvist.
Det finns en ny rutin för att felanmäla
också. Nu är det ännu viktigare än förut
att all felanmälan sker via hemsidan eller
appen. Det går inte längre att ringa till ”sin”
fastighetsskötare eftersom de jobbar på
olika ställen hela tiden. När felanmälan sker
på hemsidan eller via appen blir det också
lättare med uppföljning och det i sin tur
underlättar dokumentationen av ärendena
som gör att det blir en tydligare kontroll av
vad som är åtgärdat och inte.
– Det här är ett sätt att spara tid och
pengar genom att hitta felen innan de blir
för stora och dyra. Alla kommer att tjäna
på det i slutänden. Nu är vi äntligen på väg
däråt men det kommer att ta ett tag att nå
fram, avslutar Ingmar Eriksson.
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Ingmar Eriksson, KFAB:s vd och Tobias Lundqvist som är fastighetschef och ansvarig för att organisera den nya fastighetsavdelningen, träffas
för att berätta om vad som egentligen händer och hur det påverkar hyresgästerna och kunderna.
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Bostadsinbrotten minskade och skadegörelsen likaså när grannarna bildade ett nätverk i
KFAB:s hyreshus i Valla. Och inte bara där. Överallt där grannsamverkan införs märks
en tydlig nedgång i brottsligheten.

Det började för några år sedan då BRÅ,
Brottsförebyggande rådet, gav i uppdrag
till Stöldskyddsföreningen att göra en
studie över vilka effekter grannsamverkan
har. Första steget var att hitta flerfamiljshus och villaområden över hela landet
som ville ingå i studien.
Pirjo Svegreus är områdespolis i lokalpolisområde Katrineholm och en av dem som
är ansvarig för grannsamverkan.
Polisen kontaktade KFAB och diskuterade
om de kunde föreslå något område som
skulle passa i studien. Det landade i Valla.
– Inte för att det är mer utsatt där än
någon annanstans utan för att det finns
både villaområden och kvarter med hyreshus nära varandra. Dessutom var både
KFAB och grannarna på Storgatan 10/
Rådhusgatan 6 positiva till detta, förklarar
Pirjo Svegreus.

Första mötet hölls i februari 2017 och
många kom. De fick information om vad
grannsamverkan innebär och vad var
och en kan göra för att öka tryggheten i
kvarteret. De fick informationsmaterial
och skyltar att sätta upp. Lars-Göran Lind
valdes till kontaktperson och ansvarig för
att meddela grannarna när det hänt något.
Han och hustrun har bott på Rådhusgatan
10 i över sjutton år.
– Under en period för några år sedan var
det lite oroligt och en del skadegörelse,
men kort tid efter vi införde grannsamverkan upphörde det. Vi hjälps åt och det
fungerar bra. Det är väldigt lugnt i området nu. Det har inte varit något alls på
sistone. Jo, kanske lite klotter men det är
det enda, berättar Lars-Göran Lind.
Men vad är det ni gör egentligen?
– Ganska enkla saker. När någon åker
bort till exempel talar vi om det för varandra och håller lite koll på lägenheten.
Möter vi någon vi inte känner igen i trapphuset hälsar vi och kanske frågar om vi kan
hjälpa till med något. Om det cirkulerar
okända bilar i området har vi ett extra
öga på dem och upprepas det kontaktar
vi Pirjo, berättar Lars-Göran Lind.
Pirjo Svegreus berättar att främlingen i
trapphuset eller den okända bilen kan
vara sista pusselbiten i stort spaningsarbete som polisen håller på med och i vissa
fall mycket värdefull information som kan
leda till ett gripande.
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När studien i Valla startade fanns det
redan grannsamverkan i ett villaområde
på orten och idag är det fyra områden till
som infört det. I hela Katrineholm med
onejd har 71 kvarter eller områden börjat
med grannsamverkan.
– Det är klart det gör skillnad. Studien
visade att bostadsinbrotten minskade med
35 procent i de områden som använde
sig av grannsamverkan i jämförelse med
kontrollområdena som inte hade det. I
hela landet ser vi en tydlig nedgång i antal
bostadsinbrott under 2019, sammanfattar
Pirjo Svegreus.
Tanken med grannsamverkan är att de
som bor i huset, kvarteret eller längs
samma gata bildar ett nätverk. Fastighetsägaren ska också vara inbladad i projektet.
Det kostar ingenting utan områdespolisen
hjälper till att starta grannsamverkan och
kommunen och försäkringsbolagen står
för skyltar och informationsmaterial.
– Om du och dina grannar är intresserade
och vill veta mer är det bara att kontakta
Polisen i Katrineholm. Det går att ringa,
komma in till receptionen eller mejla till
mig eller min kollega Maria Ekengren,
avslutar Pirjo Svegreus.
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”Vi hjälps åt och det fungerar bra. Det är väldigt lugnt i området nu. Det har inte varit något alls på sistone. Jo, kanske lite klotter men det är
det enda, förklarar Lars-Göran Lind.”
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Kvarteret Pantern, ungdomsboendet på Kungsgatan 35.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms
Fastighetsaktiebolag, organisationsnummer 556011-0917,
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för
Katrineholms Fastighets AB för verksamhetsåret 2020.
Förvaltningsberättelsen omfattar koncernen och moderbolaget. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor
SEK. Uppgifter inom parentes avser värden per 2019-12-31
om inte annat anges.
ÄGARFÖRHÅLLANDE
Katrineholms Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag
helägt av Katrineholms kommun med säte i Katrineholm. Från
och med 2006-12-31 är bolaget moderbolag till Katrineholms
Industrihus AB (KIAB).
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
KFAB bildades 1955 och uppförde de första bostadsfastigheterna på norr i Katrineholm. Tyngdpunkten av hyreshusen är
uppförda under 60-talets miljonprogram. Under 2000-talet
har efterfrågan på bostäder ökat och är idag en bristvara.
Nybyggnationer av hyreshus har genomförts och planeras på
flera centrala fastigheter de närmaste åren.
Sedan 2002 äger KFAB även merparten av de kommunala
verksamhetslokalerna. Miljöfrågor är i fokus. Att minska
energiförbrukningen och automatisera fastighetsdriften är
prioriterat.
AFFÄRSIDÉ OCH UPPDRAG
KFAB ska erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm. KFAB ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag bedriva verksamheten med hyresfastigheter utifrån affärsmässiga principer. KFAB ska erbjuda ett boende
av god standard och boendealternativ för olika skeenden i livet.
KFAB ska verka för att utveckla boendeinflytandet över
bostäder och boendemiljö samt även ta ansvar för att bereda
utsatta och svaga grupper bostäder.
KFAB tillhandahåller också lokaler för kommunal verksamhet där bolaget ska eftersträva att hyra ut till lägsta möjliga
totalkostnad. Syftet med att tillhandahålla lokaler i bolagsform
är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala verksamheten.
Bolagets redovisning är uppdelad i tre affärsområden, bostäder (AO Bostäder), kommunfastigheter (AO Kommunfastigheter) och förvaltning (AO Förvaltning). Syftet med uppdelningen
är att tydliggöra och särskilja intäkter respektive kostnader för
de olika hyresgästkategorierna. Verksamheten inom AO Bostäder styrs av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag
där affärsmässiga principer är vägledande. Inom AO Kommunfastigheter och AO Förvaltning är självkostnadsprincipen vägledande.
STYRELSE
Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm,
har bestått av följande styrelseledamöter:
Ordinarie ledamöter
Roger Ljunggren ordf
Lars Härnström v ordf
Cecilia Björk
Gunnar Ljungqvist
Berit Örtell

Barbro Skogberg
Bo Johansson
Thomas Halvarsson
Bertil Carlsson
Mica Vemic
Mårten Grothérus
Under perioden 2020-01-01 till 2020-11-04 var Fredrik
Olovsson ordförande.
Under året har styrelsen hållit fem protokollförda sammanträden. Årsstämma hölls den 15 juni.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson.
REVISORER
Utsedda revisorer med uppgift att granska KFAB:s räkenskaper
och förvaltning har varit:
Ernst & Young med den auktoriserad revisorn Roger Hovsby
som huvudansvarig revisor.
Lekmannarevisor är Jan-Olov Karlsson och lekmannareviorsuppleant är Birgitta Hagdahl.
ALLMÄNT
KFAB och KIAB har till viss del en gemensam administration.
Kostnaderna bokförs i KFAB för att sedan faktureras KIAB.
Detta innebär förhöjda intäkts- respektive kostnadsposter i
KFAB. Viss administration inom ekonomi, IT och lönehantering köps från Katrineholms kommuns s.k. Shared Business
Services.
KFAB har tre affärsområden, Bostäder, Kommunfastigheter
och Förvaltning. Redovisningen är uppdelad efter detta.
Inom affärsområdet Bostäder äger och förvaltar bolaget 43 st
(43 st) fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 119 000
kvm (118 000 kvm).
Inom affärsområde Kommunfastigheter förvaltar bolaget
48 st (48 st) fastigheter med en uthyrningsbar yta om 236 000
kvm (234 000 kvm).
Inom affärsområde Förvaltning förvaltar bolaget 26 st (26 st)
fastigheter.
Medelantalet fast anställda under perioden 46 (47) personer
fördelat på 32 (37) män och 14 (10) kvinnor. Förändringen av
medelantalet anställda är till del en konsekvens av de organisationsförändringar som KFAB genomfört under året där en
stärkt förvaltningsorganisation eftersträvas.
Affärsområde Bostäder
Bolaget skall i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten med hyresrättsfastigheter utifrån affärsmässiga principer.
Bolaget skall erbjuda ett boende av god normal standard i
Katrineholms kommun. Vidare skall bolaget eftersträva ett
boendealternativ för olika skeden i livet samt verka för att
utveckla boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö.
Bolaget skall även ta ansvar för att bereda utsatta och svaga
grupper bostäder.
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Affärsområde Kommunfastigheter
Bolaget skall till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla
lokaler för kommunal verksamhet. Syftet med att tillhandahålla lokaler i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala verksamheten. Bolaget skall
därför avväga om bolagets nyttoeffekter överstiger nackdelar
för den kommunala organisationen i sin helhet.
Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som
tillgodoser både bolagets och kommunens intressen.

BOINFLYTANDE OCH INFORMATION
KFAB har ett uppdrag från Katrineholms kommun att utveckla
boendeinflytandet. KFAB ordnar tillsammans med Hyresgästföreningen bostadsmöten i bostadsområden med syfte att ge
hyresgästerna möjlighet till inflytande över sin boendemiljö.
Boendeinflytande och fritidsverksamhet bedrivs inom ramen
för överenskommelsen mellan KFAB och Hyresgästföreningen
region Mitt. Vid bostads- och samrådsmöten tas frågor gällande ombyggnad, trygghet och miljö upp.

Affärsområde Förvaltning
2020 förvaltas 26 st (26 st) fastigheter för Katrineholms
kommuns räkning.

Vid den pågående renoveringen av kv. Sågen sker arbetet i
samråd med Hyresgästföreningen. Vid renoveringen har de
boende möjlighet att påverka omfattningen av renoveringen av
sina lägenheter vad gäller omfattningen av insatserna i kök och
övriga rum samt om säkerhetsdörr ska installeras.

MARKNAD OCH UTHYRNING
Förhandlingar avseende 2020 års hyresnivå inom affärsområde
bostäder resulterade i en generell hyreshöjning med 21 kr/kvm
(19,5 kr/kvm) för bostäder respektive lokaler.
Uthyrningssituationen är fortsatt gynnsam. Dock noteras
att efterfrågan på lägenheter i Katrineholm är vikande efter
flera år av stor efterfrågan. Antalet tomma lägenheter har ökat
under året och är nu 18 st (8 st). Ökningen är en följd av en
allmän nedgång av efterfrågan på lägenheter. Uthyrningsgraden
är 98,9 % (99,5 %). Målsättningen är att långsiktigt ha en
uthyrningsgrad om 98,5 %.
KFAB har ett uppdrag att eftersträva ett boendealternativ
för olika skeden i livet samt att bereda utsatta och svaga grupper i samhället ett boende. För att uppfylla uppdraget erbjuder
KFAB varierande lägenhetsstorlekar i flerbostadshus och radhus.
KFAB erbjuder även ungdomsbostäder, seniorbostäder och
trygghetsbostäder.
Katrineholm har de senaste åren haft en hög nybyggnationstakt av nya lägenheter och andra boendeformer. Nu börjar
KFAB känna av en minskad efterfrågan av hyreslägenheter.
Den tidigare noterade trångboddhet finns kvar i vissa bostadsområden i KFAB:s lägenhetsbestånd. Trångboddheten medför
ökad förslitning och förbrukning av konsumtionsavgifter i våra
lägenheter och övriga ytor vilket i sin tur medför ökade kostnader.
KFAB tillhandahåller för närvarande 48 (47) lägenheter i syfte
att bereda utsatta och svaga grupper i samhället ett boende.
KFABs boendekonsulent arbetar proaktivt tillsammans med
Katrineholms kommun för att kontinuerligt finna lösningar för
utsatta individer och familjer. De senaste årens höga efterfrågan på lägenheter har inneburit att de otillåtna upplåtelserna
ökat i omfattning. KFAB har därför etablerade rutinerna kring
interna byten och andrahandsupplåtelser av lägenheter i syfte
att minska förekomsten av de otillåtna upplåtelserna av
bostäder.
KFAB, i samarbete med Intrum arbetar strukturerat och
aktivt för att minska andelen sena betalningar av hyror och
därigenom förbättra betalningsmoralen.
KFAB bedömer att bolaget uppfyller ägarens uppdrag att
bereda utsatta och svaga grupper ett boende.
KFAB fortsätter det väl utvecklade samarbetet med Katrineholms kommuns boendeenhet. KFAB vill verka för en ökad
stabilitet och minskad sociala oro i våra bostadsområden för
att på så sätt skapa större trygghet för våra hyresgäster och
försvåra så kallad social dumpning mellan kommuner.

En följd av den pågående pandemin är att KFAB:s kundcenter
har haft stängt större delen av året. Behovet av att hitta nya,
främst digitala, vägar att kommunicera med nya och befintliga
hyresgäster och leverantörer har påskyndats.
KFAB:s sätt att kommunicera med hyresgästerna varierar beroende på målgrupp och syfte. Hyresgästtidningen är en
informationskanal för allmän information om saker som händer
i bolaget, nyheter, rekommendationer och tips. Mer riktad information och kommunikation sker exempelvis via mail, sms,
sociala medier, mina sidor eller i vår bostadsapp.
Kontakter och möten med leverantörer, konsulter med flera
sker nu i stor utsträckning genom olika digitala media, vilket i
många fall ökar effektiviteten i arbetet och dessutom är positivt
för miljön bland annat för att deltagarnas resor minimeras.
KFAB utvecklar även hyresgästernas olika sätt att utföra felanmälan. En strävan är att övervägande delen av felanmälningarna i framtiden ska ske via Mina sidor på KFAB:s hemsida eller
via KFAB:s bostadsapp.
Detsamma gäller för arbetet med det hyresgäststyrda underhållsarbetet (HLU). Ett ökat digitalt användande underlättar
KFAB:s dokumentation och hantering av de aktuella ärenden
och ökar hyresgästens möjlighet att följa sitt ärende på Mina
sidor i realtid.
FRAMTIDA UTVECKLING
Affärsområde Bostäder
KFAB kan idag erbjuda hyresgäster lägenheter som nyproducerats de senaste åren. Möjligheterna att kunna erbjuda
lägenheter även i det äldre lägenhetsbeståndet ökar då KFAB
nu ser ett ökat antal uppsägningar av lägenheter samtidigt som
en avmattning av efterfrågan på lägenheter skett. Utöver en
relativt hög nivå av nyproducerade hyreslägenheter och andra
boendeformer i kommunen ser vi stigande byggpriser som ett
växande problem. Detta riskerar att minska framtida möjligheter att utföra renovering, skötsel och underhåll av byggnaderna
då kostnaderna ökar betydligt snabbare än hyrorna höjs.
KFAB:s satsning på att renovera lägenheterna och byggnaderna som uppfördes under miljonprogrammets dagar på 1960
och 1970-talet fortsätter. Närmast i tur står kv. Pressjärnet,
Lovisebergsgatan 2-4, Kerstinbodagatan 35 St Malmsvägen
8-12, där projektering pågår.
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Den 14 april var byggstart för det nya bostadshuset som byggs
i kvarteret Pantern, Läroverksgatan 8 D. Byggnaden kommer
att inrymma 29 bostadslägenheter om ett till fyra rum och kök
och beräknas vara klart för inflyttning hösten 2021.
I kvarteret Humlen, Köpmangatan 2, byggs Katrineholmskurirens tidigare lokaler om till en ny gruppbostad med en beräknad inflyttning för de boende i februari 2021.
Ny detaljplan för Vitsippan 12, Trädgårdsgatan 4-6, vann laga
kraft i december 2019. Vitsippan 12 är för KFAB en markreserv för eventuellt framtida byggnation.
Affärsområde Kommunfastigheter
KFAB och Katrineholms kommun samverkar i planering, projektering och byggnation. Ägaren och KFAB:s styrelse beslutar
om investeringar i fastigheterna. De ekonomiska ramarna för
förvaltning av fastigheterna inom AO Kommunfastigheter styrs
av kommunens budgetram utifrån självkostnadsprincipen.
KFAB:s samlade kompetens inom förvaltning och projektering syftar till att genom ett professionellt förhållningssätt
åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala
verksamheten. KFAB ska vidare tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet till lägsta möjliga totalkostnad.
En förutsättning för att skapa förutsättningar för en effektiv
byggprocess är att planprocessen hanteras i god tid och är klar
innan projektering- och byggprocessen startas. Vidare är det
av stor vikt att samtliga inblandade har klarlagt vilka åtgärder
som ska genomföras och prioriteras.
Inom en treårsperiod kommer nybyggnationerna inom AO
Kommunfastigheter att uppgå till ca 1 000 Mkr. KFAB ser
behov av att stärka bolagets finansiella situation. I annat fall
finns en ökad risk för framtida kostnadsökningar vid stigande
räntenivåer.
Inom affärsområde kommunfastigheter pågår planering eller
uppförande av ett flera ny- till, eller ombyggnationsprojekt av
skolor och äldreboenden. Sammantaget kommer dessa projekt
att ha stor påverkan på KFAB:s balansomslutning och framtida
hyresintäkter. Då dessa projekt är kommunala förhyrningar
kommer hyreskostnaderna för Katrineholms kommun att på
samma sätt öka kraftigt.
Till kommunens kostnader tillkommer naturligtvis kostnader
för den verksamhet som ska bedrivas i de nya lokalerna. Byggnationerna ställer KFAB och Katrineholms kommun även inför
beslut om hur de byggnader som tjänat ut sitt syfte ska hanteras
framöver.
Den 14 augusti togs det ceremoniella första spadtaget för nya
högstadiet Järvenskolan, ett av de största byggprojekten i kommunens historia. De första eleverna välkomnas hösten 2022.
Järvenskolan ska ge plats för 1 300 elever. Den nya skolan
kommer att byggas enligt miljöbyggnad Silver som innebär att
det ställs höga miljökrav på bland annat ljud, radon, ventilation, fuktsäkerhet, energianvändning, dagsljus och inomhusklimat.
Den 3 september togs första spadtaget för den nya skolan
som ska byggas på Norr. Den nya skolan ska ge plats för
drygt 600 elever och omfatta förskoleklass upp till årskurs
sex. Även skolan på Norr kommer att byggas enligt miljö-

byggnad Silver och ställa höga miljökrav. De första eleverna
välkomnas hösten 2022.
Den 24 augusti påbörjades byggnationen av den nya idrottshallen vid Sandbäcksskolan. Den nya idrottshallen kommer att
dockas ihop med den befintliga hallen och erbjuda läktarplatser för ca 100 personer. Vidare har en omfattande om- och
tillbyggnader av byggnaderna vid Sandbäckens skolområde
upphandlats och beräknas vara färdigställt till årsskiftet
2021/2022.
Vid Strandgårdens äldreboende kommer en omfattande renovering att genomföras med bland annat installation av ett nytt
sprinklersystem. Projektering pågår och planerad byggstart är
våren 2021.
FASTIGHETSFÖRVALTNING
För KFAB innebär coronapandemin ändrade förutsättningar
för hur arbetet kan utföras gentemot de olika hyresgästkategorierna.
KFAB utför främst akuta felavhjälpande åtgärder. När
åtgärder ska utföras på olika typer av boenden som omfattas
av besöksförbud eller andra restriktioner genomförs dessa i
samverkan med verksamheten och enligt överenskommelse.
Även åtgärder som utförs i andra verksamhetslokaler sker med
hänsyn till den rådande situationen. De nya förutsättningarna
medför att de åtgärder som genomförs ofta innebär att varje
enskild åtgärd utförs till en högre kostnad samtidigt som frekvensen av utförda åtgärder är lägre.
KFAB har tidigare rapporterat om den höga förslitningstakten
av den inre miljön i lägenheter i vissa områden. Den omständigheten att det nu tillbringas mer tid inomhus kan förstärka
denna trend.
KFAB:s leverantörer har vid flera tillfällen påtalat svårigheter
att utföra vissa arbeten som en följd av sjukskrivningar, problem med leveranser och restriktioner vad gäller tillträde till
lokaler och bostäder. Även typen av åtgärder som genomförs
måste anpassas till den rådande situationen och medför en
förskjutning av genomförda åtgärder från invändiga lokalanpassningar och myndighetskrav till åtgärder mer inriktade på
fastigheternas skalskydd, och utvändigt underhåll.
KFAB följer aktivt händelseutvecklingen vad gäller coronaviruset och samverkar vid behov med Katrineholms kommun.
KFAB har även begränsat antalet besök på kontoret där
kontakterna gentemot hyresgäster, leverantörer och konsulter i
högre utsträckning sker genom digitala möten, samt att nyckelhanteringen för KFAB:s leverantörer har digitaliseras. Kontakter med hyresgäster sker främst via telefon eller andra digitala
mötesplatser.
KFAB prövade under andra kvartalet ett fåtal ansökningar
om anstånd med hyra eller hyresrabatter från företag som är
lokalhyresgäster.
KFAB har ett fåtal uthyrningar som faller inom de kategorier
av lokalhyresgäster som ryms inom ramen för det statliga
stödet om hyresreduktion. Av denna anledning och bostadshyresgästernas fortsatta höga betalningsmoral förväntas hyresförlusterna kopplade till pandemin vara i ringa omfattning
2020.
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Under året har KFAB sjösatt den nya organisationen som
främst omfattar fastighetsdelningens struktur och arbetssätt.
Genom att öka det förebyggande arbetet med fastigheterna
med detaljerade planer för varje byggnad är målet att de akuta
åtgärderna ska minska.
Nya grupper har skapats på fastighetsavdelningen. En grupp
med fyra förvaltare arbetar med att ta fram underlag för detta
arbete och bedöma vilka åtgärder som är relevantast för att
uppnå målet. De fyra fastighetsteknikerna sköter det operativa
arbetet med rondering av byggnaderna, skyddsronder och systematiskt brandskyddsarbete för att i ett tidigt skede upptäcka
fel och brister i fastigheterna. Reparatörs- och driftsgruppen
utför reparationsarbeten respektive driftar och genomför energieffektiviseringar.
KFAB har satt miljömål för den egna verksamheten. KFAB
arbetar aktivt både intern och externt med såväl miljöfrågor
som kvalitetsfrågor i alla led i syfte till ständiga förbättringar
i miljöarbetet. KFAB certifierades enligt Svensk Miljöbas den
2 februari 2016. Under 2020 har KFAB färdigställt sin första
Miljöbyggnad Silver i form av det nya byggnaden vid Dufvegårdens äldreboende.
KFAB arbetar aktivt med att öka våra leverantörers och hyresgästers miljömedvetenhet genom att ställa miljökrav på våra
leverantörer vid leverans av varor och tjänster och gentomot
våra hyresgäster, bland annat genom att installera individuell
mätning av el och vatten i våra hyresfastigheter främst vid nyeller ombyggnationer när så är möjligt.
Under 2020 har utrustning för individuell mätning av vatten
installerats i kvarteret Kärnan. KFAB och dess hyresgäster
bidrar på så sätt till att minska förbrukningen av dessa resurser
vilket har en positiv påverkan på miljön. Den individuella mätningen innebär även en större grad av rättvisa för hyresgästerna
genom att man inte längre behöver betala för grannens högre
användande av till exempel varmvatten utan har nu en möjlighet att själv påverka sin hyreskostnad genom hur man väljer att
använda vattnet i sitt boende.
Individuell mätning har införts på samtliga nybyggnationer
som genomförts de senaste åren.
I syfte att öka tryggheten för hyresgästerna och förbättra säkerheten i och omkring våra byggnader och parkeringsplatser har
belysningen byggts ut. Äldre befintlig belysning har även bytts
ut till mer miljövänliga och effektiva alternativ och när så är
befogat med närvarostyrd belysning.
Uppvärmningsåret, d.v.s. hur väderleken har påverkat utfallet
på årets förbrukning i förhållande till normalåret har för 2020
uppgått till 82%. Ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv är den lägre förbrukningen av energi för att värma upp våra
byggnader varit mycket gynnsamt.
Affärsområde bostäder
I kv. Ekorren, Läroverksgatan 8 D, har ombyggnationen av den
arkitektritade byggnaden kallad Björkbacken som uppfördes
1908 och ritad av arkitekt Ragnar Östberg avslutats. Byggnaden har genomgått en varsam renovering och omvandlats från
lokaler till fem unika lägenheter. Ombyggnationen har planerats i samarbete med byggnadsantikvarie i syfte att återställa
byggnadens ursprungliga utformning. Genomförandet har

skett i egen regi och tillsammans med elever från Duveholmsgymnasiets byggprogram.
Vid Rosenbusken, Djulögatan 31 har en lokal omvandlats till
en ljus och modern lägenhet om tre rum och kök.
Inom affärsområde bostäder går ca 67% (54 %) av det totala
underhållet om 19 553 tkr (18 793 tkr) till att upprätthålla en
god normal inre boendestandard. Att en så relativt hög andel
av underhållet går till att rusta invändigt gör att byggnadernas
skalskydd inte får den underhållsnivå som krävs över tid med
tanke på det stora underhållsbehov som finns. Vid flera fastigheter är taket i behov av omläggning.
Vidare försvåras situationen av den höga belastningen med
många boende i KFAB:s befintliga bestånd inom vissa boendeområden. Detta innebär ökade kostnader och att förslitningen
av lägenheter och övriga ytor blir högre än normalt.
KFAB:s målsättning är att över tid hantera underhållsbehovet
inom miljonprogrammet genom särskilda upprustningsinsatser
i de olika bostadsområdena.
Under 2020 har KFAB bytt så att samtliga fordon drivs med
fossilfria bränslen. Sedan tidigare är våra fastigheter uppvärmda med biobränsle eller bergvärme. All vår elförbrukning
är miljövänlig.
Ett fortsatt stort problem är renhållningen inom vissa bostadsområden där hushållssopor och grovsopor hanteras på ett felaktigt sätt. KFAB utför åtgärder för att öka förutsättningarna
för att bostadsområdena ska hållas rena.
KFAB har bland annat ersatt eller kompletterat nergrävda
låsbara markbehållare som endast våra hyresgäster ska ha tillgång till genom sin lägenhetsnyckel.
KFAB informerar genom instruktionsfilmer och pratar även
med hyresgäster om hur kretsloppet fungerar och hur man som
hyresgäst ska göra för att agera rätt i sitt boende.
Affärsområde kommunfastigheter
Ett nytt äldreboende, Dufvegården, Stora Malmsvägen 23,
som ligger i direkt anslutning till Strandgården har färdigställts. Nybyggnationen omfattar ca 10 000 kvm och skapar
96 nya lägenheter om 35 kvm fördelade på tre våningsplan
och ytterligare ett plan i suterräng. Projektet ska förutom att
skapa fler platser för äldre även ge förutsättningar för en bra
arbetsmiljö för personalen. Byggnaden är uppförd med Miljöbyggnad Silver.
KFAB har på uppdrag av Katrineholms kommun låtit uppföra ett parkeringshus vid järnvägsstationen i Katrineholm.
Parkeringshuset består av tre våningar och har plats för 250
parkeringsplatser för bilar samt en cykelparkering.
Färdigställandet av parkeringshuset försenades under året
dels på grund försenad beställning och leverans av teknisk
utrustning för Samhällsbyggnadsförvaltningens räkning, dels
av att leverantörens betongkonstruktion inte godkändes vid
den slutbesiktning som genomfördes den första oktober.
Entreprenören har utfört åtgärder för att förbättra konstruktionen och en godkänd slutbesiktning är genomförd.
KFAB har även erhållit ett slutbesked från Katrineholms
kommun.

18

ÅRSREDOVISNING 2020

En hinder/möjlighetsbana har byggts vid Duveholmshallen.
KFAB glädjer sig åt att banan är populär och används av både
elever och allmänheten.
De senaste årens utveckling av skadegörelsen har inneburit ett
ökat fokus på skadeförebyggande åtgärder och en utbyggnad av
kameraövervakning av byggnaderna. Skadegörelsen i form av
klotter och glaskross m.m. uppgick för KFAB:s del 2020 till ca
0,5 Mkr (0,5 Mkr).
Under året har kameraövervakning installerats i skolområdet
vid Valla skola efter att ha beviljats möjligheten att installera
37 st kameror. KFAB bygger succesivt ut kameraövervakningen
efter ansökningsförfarande. KFAB kan konstatera att kameraövervakningen och andra åtgärder såsom ökad belysning, åtgärder av den yttre miljön, samt trygghetsvandringar ger effekt på
skadegörelsen.
Vid förskolan Sörgården, Sjölandsvägen 19, har en större planerad underhållsåtgärd genomförts med nya inre ytskikt, byte av
tak, nya brandceller och nytt ventilationssystem.
KFAB:s kostnader för vattenskador har under perioden varit
i nivå med förra året 0,5 Mkr (0,4 Mkr) KFAB samarbetar
sedan flera år med Anticimex gällande den förebyggande skadebesiktningen.
MILJÖ
KFAB har utifrån Katrineholms kommuns miljömål och
miljöpolicy satt miljömål för den egna verksamheten. KFAB
arbetar aktivt både internt och externt med såväl miljöfrågor
som kvalitetsfrågor i alla led i syfte till ständiga förbättringar
i miljöarbetet. KFAB certifierades enligt Svensk Miljöbas den
2 februari 2016. Under 2020 fick KFAB sin första Miljöbyggnad Silver genom färdigställandet av Dufvegårdens äldreboende.
KFAB har sedan 2007 minskat sin värmeförbrukning per m2
med 22,2 (15,7) % för bostäder och 18,8 (11,1) % för verksamhetslokaler och elförbrukningen per kWh med 37,0 (31,4) % för
bostäder och 30,3 (21,5) % för verksamhetslokaler. KFAB har
alltså nått sitt mål att minska energiförbrukningen totalt med
20% till 2020 från 2007 års nivå.
* Siffrorna inom parentes är för 2019.
KFAB har idag en helt fossilfri fordonsflotta. Vi har åtta elbilar
och sex gasbilar. Under 2021 kommer vi att få ytterligare två
elbilar av märket Volkswagen ID.3. Våra dieselbilar som vi på
sikt kommer att fasa ut, tankar vi med HVO-100 som är fossilfritt. Vi har fyra tjänstecyklar, varav två är elcyklar. Utöver
detta köper vi även fossilfri fjärrvärme av Tekniska verken.
På så sätt är vi med och bidrar till att minska växthusgasutsläppen.
KFAB har anslutit sig till Allmännyttans klimatintiativ för
att minska utsläppen av växthusgaser med målet att bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska 30 procent från målåret 2007.
För att nå målet arbetar KFAB med energieffektivisering där
ständigt pågående åtgärder görs inom el, värme och ventilation både på våra äldre fastigheter och vid nybyggnation.

Bland annat monterar vi in individuell el- och vattenavläsning,
byter ut fönster till tre-glas energifönster, byter ut tvättmaskiner till mer energisnåla, sätter solceller på tak, byter ut armaturer och belysning till LED, byter ut gamla ventilationsaggregat och värmeväxlare till nya moderna energieffektiva.
KFAB kan konstatera att individuell mätning av förbrukning av vatten och el har en tydlig effekt på hyresgästernas
förbrukning.
KFAB arbetar med att öka våra leverantörers miljömedvetenhet genom att ställa miljökrav vid upphandlingar. KFAB
arbetar även aktivt med att göra våra hyresgäster miljömedvetna, t ex genom ökad digitalisering såsom elektroniska fakturor, information och filmer om miljö på KFAB:s hemsida.
För att minska klimatpåverkan som sker i produktionsprocessen och vid nybyggnation bygger KFAB enligt Miljöbyggnad som ställer miljökrav på materialen och energieffektiva
byggnader.
Genom att bygga certifierade och miljömärkta fastigheter
bidrar KFAB till en hållbarhet där vi hushåller med energi,
förbättrar inomhusmiljön och användningen av farliga ämnen. En miljöcertifiering innebär att det ställs höga miljökrav
på bland annat ljud, radon, ventilation, fuktsäkerhet, energianvändning, dagsljus och inomhusklimat.
Den 14 april var det byggstart för det nya bostadshuset som
byggs i kvarteret Pantern, Läroverksgatan 8 D. Byggnaden
kommer att inrymma 29 bostadslägenheter om ett till fyra
rum och kök och beräknas vara klart för inflyttning hösten
2021. Bostadshuset byggs enligt Miljöbyggnad Silver.
Den 14 augusti togs det ceremoniella första spadtaget för
nya högstadiet Järvenskolan, ett av de största byggprojekten
i kommunens historia. De första eleverna välkomnas hösten
2022.
Järvenskolan ska ge plats för 1 300 elever. Den nya skolan
byggs enligt Miljöbyggnad Silver.
Den 24 augusti påbörjades byggnationen av den nya idrottshallen vid Sandbäcksskolan som också kommer att byggas
enligt Miljöbyggnad Silver. Den nya idrottshallen kommer att
dockas ihop med den befintliga hallen och erbjuda läktarplatser för ca 100 personer.
FINANSIERING OCH FINANSIELLA INSTRUMENT
Räntenivåerna på de längre löptiderna visar på en fortsatt låg
nivå varför räntekostnaderna även de närmaste åren kan hållas på en relativt låg nivå. Riksbanken har under övervägande
delen av året haft reporäntan på 0 %.
Den rådande situationen med en pågående pandemi gör att
Riksbanken anser att dess penningpolitik därför även fortsättningsvis behöver vara expansiv och att reproräntan behålls på
en låg nivå under flera år framöver. Detta görs för att förbättra
förutsättningarna för återhämtning av den svenska ekonomin.
Swapvolymen har ökat med 70 mkr och uppgår till 1 370 mkr
(1 300 mkr) bestående av 20 avtal (21) där rörlig ränta bytts till
bunden.
KFAB har vid årets utgång en genomsnittlig räntebindningstid på låneskulden på 0,11 år (0,16 år). Genomsnittsräntan
uppgår till 1,38 % (1,83 %).
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En marknadsvärdesberäkning av derivatinstrumenten visar ett
negativt marknadsvärde utöver nominell skuld om -69,7 mkr
(-67,0 mkr).
Bolagets skuldportfölj hanteras i enlighet med de riktlinjer som
är fastställda i finanspolicyn. Som alternativ till traditionell
räntebindning används finansiella derivatinstrument i form
av ränteswapar.
Derivatinstrument används för att uppnå en effektiv och
flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen. Den totala
låneskulden hos kreditinstitut har under året ökats med 83 400
tkr och uppgår vid året slut till 1 535 000 tkr (1 451 600 tkr).
Som säkerhet för placerade lån finns kommunal borgen från
Katrineholms kommun. Kommunen har beslutat att teckna
borgen för bolagen inom en totalram om 2 100 000 tkr.

FÖRSÄKRINGAR
Bolagets fastigheter, inventarier och motorfordon är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar.

AVSKRIVNINGAR
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har skett
med 78 533 tkr (72 031 tkr) varav 77 655 tkr (70 503 tkr) på
byggnader.
Avskrivningarna på byggnaderna motsvarar 2,9 % (3,0 %)
av anskaffningsvärdena.

KONCERNEN
Katrineholms Fastighets AB blev moderbolag i och med förvärvet av samtliga aktier i KIAB. Förvärvet genomfördes den
31 december 2006.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Försäljning och inköp har gjorts mellan koncernbolagen
med 2 082 tkr (2 072 tkr) respektive 599 tkr (835 tkr).

TAXERINGSVÄRDEN
Bolagets fastigheter är åsatta ett taxeringsvärde på totalt
888 635 tkr (890 901 tkr) varav mark 209 500 tkr (210 201).

REDOVISNINGSPRINCIP
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats
enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).
RESULTAT
Resultatet för verksamhetsåret uppgår till 14 712 tkr (22 931
tkr) efter skatt. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 195
677 tkr (180 965 tkr). Soliditeten uppgår till 9,2 % (9,7 %).
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Översikt resultat och ställning
KONCERNEN

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2020

2019

2018

2017

405 446

388 328

369 682

354 577

30 962

36 961

14 150

14 622

2 298 768

2 044 054

1 814 191

1 645 845

Balanslikviditet (OT/KS) %

6,9

4,5

5,6

6,4

10,9

11,3

11,2

11,8

50

51

53

51

2020

2019

2018

2017

343 489

329 346

307 645

296 158

Soliditet (EK/TK) %
Antal anställda

MODERBOLAGET

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

23 367

30 487

12 157

10 779

2 116 300

1 859 210

1 630 037

1 485 047

Balanslikviditet (OT/KS) %

6,9

3,8

6,6

6,6

Soliditet (EK/TK) %

9,2

9,7

9,7

10,1

Antal anställda

46

47

49

47

2 070

1 983

1 938

1 917

481

306

306

306

Area bostäder

127 283

117 041

114 819

113 110

Area lokaler

236 284

235 050

230 072

230 474

Balansomslutning

Antal förvaltade lägenheter
Varav servicelägenheter

EGET KAPITAL

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget
kapital inkl
årets resultat

Totalt

40 000

15 330

175 529

230 859

Koncernen
Belopp vid årets ingång
Utdelning enligt stämmobeslut
Påverkan på grund av ändrad skattesats
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

0

0

15

15

20 147

20 147
251 021

40 000

15 330

195 691

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

40 000

15 330

102 704

22 931

180 965

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt beslut av bolagstämma

22 931

-22 931

0

Utdelning enligt stämmobeslut

0

0

0

Årets resultat

0

14 712

14 712

125 635

14 712

195 677

Belopp vid årets utgång

40 000

15 330

Antalet aktier var 2020-12-31 400 000 st

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de vinstmedel som står till förfogande, 140 347 tkr, varav årets resultat 14 712 tkr,
disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

140 347 tkr

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt
kassaflödesanalyser med noter.
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Resultaträkning (tkr)
RESULTATRÄKNING

Noter
1

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

2

405 446

388 328

343 489

329 346

11 258

17 218

10 606

16 018

416 704

405 546

354 095

345 364

-188 919

-181 866

-161 406

-152 866

-23 435

-23 661

-20 211

-20 491

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Driftskostnader
Övriga externa kostnader

3

Personalkostnader

4

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

5

-34 354

-36 651

-30 910

-33 059

-97 451

-87 990

-78 533

-72 031

-7 200

-5 462

-7 200

-5 462

-351 359

-335 630

-298 260

-283 909

65 345

69 916

55 835

61 456

270

96

235

91

-34 653

-33 051

-32 703

-31 059

-34 383

-32 955

-32 468

-30 968

30 962

36 961

23 367

30 487

-9 681

-10 355

-8 655

-7 556

-1 134

1 337

0

0

20 147

27 943

14 712

22 931

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat

6
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Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR

Noter
1

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

7

0

0

0

0

Byggnader och mark

8

1 990 001

1 729 809

1 810 202

1 554 031

Inventarier, verktyg och installationer

9

2 696

2 783

2 497

2 466

10

255 283

276 422

251 687

267 338

2 247 980

2 009 014

2 064 386

1 823 835

5 000

5 000

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

20, 21

Andra långfristiga värdepappersinnehav

11

40

40

40

40

Uppskjuten skattefordran

12

21 438

22 608

19 750

21 178

Andra långfristiga fordringar

13

382

472

382

472

21 860

23 120

25 172

26 690

2 269 840

2 032 134

2 089 558

1 850 525

1 077

2 148

289

932

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

8 912

3 245

8 831

2 491

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 408

2 802

3 406

2 789

13 397

8 195

12 526

6 212

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

15 531

3 725

14 216

2 473

28 928

11 920

26 742

8 685

2 298 768

2 044 054

2 116 300

1 859 210
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Balansräkning (tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Noter
1

Eget kapital

22, 23

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

Bundet eget kapital
Aktiekapital

40 000

40 000

40 000

40 000

Övrigt tillskjutet kapital

15 330

15 330

15 330

15 330

55 330

55 330

55 330

55 330

195 691

175 529

0

0

Balanserad vinst eller förlust

0

0

125 635

102 704

Årets resultat

0

0

14 712

22 931

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Annat eget kapital inkl årets resultat

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

195 691

175 529

140 347

125 635

251 021

230 859

195 677

180 965

Avsättningar
Övriga avsättningar

14

0

1 000

0

1 000

Avsättning för uppskjuten skatt

15

183

227

0

0

183

1 227

0

1 000

1 630 825

1 547 425

1 535 000

1 451 600

1 630 825

1 547 425

1 535 000

1 451 600

281 461

147 364

264 419

120 637

46 311

54 516

43 607

46 301

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

16

Skulder till kreditinstitut m.fl.
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

17

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

18

0

0

409

250

7 543

4 574

6 539

4 167

17 873

17 493

17 022

16 953

63 551

40 596

53 627

37 338

416 739

264 543

385 623

225 646

2 298 768

2 044 054

2 116 300

1 859 210
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Kassaflödesanalys (tkr)
INDIREKT METOD

Noter
1

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

19

Den löpande verksamheten
30 962

36 961

23 367

30 487

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöder m.m.

Resultat efter finansiella poster

97 451

87 449

78 514

71 618

Betald skatt

-6 720

-5 584

-4 855

-4 500

121 693

118 826

97 026

97 605

Förändring av kortfristiga fordringar

-5 202

4 685

-6 314

6 850

Förändring av kortfristiga skulder

14 129

-5 613

12 825

-1 909

130 620

117 898

103 537

102 546

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-252 999

-127 212

-235 666

-106 825

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

9 542

0

2 232

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

90

-242

90

-242

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

-252 909

-117 912

-235 576

-104 835

134 096

2 577

143 782

3 837

0

-572

0

-572

134 096

2 005

143 782

3 265

11 807

1 991

11 743

976

3 725

1 734

2 473

1 497

15 532

3 725

14 216

2 473

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nettoförändring checkräkning
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Summa likvida medel vid årets slut
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NOT 1
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Moderföretaget och koncernen tillämpar samma
redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.
INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
KONCERNREDOVISNING
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.
Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade
marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget,
samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt
har mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt innehar det
bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma
företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla
ekonomiska fördelar.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner
mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i
sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte
transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.
Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den
förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten
redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balansräkningen.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden
med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar		
Markarbeten				2,5%
Tak - tegel/plåt				2,0%/2,5%
Fasad - tegel/puts eller trä			
1,25%/2%

Tak - tegel/plåt 				
33,3%
Fasad - tegel/puts eller trä 			
33,3%
Tvättstuga, badrum 			
33,3%
Kök 					33,3%
Balkong, fönster entreer portar m.m. 		
33,3%
Övrigt invändigt bygg 			
33,3%
VA, VVS Vent, kyl och processmedia m.m.
4%
Tele och datasystem, elsystem 		
33,3%
Transportsystem, hissar m.m.		
2,5%
Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna
har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande
del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer
och underhåll redovisas som kostnader.
Pågående arbeten
Pågående ny- till eller ombyggnationer värderas till direkta
anskaffningskostnader. Projekt som inte fullföljs kostnadsförs.
Fastighetsvärdering
Bolaget gör en årlig värdering av fastigheterna baserat på en
kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkastningskrav. Värderingen är utförd i analysverktyget Datcscha enligt
avkastning- och ortsprismetod.
Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital
kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Derivatinstrument
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid
förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dess risker/
möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att
när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta
förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhantering är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.
Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle
uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsväde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå
om man istället valt att använda långa räntebindningar på de
enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m.
sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att
löpande elimineras.
Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat,
bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte
redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk
relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten.
Säkringsförhållandet skall vara effektivt och dokumenteras när
säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild
dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier och
mål för riskhanteringen.
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OFFENTLIGA BIDRAG
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt
och säkert att bidraget kommer att erhållas och företaget
				201231		191231		 kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget.
Inom 0-1 år		
261,6 		
251,6
Bidrag avsedda att täcka investeringar i materiella eller immaInom 1-2 år 		
195		
20
teriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaffInom 2-3 år 		
185		
195
ningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
Inom 3-4 år 		
200		
185
Inom 4-5 år 		
200		
200
I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs,
Inom 5-6 år 		
0		
200
intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för att erhålla
Inom 6-7 år 		
0		
0
bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga
Inom 7-8 år 		
150		
100
värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Inom 8-9 år 		
200		
50
Inom 9-10 år 		
150		
200
AVSÄTTNINGAR
Summa			1 541,6		1 401,6
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man
som är hänförliga till räkneskapsåret eller tidigare räkneskapsår
KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA FORDRINGAR
och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som
sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt
ska infrias.
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
NYCKELTALSDEFINITIONER
LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
Nettoomsättning
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återsamt intäktskorrigeringar.
betalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets
Resultat efter finansiella poster
effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkResultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
ten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Balansomslutning
INKOMSTSKATTER
Företagets samlade tillgångar.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transakBalanslikviditet (%)
tion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteOmsättningstillgångar inklusive lager och pågående arbeten
effekter redovisas i eget kapital.
m.m. i procent av kortfristiga skulder.
Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil,
MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu
inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats
som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga
skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig
till obeskattade reserver.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar
och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena
på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från
andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.
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Noter (tkr)
NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

Bostäder

110 002

105 038

110 002

105 038

Lokaler

291 319

280 369

229 362

221 387

4 125

2 921

4 125

2 921

405 446

388 328

343 489

329 346

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

Garage och parkeringsplatser
Summa nettoomsättning

NOT 3 ARVODE TILL REVISORER

EY
507

576

328

402

Skatterådgiving

Revisionsuppdrag

0

0

0

0

Övriga tjänster

50

36

50

36

557

612

378

438

PWC och lekmannarevisior
Revisionsuppdrag

54

54

27

27

Summa arvode

54

54

27

27

Summa arvode

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på
bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter.
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Noter (tkr)
NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

Medelantalet anställda
Kvinnor

14

10

14

10

Män

36

41

32

37

Summa

50

51

46

47

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa

1 841

1 781

1 521

1 472

20 976

21 643

18 895

19 471

22 817

23 424

20 416

20 943

761

895

761

895

1 786

2 997

1 486

2 678

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Summa
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

6 913

7 209

6 177

6 464

9 460

11 101

8 424

10 037

32 277

34 525

28 840

30 980

27%

27%

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

73%

73%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

17%

0%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

83%

100%

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i relation till de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid:
Korttidsfrånvaro (1-59 dagar)

2,8

1,8

Långtidsfrånvaro (60-dagar)

1,8

0,2

Totalt

4,6

2,0

NOT 5 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

2020

2019

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen

0,2%

0,5%

Andel av årets totala försäljningar som skett från andra företag i koncernen

0,6%

0,6%
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Noter (tkr)
NOT 6 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

-9 681

-10 352

-7 226

-8 386

0

-3

0

0

-1 134

1 337

1 429

830

-10 815

-9 018

-8 655

-7 556

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Justering avseende tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt

30 962

36 962

23 367

30 488

Gällande skattesats

21,4%

21,4%

21,4%

21,4%

Skatt enligt gällande skattesats

-6 626

-7 947

-5 000

-6 525

Ej avdragsgilla kostnader

-338

-295

-337

-294

Ej skattepliktiga intäkter

88

88

88

87

0

-3

0

0

-3 306

-3 071

-2 226

-2 484

0

0

0

0

538

-72

249

27

Förändring av uppskjuten skatt

-1 171

2 138

-1 429

1 632

Skatt på obeskattade reserver

0

0

0

0

Redovisad effektiv skatt

-10 815

-9 018

-8 655

-7 556

Justering avseende skatter för föregående år
Skillnad bokföringsmässig, skattemässig avskrivning
Goodwill
Skattemässig vinst vid försäljning av fastighet

Effektiv skattesats

NOT 7 GOODWILL

Anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

34,7%

24,4%

24,7%

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

1 346

1 346

1 346

1 346

-1 346

-1 346

-1 346

-1 346

0

0

0

0

-1 346

-1 346

-1 346

-1 346

0

0

0

0

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

37,0%

Summa

Goodwill i samband med förvärvet av Tidningshuset i Katrineholm uppgår till ett bokfört värde om 0 tkr.
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Noter (tkr)
NOT 8 BYGGNADER OCH MARK

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

2 868 576

2 604 219

2 472 949

2 208 984

95 992

134 032

82 663

122 061

-11 423

-18 757

-6 744

-5 118

260 656

149 082

251 163

147 022

3 213 801

2 868 576

2 800 031

2 472 949

-1 090 603

-1 013 750

-877 694

-810 724

7 729

10 242

3 797

3 532

-92 002

-86 332

-74 708

-70 502

-1 174 876

-1 089 840

-948 605

-877 694

-48 924

-48 924

-41 224

-41 224

0

0

0

0

-48 924

-48 924

-41 224

-41 224

1 990 001

1 729 809

1 810 202

1 554 031

Redovisat värde

1 990 001

1 729 809

1 810 202

1 554 031

Verkligt värde

3 571 968

3 236 900

3 144 638

2 807 900

Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
Uppgifter om förvaltningsfastigheter

Bolaget övertog 2002 ett flertal fastigheter från Katrineholms kommun. Fastigheterna övertogs till bokförda värden. Bolaget följer de av Katrineholms kommun
fastställda avskrivningsplanerna för respektive fastighet. Bolaget övertog således även Katrineholms kommuns ursprungliga anskaffningsvärden respektive
ackumulerade avskrivningar vid beräkning av de planenliga avskrivningarna.
Bolaget gör en årlig värdering av fastigheterna baserat på en kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkastningskrav. Årets värdering har utförts i
analysverktyget Datscha enligt avkastning- och ortsprismetod med värdetidpunkt 31 december 2020. Värderingen är baserad på den externa värderingen som
V&P Valuation utfört tidigare i år. Marknadsvärdet är det pris som fastigheten sannolikt skulle betinga vid en försäljning på den öppna marknaden. Bokfört värde
är det värde en fastighet tas upp till i den egna balansräkningen, se ovan. Marknadsvärdet jämförs med det bokförda värdet per respektive fastighet. Är marknadsvärdet lägre än det bokförda värdet på en enskild fastighet skall nedskrivning ske.
NOT 9 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

11 682

11 336

10 583

9 985

889

1 153

889

1 153

0

-807

-0

-555

12 571

11 682

11 472

10 583

-8 899

-8 564

-8 117

-7 911

0

559

0

559

-976

-894

-858

-765

-9 875

-8 899

-8 975

-8 117

2 696

2 783

2 497

2 466

Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Noter (tkr)
NOT 10 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

Ingående anskaffningsvärde

276 422

233 477

267 338

230 749

Inköp

239 517

319 190

235 513

218 708

Aktiverade byggnader

-260 656

-276 245

-254 164

-182 119

Summa

255 283

276 422

251 687

267 338

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

40

40

40

40

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

Belopp vid årets ingång

22 608

21 308

21 179

20 348

Under året återförda belopp

-1 429

0

0

0

259

1 300

-1 429

830

21 438

22 608

19 750

21 178

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

472

230

472

230

0

362

0

362

-90

-120

-90

-120

382

472

382

472

NOT 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Andelar i HBV

NOT 12 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Koncernen och moderbolaget

Årets avsättningar
Belopp vid årets utgång

NOT 13 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

NOT 14 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Den avsättning om 1 000 tkr som belastar balansräkningen och resultatet under 2019 avser en sanktionsavgift gällande vissa åtgärder som påbörjades
innan tekniskt samråd genomförts inför uppförandet av det nya parkeringshuset vid järnvägsstationen i Katrineholm.

NOT 15 UPPSKJUTEN SKATT

Koncernen
2020

Koncernen
2019

227

272

Under året återförda belopp

-227

-272

Skatt på obeskattade reserver

183

227

Summa

183

227

Belopp vid årets ingång
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Noter (tkr)
NOT 16 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

1 630 825

1 547 425

1 535 000

1 451 600

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

NOT 17 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

640 000

250 000

600 000

190 000

Utnyttjad kredit uppgår till

281 460

147 364

264 419

120 637

Moderbolaget
2019

Koncernen är ansluten till ett koncernkonto där Katrineholms kommun är kontohavare gentemot kreditgivande bank.
Inga säkerheter har ställts för kreditlimiten eller utnyttjat belopp.
NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Upplupna löner och semesterlöneskulder

1 408

1 120

1 314

976

533

415

495

359

12 586

13 019

11 902

12 379

Upplupna sociala avgifter inkl skatter på pensionskostnader
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyresintäkter

33 355

9 687

26 265

8 871

Upplupna driftskostnader

10 525

10 611

9 297

9 412

5 144

5 744

4 354

5 342

63 551

40 596

53 627

37 338

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

NOT 19 RÄNTOR OCH UTDELNINGAR

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Summa

270

96

235

91

-34 653

-33 051

-32 703

-31 059

-34 383

-32 955

-32 468

-30 968

2020

2019

NOT 20 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Ingående anskaffningsvärden

5 000

5 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000

5 000

5 000

5 000

Utgående redovisat värde

NOT 21 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

Katrineholms Industrihus AB

100%

100%

5 000

5 000

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

Katrineholms Industrihus AB

556069-1510

Katrineholm

59 639

5 573
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Noter (tkr)
NOT 22 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

Antal A-Aktier

Antal aktier

Kvotvärde

400 000

100

NOT 23 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst

125 635

Årets vinst

14 712

Summa

140 347

Disponeras så att
I ny räkning överföres

140 347

Summa

NOT 24 STÄLLDA SÄKERHETER

Fastighetsinteckningar i eget förvar

NOT 25 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

140 347

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

176 778

176 778

104 718

104 718

Koncernen
2020

Koncernen
2019

Moderbolaget
2020

Moderbolaget
2019

428

454

386

412

Eventualförpliktelser
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13§ aktiebolagslagen
GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i

Katrineholms Fastighetsaktiebolag
Org nr 556011-0917

Jag har granskat Katrineholms Fastighetsaktiebolags verksamhet för år 2020.
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.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden nedan.
Under tidigare år har lekmannarevisorn påtalat de framtida riskerna och konsekvenserna med att inte
göra nödvändigt underhåll på de kommunala verksamhetslokalerna, vilket jag även i år vill påtala.
Under 2020 har underhållsnivån ökat något jämfört med 2019. Det är av vikt att bolagets underhållsnivå
fortsätter att öka och att bolagets styrelse återigen kommunicerar behovet av resurser för nödvändigt
underhåll och eventuella framtida konsekvenser av att ha för låga underhållsnivåer med ägaren,
kommunen, och tillika hyresgäst avseende dessa fastigheter. En hyresnivå bör sättas så att bolaget klarar
av nödvändigt underhåll avseende dessa fastigheter.
Jag bedömer, utöver ovan nämnda notering, 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 16 mars
mars 2021
2021

Jan-Olov Karlsson
Lekmannarevisor
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Mål
OMRÅDE

MÅLFORMULERING

MÅLUPPFYLLELSE

KUND
NKI Bostäder

Att vidmakthålla ett starkt
varumärke.

Resultatet är uppnått.

2018

75

2016
74
HISTORISK
2014
74
2011
72
MÅLUPPFYLLELSE
2008
73

75

ENHET

Mål:
NKI 75
År 2018

75

74

74

74

73

73

72
2018
2016
2014
2011
2008

65
64
61
61
52

71

KUND
NKI Kommunfastigheter

Att vidmakthålla ett bra varumärke. Tillhandahålla lokaler
till nytta för den kommunala
verksamheten till lägsta
möjliga kostnad.

Resultatet är uppnått.

66
64
62
60
58
56
54
52
2018
50
2016
2014
2013
2011

MEDARBETARE
Medarbetarindex

Engagerade medarbetare
genom fokus på värdeorden
och ett utvecklat ledarskap.

Målet är inte uppnått.

78
74
70
66
2020
2019
62
2018
2017
58
2016
54
50

2018

65

Öka underhållet på fastigheterna för att bibehålla
standarden i bostadsbeståndet.

Målet är inte uppnått.

2016

2014

2011

2008

Mål:
NKI 65
År 2018

64
61

61

52

74
74
61
70
69

2018

2016

74

74

2014

2011

70
149
139
165
158
125

2018

EKONOMI
Underhållsnivå
Affärsområde
Bostäder

Riktvärde starkt
varumärke 71

72

2008

69

2014

2013

2011

240
200
160
120

2020
2019
2018
2017
2016

80
40

149

139

2020

2019

73
64
47
78
63

165

Mål:
NMI 75
År 2018
Långsiktigt mål
Riktvärde 75

61

2016

Riktvärde starkt
varumärke 67

158
125

Mål:
Underhållsnivå
180 kr/m2
År 2020

0

EKONOMI
Underhållsnivå
Affärsområde
Kommunfastigheter

Öka det budgeterade
underhållet på fastigheterna
för att bibehålla standarden i
de kommunala verksamhetslokalerna.

Målet är inte uppnått.

2018

2017

2016

100
80
60

73

78
64

40

63

47

20
0
2020

39

2019

2018

2017

2016

Mål:
Underhållsnivå
80 kr/m2
År 2020

ÅRSREDOVISNING 2020 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER

Bostäder, lokaler, garage och parkeringsplatser
FASTIGHETSOMRÅDE

BOSTÄDER
antal

BOSTÄDER
yta

BOSTÄDER
medel-bly

BOSTÄDER
årshyra

LOKAL
antal

LOKAL
yta

GARAGE
antal

P-PLATS
antal

Renen 7, 8, 9

119

7 675

64

7 730 006

9

384

24

71

Sågen 1, 2

106

8 058

76

8 555 714

40

1 141

28

67

Pantern 2

129

6 606

51

6 965 521

9

525

12

62

16

944

59

886 324

1

10

0

0

Gjutaren 1, 2, 3, 4
Kontoristen 11

23

1 139

50

1 176 686

3

62

8

15

Pressjärnet 2, 3

117

6 585

56

6 484 847

4

98

0

80

Nybygget, Djulö 2:44
Hackan 6, 7, 8
Ekorren 4
Kärnan 11, 12, 13
Björktickan 4

53

290 556

0

0

0

0

69

9 247 575

10

1 387

40

149

7

654

93

162 576

1

506

0

5

109

8 418

77

8 808 063

18

1 297

30

106

0

0

0

0

1

371

0

0

109

6 440

59

6 941 556

6

497

17

51

Hästen 7

136

8 288

61

13 875 054

8

2 478

40

46

38

2 215

58

2 302 415

3

223

8

0

42

1 884

45

1 587 729

3

150

0

0

Videt 1 / Enen 2 / Sälgen

1

Tallen 1

87

6 186

71

6 300 673

36

758

22

51

Björken 2

13

897

69

777 340

1

75

0

10

Rosenbusken 11

33

2 172

66

2 256 828

26

5 873

63

0

Rosenbusken 12

82

5 785

71

7 035 158

5

420

0

52

Kajan 1 / Kondoren1

70

3 990

57

4 614 676

4

274

35

24

Humlen 10

13

1 027

79

1 135 024

4

1 973

0

0

Humlen 11, 12, 13, 14

31

2 232

72

2 485 332

1

52

0

54

Vitsippan 12

4

256

64

281 760

0

0

77

35

Triangeln 5

9

478

53

467 856

3

318

0

0

Triangeln 12

8

416

52

382 928

1

81

0

0

Kvadraten 1

28

1 806

65

1 797 423

1

15

0

5

Triangeln 9, 10
Valmannen 4

7

593

85

485 424

0

0

0

0

18

1 011

56

965 724

0

0

7

0

Vallgården 3

6

386

64

380 900

0

0

3

0

Forssjökvarn 1:37

6

360

60

351 492

1

44

0

0

Forssjökvarn 1:73 1

6

415

69

345 768

0

0

0

0

kallhyra

Hillersta 1:79 1

9

659

73

439 707

0

0

10

0

kallhyra

Lida 8:2

4

262

66

277 896

0

0

0

0

Lida 7:1

4

232

58

222 528

0

0

0

0

8

564

71

479 328

0

0

8

0

4

262

66

276 240

0

0

0

0

Klubbetorp 5:93

16

988

62

901 287

2

50

0

0

Klubbetorp 5:23

11

545

50

506 925

1

86

0

0

Klubbetorp 5:23

6

565

94

345 363

0

0

0

0

1 566

100 042

64

108 533 791

199

19 138

432

883

Lidabacke 1:23

1

Lidabacke 1:52

SUMMA

2

214
8 835

Grenen 3, 4
Kastanjen 2

1

4
128

ANM

Kallhyra
Varm/kallhyra
Cykelförråd ingår bland lokaler i kv Sågen
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kallhyra
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kallhyra

ÅRSREDOVISNING 2020 AFFÄRSOMRÅDE BOSTÄDER

Bokförda värden 2020-12-31
FASTIGHET

URSPRUNGLIGT ANSKAFFNINGSVÄRDE
FÄRDIGSTÄLLD
ÅR

MARK

BYGGNAD &
MARKANL.

998 700

ACK.
AVSKRIVNINGAR

15 713 835

14 900 081

BOKFÖRT
VÄRDE

1 812 454

TAX.
VÄRDE TKR

Renen 7, 8, 9

1963-1965

48 185

Sågen 1, 2

1968-1969

1 182 700

67 075 746

19 162 876

49 095 570

44 046

Pantern 2

1987

2 486 000

43 135 666

13 821 842

31 799 824

47 578

Gjutaren 1, 2, 3, 4

1987

158 100

10 122 747

5 404 572

4 876 275

5 776

Kontoristen 11

1962

166 000

8 206 361

3 253 293

5 119 068

7 822

Pressjärnet 2, 3

1961

767 400

14 323 015

11 068 238

4 022 177

35 035

Nybygget, Djulö 2:44
Hackan 6, 7, 8
Ekorren 4
Kärnan 11, 12, 13

1900/2017

1 000

0

0

1 000

1 484

1970-1971, 1978

1 577 100

34 710 559

26 368 800

9 918 859

55 642

2002

551 700

9 293 776

2 482 257

7 363 219

0

1966-1967

1 718 600

102 812 789

57 919 281

46 612 108

50 253

Björktickan 4

1995

381 437

3 344 308

1 607 971

2 117 774

3 093

Grenen 3, 4

1963

784 900

51 967 773

12 136 050

40 616 623

45 349

1953,1958

4 619 000

273 261 107

31 861 941

246 018 166

120 985

1956

206 800

9 994 824

5 099 821

5 101 803

14 701

Hästen 7
Kastanjen 2
Videt1/Enen2/Sälgen1

1987

320 500

2 677 430

2 439 198

558 732

11 060

Tallen 1

1965

920 000

22 922 264

16 007 630

7 834 634

41 013

Björken 2

1987

256 000

1 465 308

1 444 552

276 756

5 097

Rosenbusken 11

1960,1988

2 921 000

71 483 663

39 629 675

34 774 988

45 539

Rosenbusken 12

1988

3 230 000

57 373 320

36 919 571

23 683 749

50 182

Kajan 1/Kondoren 1
Humlen 10
Humlen 11, 12, 13, 14
Vitsippan 12

1958-1959

543 400

26 633 123

15 788 645

11 387 878

29 938

2015

12 707 263

41 259 450

5 015 013

48 951 700

25 792

1995-1996

3 192 461

23 376 657

13 647 287

12 921 831

18 367

1989

650 001

3 886 175

388 114

4 148 062

2 715

Triangeln 5

1961

71 300

2 755 722

2 350 199

476 823

2 486

Triangeln 12

1987

328 600

2 337 115

2 324 251

341 364

1 675

Kvadraden 1

1969, 1979

419 600

5 755 137

4 409 053

1 765 684

7 304

Triangeln 9, 10

1989

543 100

5 706 738

4 422 717

1 827 121

3 625

Valmannen 4

1962

118 900

1 886 694

1 840 374

165 220

3 790

Vallgården 3

1991

150 500

3 092 345

2 234 209

1 008 635

1 680

Ramsta 1:118

1987

252 100

0

0

252 100

0

Forssjökvarn 1:37

1987

158 200

1 547 607

611 498

1 094 309

1 752

Forssjökvarn 1:73

1987

536 900

1 626 004

1 347 311

815 593

3 363

Hillersta 1:79

1987

174 800

641 961

560 205

256 556

2 620

Lidabacke1:23

1980

417 800

1 578 908

1 507 527

489 181

3 587

Lida 8:2 Lidabacke1:52

1987

469 400

1 767 431

1 767 431

469 400

1 708

Lida 7:1

1987

75 700

818 033

551 118

342 615

1 276

Klubbetorp 5:93

1987

670 020

3 127 805

2 063 966

1 733 859

5 972

Klubbetorp 5:23

1987

127 000

1 132 468

779 225

480 243

2 068

Klubbetorp 5:23

1989

SUMMA

505 300

3 705 373

3 515 489

695 183

0

45 359 282

932 519 236

366 651 381

611 227 137

754 266
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Lokaler, bostäder, garage och parkeringsplatser
FASTIGHETSOMRÅDE

BOSTÄDER
antal

BOSTÄDER
yta

SERV. LGH.
antal

SERV. LGH.
yta

LOKAL
yta

GARAGE
antal

P-PLATS
antal

Abborren 6

0

0

0

0

1 301

0

0

Backa 6:4

0

0

0

0

573

0

0

Bie 3:2

0

0

0

0

2 540

0

0

Björken 2 / Tallen 4

0

0

0

0

3 588

0

0

Djupet 3

0

0

0

0

32 798

0

0

Ekorren 4

0

0

0

0

7 057

0

0

Forssjökvarn 1:171

0

0

0

0

3 476

0

0

Gersnäs 3:55

0

0

0

0

2 740

0

0

Gersnäs 3:6

0

0

0

0

738

0

0

Granhammar 3:18

0

0

0

0

445

0

0

Guldregnet 3

0

0

40

1 426

3 553

0

0

Hillersta 1:99

0

0

0

0

3 387

0

0

Hinnäs 2:23

0

0

0

0

1 677

0

0

Igelkotten 1

84

5 400

40

1 320

11 737

2

0

Järven 3

0

0

0

0

14 905

0

0

Klubbetorp 5:93

0

0

21

673

3 051

0

0

Kvadraten 1

0

0

0

0

2 086

0

0

Kärven 1

0

0

0

0

913

0

0

Lasstorp 4:3

0

0

90

3 354

14 660

0

0

Lida 8:2

0

0

27

923

2 275

0

0

Liljan 3

0

0

0

0

2 366

3

16

Linjalen 12

0

0

0

0

1 008

0

0

Lokstallet 1

0

0

0

0

2 838

0

0

Lästen 4

0

0

0

0

15 426

0

0

Maskinisten 3

0

0

0

0

1 102

0

0

Mejseln 12

6

312

0

0

146

0

0

Mjölhullt 1:3

0

0

0

0

4 046

0

0

Mården 5

0

0

0

0

8 770

0

4

Måsen 1

0

0

0

0

977

0

0

Nejlikan 10

3

244

0

0

841

0

0

Nålen 6

0

0

0

0

2 177

0

0

Pantern 1

26

1 650

16

659

4 602

0

0

Plogen 5

0

0

152

7 582

9 782

0

0

Portsättaren 1

0

0

0

0

0

0

0

Resedan 4

0

0

0

0

11 032

0

0

Ringduvan 12

0

0

0

0

6 980

0

0

Skalunda 7:2

0

0

0

0

2 841

0

0

Skogsbrynet 2

0

0

58

2 377

7 295

0

0

Sköldinge-Ramsta

0

0

14

529

2 032

0

0

Sädesärlan 15

0

0

0

0

1 654

0

0

Tjädern 8

0

0

0

0

518

0

0

Trädgårdsmästaren 3

0

0

0

0

7 674

0

0

Tången 7

0

0

0

0

648

0

0

Vallen 2

0

0

0

0

6 431

0

0

Vallgården 3

0

0

23

792

2 997

0

0

Vispen 26

0

0

0

0

10 500

0

0

Örnen 3

0

0

0

0

1 675

0

0

119

7 606

481

19 635

229 818

5

20

SUMMA
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Bokförda värden 2020-12-31
FASTIGHETER

Abborren 6

FÄRDIGSTÄLLD
ÅR

2002

URSPRUNGLIGT ANSK. VÄRDE
MARK

776 000

ACK.
AVSKRIVNINGAR

BYGGNAD &
MARKANL.

3 113 229

2 404 131

BOKFÖRT
VÄRDE

1 485 098

TAXERINGSVÄRDE TKR

0

Backa 6:4

2002

212 000

4 431 287

2 108 400

2 534 887

0

Bie 3:2

2002

272 000

13 380 534

7 534 254

6 118 280

0

Bie 3:3

2002

177 000

9 598 163

3 547 258

6 227 905

0

Björken 2/Tallen

2002

1 102 000

23 474 838

8 671 154

15 905 684

0

Djupet 3

2002

9 200 000

135 487 836

65 077 399

79 610 437

0

Ekorren 4

2002

2 993 000

28 989 376

15 526 182

16 456 194

0

Forssjökvarn 1:171

2002

494 000

31 244 928

7 277 135

24 461 793

0
7 728

Gersnäs 3:23

2018

310 000

67 811 541

3 554 216

64 567 325

Gersnäs 3:6

1975

40 000

5 139 318

4 101 502

1 077 816

0

Granhammar 3:19

2002

257 536

2 336 179

1 913 401

680 314

0

Guldregnet 3

2002

1 668 000

58 172 488

19 694 804

40 145 691

0

Hillersta 1:99

2002

489 000

21 314 073

12 401 342

9 401 731

0

Hinnäs 2:23

2002

255 000

11 786 078

5 990 548

6 050 530

0
77 600

1987/1993

4 480 000

97 850 933

59 490 969

42 839 964

Järven 3

Igelkotten

2002

5 600 000

47 074 687

28 637 062

24 037 625

0

Karossen 3

2019

216 500

15 665 418

1 788 903

14 093 015

0

Katrineholm 5:1

2020

900 000

0

0

900 000

0

Klubbetorp 2:4, 5:93

2002

386 000

14 303 105

7 320 123

7 369 062

0

Kvadraten 1

2002

337 000

13 508 290

8 884 637

4 960 635

0

Kärven 1

1975

44 000

5 072 252

3 463 795

1 652 457

0

Lasstorp 4:3

2002

4 222 000

207 721 013

60 638 087

151 304 926

0

Lida 8:2

2002

465 000

26 025 620

11 092 359

15 398 261

0

Lokstallarna

2012

50 000

34 226 557

6 131 153

28 145 404

0
10 738

Liljan 3

2002

923 000

10 662 114

5 359 649

6 225 464

Linjalen 12

1971

75 500

5 586 284

2 397 523

3 264 531

0

Lästen 4

2002

3 781 000

97 016 042

31 259 784

69 537 258

3 434

Mjölhult 1:3

2002

456 000

23 158 849

16 273 953

7 340 896

0
31 800

Mården 5

2002

2 648 277

22 386 513

5 478 656

19 556 134

Måsen 1

2002

213 000

7 807 210

4 836 607

3 183 603

0

Nejlikan 10

2002

251 000

2 968 670

2 196 962

1 022 708

0

Nålen 6

2002

612 000

8 181 209

5 541 362

3 251 847

0

Mejseln 12

2009

985 000

15 399 271

4 613 250

11 771 021

0

Pantern 1

1992

3 035 900

49 012 192

28 792 217

23 225 875

0

Plogen 5

2002

3 329 000

269 336 681

20 455 165

252 210 516

0
3 069

Resedan 4

2002

3 258 000

48 142 970

25 266 077

26 134 893

Ringduvan 12

2002

1 936 000

42 392 284

12 489 347

31 839 937

0

Skalunda 7:2

2002

435 000

17 619 476

11 899 994

6 154 482

0

Skogsbrynet 2

2002

2 614 000

46 525 342

17 453 774

31 685 568

0

Sköldinge-Ramsta 2:118

2002

312 000

12 346 788

5 557 852

7 100 936

0

Sädesärlan 15

2004

374 400

4 155 923

1 765 246

2 765 077

0

Tegelbruket 5, 6

2002

48 000

0

0

48 000

0

Tjädern 8

2002

227 000

1 920 175

871 808

1 275 367

0

Trädgårdsmästaren 3

2002

3 251 000

77 274 064

28 413 900

52 111 164

0

Tången 7

2002

378 000

5 991 746

2 948 097

3 421 649

0

Vallen 2

2002

831 000

32 697 883

14 379 813

19 149 071

0

Vallgården 3

2002

456 000

16 438 606

7 443 315

9 451 291

0

Vispen 26

2002

3 633 000

34 051 229

17 085 939

20 598 290

0

Örnen 3

1974

97 900

24 246 756

3 149 651

21 195 005

0

69 107 013

1 753 046 104

623 178 485

1 198 974 632

134 369

SUMMA
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Styrelse

Roger Ljunggren
Ordförande
Ledamot sedan 2020

Lars Härnström (M)
vice Ordförande
Ledamot sedan 2019

Barbro Skogsberg (S)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2019

Berit Örtell (S)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2015

Bertil Carlsson (C)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2015

Mårten Grothérus (L)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2019

Gunnar Ljungqvist (S)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2019

Thomas Halvarsson (V)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2019

Cecilia Björk (S)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2017

Bo Johansson (M)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2016

Mica Vemic (SD)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2015
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Ledningsgrupp

Ingmar Eriksson
VD

Per-Åke Perman
Ekonomichef

Björn Johansson
Marknadschef

Tobias Lundqvist
Fastighetschef

Sandra Hjelm
Byggprojektchef

Staffan Källström
Administrativ chef
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Kvarteret Hästen.
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ÅRSREDOVISNING 2020

Kvarteret Rosenbusken.
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ÅRSREDOVISNING 2020

Affärsidé och uppdrag
KIAB erbjuder ändamålsenliga och flexibla lokaler
på rimliga villkor så att goda idéer och verksamheter
kan utvecklas inom kommunen.

KIAB bildades 1959 och hette ursprungligen Nävertorps Fastighets AB.
1983 bytte företaget namn till Katrineholms Industrihus AB, KIAB. Hos oss
finns moderna kontors-, industri- och lagerlokaler. Vi har ett brett utbud
för såväl små företag som stora industrier och anpassar också lokaler efter
kundernas önskemål. Sedan 2007 har de kommunägda bolagen KIAB
och KFAB gemensam administration och företagsledning.

Vårt uppdrag är att förvärva fastigheter utifrån ett samhällsekonomiskt
perspektiv. Vi ska även avyttra fastigheter när det behövs av ekonomiska
skäl eller andra förutsättningar. Vårt ägande ska vara aktivt och inriktat
på utveckling och förädling. På ett professionellt sätt ska vi förvalta och
utveckla våra egna fastigheter. När ekonomiska förutsättningar eller
andra möjligheter finns ska vi också bygga nya lokaler.

1

ÅRSREDOVISNING 2020

Vd har ordet

2020 har varit ett mycket udda år präglat
av den pågående pandemin. KIAB har haft
ett fall av Covid-19 och utifrån den lilla
personalstyrkan om totalt fyra personer
drabbas därför KIAB extra allvarligt vid
längre frånvaro.
Pandemin har under året svept fram i två
omgångar med en liten viloperiod under
sommaren för att på nytt ta fart under
hösten. Förhoppningen är att Sverige
under 2021 kommer igång med vaccinering
av i första hand riskgrupperna för att sedan
gå vidare med övriga svenska medborgare.
Pandemin har påverkat KIAB genom att
våra nuvarande kunder och eventuellt
nya kunder blev försiktigare. En mer avvaktande inställning har intagits i beslut
om etablering och expansion, dock finns
undantag.

Dafo Vehicle har etabletat sig vid Sothönan
och flyttade in i nyrenoverade lokaler under
hösten. KIAB har anpassat och byggt om ca
4 500 kvm till bra och ändamålsenliga lokaler
för deras verksamhet. En annan hyresgäst
som fått nya lokaler är Din Vet. Invigningen
av deras nya lokaler skulle ske under mars
men fick ställas in på grund av Covid-19.
Under året har Din Vet:s verksamhet gått
mycket bra och KIAB är nu klara med arbetet
av etapp 2. Planer finns även för en utökning
genom etapp 3.
En fastighet som genomgått en ansiktslyftning utvändigt och omfattande ombyggnadsarbeten invändigt är Stinsbostaden.
Nu finns en riktigt fin lokal centralt belägen
att hyra. KIAB arbetar för att hitta rätt
hyresgäst som ytterligare kan lyfta fastigheten med en verksamhet som blir stabil
och bra.
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Under kvartal två bestod arbetet till stor
del av att möta kundernas likviditetsproblem. Vi jobbade mycket med anstånd i
och med statens stöd till vissa verksamheter under kvartal två. Efter redovisning från
de berörda hyresgästerna erbjöd vi efter
prövning och analys av företagens ekonomi
anstånd med 50 procent av hyran i de fall
de uppfyllde villkoren för stödet. En av
förutsättningarna var att de aktuella företagen hade rätt SNI kod. För dessa skrev vi
avtal om 50 procents rabatt på hyran varav
staten stod för halva rabatten. Under december har KIAB erhållit den statliga delen av
stödet.
Resultatet för året är fortsatt riktigt bra,
5,6 mkr. Soliditeten passerar 30 procent
som jag ser är en bra nivå. KIAB står därför
på en stabil ekonomisk grund vilket är viktigt
för bolagets framtid.
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KIAB har en god uthyrningsgrad, men en
lokal kan snabbt bli vakant och kan därmed
påverka ekonomin negativt.

Ingmar Eriksson

Ingmar Eriksson, vd

Jag vill avslutningsvis tacka personalen för
ett stort engagemang och driv för att skapa
de bästa förutsättningarna för bolagets
utveckling. Tack för det gångna året och
jag hoppas att vi tillsammans framöver kan
fortsätta att lyfta KIAB till nya höjder.
Katrineholm mars 2021
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Ett stabilt och bra läge
för KIAB inför 2021
Ett alldeles speciellt år går mot sitt slut. Katrineholms Industrihus AB har givetvis också
påverkats av coronan men fastighetschefen Magnus Österberg balanserar upp
bilden och ser framåt med tillförsikt.
– Jag tycker att läget är stabilt och bra för
vår del. Det är klart att det varit en orolig
tid med pandemin men så långt har vi klarat
oss bra utan konkurser även om det är 4–5
företag som har haft det kämpigt. Sedan får
vi se hur det blir nästa år och hur situationen påverkas av att vaccinet kommer.
– Vi har en uthyrningsgrad på 94,6 procent
vilket är jättebra. De enda större lokaler vi
egentligen har lediga är 3000 kvm i kvarteret Rådmannen. Till dem finns inga utvändiga ytor tillgängliga så de är lite svåruthyrda
eftersom de då saknar parkeringsplatser
men också ytor för lastning och lossning.
Området är därför, och genom sitt centrala
läge, inte lämpligt för logistikföretag.
– Rådmannen var tidigare ett rent industriområde med Ericsson och Elektro Standard
men inget av det är kvar. Istället är husen
fyllda av annan verksamhet sedan Socialförvaltningen och Service- och Teknikförvaltningen flyttat hit. Ericssons lokaler
innehåller numer vårdcentral och skola och
på området finns också bland annat El &
Säkerhet och Katrineholms Padel.
Skulle behovet uppstå och man behöver
bygga nytt så finns det mark som snabbt
kan byggas på, berättar Magnus Österberg.
– Ja, och kommunens avdelning för Näringsliv jobbar också hårt för att det ska finnas
mer industrimark. Men hittills har vi lyckats
lösa alla hyresförfrågningar med lokalytor vi
redan har tillgängliga och vid nybyggnationer
vill företagen gärna äga lokalerna själva.
Efterfrågan på lokaler har varit stor de
senaste åren. Katrineholm har blivit en attraktiv ort att etablera sig på och trycket har
varit hårt på Magnus och hans personal.
– Kanske har det lugnat ner sig lite i och
med coronan. Man vet ju inte riktigt vart

det bär iväg och företagen avvaktar utvecklingen. Men det är inte helt nattsvart och
kommer det ett fungerande vaccin är jag
övertygad om att det kommer att sparka
igång igen.
– För vår del handlar mycket av arbetet
om att hitta lokaler och lösa företagens
behov av anpassningar så att lokalerna blir
ändamålsenliga. En del behöver större,
andra mindre och det gäller att pussla med
förutsättningarna vi har till förfogande. Det
handlar om allt från övergripande planering
sett över flera år ner till detaljer som rörlösningar på toaletter.
– Vi har också jobbat mycket med att energibesikta alla fastigheter. Vi bokför alla
våra fel och brister och under 2021 ska
vi åtgärda det sista. Vi har därmed med
råge uppnått det nationella energimålet att
sänka energiförbrukningen med 20 procent.
Under året har det gått lite långsammare
eftersom vi inte kan springa runt hos hyresgästerna hur som helst under coronatider
men ambitionen är som sagt att vi ska vara
klara under det kommande året.
Det löpande underhållsarbetet är också viktigt och här lägger KIAB ner stora resurser.
– Vi har under ett antal år satsat 10 miljoner kronor per år på planerat underhåll,
berättar Magnus. Fram till 2025 yttrar det
sig bland annat i att vi kommer att lägga om
en hel del yttertak. När elektronikindustrin
var som hetast för 25 år sedan färdigställdes många lokaler med papptak. De håller
ungefär så här länge och det är dags att se
över dem.
– Vi kommer också att byta plåttaket på
Köpmangatan 3. I det huset kommer vi i
samband med det arbetet också att förbereda för att värmeisolera vinden för att
senare kunna bygga nya kontorslokaler.

4

Efter nyår börjar vi dessutom att byta över
200 fönster vid Värmbols industriområde,
något som det är stort behov av eftersom
de är i dåligt skick.
Att se efter de yttre fasaderna på husen
är också nödvändigt och här har ett stort
arbete gjorts under ett antal år. Magnus
tycker det är viktigt att det är fint i Katrineholm och här har KIAB en viktig roll att fylla.
– Husen ska se snygga ut när man åker
igenom stan och vi vill vara en god förebild.
Det är viktigt att kunna erbjuda vackra
miljöer. Fasaderna ska vara snygga och vi vill
vara ett fastighetsbolag som både vi själva
och Katrineholmarna kan vara stolta över.
Vi har gjort stora insatser för att lyfta våra
exteriörer, det är viktigt för oss som bor
här men också för fastighetsbolaget. Annars
får vi inte den uthyrningsgrad som vi har.
Magnus Österberg är nöjd med den utveckling som KIAB har haft och vill fortsätta
på den inslagna vägen.
– En stor del i framgången är att vi har
ordning och reda på våra installationer och
utemiljöer. Därmed har vi också koll på våra
fel och brister så att vi kan åtgärda dem.
Vi omsätter nästan 65 miljoner kronor
och förvaltar 22 industrifastigheter. Det är
många som har sin dagliga sysselsättning i
våra lokaler och är beroende av att vi gör
ett bra jobb.
– Vi känner också uppskattning för det
vi gör. Vid senaste NKI-undersökningen
kom vi trea i Sverige bland företag som
förvaltar kommersiella fastigheter. Vi är inte
så många som jobbar här men vi försöker
skapa en lite familjär känsla med våra hyresgäster. Vi vill vara lättillgängliga och de ska
veta vem de ska vända sig till i olika frågor.
Och det känns som att hyresgästerna uppskattar det.
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Magnus Österberg, Fastighetschef KIAB.
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Nya lokaler ger
Ernst & Young
nya möjligheter
I januari gick flyttlasset för Ernst & Young i Katrineholm. Då byttes kontorslokalerna på
Drottninggatan mot nyrenoverade lokaler i korsningen Fredsgatan/Kungsgatan
där tidigare Holmbergs Tryckeri huserat.

Ernst & Young i Katrineholm är en del av
Ernst & Young AB, ett svenskt bolag som
ingår som medlemsföretag i det brittiskt
ägda Ernst & Young Global Ltd. Det engelska bolaget fungerar som ledningsorgan
för den globala EY-organisationen men
erbjuder inga kundtjänster. För det ansvarar
medlemsföretagen som enskilda juridiska
enheter.
Mikael Berlin är kontorschef för EY Katrineholm och han anger två huvudskäl till
flytten.
– Våra tidigare lokaler var ganska gamla och
slitna så något behövde ändå göras. Sedan
har Ernst & Young centralt ett koncept,
dels för hur kontoren ska se ut, men också
hur mycket kontorsyta som det ska finnas
per anställd och här satt vi med för stora
lokaler. EY jobbar också med öppna kontorslandskap och tidigare hade vi enskilda
rum. Lokalen vi har nu är fortfarande lite
för stor men den är så pass bra att det
accepterades.
Förändringen började planeras i januari/
februari 2019. Renoveringen av de nya lokalerna sattes igång efter sommarsemestern
och sedan gick det fort.
– Vi flyttade in den 21 januari och jag tycker
att känslan nu är bra, säger Mikael. Vi har
fått fler mötesrum och det finns också telefonrum och samtalsrum. Det innebär att
det blir en mer aktivitetsbaserad kontorsyta
som är ganska väl avgränsad.

En stor förändring för de anställda är givetvis att de enskilda kontorsrummen bytts ut
mot ett öppet landskap.
– Innan vi flyttade fanns det två läger kring
det här med öppet landskap. De yngre
kanske var lite mer nyfikna medan de äldre
kände sig mer trygga med egna rum. Nu
har jag känslan av att de flesta tycker det är
bra, säger Mikael.
– Man lär sig efter hand att i ett öppet
kontor måste man ha respekt för varandra
så att man inte avbryter en kollegas samtal
eller jobb, men mycket av det är en vanesak.
Kontor i dag formas efter företagens och
personalens behov och här har den digitala
utvecklingen förändrat förutsättningarna.
– Min dator är ju egentligen mitt kontor. Vi
jobbar digitalt och använder inte pärmar
som man gjorde förr så kontorsytorna blir
mindre och mer ändamålsenliga i dag, förklarar Mikael.
Likväl som EY arbetar med sina kunders
ekonomi för att göra den så effektiv som
möjligt, ser man givetvis till att själv leva
efter samma devis. Det är en tuff konkurrens i branschen.
– Tittar vi på de stora bolagen i landet och
även världen, så är de förutom Ernst &
Young också PwC, Deloitte, Grant Thornton och KPMG. Nu finns ingen av dem i
Katrineholm men här finns det flera andra
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duktiga aktörer. Vi har haft lyckan att ha en
duktig och engagerad personal och det har
varit viktigare än att ha ett starkt namn i
ryggen, säger Mikael.
– Det är tufft att hitta kvalificerad personal och är vi glada över att vi inte har haft
så stor personalomsättning här som man
kanske har i andra städer. Vi är ett bra gäng
och har en bra personalkemi som sträcker
sig över generationsgränserna.
– I den här frågan spelar också de nya lokalerna in. För en presumtiv nyanställd direkt
från universitetet är det roligare att presentera de här lokalerna än att visa upp oss
där vi var tidigare. De lokalerna hade hängt
med länge. Det är inte bara en bättre och
luftigare miljö, vi har också andra tekniska
förutsättningar med wifi och möjlighet till
videokonferens.
När det gäller kundstocken har EY en stor
spridning, allt ifrån enmanskonsulter till
stora kunder med många anställda.
– Det speglar egentligen företagssituationen i Katrineholm och majoriteten av våra
kunder är ägarledda företag. Generellt har
vi en hög kompetens inom skattefrågor och
det är ju frågor som ligger ägare varmt om
hjärtat. Vårt primära tjänsteutbud i Katrineholm är revision, rådgivning, redovisning
och skatt, avslutar Mikael Berlin.

ÅRSREDOVISNING 2020

Mikael Berlin, kontorschef för Ernst & Young i Katrineholm.
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Magdalena och Susanna
fann varandra –
öppnar veterinärklinik
tillsammans
I slutet av mars 2020 begåvas Katrineholm med ytterligare en veterinärklinik.
Då slår Magdalena Jaszczak och Susanna König upp portarna till Din Vet i Katrineholm.
I lokaler där det tidigare vårdats STCC-bilar kommer det nu istället att vårdas husdjur.

Magdalena Jaszczak är veterinär och Susanna
König är djursjukskötare. De har en bakgrund tillsammans på Anicuras veterinärklinik dit Magda kom i februari 2018.
– Jag kom till Sverige från England där jag
hade jobbat som veterinär, berättar Magda.
– Jag var ansvarig sköterska på operationsavdelningen. Vi kom bra överens och vi
kände att det var roligt att jobba ihop, säger
Susanna.
Susanna hade jobbat på veterinärkliniken
sedan 2003. För fem år sedan blev den
uppköpt av Anicura, men Per Arvidsson
som byggt upp stationen var kvar fram till
december 2017.
– Sedan blev det en ny organisation och
en annan struktur på det hela. Jag tyckte
att det inte passade mig så jag sade upp
mig i april förra året, säger Susanna. Jag
slutade i månadsskiftet juni/juli och jag
kände att jag behövde hitta tillbaka till ett
roligare sätt att jobba. I samma veva fick
jag möjlighet att jobba som konsult på en
klinik i Gnesta.

– Jag kände nog också att det blev en liten
besvikelse med Anicura så jag slutade där
efter semestern. Jag kände också att jag vill
jobba vidare med Sanna så jag följde efter
henne till Gnesta, berättar Magda.
Steget från att dagligen pendla till Gnesta
och att starta eget i Katrineholm var inte
så långt.

också en trygghet i satsningen för vi visste
vad vi kunde göra och att marknaden fanns
där. Vi kan attrahera med god kunskap och
lägre priser som vi känner att vi kan stå för.
Vi behöver ju bara försörja oss själva i bolaget och inte en massa andra.
När beslutet om att starta var taget gick
resten fort.

– Jag var framme vid att jag måste bestämma mig för vad jag ville göra. Skulle jag
byta bransch och satsa på något annat eller
landa i mitt yrke fast på en annan plats?
Samtidigt satt jag och Magda i samma bil på
väg till jobbet en timme på morgonen och
en timme på kvällen, och det är klart att vi
pratade med varandra, säger Susanna.

– Vi började med att leta efter en bra lokal
och den fann vi fort, säger Susanna.

– Man kan pendla till jobbet hela livet, men
det blir jobbigt efter ett tag, fyller Magda i.

– Vi såg direkt framför oss var lab och
operationsrum skulle ligga. Dessutom är
det bra omgivningar. Vägg i vägg med vår
verksamhet är det en tjej som håller på
med djurrehab och på andra sidan är det
en hundbutik, förklarar Susanna.

– Vi kände båda att vi vill ha stort inflytande över hela vårdbiten när vi jobbar, så
vi började prata om att starta själva, säger
Susanna. Min man har ett eget företag där
jag sköter bokföring och fakturering, så den
biten var inget som skrämde oss. Vi kände
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– Vi ville inte vänta och som tur var hade
KIAB en bra lokal på Mejerigatan, säger
Magda. Vi var och tittade på den redan dagen efter vårt första samtal och det kändes
bra på en gång.

Det var viktigt att hitta lokaler med rätt
möjligheter.
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Magdalena Jaszczak, veterinär och Susanna König, djursjukskötare, startar Din Vet i Katrineholm.

– Börjar man med enklare behandlingar så
behöver man inte så mycket, men vi vill ju
kunna göra allt så vi behöver större lokaler,
säger Susanna.
Nu iordningställs därför 250 kvadratmeter
med reception, två mottagningsrum, lokal
för röntgen och ultraljud, lab, hundstall och
kattstall, operationsrum för tandvård och
operationsrum för sterila ingrepp. Det finns
också ett infektionsrum med egen ingång
för att minska infektionsrisken.
Personalutrymmen med fikarum, duschar
och omklädning finns också. Administrationen görs av Susanna hemifrån, i alla fall till
att börja med.
De har också tagit höjd för att verksamheten med tiden kan växa. Mellan behandlingslokalerna och personalutrymmena finns
ytterligare 200 kvadratmeter yta som Din
Vet disponerar och som kan iordningställas
senare.
– Vi har 450 kvadratmeter men 200 av dem
är vår tillväxtzon. Det finns expansionsmöjligheter, förklarar Susanna upplägget.

Snart är lokalerna klara och de ska då fyllas med verksamhet och personal. De har
annonserat efter folk via Facebook. Magda
är veterinär och Susanna djursjukskötare.
Nu behöver de direkt en djurvårdare och
sedan ytterligare en djurvårdare på tillväxt.
– Vi vet ju inte hur mycket vi kommer att
ha att göra. Responsen på våra annonser
var enorm, vårt första inlägg sågs av 12
000 människor, säger Susanna, som också
konstaterat att det är en liten trend att det
öppnar mindre veterinärkliniker.
– Det är förmodligen en reaktion på de
storas utveckling, säger hon.
Det är inte bara arbetskraften som hittas
via sociala medier. Kunderna nås där också
och Facebook är marknadsföringskanalen
de använder i första hand.
– Men vi kommer också att annonsera i
samband med öppningen i slutet av mars,
säger Susanna.
– Djurägare pratar också med varandra och
många känner igen oss sedan tidigare, säger
Magda.
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– Vi kan också locka kunder från andra
städer och då spelar självklart priset en roll.
Vi kan till exempel jämföra priset på en
operation som i Stockholm kostar 50 000
kronor och som i Gnesta kunde göras för
halva priset. Där någonstans kan vi också
ligga, säger Susanna.
Kontrakten på lokalen är påskrivna och
byggnadsarbetena är i full gång. Nu finns
det ingen väg tillbaka.
– Det är både häftigt och roligt och vi ser
verkligen fram emot öppningen, avslutar
Susanna.
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Nya lokaler för
Trafikverket ger
kortare kö till
förarprov
Den som vill ta körkort i dag får räkna med att ställa sig i kö för både uppkörning och teoriprov.
För boende i västra Sörmland utförs teoriproven i Eskilstuna medan körprovet utförs i Katrineholm.
Med tillgång till nya lokaler hoppas Katarina Törnberg, enhetschef för förarprov på Trafikverket
i Eskilstuna att man snabbare ska kunna beta av köerna till uppkörningen.

– Vi har stor kö för uppkörning just nu på
grund av pandemin eftersom vi måste hålla
igen lite för instruktörernas skull. Vi ligger
på 80 procent i kapacitet men det var kö
redan innan, förklarar Katarina det ökade
lokalbehovet.
Uppkörning kan bokas genom trafikskolor eller privat. I det sistnämnda fallet kör
man upp i Trafikverkets egna bilar som
har dubbelkommando. Sedan är det i dag
två månaders väntetid på teoriprov och
tiden mellan uppkörning och teoriprov är
begränsad.

Katarina Törnberg, enhetschef för förarprov
på Trafikverket i Eskilstuna
Trafikverket har funnits i lokaler vid Karosserigatan på gamla Scania-området i Katrineholm i många år men har efter hand blivit
trångbodda. I december flyttade man också
in på Mejerigatan 11 där förutom en ny lokal
också 15 parkeringsplatser iordningställts.

– Vi försöker ge företräde för dem som
har tidspress, men missar man två teoriprov hamnar man sist i kön, säger Katarina
som ändå tycker att eleverna trots köer
och tidsfaktor bör har goda chanser att
klara sina körkort. Kommer man färdigutbildad till proven ska man kunna ta sig
igenom.
Just detta är haken som fått processen att
gå långsammare och som byggt upp de
köer som skapats.
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– Alldeles för många är för dåligt utbildade vilket blir tydligt på kunskapsproven.
Under coronaåret 2020 gjorde vi fler
kunskapsprov än 2019, ändå utfärdades
färre körkort. Men jag tror det ligger lite
i tiden. Man pluggar inte som förr, det är
för lite läsning och för mycket appar. Det
gäller alla ålderskategorier som kommer
till oss, förklarar Katarina.
– När de väl tagit sig igenom proven och
kommer ut i trafiken är de inte sämre
förare än de som tog körkort förr. Kraven
är desamma, men det tar längre tid och
blir dyrare för elever som missar proven
samtidigt som de belastar systemet hårdare hos oss.
– När det gäller antal godkända förare
har inte bilskolorna tappat något, de ligger
mellan 70 och 80 procent godkända vid
förstagångsprovet. Däremot ligger övriga
på 50 procent för teoriprovet och under
50 procent för uppkörningen, säger
Katarina som rekommenderar en bra
utbildare, antingen på en bilskola eller
privat.
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– Mängdträna hemma och få slututbildningen på skolan. Ett körkort kostar
mycket pengar men man får se det som
en bra investering.
Att uppkörningen och teoriprovet utförs
på olika orter har sin förklaring.
– Teoriprovet utförs i Eskilstuna. Det är
en stor apparat att dra igång och vi behöver
ha den centrerad till en plats, men om
några år kanske vi kan köra igång även
här. Däremot utgår körprovet härifrån
Katrineholm. I de nya lokalerna har vi nu
möjlighet att ha fem trafikinspektörer här
samtidigt. På Karosserigatan var vi mer
begränsade, här har vi möjlighet att få ut
fler prov, säger Katarina.
– På Karosserigatan har vi kvar prov för
utökat B-körkort, vilket ger dig möjlighet
att köra personbil med lite tyngre släp.
Där kan du också ta BE-kort för personbil vilket ger dig rätt att till personbilen
koppla på ett släp med obegränsad vikt.
På sommaren har vi också MC-prov där.
Från de nya lokalerna på Mejerigatan
utgår förarprov för B-körkort för personbil. För övriga körkort för exempelvis buss
och lastbil är det Eskilstuna och Nyköping
som gäller för förarprov. Det råder brist
på yrkesförare och under pandemin är
yrkesproven prioriterade.
Det är många som tar körkort, men det
ser lite olika ut rent geografiskt. I storstäderna klarar man sig utan bil, medan man
på mindre orter och på landsbygden är
tvungen att ha körkort och tillgång till bil.
– En stor fråga för oss är hur vi ska ta oss
an körkortsutbildningen, säger Katarina. Vi
kanske skulle behöva någon form av obligatorisk utbildning innan proven. Många
kommer till oss och tror att de kan och
med missade prov tar de upp mycket tid.
Med de nya lokalerna igång efter nyår
förbättras ändå möjligheterna till körprov i
Katrineholm. Med Sörmland som område,
huvudkontor i Eskilstuna och kontor i Flen,
Strängnäs och Katrineholm ser Katarina
positivt på läget.
– Vi ser Katrineholm som en stad att växa
i. Det är en bra stad för körprov, man
kommer snabbt ut på landsväg och kan
göra höghastighetsprov. Det är i den miljön de svåra olyckorna sker och det är där
vi vill att kunskaperna ska vara höga.

Trafikverkets nya lokaler på Mejerigatan 11.
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Kvarteret Vårlöken 6, Trädgårdsgatan 1.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms
Industrihus Aktiebolag (KIAB), organisationsnummer
556069-1510, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2020. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor
SEK. Uppgifter inom parentes avser värden per 2019-12-31
om inte annat anges.
ÄGANDEFÖRHÅLLANDE OCH ÄGARDIREKTIV
Katrineholms Industrihus AB (KIAB) är ett helägt dotterbolag
till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) organisationsnummer
556011-0917. KIAB har sitt säte i Katrineholm.
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
KIAB bildades 1959 och hette ursprungligen Nävertorps
Fastighets AB. 1983 bytte företaget namn till Katrineholms
Industrihus AB, KIAB. Hos KIAB finns moderna kontors-,
industri- och lagerlokaler. KIAB har ett brett utbud för såväl
små företag som stora industrier och anpassar också lokaler
efter kundernas önskemål.
KIAB har till uppgift att utifrån affärsmässiga principer
erbjuda närings- och föreningslivet lokaler. KIAB är en väsentlig aktör när sysselsättningsskapande verksamheter ska etableras, utvecklas eller på annat sätt förändras.
Katrineholms Industrihus ABs bolagsordning gäller fr o m
2015-03-02.
AFFÄRSIDÉ OCH UPPDRAG
KIAB:s uppdrag är att förvalta och förvärva fastigheter utifrån
ett samhällsekonomiskt perspektiv. KIAB ska även avyttra
fastigheter när det behövs av ekonomiska skäl eller andra förutsättningar. KIAB:s ägande av fastigheter ska vara aktivt och
professionellt och inriktat på utveckling och förädling. När
ekonomiska förutsättningar eller andra möjligheter finns ska
vi också bygga nya lokaler.
VÅR VISION
KIAB är en del av Katrineholms kommun där visionen:
Attraktion och livskvalitet, genomsyrar vårt uppdrag. Vi skall
överträffa kundens förväntningar.
STYRELSE
Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm.
Styrelsen består av följande styrelseledamöter:

Under året har styrelsen hållit fem protokollförda sammanträden. Årsstämma hölls den 15 juni.
		
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson.
REVISORER
Utsedda revisorer med uppgift att granska KIAB:s räkenskaper
och förvaltning har varit:
Ernst & Young med den auktoriserad revisorn Roger Hovsby
som huvudansvarig revisor.
Lekmannarevisor är Jan-Olov Karlsson och lekmannareviorsuppleant är Birgitta Hagdahl.
ALLMÄNT
KIAB äger och förvaltar 24 st (24 st) fastigheter med en total
uthyrningsbar yta om 111 327 kvm (111 327 kvm). KIAB och
KFAB har till viss del gemensam administration och företagsledning. Kostnaderna bokförs i KFAB för att sedan faktureras
KIAB.
FÖRVALTNINGSFORM OCH PERSONAL
Fastigheterna förvaltas i egen regi. Underhållsarbeten, reparationer, yttre skötsel och städning sker i huvudsak på entreprenad.
Antalet fast anställda är 4 personer (4) alla män.
Se redovisning i not 2 till resultaträkningen.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Sverige liksom övriga världen har under året påverkats av den
pågående pandemin. KIAB är inget undantag. KIAB prövade
under andra kvartalet ett antal ansökningar om anstånd med
hyra eller hyresrabatter från företag som är lokalhyresgäster
och faller inom de kategorier som inryms i regelverket för det
statliga stödet.
KIAB har fortsatt en hög uthyrningsgrad 94,6 (95,1) och
ökar omsättningen från 61 888 tkr till 64 640 tkr. Framtida
hyresförluster kan uppkomma som en följd av pandemin.
Riksbanken accelererar nu den expansiva penningpolitiken för
att undvika en djupare lågkonjunktur i pandemins spår.
KIAB har under en lång period haft en hög uthyrningsgrad
både i låg- och högkonjunktur. Bolagets långsiktiga målsättning är att uppnå en uthyrningsgrad på minst 95 procent.
KIAB tror på en fortsatt hög uthyrningsgrad framöver.
KIAB arbetar långsiktigt och har genom ett kundfokuserat
förhållningssätt och genom att skapa möjligheter att utveckla
fastigheterna kunnat upprätthålla en uthyrningsgrad över 90
procent under en längre tid.

Ordinarie ledamöter
Roger Ljunggren ordf
Lars Härnström v ordf
Cecilia Björk
Gunnar Ljungqvist
Berit Örtell
Barbro Skogberg
Bo Johansson
Thomas Halvarsson
Bertil Carlsson
Mica Vemic
Mårten Grothérus
Under perioden 2020-01-01 till 2020-11-04 var Fredrik Olovsson ordförande.

Under 2020 har KIAB slutfört ombyggnationen av lokaler vid
Sothönan 6 där Dafo Vehicle från den första september har
etablerat verksamhet. Dafo Vehicle verkar inom området för
tekniska lösningar för brandbekämpning för olika typer av
fordon.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
MILJÖREDOVISNING OCH FASTIGHETSUTVECKLING
KIAB:s ambition är att aktivt och professionellt utveckla fastigheterna. Nyckeln till att kunna fortsätta bidra till den positiva utvecklingen för KIAB och Katrineholm som en företagsvänlig kommun är att KIAB även fortsättningsvis kan möta
nya och befintliga kunders krav och förväntningar på attraktiva lokaler. Detta görs genom att vara kvalitetsmedveten, agera
långsiktigt och ha ett marknadsmässigt förhållningssätt.
KIAB följer sedan en tioårsperiod en åtgärdsplan för att
systematiskt utveckla fastigheterna både genom investeringar
och en hög underhållsnivå.
Kv Sothönan 6, Terminalgatan 7
KIAB har under perioden slutfört en omfattande ombyggnation av lokaler vid Sothönan 6 där Dafo Vehicle från 1 september har etablerat verksamhet. Om- och tillbyggnaden på
ca 4500 kvm omfattar lager, produktion och kontorslokaler.
Bland de åtgärder som utförts kan nämnas att 1 000 kvm av
kallhallens totalt 3 000 kvm har varmbonats, en nedsänkt
lastkaj med moderna dockningsstationer för två lastbilar har
tillskapats, tillbyggnationer med ny luftsluss, samt nya personalutrymmen (kontor, lunchrum, WC m.m.) Vidare har hela
lokalen har försetts med moderna installationer såsom anpassade ventilationsaggregat, LED-belysning m.m.
Kv Mejeriet 9, Mejerigatan 11
Vid Kv Mejeriet 9, Mejerigatan 11, har ombyggnation för
fortsatt expansion av Din Vet:s verksamhet påbörjats. Din Vet
expanderar efter en lyckad start av verksamhet våren 2020.
KIAB har nu fått uppdraget att anpassa ytterligare ca 200 m2
lokaler för att inrymma fler behandlingsrum och även en infektionsavdelning. Lokalen ska vara inflyttningsklar 1 februari
2021.
Under hösten har KIAB skapat nya lokaler för Trafikverket
förarprov på Mejerigatan 11. Trafikverket har under många år
bedrivet denna verksamhet på Karosserigatan 10 på KIAB:s
fastighet granne med SIMS recycling. Dessa lokaler är nu för
trånga och håller inte Trafikverkets önskade standard. De nya
lokalerna har ett stort väntrum, RWC och personalutrymmen
för lärarna. 15 st parkeringsplatser har skapats bredvid lokalen. Efter årsskiftet 2020/2021 är elever som ska göra uppkörning välkomna till Mejerigatan 11 istället.
Kv Björken 10, Stinsbostaden
Kiab har under den senaste tioårsperioden haft en hög nivå
på det planerade underhållet. KIAB:s ambition är att samtliga
bolagets byggnader ska vara tilltalande och hålla hög standard. Under året har Stinsbostaden fått ny tilläggsisolerad
putsad fasad, nya fönster och nytt bandtäckt plåttak. Även en
tillbyggnad av Pressbyråns entré har utförts. Stinsbostaden är
ett äldre hus som ligger i ett mycket utsatt läge nära järnvägen
med stora markvibrationer. Vibrationerna har gjort att tidigare
fasad fick sprickor i putsen. Nu är fasaden utrustad med en
modern fasadskiva som ska tåla dessa vibrationer.

Kv Pionen 1, Köpmangatan 3
Kontorshuset på Köpmangatan 3 har under hösten fått nya
och moderna röda fönster. Nu matchar kontorshusets fönster
med de övriga fönstren i byggnaden som bland annat inrymmer Friskis & svettis. Fönsterbytet innebär även att våra
hyresgäster fått ett tystare inomhusklimat och en lägre energianvändning. KIAB har lagt stor vikt vid att fönstren ska ha
exakt samma utseende som tidigare för att inte förvanska det
ursprungliga utseendet.
Kv Vårlöken 6, Trädgårdsgatan 1
Folktandvårdens trapphus har byggts till för att förbättra
tillgängligheten. Nu inrymmer det nya trapphuset en stor hiss
som kan ta fler typer av färdmedel avsedda för personer med
funktionsnedsättning. En modern och ergonomisk trappa är
monterad. Väntrummet har avskilts mot receptionen för att
skapa en bättre arbetsmiljö för Folktandvårdens receptionister.
I samband med tillbyggnaden av trapphuset har hela fasaden
mot Trädgårdsgatan målats om.
Kv Svärdliljan 2, Kungsgatan 10
På Kungsgatan 10 har de lokaler som tidigare inhyste Holmbergs tryckeri omvandlats till kontor för EY. Ett modernt
kontorslandskap för ca 25 personer har skapats med ett flertal
tillhörande konferensrum och besöksrum för att kunna möta
sina kunder. Kontorslandskapet har stora och fina fönster mot
norr som skapar ett generöst ljus i lokalen. Totalt omfattar
ombyggnaden ca 500 kvm.
Under en treårsperiod mellan 2019 till 2021 utförs kartläggning och åtgärder för att öka taksäkerheten på KIAB samtliga
byggnader. Inga hantverkare ska befinna sig på KIAB:s tak
utan att kunna säkra sig mot fall. Trygghetsskapande åtgärder
utförs löpande på KIAB:s fastigheter i form av förbättrad
belysning, lågväxande vegetation och öppna ytor.
För KIAB innebär coronapandemin ändrade förutsättningar
för hur arbetet kan utföras både i lokalhyresgästernas lokaler samt i viss mån på byggnadernas skalskydd. KIAB utför
främst akuta felavhjälpande åtgärder. De åtgärder som utförs
sker med hänsyn till den rådande situationen. De nya förutsättningarna medför att de åtgärder som genomförs ofta innebär
att varje enskild åtgärd utförs till en högre kostnad samtidigt
som frekvensen av utförda åtgärder är lägre.
KIAB prövade under andra kvartalet ett antal ansökningar
om anstånd med hyra eller hyresrabatter från företag som är
lokalhyresgäster. Hyresförluster kopplade till pandemin är
ringa omfattning 2020. Dock kan de ekonomiska följderna av
pandemin resultera i hyresförluster kommande år.
FINANSIERING OCH FINANSIELLA INSTRUMENT
Räntenivåerna de närmaste åren vara på en fortsatt låg nivå.
Riksbanken har under övervägande delen av året haft reproräntan på 0 %.
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Den rådande situationen med en pågående pandemi gör att
Riksbanken anser att dess penningpolitik därför även fortsättningsvis behöver vara expansiv och att reproräntan behålls på
en låg nivå under flera år framöver. Detta görs för att förbättra
förutsättningarna för återhämtning av den svenska ekonomin.
Bolagets skuldportfölj hanteras i enlighet med de riktlinjer
som är fastställda i finanspolicyn. Som alternativ till traditionell räntebindning används finansiella derivatinstrument i
form av ränteswapar.
Derivatinstrument används för att uppnå en effektiv och
flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen. Vid årets
slut uppgick swapvolymen till 85 000 tkr (80 000 tkr) bestående av 8 avtal (8) där rörlig ränta bytts till bunden.
En marknadsvärdesberäkning av derivatinstrumenten visar ett
negativt marknadsvärde utöver nominell skuld om -3 718 tkr
(-3 669 tkr).
Totalt uppgår låneskulden till 95 825 tkr (95 825 tkr). För
befintliga lån finns kommunal borgen som säkerhet.
Kommunen har beslutat att teckna borgen för bolagen inom en
totalram om 150 000 tkr.
KIAB har vid årets utgång en genomsnittlig räntebindningstid
på låneskulden på 0,13 år (0,11 år).
Genomsnittsräntan uppgår till 1,64 % (1,83 %).
AVSKRIVNINGAR
KIAB tillämpar redovisningsreglerna K3, vilket innebär att
komponentavskrivning sker av byggnader.
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har skett
med 16 945 tkr (15 959 tkr) varav 16 827 tkr (15 830 tkr) på
byggnader. Till det planmässiga avskrivningar tillkommer
kostnader för utrangering av vissa byggnadskomponenter som
skett i samband med större renoveringsarbeten.
Avskrivningarna på byggnaderna motsvarar 4,3 % (4,0 %)
av anskaffningsvärdena.

TAXERINGSVÄRDEN
Bolagets fastigheter är åsatta ett taxeringsvärde på totalt
231 212 tkr (231 212 tkr) varav mark 58 266 tkr (58 266 tkr).
FÖRSÄKRINGAR
Bolagets fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Liksom tidigare har flertalet resultat- och balansposter specificerats i notanteckningsform. K3-reglerna gäller från och
med 2013.
RESULTAT
Rörelsens nettoomsättning har under perioden uppgått till
64 640 tkr (61 888 tkr). Resultatet för verksamhetsåret uppgår
till 5 573 tkr (5 148 tkr). Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 59 639 tkr (54 066 tkr). Soliditeten uppgår nu till
32,1 % (28,9 %).
KONCERNEN
Försäljning och inköp har gjorts mellan koncernbolagen med
599 tkr (835 tkr) respektive 2 082 tkr (2 072 tkr).

15

ÅRSREDOVISNING 2020

Översikt resultat och ställning
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, efter skatt, %
Medelantal anställda

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång

2020

2019

2018

2017

64 640

61 888

64 280

61 516

7 596

6 475

1 993

3 843

187 878

190 501

190 951

167 438

32,1

28,9

26,1

28,9

5,1

4,4

2,6

4,2

12,6

11,8

4,0

7,9

4

4

4

4

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

5 000

1 000

42 918

5 148

54 066

5 148

-5 148

0

5 573

5 573

5 573

59 639

Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma
Årets resultat
Summa

5 000

1 000

48 066

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till
förfogande stående vinstmedel (tkr):
balanserad vinst		
48 066 tkr
årets vinst		
5 573 tkr
			53 639 tkr
disponeras så att
i ny räkning överföres

53 639 tkr

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning (tkr)
RÖRELSENS INTÄKTER

Noter

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2020

2019

64 640

61 888

651

1 200

65 291

63 088

-27 513

-28 999

-5 905

-6 077

RÖRELSENS KOSTNADER
Driftskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

Avskrivningar och nedskrivningar av materialla anläggningstillgångar

Rörelseresultat

-3 444

-3 592

-18 918

-15 959

-55 780

-54 627

9 511

8 461

35

6

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

3

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

4

Årets resultat

17

-1 950

-1 992

-1 915

-1 986

7 596

6 475

173

173

7 769

6 648

-2 196

-1 500

5 573

5 148
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Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR

Noter

2020

2019

Byggnader och mark

5

179 799

175 779

Inventarier, verktyg och installationer

6

199

317

Pågående nyanläggningar

7

3 596

9 084

183 594

185 180

1 688

1 430

185 282

186 610

Kundfordringar

789

1 217

Fordringar hos koncernföretag

409

655

81

754

2

13

1 281

2 639

1 315

1 252

2 596

3 891

187 878

190 501

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Balansräkning (tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Noter

2020

2019

Aktiekapital

5 000

5 000

Reservfond

1 000

1 000

6 000

6 000

48 066

42 918

5 573

5 148

53 639

48 066

59 639

54 066

889

1 063

889

1 063

95 825

95 825

95 825

95 825

Eget kapital
Bundet eget kapital

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Obeskattade reserver

9

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

10

Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

17 041

26 727

Leverantörsskulder

11

2 704

8 619

Aktuella skatteskulder

1 004

400

851

541

9 925

3 260

31 525

39 547

187 878

190 501

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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NOT 1
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Förutsättningar skapas för att när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringarpå räntemarknaden.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR ENSKILDA BALANSPOSTER
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Markarbeten
Tak - tegel/plåt
Fasad - tegel/puts eller trä
Tvättstuga, badrum
Kök
Balkong, fönster, entreer portar m.m.
Övrigt invändig bygg
VA, VVS Vent, kyl och processmedia m.m.
Tele och datasystem, elsystem
Transportsystem, hissar mm

Riktlinjer och ramar för riskhantering är fastlagda i en av
styrelsen beslutad finanspolicy. Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar
avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde
(s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att
använda långa räntebindningar på de enskilda lånen.
Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande
elimineras.
Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal
inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en
ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den
säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och
dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk
relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell
rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a.
fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.
Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil,
MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen

2,5%
2%/2,5%
1,25%/2%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
4,0%
3,33%
2,5%

KOMPONENTINDELNING
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för
löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
LÅNEUTGIFTER
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital
kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Derivatinstrument
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter
vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dess
risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k.

				201231		191231
Inom 1 år		
25,8		
15,8
Inom 1-2 år		
20		
10
Inom 2-3 år		
15		
20		
Inom 3-4 år		
0		
15
Inom 4-5 år		
5		
0
Inom 5-6 år		
0		
5
Inom 6-7 år		
0		
0
Inom 7-8 år		
10		
0
Inom 8-9 år		
20		
10		
Inom 9-10 år		
0		
20
Summa:			95,8		95,8
KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp
som ska återbetalas.
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ÅRSREDOVISNING 2020 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

INKOMSTSKATTER
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som
ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker
enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för
övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar
som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald
frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning
(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad
och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse
att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatt).
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt
då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga.
Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade
värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika
från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar
och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och
antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för
tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter
samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före
skatter.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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ÅRSREDOVISNING 2020

Noter (tkr)
NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2020

2019

Medelantalet anställda

4

4

Kvinnor

0

0

Män

4

4

2020

2019

173

173

2020

2019

-2 455

-1 966

0
259

-3
469

-2 196

-1 500

NOT 3 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Förändring av överavskrivningar

NOT 4 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Justering tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skatt

Avstämning av effektiv skatt

2020
Procent

Redovisat resultat före skatt

2020
Belopp

2019
Procent

7 768

Skatt enligt gällande skattesats

21,40

-1 662

2019
Belopp

6 647
21,40

-1 422

Ej avdragsgilla kostnader

-1

-1

Ej skattepliktiga intäkter

0

-1

Justering avseende skatter för föregående år

0

-3

-1 080

-587

Skillnad bokföringsmässig, skattemässig avskrivning
Skatteeffekt avyttring fastigheter

289

45

Förändring av uppskjuten skatt

258

469

Redovisad effektiv skatt

22,57

NOT 5 BYGGNADER OCH MARK

Ingående anskaffningsvärden

-2 196

22,57

-1 500

2020

2019

395 627

395 235

Inköp

13 329

11 971

Försäljningar/utrangeringar

-4 679

-13 639

9 491

2 060

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

413 768

395 627

Ingående avskrivningar

-212 148

-203 027

2 706

6 709

-16 827

-15 830

-226 269

-212 148

-7 700

-7 700

-7 700

-7 700

179 799

175 779

Omklassificeringar

Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
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ÅRSREDOVISNING 2020

Noter (tkr)
NOT 6 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående anskaffningsvärden

2020

2019

1 099

1 351

Inköp

0

0

Försäljningar/utrangeringar

0

-252

1 099

1 099

-782

-653

0

0

-118

-129

-900

-782

199

317

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

NOT 7 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

2020

2019

9 084

2 728

4 004

8 416

Aktivering byggnader

-9 492

-2 060

Utgående redovisat värde

3 596

9 084

NOT 8 UPPSKJUTEN SKATT

Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Belopp vid årets utgång
NOT 9 OBESKATTADE RESERVER

Ackumulerade överavskrivningar
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2020

2019

1 430

960

258

470

1 688

1 430

2020

2019

889

1 063

889

1 063

ÅRSREDOVISNING 2020

Noter (tkr)
NOT 10 LÅNGFRISTIGA SKULDER

2020

2019

95 825

95 825

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

NOT 11 CHECKRÄKNINGSKREDIT

2020

2019

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

40 000

40 000

Utnyttjad kredit uppgår till

17 041

26 727

Koncernen är ansluten till ett koncernkonto där Katrineholms kommun är kontohavare gentemot kreditgivande bank.
Inga säkerheter har ställts för kreditlimiten eller utnyttjat belopp.
NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter inkl. pensionskostnader

2020

2019

94

144

38

56

683

640

Förutbetalda hyresintäkter

7 089

815

Upplupna driftskostnader

1 228

1 199

793

406

9 925

3 260

Upplupna räntekostnader

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

NOT 13 UPPGIFTER OM MODERFÖRETAG

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Katrineholms Fastighetsaktiebolag med
organisationsnummer 556011-0917 med säte i Katrineholm.
NOT 14 STÄLLDA SÄKERHETER

Fastighetsinteckningar i eget förvar

NOT 15 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Eventualförpliktelser
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2020

2019

72 060

72 060

72 060

72 060

2020

2019

42

42

42

42

ÅRSREDOVISNING 2020
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ÅRSREDOVISNING 2020
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ÅRSREDOVISNING 2020
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ÅRSREDOVISNING 2020

Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13§ aktiebolagslagen
GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i

Katrineholms Industrihus Aktiebolag
Org nr 556069-1510

Jag har granskat Katrineholms Industrihus Aktiebolag verksamhet för år 2020.
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.
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
Katrineholm
den 16mars
mars2021
2021

Jan-Olov Karlsson
Lekmannarevisor
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ÅRSREDOVISNING 2020 FASTIGHETSFÖRTECKNING

FASTIGHET
PER 2015-12-31

TAX. VÄRDE
tkr

UTHYRNINGSBAR
area kvm

EJ UTHYRD
area kvm

Barken 20-21
Videvägen 7-9

9 972

5 893

1 065

Cementgjuteriet 1
Vingåkersvägen 10

5 855

3 176

0

26 499

16 825

440

8 595

5 550

0

Sothönan 6
Terminalgatan 9

13 375

10 587

400

Gjuteriet 19
Mejerigatan 12

9 530

4 600

0

Backa 6:1
Upplandsgatan 2-4

6 816

2 150

0

Mejeriet 9
Mejerigatan 11

14 683

6 250

0

Dovhjorten 2
Fredsgatan 2

2 095

1 800

0

Rådmannen 4
Västgötagatan

37 552

14 400

3 000

Vårlöken 6
Trädgårdsgatan 1

26 600

6 600

0

Gjuteriet 20
Mejerigatan 14

4 120

1 180

0

Skrädderiet 1
Vingåkersvägen 18

6 321

1 580

0

Solrosen 7
Fredsgatan 4-8

3 375

2 350

0

Svärdsliljan 2
Kungsgatan 10

4 189

2 600

340

Björken 10
Kullbergska huset, Stinsbostaden

1 285

1 377

210

450

0

0

Karossen 5
Vingåkersvägen 71

36 669

17 570

350

Pionen 1
Köpmangatan 1-3

8 484

4 500

0

Sandbäcken 3:10
Fabriksgatan 1

3 500

2 039

0

Kastanjen 3
Bondegatan 33

1 247

300

0

231 212

111 327

5 805

231 212

111 327

6 031

Värmbol 1:144
Maskinisten 2
Oppundavägen 62

Sköldinge-Ramsta 2:120
Kantorp

Totalt
Totalt föregående år
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ÅRSREDOVISNING 2020

Styrelse

Roger Ljunggren
Ordförande
Ledamot sedan 2020

Lars Härnström (M)
vice Ordförande
Ledamot sedan 2019

Barbro Skogsberg (S)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2019

Berit Örtell (S)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2015

Bertil Carlsson (C)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2015

Mårten Grothérus (L)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2019

Gunnar Ljungqvist (S)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2019

Thomas Halvarsson (V)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2019

Cecilia Björk (S)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2017

Bo Johansson (M)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2016

Mica Vemic (SD)
Ordinarie ledamot
Ledamot sedan 2015
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ÅRSREDOVISNING 2020

Ledningsgrupp

Ingmar Eriksson
VD

Magnus Österberg
Fastighetschef

Björn Johansson
Marknadschef
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Per-Åke Perman
Ekonomichef

ÅRSREDOVISNING 2020

Kvarteret Svärdliljan 2, Kungsgatan 10.
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Katrineholms Industrihus AB
Box 7 • 641 21 Katrineholm • Tegnérvägen 26
Telefon 0150-571 10 • Telefax 0150-535 54
info@kiab.se • www.kiab.se

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

KS/2021:114 - 041

Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Sida 1 (2)

2021-04-20

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Årsredovisning 2020 för Katrineholm Vatten och Avfall
AB med Sörmland Vatten och Avfall AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2020 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 2020. Till
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat de
båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2020 på -918 000 kronor för KVAAB och -66 000
kronor för SVAAB.
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 2020 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med
årsredovisningarnas övriga delar.
Bolagens revisionsberättelser har ingått i den samordnade revisionen som kommunens
revisorer gör av den samlade kommunkoncernen i samband med kommunens
årsredovisning.
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. Bland annat genom pågående projekt vid
Katrineholms vattenverk för att nå ökad leveranskapacitet av dricksvatten.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-04-20

KS/2021:114 - 041

Ärendets handlingar


Protokoll vid årsstämma KVAAB, 2021-04-21



Årsredovisning 2020 för KVAAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt
lekmannarevisorns granskningsrapport



Protokoll vid årsstämma SVAAB, 2021-03-25



Årsredovisning 2020 för SVAAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt
lekmannarevisorns granskningsrapport

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
KVAAB
SVAAB
Akt

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 ABs verksamhet för år 2020.
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

mars 2021

Lars Fredrik Eriksson
Lekmannarevisor

 Signerat

2021-03-16 15:01:25 UTC

Oneflow ID 1703618

Sida 1 / 2

Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Påverkare
Ulrika Klacksell
Partner
ulrika.klacksell@pwc.com
+46 70 929 25 15
Leveranskanal: E-post

LARS FREDRIK ERIKSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-16 15:01:25 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS FREDRIK ERIKSSON

Datum

Lars Fredrik Eriksson
larsf@tjugesta.se
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2021-03-16 15:01:25 UTC

Oneflow ID 1703618

Sida 2 / 2

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 ABs verksamhet för år 2020.
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 mars 2021

 Signerat

Lars Fredrik Eriksson

Sören Eriksson

Marina Östmark

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor

Lekmannarevisor

2021-03-17 06:14:21 UTC

Oneflow ID 1703709

Sida 1 / 2

Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Påverkare
Ulrika Klacksell
Partner
ulrika.klacksell@pwc.com
+46 70 929 25 15
Leveranskanal: E-post

LARS FREDRIK ERIKSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-16 15:07:50 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS FREDRIK ERIKSSON

Datum

Lars Fredrik Eriksson
larsf@tjugesta.se
Leveranskanal: E-post

SÖREN ERIKSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-03-17 06:14:21 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sören Eriksson

Datum

Sören Eriksson
soren.vingaker@gmail.com
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2021-03-17 06:14:21 UTC

Oneflow ID 1703709

Sida 2 / 2

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-03-10

Nämndadministration

KS/2021:64 - 041

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Årsredovisning 2020 för Västra Sörmlands
Räddningstjänst
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Västra Sörmlands
Räddningstjänst (VSR) årsredovisning för 2020 samt bevilja ansvarsfrihet för direktionen
och dess enskilda ledamöter, med undantag för Abdulahi Hassan (S), och i övrigt lägga
årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med revisionsberättelse
och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna ska ta
ställning i ansvarsfrågan.
Årsredovisningen innehåller bland annat uppföljning av uppdraget från
medlemskommunerna, verksamhetshetmål, verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning. Årets resultat ger ett överskott på 388 tkr jämfört med det budgeterade
resultatet på 4 tkr. Anledningen till överskottet beror till största del på intäkter för uthyrning
av personal under våren 2020.
Förbundets revisorer tillstyrker att fullmäktige i Katrineholm och Vingåker beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma med undantag för
direktionens 1:e vice ordförande, Abdulahi Hassan (S), som inte deltagit i direktionens
sammanträden under 2020.

Ärendets handlingar
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”Slanglista”
VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst
MSB: Myndigheten för skydd o beredskap
IVPA: I väntan på ambulans
HLR: Hjärt- och lungräddning
D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator
(hjärtstartare)
RiB: Räddningspersonal i beredskap
SBA: Systematiskt brandskyddsarbete
LSO: Lagen om skydd mot olyckor
LBE: Lag brandfarliga/explosiva varor
LEH: Lag om extraordinära händelser
RVR: Restvärdesräddning
YB: Yttre befäl
BF: Brandförman
BmH: Brandman heltid
TiB: Tjänsteman i beredskap
CIP: Civil insatsperson
RTÖG: Räddningstjänsten Östra Götaland
RSÖS: Räddningsregionen Sydöstra Sverige
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Ordförande och förbundschef har ordet, VSR under
2020
Den 10 mars 2020 bedömde Folkhälsomyndigheten att risken för allmän spridning i landet av
coronaviruset, Covid-19, är mycket hög. Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) anses
upprätta en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att verksamheten måste fungera oavsett
vad som händer i samhället. För att bidra till begränsad smittspridning av coronaviruset, införde
VSR ett stort antal åtgärder inom förbundet. Syftet med detta är att få en kontrollerad och
långsam spridning. Dessvärre innebär genomförda åtgärder att VSR ej kommer att uppfylla de
förbyggande målen för perioden. VSR har dock kunnat upprätthålla normal operativ förmåga
under perioden.
Medlemskommunerna upprättade ett nytt uppdrag till förbundet under våren 2020. Utifrån
uppdraget har direktionen formulerat sin vilja i ett nytt handlingsprogram.
Handlingsprogrammet gäller för perioden 2021-2023 och är antaget av båda kommunernas
fullmäktige.
Riksdagen antog under hösten några ändringar i lagen om skydd mot olyckor. De nya
ändringarna träder ikraft 2021. En effektivare och mer likvärdig räddningstjänst över hela
Sverige. Det vill regeringen åstadkomma med sina förslag till ändringar. VSR har redan vidtagit
åtgärder som gör att delar av de nya ändringarna uppfylles. Dock kvarstår en del arbete för VSR
under 2021.
Samverkan kring bakre och högre ledning tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland
(RTÖG) fortsätter att stärka vår beredskap och skapar en mer uthållig organisation.
Vid förbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska
ramarna inför 2021. Något som föranledde ett arbete där verksamheten tillsammans med
politiskt arbetsutskott sett över olika möjligheter att förändra organisation och verksamhet för
att kunna presentera en budget i balans inför 2021.
Förbundschef Anette Lundin valde att avsluta sin anställning på VSR efter sommaren. Mattias
Gårdholt är nu både förbundschef och räddningschef.
Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, direktion och medarbetare för ett gott
samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfört arbete – tillsammans utvecklar vi VSR!

Mattias Gårdholt
Förbundschef

Håkan Persson
Ordförande Direktionen
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Översikt över verksamhetens utveckling
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Externa intäkter (tkr)

2016
4 428

2017
3 646

2018
4 814

2019
4 708

2020
4 902

Summa eget kapital (tkr)

6 550

7 108

7 197

10 670

10 993

Soliditet 31/12 (%)

19 %

20 %

18 %

29 %

31 %

82

75

80

82

82

765

711

748

652

637

5 835

6 458

6 532

5 584

2 359

Antal anställda
Antal utryckningar
Antal utbildade personer

Den kommunala koncernen
VSR är ett kommunalförbund. Medlemmarna är Katrineholm och Vingåkers kommuner. Direktionen är den beslutande församlingen och utgör också förbundets styrelse. Genom val till
kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSRs verksamhet.
Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till förbundsdirektionen, fem
ledamöter från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om
anslag till förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionen
Direktionen har det övergripande ansvaret, förbundschefen är genom delegation utsedd att leda
den dagliga verksamheten. Direktionen har under året haft fem möten.
Förtroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2020-12-31
V = Vingåker, K = Katrineholm
Ordförande
Håkan Persson (S) V
Vice ordförande
Berit Örtell (S) K
Ledamöter
Glenn Christensen (S) V
Tommy Björkdal (M) V
Roger Eriksson (SD) V
Christoffer Öqvist (M) K
Marian Loley (KD) K
Abdulahi Hassan (S) K
Vakant
Ersättare
Therese Palm (S) V
Anna Åteg (S) V
Roger Larsson (M) V
Mats Karlsson (SD) V
Johanna Karlsson (S) K
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Michael Hagberg (S) K
Mirjana Cvkalj (M) K
Björn Wahlund (L) K
Thomas Selig (V) K

Arbetsutskottet
Direktionens arbetsutskott (AU) har utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice ordförande
Berit Örtell samt framlidne ledamoten Sten Holmgren. AU har haft sex protokollförda möten
under året.
Revision
Förbundet har fyra revisorer, som valts av medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och
ersättare i direktionen. Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i
kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som anges i skriften ”God Revisionssed i
kommunal verksamhet”. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen,
överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för
direktionen. Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som
behövs. Sakkunnigt biträde under 2020 har varit Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC).
Revisorer
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Jan-Olof Blomster, Katrineholm
Sören Ericsson, Vingåker
Lars F Eriksson, Katrineholm
Ingvar Lind, Vingåker
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Styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten
Direktionens vilja
Under våren 2016 antog direktionen nuvarande handlingsprogram ”Direktionens vilja”. Handlingsprogrammet gäller för tiden 2016–2019 (förlängt till att gälla även under 2020).
Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas uppdrag till VSR. Ett nytt handlingsprogram
som gäller perioden 2021-2023 har antagits av direktionen. Aktuell måluppfyllelse utifrån
uppdraget presenteras på varje direktionsmöte.
Under året har revisorerna granskat om förbundsdirektionen inom VSR säkerställt att det finns
en god informationssäkerhet inom förbundet. Utifrån den genomförda granskningen är den
sammanfattande bedömningen att direktionen för VSR inte uppfyller det som krävs för att ha
säkerställt ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Granskningen är genomförd utifrån
fem olika kontrollmål. Kontrollmålen är redovisade som rött, gult eller grönt ljus. Tre av dessa
bedöms som rött ljus och två som gult ljus. Direktionen har beslutat att följa de
rekommendationer som revisorerna anger i sin rapport och ansvarig för uppdraget är chef för
verksamhetsstöd. Deadline är satt till 31/5-2021.
Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så
att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande
insatser.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk
ställning
År 2020 kan sammanfattas med ett ord, Covid-19, som påverkat resultatet för Västra Sörmlands
Räddningstjänst, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Mindre arbetad tid på grund av
förändringar i verksamheten påverkar personalkostnaderna, men även lägre intäkter för framför
allt extern utbildning, samt lägre måluppfyllelse. Utbildningsverksamheten har i stort sett varit
helt pausad från och med mars månad, likaså har tillsynsverksamheten endast gjort absolut
nödvändiga tillsyner. Utfall för året är att de finansiella målen uppnås, medan
verksamhetsmålen inte uppnås till fullo.
Uppföljning av medlemskommunernas mål

Målet uppnått

Målet delvis uppnått

Målet ej uppnått
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Ekonomiska mål
Finansiella mål

Åtgärder

Status

VSR ska ha ett positivt årligt VSR har arbetat aktivt med uppföljning av det
resultat.
ekonomiska utfallet under hela året.
Reinvesteringar ska ske med Årets gjorda investeringar har finansierats med
förbundets egna medel.
förbundets egna medel och följer den
investeringsplan som finns.

VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att
hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan
tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar. En sund ekonomi
präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på
budget i balans. Uppsatta finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till
förbundet, uppdraget är senast uppdaterat under 2020. Bägge målen är helt uppfyllda.
Under året har VSR arbetat aktivt med uppföljning av det ekonomiska utfallet. Ekonom har
huvudansvaret, att tillsammans med budgetansvariga analysera eventuella budgetavvikelser
samt att hålla sig uppdaterad på kommande kända utgifter genom en nära dialog. Ekonomisk
uppföljning finns med som en punkt på samtliga ledningsgruppsmöten.
Verksamhetsmål
Målen gäller från och med 2020. Utifrån dessa har direktionen formulerat sin vilja vilken följs
upp nedan. Utfall hittills för verksamhetsmålen presenteras genom de nyckeltal som tillhör
varje verksamhetsmål inför varje direktionsmöte. Direktionen har uppfattat att de mål som
framgår av medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.
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1. Verksamhetsmål
Säkerställa en långsiktigt effektiv verksamhet.

Status

Åtgärder
Medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet är att erbjuda
invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala förhållandena. VSR presenterar detta
utifrån VSRs insatstider och övningsverksamhet. För att uppfylla dessa krav
arbetar VSR med följande åtgärder: placering av stationer, bemanning, utrustning
samt fordon.

VSR anser att målet är uppnått. Under 2020 har VSR analyserat och redigerat insatsstyrkans
antal beroende på händelser. Detta innebär att VSRs insatsförmåga i hela förbundet har ökat.
VSRs samarbete med RTÖG innebär att förbundet klarar av att hantera flera insatser samtidigt.
Detta innebär ökad trygghet för medborgarna.
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2. Verksamhetsmål
Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet.

Status

Åtgärder
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning, information, samverkan samt hembesök

VSR har tyvärr inte kunnat genomföra det förebyggande arbetet på grund av Covid-19. Dock
har VSR kunnat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar via webben. Under hösten gjordes ett
försök att återuppta det förebyggande arbetet . Då smittspridningen åter ökade i samhället fick
VSR återigen upphöra med den uppsökande verksamheten. Rådgivning via mail och telefon
har fungerat bra under perioden,
Vi bedömer att målet ej är uppnått då antal tillsyner och utbildningar ej nått upp till målvärdet
för perioden.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller:
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3. Verksamhetsmål
Status
Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder
räddningsinsats.
Åtgärder
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, brandskyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med
välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva
räddningsinsatser.

VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för
att nå måluppfyllnad. VSR har ej kunnat genomföra det förebyggande arbetet på grund av
Covid-19.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet.
Vi anser att målet är svårt att nå då personer som skadas kan vara på besök i kommunerna.

9

4. Verksamhetsmål
Status
Öka verksamhetens effektivitet och kvalité genom samverkan internt och externt.
Åtgärder
VSR har inlett samverkan med högre ledning från Räddningstjänsten Östra
Götaland.

Samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande högre ledning. Detta
samarbete har ökat verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnått en ökad trygghet och
säkerhet för medlemskommunernas invånare.
VSR ingår också i ett samarbete när det gäller resursförstärkning vid stora händelser. Detta
samarbete benämns Räddningsregionen Sydöstra Sverige (RSÖS). Vid större händelser kan
VSR få hjälp från RSÖS som består av räddningstjänster från Kronoberg, Kalmar, Jönköping,
Blekinge och Östergötlands län.
Vi bedömer att målet är uppfyllt.
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5. Verksamhetsmål
Status
Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder.
Åtgärder
VSR
genomför
trafiksäkerhetsutbildningar,
brandskyddsutbildningar samt hembesök.

sjukvårdsutbildningar,

VSR försöker ständigt förbättra/anpassa sina utbildningar utifrån lokal och nationell statistik.
Tillsammans med kommunerna pågår ett arbete med en plan för utbildningar. Detta kommer
innebära en ökning av förmågan vid olyckor.
VSR har tyvärr inte kunnat genomföra utbildningsinsatser till allmänheten på grund av Covid19. Dock har VSR kunnat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar via webben. Under hösten
gjordes ett försök att återuppta utbildningsverksamheten. Då smittspridningen åter ökade i
samhället fick VSR återigen upphöra med utbildningsverksamheten.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller:
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6. Verksamhetsmål
Status
Vid 100 procent av alla olyckor ska första enhet vara framme inom den tid som
anges i handlingsprogrammets förmågekarta.
Åtgärder
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt
befintliga avtal med andra räddningstjänster.

VSRs samarbete med RTÖG innebär bättre hjälp vid lokalisering av larmadress. På
ledningscentralen finns det personal som hjälper styrkorna till den aktuella adressen. SOS
hjälper också till att lokalisera hjälpsökande via mobiltelefon.
Vi bedömer att målet är uppfyllt då antal avvikelser var 0. Redovisning sker i följande tabell:

Målvärdet för 2020 är 0.
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7. Verksamhetsmål
Status
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt
LSO ska en första insats ske av enskilda.
Åtgärder
Personalen ska bli bättre på att rapportera in enskildas insatser vid olyckor.

Periodens resultat blev 39 %. För att öka utfallet fortsätter vi att påminna personalen om vikten
av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i händelserapporterna. VSR
skall fortsätta utbilda medborgare så dessa känner sig trygga och kan göra en första insats vid
olyckor.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60 %. Redovisning sker i följande
tabell:

Målvärdet avser hela 2020
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Händelser av väsentlig betydelse
Funktion förebyggande
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan
ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor!
Viktiga händelser under året
Funktionen har omorganiserats och består nu bara av ansvarsområde myndighetsutövning.
Detta skulle leda till att funktionen kunde ängna all tid åt det förebyggande arbetet, men på
grund av olika händelser blev inte resultatet vad ledningen hade hoppats på. En brandingenjör
valde att avsluta sin anställning på VSR och utbildningsansvarige valde också att byta
arbetsgivare. Omorganisationen av funktionen genomfördes successivt och var helt klar tidig
höst. En byggnadsingenjör anställdes och påbörjade internutbildning samt genomförde MSBs
utbildning tillsyn A tillsammans med två brandmän. Brandmännen skulle stötta funktionen med
tillsynsarbetet och ha en 80/20 tjänst (80% operativ tid i skift och 20% dagtid) där de planerade
sina dagtidspass för tillsyn. Sedan tidigare har en styrkeledare haft en 80/20 tjänst för att hjälpa
till med tillsyner.
Covid-19 pandemins påverkan på funktionens arbete blev kännbar. Från april månad ställdes
nästan alla tillsyner in under våren med hopp om att återupptas efter sommaren. Men detta blev
inte fallet, verksamheter blev vilande även under hösten, med undantag av ett par redan
inplanerade tillsyner. Givetvis gav detta utslag på funktionens uppsatta mål för året.
Under året började en ny föreskrift gällande hantering av brandfarlig gas att gälla där en av våra
medarbetare varit delaktig i framtagandet som kommunrepresentant i myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (MSB) expertgrupp LBE.
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Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Utöver LSO/LBE tillsyner/tillstånd har funktionen besvarat tio stycken remisser från andra
myndigheter. Funktionen har ett bra samarbete med Vingåkers och Katrineholms kommuners
andra förvaltningar i ärenden såsom detaljplanering, bygglov, serveringstillstånd med mera.
Omställningen från fysiska möten till digitala har fungerat bra och kommer säkert forsätta i
framtiden även när pandemin är över. VSR har besvarat 121 stycken remisser från
kommunerna, varav 110 stycken är bygglovsärenden där VSR yttrar sig främst om
brandskyddet är rätt projekterat.
Polismyndigheten begär yttrande av räddningstjänsten vid ansökningar om allmän
sammankomst och offentliga tillställningar. VSR har besvarat fyra stycken sådana
förfrågningar från polismyndigheten. Sakkunnigutlåtanden begärs in av polisen vid olika typer
av bränder. Utlåtandet ska belysa vad som hade hänt om räddningstjänsten inte kommit och
släckt branden. Två stycken sakkunnigutlåtanden har upprättats under 2020.
Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen. Samtliga nyckeltal
styrs av andra aktörer, förutom de nyckeltal som avser behovs- och tidsbestämda tillsyner.

Tillsyn

Seveso tillsyn
LSO tillsyn
LBE tillsyn
Samplanerad
tillsyn
Annan tillsyn

Katrineholm

Vingåker

Summa utfall
2020

0
17
0
0

1
1
1
1

1
18
1
1

1

1

2

Tillstånd
Tillstånd Explosiv vara
Tillstånd Brandfarlig vara
Brandfarlig/explosiv övrigt

Utfall 2020
(målvärde
2020)

23 (100)

Summa utfall 2020
6
14
1

15

Övriga ärenden

Summa utfall 2020

Målvärde 2020

Sakkunnigutlåtande

2

6

Remiss Serveringstillstånd

8

20

Remiss Trafikverket
Remiss MSB
Remiss Länsstyrelsen
Remiss Allmän sammankomst
Remiss Offentlig tillställning
Övrigt remisser

0
0
1
0
4
10

2

Remiss Detaljplan
Övriga Planärenden

3
0

20

103
5

500

110 (74 st i Castor)

40

Föreläggande sotning
Byte av Sotare
Bygglovsremiss
Automatlarmsavtal
Summa samtliga ärenden

5
295

588

Behovet av utförda tillsyner bedömdes till cirka 100. Utfallet för funktionen blev 23. Målet är
således inte uppnått.
På kort sikt så ser vi ingen större skada av att behovet av tillsyner inte fylls men på lång sikt
kan det äventyra säkerheten i verksamheterna.
Sotningsföreläggandena fortsätter att minska, vilket är en positiv utveckling. Målet var satt till
500 utfallet blev 102. Men då även sotningsverksamheten varit hämmad av pandemin och fått
många avbokade brandskyddskontroller av oroliga kunder (enligt samtal med sotarmästaren)
går det inte att dra för stora slutsatser av detta resultat. Informationen om antal genomförda
BSK kommer senare i februari, då kan vi se om trenden att sotningsföreläggandena minskar är
korrekt. BSK är en viktig myndighetsutövning för att förebygga bränder i eldstäder med
tillhörande rökkanaler. Så det långsiktigtiga målet är att antal sotningsföreläggande ska vara
noll (0).
Under året har medarbetare ur funktionen fortsatt att delta vid möten i MSBs expertgrupp LBE.
I denna grupp har arbetet detta år fokuserat mycket på att diskutera problem med illegal
användning av explosiva varor.
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Under våren hade länets förebyggande avdelningar ett digitalt möte och diskuterade bland
annat individanpassat brandskydd, hur vi arbetar med förordningen om brandfarlig- och
explosiv vara. Vidare diskuterades hur räddningstjänsten ska kunna möta regionens önskemål
om tätare intervaller av tillsyner på deras verksamheter.
Den nya omarbetade lag 2003:778 som träder i kraft 2021 kommer att påverka funktionens
arbetsätt i framtiden. Ändringar som direkt berör tillsynsarbetet är att kravet på skriftlig
redogörelse tas bort och att funktionen får ta betalt för hela tillsynsförfarandet, inte bara tiden
för tillsynsbesöket.
Det finns även ett förslag framtaget på ändringar i LBE där VSR kommer att få en tydligare
roll i det brottsförebyggande arbetet. Detta kan medföra att nya arbetssätt måste tas fram och
viss handläggning kan komma att bli mer omfattande.
Eftersom inga tillsyner har genomförts under hösten har den applikation för digitalisering av
tillsynsdokumentationen som funktionen skulle prova under hösten 2020 inte provats än. Det
är funktionens förhoppning att få prova applikationen under 2021 när tillsynsverksamheten
kommer igång igen. Funktionen tror att det kommer att underlätta dokumentationen under och
efter tillsynen och som leder till kortare handläggningstider för tillsynsförrättarna.

Systematiskt brandskyddsarbete är en viktig del i att
förebygga bränder. Här kontrollerar en brandinspektör
att en brandvarnare fungerar.

Här sitter funktion förebyggande och granskar bygglovsärenden som är remmitterade till VSR från
kommunernas bygglovshandläggare.
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Funktion räddning
Viktiga händelser under året
En ny FIP-bil till Vingåker är på plats. Bilen är utrustad med en skärsläckare. Att bekämpa
brand inne i brinnande byggnader är ett mycket riskfyllt arbete, och krav har ställts på att den
gamla metoden för brandbekämpning skall ersättas av nya metoder som erbjuder en god
arbetsmiljö för insatspersonalen. En skärsläckare kyler effektivt brandgaser och bromsar upp
brandförloppet utan att insatspersonalen behöver gå in i byggnaden.
Samverkan med RTÖG gällande högre ledning är nu inne på sitt andra år. Detta samarbete har
ökat verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnått en ökad trygghet och säkerhet för
medlemskommunernas invånare.
Civil Insats Persson (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har
lång framkörningstid fortsätter att bidra till en snabbare hjälp till våra kommunmedborgare. CIP
har larmats ut vid 25 tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Larmen I Väntan På Ambulans (IVPA), har minskat under perioden från 32 stycken till 29
stycken, suicidlarmen var 20 stycken (19 stycken) under perioden. Trafikolyckorna fortsätter
att ligga på en hög nivå, 127 stycken (139 stycken). Larm om brand i byggnad 56 stycken (50
stycken). Brand ej i byggnad 50 stycken (46 stycken). Även om trafikolyckor har minskat under
perioden kommer VSR att prioriterat dessa när det gäller det förebyggande arbetet genom att
bland annat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar. Förhoppningsvis kan funktion återuppta
verksamheten med hembesök under 2021.
Under 2021 kommer funktionen prioritera arbetet med planering och uppbyggnad av
räddningstjänst under höjd beredskap. Vidare kommer funktionen tillsammans med
kommunerna arbeta med att ta fram en ny riskanalys och fortsätta utveckla samarbetet med
RSÖS som nämns under verksamhetsmål fyra.
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta
sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara
att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser. Funktionen arbetar
med hembesök och riktade utbildningsinsatser i det förebyggande arbetet. När det gäller de
skadeavhjälpande insatserna håller VSR en god beredskap med välutbildad personal och
tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser.
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Övningstid
Heltidsstyrkan
RIB
Summa

Station
Katrineholm
Vingåker
Julita
Björkvik
Högsjö
Summa

Övad tid 2020, antal
timmar
2 188
1 696
3884

Övad tid 2019, antal
timmar
1 811
2 571
4382

Antal larm 2020
475
101
24
18
19
637

Antal larm 2019
492
101
25
23
11
652

Stefan och Sally övar med båten Foto, VSR

Skiftet över på att ta ner person från hög höjd Foto, VSR
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Intressanta räddningsinsatser
2020-05-01 Brand i byggnad. Larm inkommer ca klockan 01:00 om brand i flerfamiljshus. Det
ska enligt uppgift brinna med öppna lågor samt eventuellt vara en person kvar inne lägenheten.
Det är ett tvåvånings flerfamiljshus med två bebodda lägenheter och två som står tomma.
Lägenheten som brinner är en enrumamre
på ca 35 kvadratmeter. Tre stationer
larmas, Katrineholm, Vingåker samt
Högsjö. Totalt så är det 14 brandmän och
befäl på plats. Insatsen leds av ett yttre
befäl från Katrineholm. Förbipasserande
ungdomar
larmade
112
samt
uppmärksammade personen i den andra
lägenheten att det brann i fastigheten.
Personen kunde ta sig ur fastigheten på ett
säkert vis. Tyvärr omkom den andra
personen som befann sig i den lägenhet
Foto, VSR
som branden startade i.

2020-10-24 Trafikolycka väg 52 vid Läppe.. Bilen färdas i riktning mot Örebro. Tre personer
färdades i bilen, två i framsätet och en i baksätet. Av okänd orsak kör bilen av vägen. Bilen åker
vidare i diket ca 50 meter, studsar upp och slår av flertalet träd innan det träffar en större tall
(30-40cm) och landar nedanför denna på alla fyra hjulen i diket. Förbipasserande stannar på
platsen och larmar SOS. Personen försöker hjälpa de drabbade, men inser att han ej kan göra
något innan räddningstjänsten är framme. Alla tre personerna är alvarligt skadade och
transporteras till olika sjukhus. Losstagningsarbetet gick mycket bra och vi hjälpte ambulansen
med att köra ambulanserna till sjukhusen så de kunde vårda patienterna på ett bättre sätt under
transporten.

Foto, VSR
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Funktion verksamhetsstöd
Viktiga händelser under året
Som de flesta verksamheter har även funktion verksamhetsstöd påverkats av den pågående
pandemin. Vissa arbetsuppgifter har blivit färre, exempelvis planering och fakturering av
utbildningar då dessa inte genomförts. Vi har även fått anpassa vårt sätt att arbeta, och
samarbeta, då hemarbete har blivit det nya normala under stor del av året. Att ha möten och
utbildningar digitalt fungerar bra, även om det fortfarande känns konstigt ibland att inte se
varandra i verkligheten. Många saker sköts upp under våren, till exempel arbete med budget
2021 och lönerevision för 2020, vilket ledde till att hösten blev mer intensiv.
Under våren genomfördes en revision av förbundets informationssäkerhet. Resultatet av denna
visade på ett stort antal brister och under hösten har arbetet med att åtgärda dessa startats upp.
Direktionen har beslutat att arbeta utifrån revisionens förslag på åtgärder och funktionschef för
verksamhetsstöd är ansvarig för arbetet. En övergripande policy är framarbetad och antagen av
direktionen, 31/5-2021 ska övriga delar vara klara.
Från och med 23 september 2020 finns ett krav på att offentliga aktörers webbplatser ska vara
tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär
bland annat att personer som läser på vår hemsida med olika hjälpmedel, till exempel
hjälpmedel för syntolkning, ska kunna läsa samtlig information. Till vår hjälp för att granska
hemsidan har vi använt företaget Funka. Granskningen visade på ett antal brister. Dessa har
åtgärdats av oss med hjälp av Forss webservice. Det som finns kvar att åtgärda är ett antal pdffiler, framförallt protokoll från AU och direktionsmöten. Detta kommer att göras vartefter, det
viktigaste har vi bedömt är, att allt som publiceras från och med 1/1-2021 är korrekt.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Det löpande arbetet för funktionen har fungerat bra, men i och med att vi arbetat mycket på
distans har vi fått hitta nya sätt att göra vissa uppgifter på. Bara en sån sak som att inte ha
tillgång till skrivare gör att man får hitta nya lösningar. Högst troligtvis kommer distansarbetet
att fortsätta åtminstone en bit in på 2021 men vi tror att det fortsatt ska fungera. Det gäller dock
att inte tappa kontakten med övriga kollegor då vi är en funktion som ska vara ett stöd för andra
och inte bli en egen verksamhet i verksamheten. Ett utvecklingsområde är att bli ytterligare
bättre på att använda de digitala lösningar som finns, som att använda teams för samtal istället
för telefon eller mail för att mer likna ett fysiskt möte.
Rutiner och arbetssätt har fungerat väl under 2020 och följts upp i internkontrollen för 2020.
Funktionen granskar sitt eget arbete löpande genom stickprov i redovisningen.
Kontrollmomenten dokumenteras och följs upp för att undvika att samma fel görs
återkommande. Upptäckta fel rättas i redovisningen av ekonom och återkopplas vid behov till
berörd person så att det blir rätt framöver.
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Budgetförutsättningarna för 2021 innebar en minskning av medlemsbidraget från
medlemskommunerna vilket gjorde arbetet med att presentera en budget i balans till en
utmaning. Budget 2021 beslutades av direktionen i oktober. Det som justerats i efterhand är
definitiva löner då lönerevision för 2020 blev klar först efter beslutet. Då förbundets
pensionskostnader påverkar resultatet till stor del så räknar vi med att klara 2021 med budget i
balans, trots minskning, då KPAs prognos anger fortsatt låga pensionskostnader för 2021-2022.
Extern utbildning/information
Viktiga händelser under året
Året började bra med stor efterfrågan på utbildningar från kommunerna och privata aktörer.
Sedan kom en omfattande pandemi att sätta stopp för all utbildning under våren och sommaren.
VSRs utbildningssamordnare var uthyrd till Katrineholms kommun under våren då
utbildningarna var inställda. Först för att arbeta med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och sedan
som stabschef i kommunens Covid-19-stab, innan han avslutade sin anställning hos VSR.
Efter sommaren togs utbildningsverksamheten upp igen i liten skala, med restriktioner för att
följa VSRs och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka smittspridning.
Från början av september fram till mitten av november genomfördes ett antal HLR-utbildningar
och även GBU, grundläggande brandskyddsutbildning, mot både företag och
kommunanställda. Även samtliga planerade trafiksäkerhetsutbildningar mot gymnasieelever
genomfördes och ett stort antal elever i årskurs 8 fick utbildningen upp i rök till sig. Under
oktober deltog två av våra instruktörer i projektet cykla och gå till skolan, som innebar fysiska
besök utomhus på en rad skolor under oktober månad.
Från mitten av november stoppades samtliga fysiska utbildningar återigen, dock har ett fåtal
utbildningar genomförts digitalt, till exempel Heta arbeten som genomförs via
brandskyddsföreningen.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Det finns ett stort behov av utbildningar i förbundets verksamhetsområde. Funktionens
organisation är väl förberedd och redo att börja utbilda omgående när det blir lättnader i
restriktionerna.
Funktion verksamhetsstöd har under hösten tagit över ansvaret rörande utbildning, det som
tidigare har funnits under funktion förebyggande. Den tidigare utbildningssamordnaren har
slutat sin tjänst och inte ersatts i form av nyanställning, utan det praktiska arbetet kommer
istället att utföras av brandmän som en del i sina ordinarie tjänster. En brandman kommer att
arbeta femtio procent på dagtid med utbildning. Under hösten har den personen återgått till
operativt arbete då alla utbildningar ställdes in på nytt. Tanken är att återgå till lösningen med
femtio procent så snart utbildningsverksamheten är igång igen.
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Under våren kommer lösningar för att hålla vissa utbildningar digitalt att arbetas fram, dock är
vissa utbildningar svåra att genomföra digitalt, som till exempel HLR-utbildningar.
Utbildningsmaterial behöver ses över och eventuellt anpassas och våra instruktörer behöver
känna en trygghet i att hålla utbildningar i digital form. Det administrativa arbetet som tidigare
utfördes av utbildningssamordnaren kommer utföras av funktion verksamhetsstöd, vilket känns
som en logisk och bra lösning.
Fixartjänsten
Även Fixar-tjänsten har haft betydligt färre besök under året och han har bara gjort absolut
nödvändiga besök, exempelvis byte av lysrör i badrum. Under en kort period i våras ställdes
besöken in helt. Vi har inte behövt säga ifrån till så stort antal utan färre personer har hört av
sig, vilket är helt i linje med de rekommendationer som myndigheterna tagit fram då det
vanligtvis är personer över 70 år som nyttjar tjänsten. Det är administratör som bokar in besöken
och hon har fått använda sitt goda omdöme och avgöra om besöket är nödvändigt och/eller
lämpligt, vilket såklart är svårt ibland. Detta är även avstämt med ansvariga i
medlemskommunerna. Det fungerar väl och människor är överlag förstående för ett eventuellt
nej. Fixar-tjänsten har istället till viss del gjort sådant som service-gruppen annars brukar göra,
som till exempel att leverera material till ytterstationerna.
Under februari hann två informationsträffar genomföras på två olika pensionärsföreningar.
Under hösten har två även två informationsträffar genomförts på anhörigcentralen.
Under 2020 har informationsmaterial kring hur
man kan förhindra fall i hemmet delats ut till de
som nyttjar Fixar-tjänsten. Materialet finns att
beställa kostnadsfritt från socialstyrelsen och har
beställts även för 2021.
Utan ett säkerställt statistiskt underlag kan vi
även säga att det till största delen är kvinnor som
nyttjar denna tjänst idag, så en utmaning för
framtiden är att även få fler män att nyttja denna
tjänst.
Så här kan det se ut när Fixar-tjänsten hjälper till. Foto, VSR.

Fixartjänst

Vingåker (föregående år)

Besök
Informationsträffar

38 (89)
0 (1)

Katrineholm (föregående
år)
259 (544)
4 (5)
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Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt:

Antal besök 2020
57
51
24
12
23
17
0
22
26
41
8
16
297

Antal besök 2019
50
63
52
60
67
35
12
24
54
78
88
50
633

Servicegruppen
Servicegruppen gjorde på VSRs initiativ ett uppehåll i sin verksamhet på brandstationen från
mars och till och med semesterns slut, men kom tillbaka i augusti. Uppehållet var framför allt
för att minska antalet människor på plats för att på sätt minska risken för smittspridning, men
även för att de arbetsuppgifter som normalt sett utförs av deltagarna till stor del försvann då alla
utbildningar stoppades. Under hösten har gruppen utgått från utbildningslokalen för att minska
antalet personer på plats inne på brandstationen, i övrigt har de fortsatt med i stort sett de
uppgifter som de alltid skött. Som till exempel att åka till ytterstationerna och lämna saker.

Deltagare i vår duktiga servicegrupp. Foto, VSR
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk
ställning
Ekonomisk redovisning
Årets resultat för Västra Sörmlands Räddningstjänst är +323 tkr.
Årets intäkter visar +388 tkr.
Årets kostnader visar -69 tkr.
Avvikelser i den ekonomiska redovisningen
Intäkterna visar ett positivt resultat mot budget om +388 tkr som förklaras med intäkter för
uthyrning av personal under våren 2020. Extern utbildning visar -786 tkr mot budget, vilket
beror på att utbildningsverksamheten i stort sett legat nere hela 2020. Utfall för
tillsynsverksamheten visar -219 tkr. Även det förklaras av att den pågående pandemin satt stopp
för besök i externa lokaler och verksamheter.
Årets kostnader för pensioner blev lägre än budgeterat, +2 473 tkr utifrån den senaste prognosen
från KPA. Personalkostnader, borträknad pensioner och arbetsgivaravgifter, visar +1 521 tkr.
Det beror på att personal slutat och inte fullt ut ersatts av nyanställningar. Övriga kostnader
visar därmed på ett stort underskott om -3 885 tkr. Förbundet har haft höga kostnader för bland
annat renoveringar på ytterstationerna, ombyggnad av garage på övningsfältet samt installation
av brandlarm på ytterstationerna. Utan dessa överskott på pensions- och personalkostnader hade
förbundet inte kunnat genomföra de renoveringar och förbättringar som gjorts under 2020.
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan.
Under övrigt finns posten uthyrning av personal.
Kommunbidrag
2020 89,5 %
2019 89,6 %

Extern
utbildning
1,3 %
2,9 %

Automatlarm
2,5 %
3,0 %

Tillsyn +
tillstånd
0,8 %
0,4 %

FixarÖvrigt
tjänsten
0,7 %
4,4 %
0,7 %
2,6 %

Avtal
Högsjö
0,8 %
0,8 %
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Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

Personal Pensionskostnader
2020 55,2 %
1,7 %
2019 62,7 %
-1,0 %

Material

Hyror

17,9 %
11,6 %

13,1 %
13,5 %

Tjänster AvÖvrigt
skrivningar
4,8 %
5,6 %
1,7 %
5,4 %
6%
1,8 %

Föregående års resultat
Av de öronmärkta medlen från tidigare återstod 1 498 tkr 2018-12-31. Återstående medel
öronmärktes för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar, enligt
direktionsbeslut fattat i december 2018, övriga projekt avslutades i samband med det beslutet.
2019 års överskott öronmärktes även det för eventuella underskott i samband med kommande
pensionsberäkningar. Totalt öronmärkta medel för pensionskostnader uppgår till 4 972 tkr.
Årets resultat
Årets resultat ger ett överskott på 323 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på 4 tkr.

Balanskravsresultat
VSR uppfyller balanskravet i och med att årets justerade resultat ger ett positivt resultat om
323 tkr. Det finns inget underskott från tidigare år att återställa.
Årets resultat enligt resultaträkningen
Samtliga realisationsvinster
Realisationsvinster/förluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel till resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
Ianspråkstagande av öronmärkta projektmedel
Justerat resultat

323 tkr
-0
0
0
0
323 tkr
0
0
323 tkr
-0
323 tkr

Likviditet
Förbundet hade 2020-01-01, 3 037 tkr i bankmedel och vid periodens slut 5 323 tkr.
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Soliditet
Det egna kapitalet är positivt med 10 993 tkr, inklusive årets resultat, de totala tillgångarna är
36 012 tkr. Soliditeten är således 30,5 %.

Väsentliga personalförhållanden
Personalkostnader
Personalen är VSRs största tillgång och utgör också den största kostnaden. Personalkostnaderna
står för 55,2 % (61,7 %) av förbundets totala kostnader under 2020. Nedgången i jämförelse
med föregående år beror främst på att personal slutat och inte ersatts, samt att förbundet haft
ovanligt höga kostnader för renovering och ombyggnationer vilket gör att fördelningen mellan
olika typer av kostnader påverkas och andelen av totala kostnader som utgörs av
personalkostnader blir lägre.
Kompetensförsörjning
Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 82, varav 32 heltid och 50 RiB. Under året har tio
personer anställts (varav nio på RiB) och fem personer slutat (varav två på RiB).
Personal som slutat under 2020
Anette Lundin
Mikael Cederberg
Johan Harter
Magnus Walderfors
Robert Rigo

Förbundschef
Brandinspektör
Utbildningssamordnare
RiB Brandman
RiB Brandman

Personal som anställts under 2020
Elina Isvoosig
Robert Pousar
Sara Hedbäck
Robert Hammargren
Alexander Marklund
Jonas Källberg
Jonas Nilsson
Alexander Evert
Henrik Lilja
Rebeca Ekstrand

Brandinspektör
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman
RiB Brandman

Arbetsmiljöarbete
Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett
utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband på samtliga stationer,
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dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer att träna på gymmet på brandstationen i
Katrineholm. Alla heltidsanställda (ej RiB-personal) är berättigade ett friskvårdsbidrag om
max tusen kronor per år. Vad det kan användas till regleras av skatteverket.
Rehabilitering
Rehabiliteringsutredning görs efter fyra veckors sammanhängande frånvaro, samt vid
upprepade frånvarotillfällen med korttidsfrånvaro eller om personen själv begär det.
Rehabiliteringskostnaden under året uppgick till 22 tkr (12 tkr).
Företagshälsovård
Förbundets företagshälsovård sköts av Räddningshälsan. Kostnaden för hälsoundersökningar
uppgick under 2020 till 122 tkr (81 tkr) och arbets-EKG till 36 tkr (46 tkr).
Jämställdhetsarbete
VSR har blivit en mer aktiv medlem i Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). NJR verkar
för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna
sig trygga och välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år.
Lönepolicy
VSR tillämpar individuell lönesättning för all heltidsanställd personal. Räddningspersonal i
beredskap har inte individuell lönesättning. Underlag för lönesättning och lönesamtal finns i
organisationens policydokument och handlingsplaner. Ett förtydligande dokument till hjälp för
organisationens chefer har arbetats fram under året. Lönekriterier har uppdaterats med den nya
värdegrunden som utgångspunkt. Verksamhetsplanering sker med hjälp av årshjul.
Kostnad för pensioner
För 2020 ökade kostnaden med 1 334 tkr jämfört med föregående år. Nya prognosparametrar
under 2019 gjorde att pensionskostnaderna blev väldigt låga under just det året.
Pensionskostnader
Pensionsutbetalningar
Avgiftsbestämd ÅP
Avsättning framtida utbetalningar
Löneskatt
Framtida värdesäkring
Summa

2020-12-31
601
980
-777
293
404
1 501

2019-12-31
1 469
990
-2 866
33
541
167

2018-12-31
1 275
923
-1 291
354
552
1 813
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Pensionsförpliktelser
För intjänade pensioner före förbundets bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR
har inga pensionsförpliktelser för förtroendevalda och har inte heller haft anställda med
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL.
Under 2020 har prognosen skrivits ner ytterligare då inflationen beräknas vara lägre än i tidigare
prognoser. Dock är dessa prognoser osäkra då den pågående pandemin har lett till stor osäkerhet
i de parametrar som påverkar pensionsprognosen, till exempel vilket inkomstbasbelopp och
vilket prisbasbelopp som kommer att gälla vid beräkningen.

Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning inklusive löneskatt
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Jämförelsestörande (förändring av RIPS ränta)
Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Återlånade medel

2020
18 547
-601
544
404
0
-718
-90
18 084
18 084

2019
21 436
-1 469
231
541
0
-1 628
-564
18 547
18 547

Kompetensutveckling
Flera anställda har genomgått kompetensutveckling under året i syfte att stärka professionen.
Varje person har en personlig utvecklingsplan som uppdateras vid de årliga
medarbetarsamtalen. Utvecklingen kan vara allt från externa utbildningar, interna utbildningar
till coachning och vägledning i vardagen.
En person har genomfört Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) VD-utbildning. Under året
har en person läst utbildningen Räddningsledare B, tre personer har läst Tillsyn A och fyra
person har läst utbildningen för Räddningspersonal i Beredskap.
Kostnaderna för kompetensutveckling uppgår till 127 tkr (401 tkr) under 2020. Budget 2020
för kompetensutveckling var 483 tkr.
Sjukfrånvaro
En verksamhet med 3-5 % sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I
rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En
sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: Enligt systematiska
29

arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller vid
de enskilda stationerna.

Sjukfrånvaro

Heltid

RiB

<29 år dagar, %

2 (0)
0,3 (0)
65 (19,5)
1,2 (0,31)
154 (55,5)
5,9 (3,06)
221 (75)
2,51 (0,85)

0 (3)
0 (0,4)
45 (7)
1,8 (0,3)
21 (7)
1,1(0,4)
66 (17)
1,4 (0,35)

30-49 år dagar, %
50 < dagar, %
Totalt dagar, %

Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.

Förväntad utveckling
I och med den nya lagstiftningen (LSO) har MSB arbetat fram fyra föreskrifter för att vägleda
räddningstjänsterna i arbetet med den nya lagstiftningen. Detta kommer bli en utmaning för
VSR de närmaste åren att anpassa sin verksamhet utifrån de nya föreskrifterna. De nya
förskrifterna gäller följande: övergripande ledning av räddningstjänsten, hur kommunens tillsyn
ska planeras och utföras, handlingsprogrammens struktur och innehåll samt innehållet i de
olycksrapporter som skickas till MSB.
De ekonomiska förutsättningarna är ett orosmoment. VSRs ekonomiska förutsättningar
påverkas till störst del av medlemskommunernas medlemsbidrag. Det ekonomiska läget i
kommunerna är ansträngt vilket riskerar att spilla över på VSR. VSR står även inför en period
med stora planerade investeringar. Dessa kan inte skjutas upp hur länge som helst utan risker
för verksamheten, men kan heller inte genomföras om de ekonomiska förutsättningarna saknas.
Utöver medlemsbidraget är intäkter för utbildningar en relativt stor post för VSR, denna
verksamhet är fortfarande osäker på grund av Covid-19.
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RESULTATRÄKNING
Redovisning i tkr
20200101–20201231

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2,3
4,6

Kommunbidrag
Verksamhetens resultat

5

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

Utfall 2020
tkr

Budget 2020 Utfall 2019 Utfall 2018
tkr
tkr
tkr

4 902
-43 233
-2 588
-40 920

4 513
-43 655
-2 500
-41 641

4 708
-38 834
-2 505
-36 631

4 814
-38 378
-2 302
-35 866

41 653
733

41 653
12

40 655
4 024

36 517
651

-411
323

-8
4

-550
3 474

-562
89

Reducering av samtliga
realisationsvinster
Justering för realisationsvinster
enligt undantagsmöjlighet
Justering för
realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i
värdepapper
Just. för återföring av
orealiserade förluster i
värdepapper
Årets resultat

323

4

3 474

-11

Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel till
resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

323

4

3 474

-11

Avgår ianspråktagande av
öronmärkta projektpengar
Justerat resultat

0

-100

0
0

0
0

9

15
323

4

3 474

4
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DRIFTREDOVISNING
Driftredovisning i tkr
20200101–20201231
Intäkter
Kommunbidrag
Extern utbildning
Automatlarm
Avtal Högsjö
Tillstånd explosiva varor
Tillsyn
Fixar-tjänsten
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader
Pensionskostnader
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Avskrivningar
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Summa kostnader
Årets resultat

Utfall 2020
tkr

41 653
614
1 187
373
160
211
313
2 044

Budget
2020
tkr

Avvikelse
2020
tkr

Utfall
2019
tkr

46 555

41 653
1 400
1 480
372
140
430
313
378
0
46 167

0
-786
-293
1
20
-219
0
1 667
0
388

40 655
1 311
1 382
367
67
119
302
1 159
0
45 362

16 914
19 621
804
5 868
27
2 588
0
411
46 232

13 028
21 141
3 276
6 194
15
2 500
0
8
46 163

-3 885
1 521
2 473
326
-12
-88
0
-403
-69

12 998
20 221
-414
6 035
7
2 490
0
550
41 889

323

4

319

3 474

Resultat per funktion

Resultat, tkr
Direktion och ledning
Funktion verksamhetsstöd
Funktion räddning
Funktion förebyggande
Årets resultat

Utfall 2020
Budget 2020 Resultat 2020 Resultat
tkr
tkr
tkr
2019 tkr
35 929
31 032
4 897
5 348
-10 116
-8 835
-1 282
-295
-25 265
-22 296
-2 969
-1 091
-225
103
-328
-493
323
4
319
3 470
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BALANSRÄKNING
Redovisning i tkr
20200101–20201231
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Not

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Fordon
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar

7

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital, inkl. periodens
resultat
Eget kapital
Periodens resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Pension
Löneskatt
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

8

2020

2019

2018

10 327
14 546
2 562
27 435

10 793
14 439
2 681
27 912

10 518
15 934
2 665
29 117

3 254
2
5 321
8 577

3 575
2
3 035
6 612

2 547
4
7 743
10 294

36 012

34 524

39 412

10 670
323
10 993

7 197
3 474
10 670

7 108
89
7 197

14 553
3 531
18 084

14 926
3 621
18 547

17 251
4 185
21 436

0
6 935
6 935

289
5 018
5 306

432
10 347
10 779

36 012

34 524

39 412

10

11
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INVESTERINGSREDOVISNING
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Periodens bruttoinvesteringar
uppgår till 2 436 tkr och består främst av nya bilar till Vingåker och Katrineholm samt utköp
av leasingbilar till övriga ytterstationer. Budget 2020 för fordon är delvis flyttad från 2019
(1 400 tkr).

Objekt
Fastigheter:
Fordon:
Maskiner och aggregat
Ny brandstation
Summa

Budget
2020
200
2 097
461
0
2 758

Utfall
2020
0
2 168
268
0
2 436

Budget
2019
845
1 100
860
0
2 805

Utfall
2018
722
122
478
0
1 321

Avskriv.
tid (år)
30
10/15
10
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KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys i tkr
20200101–20201231
Den löpande verksamheten
Årets justerade resultat
Avsättning för projekt
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

Not

2020-12-31
tkr

2019-12-31
tkr

2018-12-31
tkr

323
0
2 588
-463
2 447

3 474
0
2 505
-2 889
3 089

4
-15
2 302
-920
1 371

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

321
1 918
4 686

-1 028
-5 329
-3 268

-1 260
3 983
4 095

Investeringsverksamheten
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 436
325
-2 111

-1 321
22
-1 299

-4 930
0
-4 930

-289

-143

-141

Summa kassaflöde

2 286

-4 710

-975

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring av likvida medel

3 037
5 323
2 286

7 747
3 037
-4 710

8 722
7 747
-975

Förändring skuld finansiell leasing

9
6
12

Ansvarsförbindelser
Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år.
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Nothänvisningar
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

3 492

2 442

2 588

Extern utbildning

614

1 311

1 580

Övriga rörelseintäkter

796

954

645

4 902

4 708

4 814

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Personalkostnader

25 522

26 264

25 887

Kostnader material

8 293

4 870

6 897

Lokalhyror

6 063

5 647

2 272

Tjänster

2 217

2 246

2 187

Avskrivningar

2 588

2 505

2 302

Skatter, avgifter och försäkringar

340

221

202

Pensionskostnader

798

-414

932

Övriga kostnader

411

550

562

46 232

41 889

41 242

Avgifter o ersättningar

Summa
Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr

Summa
Not 3 Kostnad för revision

Årets kostnader för revision uppgår till: 202 tkr. Granskning har utförts av Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers AB. Kostnader avser årsbokslut 2019, delårsbokslut 2020 samt
fördjupad granskning av förbundets informationssäkerhet.
Not 4 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde
och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5-30 år och påbörjas
månaden efter att investeringen tagits I bruk. Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon
15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år.
Inga avskrivningar görs på mark.
Not 5 Kommunbidrag
Belopp i tkr
Vingåkers kommun, 21%
Katrineholms kommun, 79%
Summa

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

8 733

8 635

7 776

32 920

32 020

28 741

41 653

40 655

36 517
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Not 6 Anläggningstillgångar
Belopp i tkr Fastigheter
Bokfört ingående värde
Årets anskaffningar
Försäljning/utrangering
Delsumma
Ack avskrivning
Avskrivningar
Försäljning/utrangering
Summa fastigheter

Julita/Björkvik
2 588

Övningsfält
12 354

2020-12-31
14 943

2019-12-31
14 221
722

2018-12-31
14 221
0

-831
-85
0
1 672

-3 319
-381
0
8 654

14 943
-4 150
-466
0
10 327

14 943
-3 703
-447
0
10 793

14 221
-3 261
-442
0
10 518

Fordon
28 518
2 168

Övr. invent.
5 613
268

2020-12-31
34 131
2 436

2018-12-31
28 981
4 930

-14 080
-1 735
-325

-2 932
-387

36 567
-17 012
-2 122
-325

2019-12-31
33 788
599
-133
34 254
-15 189
-2 050
104
17 120
27 912

0
18 599
29 117

Belopp i tkr Inventarier
Bokfört ingående värde inkl. leasing
Årets anskaffningar
Försäljning/utrangering
Delsumma
Ack avskrivningar
Avskrivningar inkl leasing
Avslut leasing
Försäljning/utrangering
Summa inventarier
Summa anläggningstillgångar

14 546

2 562

17 108
27 435

33 910
-13 545
-1 766

Not 7 Fordringar
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

356

898

654

1 367

651

874

Förutbetalda kostnader

0

0

0

Skattekonto

5

346

0

Övrirga kortfristiga fordringar

1 527

1 680

1 019

Summa

3 254

3 575

2 547

Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital

10 670

7 197

7 108

4 972

1 498

1 513

Årets avsättning

0

0

0

Ianspråkstagande av projektmedel under året

0

0

-15

4 972

1 498

1 498

323

3 474

89

10 993

10 670

7 197

Kundfordringar
Fordran moms

Not 8 Eget kapital

Därav projektmedel avsättning

Summa projektmedel
Årets resultat
Summa eget kapital
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Not 9 Projektmedel

Utfall

Belopp i tkr

Budget

2020-12-31

2020-12-31

Pensionskostnader

4 972

Summa
Projektmedel summa avsättning

0

4 972

4 972

4 972

Not 10 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

4 505

3 904

5 180

10 048

11 022

12 071

0

0

0

3 531

3 621

4 185

18 084

18 547

21 436

0

0

0

18 084

18 547

21 436

Förmånsbestämd ÅP
Särskild avtalspension
Ansvarsförbindelser
Särskild löneskatt
Avsatt till pensioner
Finansiella placeringar
Återlånade medel

VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med visstidsförordnande
enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL.
Avsättningar för pensioner enligt prognos december 2020
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Ingående avsättning

18 547

21 436

22 356

Pensionsutbetalningar

-601

-1 469

-1 275

Nyintjänad pension

544

231

775

Ränte- och basbeloppsuppräkning

404

541

552

Förändring löneskatt

-90

-564

-180

-719

-1 628

-793

18 084

18 547

21 436

100%

100%

100%

10 048

11 022

11 541

4 505

3 904

5 180

0

0

530

14 553

14 926

17 251

3 531

3 621

4 185

18 084

18 547

21 436

Övrigt
Summa avsättningar för pensioner inkl. löneskatt
Aktualiseringsgrad
Specifikation avsatt till pensioner
Särskild avtalspension
Intjänad förmånsbestämd ålderspension
PA-KL pensioner
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner
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Not 11 Kortfristiga skulder
Belopp i tkr

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Pensionsskuld, individuell del

888

909

923

Löneskatt pensionsskuld, individuell del

215

221

224

1 466

1 515

1 514

108

86

83

2 157

951

4 850

0

0

0

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

1 034

437

1 809

Sociala avgifter/källskatt

1 067

899

945

Summa

6 935

5 018

10 347

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

-373

-2 325

-740

-90

-564

-180

-463

-2 889

-920

Semesterlöneskuld
Komptidsskuld
Leverantörsskuld
Momsskuld

Not 12 Övriga ej likviditetspåverkande poster
Belopp i tkr
Förändring pensioner inklusive utbetalningar
Förändring löneskatt pensionsavsättning
Summa
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Redovisningsprinciper
Redovisningspriciperna har uppdaterats från och med 2019-01-01 utifrån ny lagstiftning. Det
har inte gett några effekter och inga justeringar har gjorts utifrån detta.
Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed, med undantag av att vi inte
har dokumenterat redovisningssystemet.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i
huvudsak skuldförts och belastat årets resultat.
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsförts.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen.
Personalomkostnadspålägg har interndebiterats verksamheten med 48,0 %. I detta pålägg
ingår kostnader för pensioner.
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall
fordringsförts och tillgodogjorts årets resultat.
Pensionsskulden har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före
förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse.
Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras
som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett
basbelopp klassificeras som en korttids inventarier och kostnadsförs direkt
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag,
anslutningsavgifter, statsbidrag mm.
Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. Inför
2018 införs ett nytt ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas.
Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas.
Avskrivningar görs under en period om 5-30 år, och påbörjas mån efter att investeringen tagits
i bruk.
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Begreppsförklaring
Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i
verksamheten.
Avskrivningar:
Planmässig
värdenedsättning
av
anläggningstillgångar.
Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på
balansdagen.
Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare
ekonomi.
Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.
Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.
Finansieras med skattemedel.
Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än
ett år.
Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida
medel, kortfristiga fordringar och förråd.
Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de
hör.
Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna
kapitalet förändrats under året.
Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna
finansierade tillgångar.
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Tio år i sammanfattning
Invånare
(anges 31/12 året innan)
Nettokostnad
(tkr)
Nettokostnad/invånare
(kr)
Kommunbidrag
(tkr)
Externa intäkter
(tkr)
Intäkter externutbildning
(tkr)
Årets resultat
(tkr)
Nettoinvesteringar
(tkr)
Tillgångar 31/12
(tkr)
Avräkningskontot
(tkr)
Summa eget kapital
(tkr)
Soliditet 31/12
(%)
Personalkostnader
(tkr)
Avsatt till pensioner
(tkr)
Semesterlöneskuld
(tkr)
Antal anställda
Övertid
(tkr)
Utryckningar
(antal)
Nettokostnad/utryckning
(tkr)
Onödiga automatlarm
(procent av totala antalet
larm)
Utbildningsvolym
(antal personer)

2011
41 321

2012
41 224

2013
41 645

2014
41 765

2015
42 237

2016
42 415

2017
42 821

2018
43 313

2019
43 686

2020
43 866

30 020

30 719

28 845

30 208

33 134

34 056

33 747

35 866

36 631

40 920

726

745

687

723

784

803

788

828

837

933

30 462

31 528

31 367

31 979

32 914

34 015

34 627

36 517

40 655

41 653

3 336

3 563

3 500

5 491

3 202

4 428

3 646

4 814

4 708

4 902

1 097

1 057

910

1 035

577

910

1 462

1 580

1 311

614

63

255

682

1 549

321

177

558

89

3 474

323

2 248

619

898

5 820

4175

4 726

311

4 930

1 299

2 111

25 182

25 061

26 182

30 026

32 348

34 323

36 399

39 412

34 524

36 012

812

2 267

4 150

1 931

0

0

0

0

0

0

4 769

5 023

5 705

7 254

6 714

6 550

7 108

7 197

10 670

10 993

19 %

20 %

21 %

24 %

21 %

19 %

20 %

18 %

29 %

31%

21 068

21 903

23 008

22 671

23 327

24 724

24 584

25 887

25 850

25 516

13 009

14 746

15 601

17 217

18 844

22 033

22 356

21 436

18 547

18 084

1 419

1 564

1 450

1685

1 723

1 567

1 484

1 514

1 515

1 466

79

79

80

73

82

82

75

80

82

82

64

74

225

829

527

450

402

324

816

682

590

598

610

614

663

765

711

748

652

637

51

51

47

49

50

44

47

48

56

64

196
(33 %)

205
(34 %)

191
(31 %)

182
(30 %)

164
(25 %)

210
(27 %)

184
(26 %)

197
(26 %)

178
(27 %)

157
(24%)

4 064

4 034

7 117

6 492

5 724

5 835

6 458

6 532

5584

2 359
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Västra Sörmlands Räddningstjänst

Handl,nr:

Handl.

Revisorerna

Dnr.

D-plan

Organisationsmrmmer 222000 - I

13

g

1

Kommunfullm2iktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisorernas redogörelse för år 2020
Revisorernas granskningsuppdrag utgår fran kommunallagen och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och dzirvid bedöma om verksamheten sköts på ett Zindamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om riikenskaperna iir rätlvisande och om den interna kontrollen iir tillräcklig.

Delårsrapp ort 2020 (Bilaga 2)
PwC har på uppdrag av fiirbundets fortroendevalda revisorer översiktligt granskat fijrbundets
delårsrapport forperioden2020-01-01 -2020-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen ftir är 2020.
Syftet med den översiktliga granskningenär att ge fiirbundets revisorer ett underlag for sin bedömning av om delårsrapporten iir upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om det prognostiserade resultatet är forenligt med de mål som fiirbundsdirektionen fastställt.
Med utgångspunkt fran ställda revisionsfrågor låimnas foljande sammanfattande revisionella bedömning:

Ifar delårsrapporten upprättats enligt lagens krav

och god redovisningssed?

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att delårsbokslutet for Västra Sörmlands Räddningstjåinst inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfidlas for år 2020. Prognostiserat balanskravsresultat per 3l december uppgfu till 1,0 mnkr.

Är

resultaten i delårsrapporten fiirenliga med de av fullmäktige fastställda målen fiir god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns fiirutsättningar att målen kommer att uppnås?
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens åtenapportering har det inte kommit
fram några omståindigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte
skulle vara fiirenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit
fram några omstiindigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte
skulle vara delvis forenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020.

Granskning av informationssäkerhet (Bilaga 3)
Inom ramen for revisionen2020 har PwC på uppdrag av de fortroendevalda revisorema granskat
huruvida direltionen säkerställt att det finns en god informationssäkerhet inom fiirbundet.

y'

Signerat 2021-03-15 O8:23:28

UTC

Oneflow lD 1695445 Sida

1

De fortroendevalda revisorerna har i sin riskanalys for 2020 bedömt att det finns en risk att så inte
är fallet och har d2irfor givit PwC i uppdrag att granska området.
Efter genomford granskning bedömer vi att direktionen for VSR inte uppfyller det som krävs for
att ha sZikerställt ett ändamålsenligt informationssåikerhetsarbete.
Granskningen visar att VSR saknar en tydlig och formell organisation, roll- och ansvarsfordelning kopplat till arbetet med informationssäkerhet. I dagsläget genomörs åtgåirder inom området
ad-hoc. Det finns ettantal styrdokument och riktlinjer som berör informationssäkerhet. Sammantaget beskriver det dock inte en enhetlig ansats om hur VSR bedriver sitt informationssäkerhetsarbete.

Granskningen visar att det inte finns något ledningssystem fiir informationssäkerhet (LIS) på plats
hos VSR. Bedömningen baseras på att det saknas styrande dokument, en process, ledning och en
tydlig ansvarsftirdelning inom informationss2ikerhet. Det saknas en fastställd organisation som
aktiw arbetar med frågor som rör informationssZikerhet och efterlevnad. Vidare saknas det exempelvis en informationssäkerhetspolicy och en tydlig ansvarsfordelning, vilket gör det svårt att
aktivt arbeta med efterlevnad.

Det finns inget aktivt arbete inom fiirbundet att främja en god säkerhetskultur kopplat till informationssäkerhet. Däremot har exempelvis ett fätal personer fätt utbildning inom området samt att
medvetandehöjande åtgiird vidtagits i form av utskick gällande nätfiske.
Med anledning av granskningen rekommenderades direktionen att:
a

Utvärdera vilka krav som kan fiireligga och som ställer krav på informationssåikerhet,

O

UWärdera vilken typ av information som hanteras inom verksamheten,
såsom personuppgifter, verksamhetskänslig information, eller information
om samhällsviktiga verksamheter eller skyddsobjekt, samt vilka siikerhetskrav som råder samt huruvida dessa uppfflls,

o

Vidta florbättringsåtgärder i enlighet med siikerhetskrav (se även avs. LIS
nedan),

o

Utviirdera samtliga leverantörer och tredjeparter som behandlar verksamhetens uppgifter eller uppgifter som verksamheten behandlar for annans räkning, till exempel de individer eller verksamheter som VSR tillhandahåller
tjåinster

o

till,

Utv?irdera styrdokument, riktlinjer och rutiner som saknas eller kan behöva
uppdateras,

o
o

y'

Upprätta ett ledningssystem for informationssåikerhet (LIS) som inkluderar
Upprätta en plan fiir inforande av LIS samt for åtgiirdsplan och utbildningsplan som iir anpassad till medarbetarnas roll och ansvar, inkl. ledningsutbildning, utbildning av nyanställda och årlig siikerhetsutbildning och tester.
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Bokslut och årsredovisning 2020 (Bilaga 4)
PwC har på uppdrag av forbundets fortroendevalda revisorer granskat fiirbundets årsredovisning
for perioden 2020-01-U - 2020-12-31. Uppdraget ingar som en obligatorisk del av revisionsplanen fiir är 2020.
Syftet med granskningen är att ge forbundets revisorer underlag fiir sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet ar forenligt med de mål direktionen beslutat om.

Med utgångspunkt fran ställda revisionsfrågor lämnas foljande revisionella bedömningar:

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen?
Grundat pävårr granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning
att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalforbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans for är 2020.

Är årsredovisningens resultat fiirenligt med de mål direktionen beslutat avseende

god eko-

nomisk hushållning?
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några
omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara forenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommitnägra
omstiindigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis forenligt med
de verksarnhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020.Tre av sju verksamhetsmål har uppnåtts.

Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade målupp$rllelsen
avseende god ekonomisk hushållning for fu 2020.

Ar räkenskaperna i allt väsentligt rätMsande?
Vi bedömer

att r?ikenskapema

i allt väsentligt iir rättvisande. Inga awikelser mot lag och god

redovisningssed har påträffats.

Intern kontroll
Återrapportering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera direktionssammanträden under året.

Träffar med fiirvaltningen
Revisionsarbetet har fiirutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med

lorbundsledningen.

Övrigt
Var revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom information hålla oss underrättade om fiirbundets verksamhet.
Vårt anslag for 2020 var 110 000 k. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.
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Signerat med Svenskt BonklD

2021-03-15 08:23:28 UTC

Namn returneratfrån Svenskt BanklD: Sören Eriksson

Datum

Sören Ericsson
Förtroendevald revisor
soren.ericsson@vingaker.se
L€veranskanaL E-post

Signerot med Syen skt BonklD

2021-03-14 O9:51:59 UTC

Namn returnerat från SvensK BanklD: INGVAR LIND

Datum

lngvar Lind
Förtroendevald revisor
ingvar.lind@vingaker.se
Leveranskanal: E-post

Signerot med Sven skt Ba nklD

2021-03-12 2O:O1:21 UTC

Namn returnerat från SvensK BanklD: LARS FREDRIK ERIKSSON

Datum

Lars F Eriksson

Förtroendevald revisor
larsf@tjugesta.se
Leveranskanal: E-post

Signerot med Syen skt BonklD

2021-03-12 17:28:54 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Jan Olof Lennart Blomster

Datum

Jan-Olof Blomster
Förtroendevald revisor
jan-olof.blomster@katrineholm.se
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse for är 2020

Vi, av fullmiiktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2020.
Direktionen ansvarar ftir att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande måI, beslut och
riktlinjer samt de foreskrifter som gäller ftir verksamheten. De ansvarar också fiir att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar iir att granska verksamhet, intern kontroll och riikenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och fijreskrifter som gäller fiir verksamheten.
Granskningen har utlorts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, foÖundsordningen och forbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomforts med den inriktning och omfattning som behövs for att ge rimlig grund ftir bedömning och ansvarsprövning.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas
i bilagan " Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 24.I revisorernas
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, ftirvaltning och administration.

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

Vi bedömer

att räkenskaperna fu

i

allt väsentligt rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig

Vi

i forbundets bedömning att balanskravet fijr 2020 är uppffllt. Årets resultat
balanskravsresultat uppgår till323 tkr. Det finns inte något underskott från tidigare är att
tiicka.
inst?immer

Vi instiimmer i direktionens bedömning
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Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är forenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2020. Av sju mål har tre uppnåtts och f,ira ej uppnåtts.
Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av informationssäkerhet (bilaga 3), bokslut och årsredovisning for 2020 (bilaga 4), samt träffar med
ftireträdare for direktionen och fiirvaltningsledningen.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma med undantag liir Abdulahi Hassan som inte
deltagit i direktionens sammanträden under 2020.
Katrineholm den 12 mars 202I

Jan-Olof Blomster

Sören Ericsson

Lars F Eriksson

Ingvar Lind

Till revisionsberättelsen hör bilagoma:
Revisorernas redogörelse (nrl )
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-4)
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Signerot med Syenskt BonklD

2021-03-15 08:25:39 UTC

Namn returnerat från SvensK BanklD: Sören Eriksson

Datum

Sören Ericsson

Förtroendevald revisor
soren.ericsson@vin gaker.se
Leveranskanal: E-post

Signerot med Svenskt BonklD

2021-03-16 O6:45:59 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: INGVAR LIND

Datum

lngvar Lind
Föftroendevald revisor
ingvar.lind@vingaker.se
Leveranskanal: E-post

Signerot med Syen skt Bonkl D

2021-03-12 19:59:OO UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: LARS FREDRIK ERIKSSON

Datum

Lars F Eriksson

Födroendevald revisor
larsf@tjugesta.se
+467O87OO122

3906041672
Leveranskanal: E-post

Signerot med Svensd BonklD

2021-03-12 17:3O:46 UTC

Namn returnerat från Svenskt BanklD: Jan Olof Lennart Blomster

Datum

Jan-Olof Blomster
Förtroendevald revisor
jan-olof.blomster@katrineholm.se
Leveranskanal: E-post
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Oversiktlig granskning

Innehållsförteckning

I
pwc

lnledning

3

lakttagelser och bedömningar

4

1

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalforbundets förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat forbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 - 2020-08-31 . Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga:

I
pwc

Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav och god
redovisningssed?

Uppfyllt

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

Delvis uppfyllt

o
o
a
o
o
o

2

Inledning
Bakgrund
Respektive medlemsförbunds fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år.
samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande
som revisorerna ska lämna till respektive fullmäktige.

I

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av rakenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor
G

ranskn i ngen ska besvara följ ande revisionsfrågor:

o
o

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

Avgränsning och Metod
G ranskn

o
o
o

ingen av delårsrapporten omfattar:

Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,
Förvaltningsberättelsens innehåll,
Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
En översiktlig granskning har: en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i awikelseform och omfattar våra mest väsentliga
iakttagelser och bedöm ningar.
Den granskad e d elårsrapporten fastställdes av d irektion en 2020-1 0-07
Rapportens innehåll har sakgranskats av tf förbundschef och funktionsansvarig verksamhetsstöd.

-3
pwe

3

Iakttagelser och bedömningar
Lagens krav och god redovisningssed
lakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för perioden uppgår till 4,3 mnkr och prognostiserat utfall per helår uppgår till 1,0 mnkr. Merparten av periodens överskott förklaras av lägre personalkostnader.
Direktion har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige
Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för Västra Sörmlands Räddningstjänst inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för
är 2020. Prognostiserat balanskravsresultat per 31 december uppgår till 1,0 mnkr.

God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt en budget och måldokument för 2020 innehållande två finansiella mål och sju verksamhetsmå|.

lakttagelser
MåI
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundet finansiella

och verksamhetsmässiga målsom fastställts i budget2020.

Av redovisningen framgår att det ett av två finansiella mål utvärderas. Målet att VSR ska
ha ett positivt årligt resultat bedöms komma aft uppfyllas. Det andra målet, att reinvesteringar ska ske med förbundets egna medel utvärderas först vid årets slut.
Av redovisningen framgår att tre av sju verksamhetsmål uppnås. Att tre mål inte uppnås
förklaras av att verksamhetens begränsats av covid-19. De mål som inte uppnås är
inom områdena:

r
o
o

Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet
Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder
räddningsinsats
Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder.

Utvärdering av måluppfyllelsen sker per helår i enlighet med lagens krav

*3
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Bedömning
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt
i budget 2020.
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen
fastställt i budget 2020.
Rekommendationer
o

Vår granskning foranleder inga rekommendationer

2020-10-16

Rebecka Hansson
Uppdragsledare/
granskningsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Västra Sörmlands räddningstänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från
den 12 iuni 2Q20. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.
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Sammanfattande bedömning
Vi bedömer att direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst
(VSR), med de åtgärder som vidtagits, inte säkerställer ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete och att detta inte sker med tillräcklig
intern kontroll.
lnom ramen för revisionen 2020 har PwC på uppdrag av de fortroendevalda
revisorerna granskat huruvida direktionen säkerställt att det finns en god informationssäkerhet inom förbundet. De förtroendevalda revisorerna har i sin
riskanalys för 2020 bedömt att det finns en risk att så inte är fallet och har
därför givit PwC i uppdrag att granska området.
Efter genomford granskning bedömer vi att direktionen for VSR inte uppfylller det som krävs for att ha säkerställt ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Svaret på syftet/granskningsfrågan grundar sig på nedanstående
bedömningar för granskningens kontrollmål:

}
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Kontrollmål

Bedömning

Finns en tydlig organisation, roll- och ansvarsfördelning kopplat till informationssäkerhet?

Vi bedömer att kontrollmålet
inte är uppfyllt. Bedömningen
baseras på att VSR inte har en
tydlig och formell organisation,
roll- och ansvarsfördelning
kopplat till arbetet med informationssäkerhet. I dagsläget genomförs åtgärder inom området
ad-hoc.

a
o
o

Finns styrande informationssäkerhetsdoku ment
och riktlinjer som är implementerade i verksamheten?

Vi bedömer att kontrollmålet
delvis är uppfyllt. Bedömningen
baseras på att det finns ett antal
styrdokument och riktlinjer som
berör informationssäkerhet.
Sam mantaget beskriver det
dock inte en enhetlig ansats om
hur VSR bedriver sitt informationssäkerhetsarbete.

o
o
o

2
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Finns ett ledningssystem
för informationssäkerhet?

Vi bedömer att kontrollmålet
inte uppfylls eftersom det inte
finns något ledningssystem för
informationssäkerhet (LlS) på
plats hos VSR. Bedömningen
baseras på att det saknas styrande dokument, en process,
ledning och en tydlig ansvarsfördelning inom informationssäkerhet.

o
o
o

Arbetar informationssäkerhetsorgan isationen
aktivt med efterlevnad av
i nformationssäkerheten?

Vi bedömer att kontrollmålet
inte är uppfyllt eftersom det inte
finns en fastställd organisation
som aktivt arbetar med frågor
som rör informationssäkerhet
och efterlevnad. Vidare saknas
det exempelvis en informationssäkerhetspolicy och en tydlig
ansvarsfördelning, vilket gör det
svårt att aktivt arbeta med efterlevnad.

o
o
o

Finns ett aktivt arbete för
att främja en god säkerhetskultur inom informationssäkerhetsom rådet?

Vi bedömer att kontrollmålet
delvis är uppfyllt. Bedömningen
baseras på att det inte finns ett
aktivt arbete inom förbundet att
främja en god säkerhetskultur
kopplat till i nformationssäkerhet.
Däremot har exempelvis ett fåtal personer fått utbildning inom
området samt att medvetandehöjande åtgärd vidtagits iform
av utskick gällande nätfiske.

o
o
o

3

Rekommendationer
a

Utvärdera vilka krav som kan föreligga och som ställer krav på informationssäkerhet,

a

Utvärdera vilken typ av information som hanteras inom verksamheten,
såsom person uppgifter, verksam hetskänslig information, eller i nformation
om samhällsviktiga verksamheter eller skyddsobjekt, samt vilka säkerhetskrav som råder samt huruvida dessa uppfylls,

a

Vidta förbättringsåtgärder i enlighet med säkerhetskrav (se även avs. LIS
nedan),

o

Utvärdera samtliga leverantörer och tredjeparter som behandlar verksamhetens uppgifter eller uppgifter som verksamheten behandlar för annans
räkning, till exempel de individer eller verksamheter som VSR tillhandahåller tjänster till,

o

Utvärdera styrdokument, riktlinjer och rutiner som saknas eller kan behöva uppdateras,

o

Upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (LlS) som inkluderar
o

tydligt ansvarstagande av högsta ledning (och ev. kommun),

o

utpekad ansvarig för att utföra införandet (behöver inte nödvändigtvis vara expert inom informationssäkerhet men kan behöva
motiveras för att anta uppgiften),

o

o

a

_-k
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dokumenterad policy (inte nödvändigtvis som enskilt dokument
utan möjligen som del i säkerhetspolicy eller lT-policy med korsreferenser däremellan) som reglerar ledningens ansvar, strategi, huvudsaklig roll- och ansvarsfördelning, principer för informationssäkerhetsarbetet, samt hur arbetet ska införas, upprätthållas, utvärderas och förbättras över tid,
andra styrdokument, riktlinjer och rutiner där den högsta ledningen ger direktiv och vägledning till chefer och övriga medarbetare för hur informationssäkerheten ska upprätthållas, inkl. informationshantering; leverantörshantering; riskhantering ; identitetsoch behörighetshantering; skydd, användning, och lagring av
data; incidenthantering,

Upprätta en plan för införande av LIS samt för åtgärdsplan och utbildningsplan som är anpassad till medarbetarnas roll och ansvar, inkl. ledni ngsutbi ld ni ng, utbildning av nyanställda och årlig säkerhetsutbild ning
och tester.
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1.

Inledning

1.1 Bakgrund
Kom m uner, kom m unalförbund och regioner bed river flera sam hällsviktiga
verksamheter inom sitt ansvarsområde. I många fall kan ett bortfall av, eller
en svår störning i verksamheten ensamt eller tillsammans med motsvarande
händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar
i samhället, eller åtminstone att omfattande fysisk, psykisk, miljömässig, ekonomisk och förtroendemässig skada uppstår. I andra fall kan verksamheten
vara nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.
Räddningstjänsten brukar beskrivas som det senarel.

Utöver att tillhandahålla viktiga funktioner till samhället behandlar de flesta av
verksamheterna känsliga och ibland hemliga uppgifter av olika slag, inklusive
räddningstjänsten. Det kan handla om personuppgifter men även sekretessbelagd, säkerhetsskyddad eller företagshemlig information. Samtidigt genomgår de flesta en omfattande digitalisering av tjänster och den egna verksamheten. För att bibehålla ett digitalt förtroende, modernisera lT-miljön och arbetssätt på ett säkert sätt samt upprätthålla kritiska funktioner och skydda
medborgares, organisationers och anställdas uppgifter behöver dessa verksamheter arbeta systematiskt med informationssäkerhet.
Det finns flera lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar vad organisationer som en räddningstjänst bör göra inom informationssäkerhet. Det övergripande syftet med informationssäkerhet är att säkerställa att information
hanteras med utgångspunkt i tillgänglighet (till information), riktighet (rätt information) och konfidentialitet (behörig åtkomst).
Med anledning av att informationssäkerhet ärlbör vara en strategisk fråga för
Västra Sörmlands Räddningstjänst, är det av stor vikt att arbetet utvärderas
oberoende för att säkerställa att det görs på ett adekvat och ändamålsenligt
sätt.

1.2 Syfte och revisionsfråga
Granskningens syfte är att bedöma om direktionen säkerställer ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete och om detta sker med tillräcklig intern
kontroll. Syftet besvaras genom följande kontrollmål:
o

Finns en tydlig organisation, roll- och ansvarsfördelning kopplat till inform-

ationssäkerhet?
a

Finns styrande informationssäkerhetsdokument och riktlinjer som är implementerade i verksamheten ?

1

MSA, ZO1g, Vägledning för identifiering av samhältsviktig verksamhet, hftm://www.msb.se/contentassets/d8fca23b124c4686a629970fd2c.1aa31/vaqlednino-for-identifierinq-av-samhallsviktio-verksamhetmsb 1 408--iuni-201 9.pdf
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a

Finns ett ledningssystem for informationssäkerhet?

o

Arbetar informationssäkerhetsorganisationen aktivt med efterlevnad av
inform ationssä kerheten?
Finns ett aktivt arbete för att främja en god säkerhetskultur inom informationssäkerhetsom rådet?

I .3 Revisionskriterier

o

o
o

Kommunallagen
lT-styrdokument
lnformationssäkerhetsdokumentation

1.4 Avgränsning
Granskningen omfattar Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) arbete med
informationssäkerhet. I tid avgränsas granskningen till är 2020 samt till
granskningens revisionsfrågor.

1.5 Metod
Granskningen genomföfts under juni till september 2020 av Josefine Bäck,
Linn6a Holm och har kvalitetssäkrats av Sam Graflund Wallentin. Granskningen har dels genomförts genom intervjuer över telefon med nyckelpersoner inom Västra Sörmlands Räddningstjänst och genom dokumentanalys.

Metoden innefattar granskning genom telefonintervjuer med berörda tjänstemän som säkerhetsskyddschef, förbundschef och lT-ansvarig inom VSR tillsammans med inläsning och genomgång av tillgänglig dokumentation.
Se bilagor för förteckning över granskad dokumentation och intervjupersoner

-,}
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2. Iakttagelser och bedöma

rungar
2,1 Organisation
Kontrollmäl 1: Finns en tydlig organisation, roll- och ansvarsfördelning kopplat till i nformationssäkerhet?

2.1.1 lakttagelser
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett gemensamt kommunalförbund mellan Vingåker och Katrineholm. I dagsläget finns det inte en uttalad
och tydlig organisation som arbetar dedikerat med informationssäkerhet. Det
framgår att det saknas en definierad roll- och ansvarsfördelning inom kommunalförbundet kopplat till informationssäkerhet. Organisation, roll- och ansvarsfördelning finns varken dokumenterad eller är fastställd av ledningen.
Däremot finns det tre utsedda medarbetare (förbundschef och funktionschefer) som har åtkomst till sekretessbelagda uppgifter och har behörighet att
lämna ut handlingar vid förfrågningar. Vid behov finns hjälp att tillgå från
grannkommunerna samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för juridisk
stöttning i samband med utlämnande av känsliga uppgifter.
Räddningstjänstforbundet hade under hösten 2018i samband med att Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft identifierat ett behov av att tillsätta
en säkerhetsskyddschef som skulle arbeta med bland annat frågor kopplat till
säkerhetsskyddslagstiftningen. PwC har mottagit en uppdrag- och arbetsbeskrivning som redogör för uppdragets omfattning. Delar av informationssäkerhetsa rbetet u nd erstäl ld es då säkerhetskyddschefens a nsvarso m råde. Sedan
dess att rollen tillsattes har personalförändringar skett och medfört att rollen
som säkerhetsskyddschef kommer att ligga på tf. förbundschef tills vidare. En
iakttagelse som gjorts är att det funnits en otydlighet vad som ingår i rollen
som säkerhetsskyddschef. Eftersom det är en så pass liten organisation har
de haft svårt att avsätta tid och resurser att driva arbetet med informationssäkerhet.
Det saknas en struktur inom organisationen när det kommer till arbetet med
informationssäkerhet. Det finns medarbetare som är involverade i arbetet på
ett eller annat sätt men det är inte dokumenterat. Det uppges vara så att aktiviteter genomförs i samband med att nya krav eller behov uppstår, for att exemplifiera detta så fick en anställd arbeta med frågor kopplat till GDPR när
förordningen höll på att träda i kraft. Ansvaret finns inte dokumenterat och är
inte alltid förankrat hos ledningen.
Det uppges finnas ett behov av att se över organisationen, roll- och ansvarsfördelningen inom förbundet under hösten 2020 i samband med att flera personer med nyckelfunktioner slutar. Det finns exempelvis uttalat att funktionschef för administration och ekonomi ska ta ett helhetsansvar i frågan rörande
utbildning och framtagning av saknade riktlinjer inom informationssäkerhet.

}
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2.1.2 Bedömning
Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) inte har en tydlig organisation, roll- och
ansvarsfördelning kopplat till informationssäkerhet inom förbundet. Däremot
finns det medarbetare som är involverade i arbetet på ett eller annat sätt men
att ansvaret inte finns dokumenterat. När det kommer till att tilldela nya ansvarsområden så sker det informellt.

O

o
o

Vidare riskerar det att bli svårare att få tid och resurser att arbeta med informationssäkerhet i samband med att flera personer med nyckelfunktioner valt
att avsluta sina anställningar hos förbundet. Det finns en risk om organisationen inte är förberedd vid en incident och man inte säkerställt att det finns
resurser for att hantera situationen.

2.2 Dokumentation
Kontrollmål 2: Finns styrande informationssäkerhefsdokument och riktlinjer
som är implementerade i verksamheten?
2.2.1 lakttagelser
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har ett fåtal styrande informationssäkerhetsdokument som är implementerade i verksamheten. I dagsläget saknas det en informationssäkerhetspolicy, riktlinjer och instruktioner för hur
kommunalförbundet ska bedriva arbetet. Det framkom under ett intervjutillfälle att en policy för informationssäkerhet vid ett tidigare tillfälle påbörjades
men att det saknades tid att färdigställa policyn. Däremot har PwC mottagit
en lT-policy som på en väldigt övergripande nivå beskriver VSR gemensamma riktlinjer för hantering av lT. Den är reviderad och förankrad hos ledningen.
VSR har en säkerhetspolicy som beskriver att det ska finnas ett systematiskt
säkerhetsarbete, och att det innefattar att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser samt att det ska finnas en plan för skadeförebyggande åtgärder
såsom information, utbildning och övning med mera. Säkerhetspolicyn har
framförallt ett fokus kring forebyggande av olyckor men har i viss mån även
bäring mot informationssäkerhet. Policyn är beslutad av direktionen. Andra
aktuella dokument som har bäring mot informationssäkerhet som PwC har
fått ta del av är VSR:s rutin for arkivering, dokumenthanteringsplan 2015,
backuphantering och riktlinjer för tillämpning av EU:s dataskyddsförordning
(utkast) med tillhörande bilagor.
Det finns en övergripande dokumentstruktur för VSR:s styrdokument, såsom

ett årshjul för dokumenthantering inom vilket dokument för informationssäkerhet skulle kunna hanteras och förvaltas. Det uppges finnas ett behov från
verksamheten att ta fram en informationssäkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer och instruktioner.

-t
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Det framgår att det finns serviceavtal med leverantörer men att det råder en
otydlighet om vilka krav som ställs på leverantörerna eftersom VSR inte genomför egna riskanalyser kopplat till informationssäkerhet. VSR gör inte heller några informationsklassificeringar. Det framgår genom intervjuer att detta
gör det svårt för verksamheten att veta vilka krav som är tillräckliga utifrån ett
informationssäkerhetsperspektiv. VSR har skrivit personuppgiftsbiträdesavtal
med leverantörer och medlemskommuner. PwC har mottagit serviceavtalet
mellan VSR och deras lT-leverantör Forss Webservice AB samt samverkansavtal med Vingåkers kommun.

2.3.1 Bedömning
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det finns
ett antal styrande dokument och riktlinjer som berör förbundets arbete med
informationssäkerhet. Det finns exempelvis dokument som en lT-policy, säkerhetspolicy, backuphantering och rutin for arkivering med flera. Sammantaget beskriver dock inte dokumentationen en enhetlig ansats om hur VSR bedriver sitt informationssäkerhetsarbete och hur det ska implementeras i verksamheten.

o
o
o

2.3 Ledningssystem för informationssäkerhet (LlS)
Kontrollmål 3: Finns ett ledningssystem för informationssäkerhet?
2.3.1 lakttagelser
Det bekräftas av samtliga intervjupersoner att ett ledningssystem för informationssäkerhet (LlS) inte finns på plats i förbundet. Som det ser ut idag finns
det inte heller någon plan att införa ett LlS, däremot uppges det pågå en dialog i ledningsgruppen för hur de på bästa sätt ska hantera området för informationssäkerhet.
En central del i inforandet av ett LIS är ledningens engagemang. Det är en
förutsättning för att kunna bedriva ett långsiktigt informationssäkerhetsarbete
i organisationen eftersom ledningen förväntas ha det yttersta ansvaret. Enligt
intervjusvar finns det en förståelse från ledningens håll att det är ett viktigt
område som behöver börja prioriteras inom förbundet. En del av informationssäkerhetsarbetet är att genomföra en systematisk kartläggning av informationstillgångar. En sådan kartläggning gjordes isamband med att Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 2018. Den uppges i viss utsträckning ha innefattat en kartläggning över vilken information de hanterar och vart
den lagras i verksamheten. Vid tillfället togs även förslag på åtgärder fram
som inte har hunnits åtgärdas. PwC har inte mottagit VSR:s kartläggning.

Västra Sörmland Räddningstjänstförbund genomför i dagsläget inga riskanalyser eller informationsklassificeringar inom sin verksamhet. Det finns inte någon process för när, hur och varför en riskanalys ska genomföras kopplat till
informationssäkerhet. Vidare saknas även riktlinjer och en vägledning för genomförande av informationsklassificering samt vem som skall genomföra det.

,}
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När det kommer till incidenthantering så finns det inte någon formell process
för hur rapportering och hantering av incidenter ska gå till. lncidenter som inträffar hanteras i dagsläget ad-hoc.

2.3.2 Bedömning
Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det framkommit under granskningen att det saknas mycket av den dokumentation, tydliga processer, ledarskap samt ansvarsfördelning som ett ledningssystem för informationssäkerhet (LlS) kräver.
I dagsläget finns det inte ett LIS på plats, vilket även bekräftas under samtliga
intervjutillfällen som PwC haft. I dagsläget bedriver inte VSR ett systematiskt
informationssäkerhetsarbete eftersom området tidigare inte varit prioriterat.

o
o
o

2.4 Efterlevnad
Kontrollmål 4: Arbetar informationssäkerhetsorganisationen aktivt med efterlevnad av informationssäkerheten?

2.4.1 lakttagelser
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) saknar en uttalad organisation som
aktivt arbetar med efterlevnad av informationssäkerheten. Det är ledningen
som har det yttersta ansvaret för att det ska finnas ett informationssäkerhetsarbete på plats. Som angivet i kontrollmålet ovan så finns det en förståelse
från ledningens håll att det är ett viktigt område som behöver prioriteras inom
förbundet. I dagsläget saknas det dock en process för att sätta må|, följa upp
och utvärdera säkerhetsarbetet.
Det genomförs i viss utsträckning ett arbete med informationssäkerhet, dock
sker det högst ad-hoc och utifrån behov. Eftersom det inte finns en ansvarig
för informationssäkerhet som arbetar dedikerat med frågan samt att det saknas en del styrande informationssäkerhetsdokument med tillhörande riktlinjer
blir det svårt för förbundet att arbeta aktivt och strukturerat med efterlevnad.
Förbundet har i viss omfattning vidtagit åtgärder för att förbättra informationssäkerheten inom organisationen. Det skedde exempelvis ett arbete under
2018 när Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft med att kartlägga
förbundets informationstillgångar. Andra åtgärder som utförts är att exempelvis införa arkiveringsrutiner, rutin för diarieföring och klassificering av dokumentskåp.

2.4.2 Bedömning
Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det inte
finns en fastställd informationssäkerhetsorganisation som aktivt arbetar med
frågor som rör informationssäkerhet. Eftersom det saknas ett strukturerat arbete inom området finns det inget att förhålla sig till när det kommer till efter-

I
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levnad. Det finns ingen process för att sätta må|, följa upp och utvärdera säkerhetsarbetet. De åtgärder som vidtagits for att förbättra informationssäkerheten sker högst ad-hoc.

2.5 Säkerhetskultur
Kontrollmäl 5: Finns ett aktivt arbete för att främja en god säkerhetskultur
in o

m i nfo rm ati on ssä ke rh etsom rä d et?

2.5.1 lakttagelser
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har inga generella krav på utbildning och övning inom informationssäkerhet som är obligatorisk for samtliga
förbundets medarbetare. I dagsläget finns det ingen som har det övergripande ansvaret att aktivt driva arbetet framåt med att skapa en bättre säkerhetskultur. Däremot uppges förbundet ha deltagit i en övning for uppskattningsvis 3-4 är sedan som Katrineholm och Vingåkers kommun anordnade
som delvis berörde informationssäkerhet. Det finns i dagsläget ingen inom
VSR som har ett formellt ansvar att tillhandahålla utbildning och övning med
ett fokus mot informationssäkerhet.
lnom förbundet uppges det flnnas en varierad grad av säkerhetsmedvetenhet
i de olika funktionerna. I dagsläget pågår det inte ett aktivt arbete för att
främja en god säkerhetskultur inom informationssäkerhetsområdet. Däremot
har enstaka medarbetare inom förbundet fått viss utbildning inom området,
exempelvis gick en anställd MSB:s Digitala informationssäkerhetsutbildning
för alla (Disa)och kan på så vis sprida kunskap tillövriga medarbetare. Detta
gjorde medarbetaren vid ett tillfälle när hen skickade ut information om nätfiske. PwC har mottagit den anställdes intyg. Ett behov har identifierats om
att flera personer inom förbundet bör genomgå samma utbildning för att höja
medvetenheten ytterligare och skapa en bättre förståelse för området. Det
uppges däremot finnas en hög medvetenhet för hantering av sekretessbelagda uppgifter.
När det kommer till utbildning av nyanställda får medarbetaren ta del av förbundets personalhandbok som innehåller förbundets lT-policy. Den nya medarbetaren genomgår inga fler utbildningar som kan associeras med informationssäkerhet.

Västra Sörmlands Räddningstjänst arbetar mycket med utvärdering efter en
räddningsinsats och är vana att identifiera svagheter samt forbättringspotential i gruppen och individuellt. Det finns en vilja inom forbundet att ständigt
utvecklas. Förbundet uppges även genomföra stabsutbildningar med deras
befäl där det eventuellt kan få in ett säkerhetsperspektiv. Enligt intervjusvar
ska en utbildning- och övningsplan ses över.

}
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2.5.2 Bedömning
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.
Bedömningen baseras på aft det i denna granskning framkommit att det inte
finns ett aktivt arbete att främja en god säkerhetskultur inom förbundet. Det
genomförs inga strukturerade övnings- och utbildningsinsatser inom informationssäkerhet. Däremot har någon enstaka medvetandehöjande åtgärd vidtagits i form av utskick gällande nätfiske. Nyanställda får även ta del av förbundets lT-policy vid start av anställning.

o
a
o

Det finns medarbetare inom förbundet som har en högre grad av säkerhets-

medvetenhet när det kommer till informationssäkerhet. En medarbetare har
exempelvis genomgått MSB:s informationssäkerhetsutbildning (Disa). Vidare
finns det personer som har en god förståelse för hantering av sekretessuppgifter.

I
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g.Bilagor
Bilaga

I

- Granskad dokumentation
lnom ramen for uppdraget har PwC tagit del av följande dokumentation:

o PPTorganisationskarta
o Tillämpningsanvisningar av attestreglemente VSR
r Attestreglemente för VSR
o Riktlinjer för tillämpning av EUs dataskyddsförordning
o Bilaga 8, personuppgiftsincident
o PUB avtal2018
o Bilaga 6, registerutdrag
o Bilaga 5, information
o Bilaga 2, reg. förf
o Bilaga 7, rättelse mm
o Bilaga 4, samtycke
o Bilaga 1, länder
r Bilaga 3, PUBS avtal
o Vingåkers Kommun - samverkansavtal
r Forss Webservice AB
r Backup
o VSR Översikt lT-miljö
o Verksamhetsbeskrivning
o Policydokument 2020
o Politiskt policydokument VSR
o Säkerhetskyddschef VSR uppdragsbeskrivning
o lntyg DISA
r Dokumenthanteringsplan 2015 VSR
o Diarieföring iw3d3
o Arkivering

-3
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Bilaga 2 - lntervjuade funktioner
Följande funktioner vid Västra Sörmlands Räddningstjänst har medverkat till
denna granskning:

o
o
o
r
o

Säkerhetsskyddschef, säkerhetsfunktionen
lT ansvarig
Räddningschef / tf. forbundschef i augusti
Förbundschef
Funktionschef med ansvar admin och ekonomi

Bilaga 3 - Revisionella bedömningsgrunder
Uppfyllt: Kontrollmålet bedöms tillstörsta delen vara uppfyllt, mindre awikelser kan förekomma. Men verksamheten fungerar i huvudsak ändamålsenligt.

Delvis uppfyllt: Kontrollmålet bedöms endast delvis vara uppfyllt, det finns
en större eller flera mindre awikelser som påverkar verksamhetens ändamålsenlighet.

lnte uppfyllt: Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt. Det finns awikelser
som måste åtgärdas snarast för att verksamheten ska fungera ändamålsenligt.

Ej bedömt: Kontrollmålet går ej att bedöma

pwc
-}
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Granskning av
årsredovisning zozo
Västra Sörmlands Räddningstjänst

IGTRINEHOLMs KOMMUN
Kommunstyrelsen

2tt'tt -UJ-
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Handl.nr.

Handl.

Dnr.

D-plan

_3.
pu/c
Revisionsrapport

Innehållsförteckning

I

pl{fiE

lnledning

3

lakttagelser och bedömningar

5

Bedömni ngar utifrån revisionsfrågor

I

1

Sammanfattnittg
PwC har på uppdrag av Västra Sörmlands Räddningstjänst förtroendevalda revisorer
granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 - 2020-12-31.
Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:

Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de måldirektionen
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Är räkenskaperna
allt väsentligt
rättvisande?

i

lnga väsentliga

awikelser har
noterats.

ptilrc

I

Delvis uppfyllt
Direktionens mål
avseende ekonomi
har uppnåtts. Dock
har endast 3 av 7 mål
för verksamheten
uppnåtts.

o
t
o

Uppfyllt

o
o

lnga väsentliga

awikelser har
noterats.

-.}

o
o

I

2

Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 $ ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlemskommuns fullmäktige och revisorerna snarast mojligt och senast den 15 april
året efter det år som redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 S LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska
ställning.
Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12kap.2 $ bedöma om resultaten i
årsredovisningen är forenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas tillfullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
G

ranskn

i

n

gen ska besvara följande revisionsfrågor:

a

Lämnar årsredovisn ingen u pplysn ing om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

a

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

a

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

o
o
o
o

-3
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Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokforing och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning

3

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund for 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
kommunalförbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunalförbundet. Detta
kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund
och verksamheter.
Granskningen kommer att utforas enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast
"Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Gransknin gen sker genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av kommunalförbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med
Skyrevs rekommendation "RU Granskning av årsredovisning".
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2021-xx-xx och respektive
medlemskommuns fullmäktige behandlar årsredovisningen 2Q21-xx-xxför Katrineholms
kommun och 2021-XX-XX för Vingåkers kommun.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och funktionsansvarig
administration.

-t
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk ställning
lakttagelser
Förvaltni ngsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller den information som LKBR och RKRs
rekommendationer kräver. Det finns upplysningar om viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning samt upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
förbundet som inträffat under räkenskapsåret och efter dess slut. En utvärdering av
förbundets ekonomiska ställning finns liksom en utvärdering av mål och riktlinjer för god
ekonomisk hushållning.
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om väsentliga personalförhållanden samt
sjukfrånvaro. Det lämnas upplysningar om förbundets förvaltning av pensionsmedel.
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning. Arets balanskravsresultat
uppgår till 323 tkr.

Driftredovisning
Arsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
forhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.

I

nvesteri ngsredovisn

i

n

g

Arsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. Arets
investeringsbudget uppgick till 2,8 mnkr att jämföra med ett utfall om 2,4 mnkr. Större
investeringar har skett i fordon.
Bedömning
Grundat på vår granskning har detinfe framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att årsredovisningen inte lämnar upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunalförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år
2020.

}
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God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt ett handlingsprogram för perioden 2016-2019 innehållande ett
antal finansiella mål och verksamhetsmå|. Handlingsprogrammet har förlängts och
omfattar även år 2020. Ett nytt handlingsprogram för perioden 2021 - 2023 har antagits
av direktionen.

lakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets finansiella mål för god

ekonomisk hushållning som fastställts i budgeltör 2020. Av den framgår att de två
ekonomiska målen har uppfyllts.

Finansiella mål

Utfall2020

Måluppfyllelse

VSR ska ha ett positivt årligt
resultat.

Ärets resultat uppgår till 323 tkr

Målet är uppnått

Reinvesteringar ska ske med
förbundets egna medel.

Ärets gjorda investeringar har

Målet är uppnått

nansierats med forbundets
egna medel och följer den
investeringsplan som fi nns.

fi

Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunalförbundets verksamhetsmålför

god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2020.

Verksamhetsmål
Säkerställa en långsiktigt effektiv
verksamhet.

Utfall 2020

Måluppfyllelse

Under året har VSR analyserat

Målet är uppnått

och redigerat insatsstyrkans
antal beroende på händelser
vilket medfört att insatsförmågan
har ökat. Samarbetet med
RTÖG innebär att förbundet
klarar av att hantera flera
insatser samtidigt..

Trygghetsskapande och
olycksförebyggande verksam het.

Minska antalet personer som
skadas eller omkommer i
olyckor, som foranleder
räddningsinsats.
Oka verksamhetens effektivitet
och kvalitet genom samverkan
internt och externt,

I
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VSR har inte kunnat genomföra

Målet är inte uppnått

det förebyggande arbetet på
grund av covid-19.
Det förebyggande arbetet har

Målet är inte uppnått

inte kunnat genomföras enligt
plan på grund av covid-19.

Samverkan med RTÖG har ökat
verksamhetens effektivitet och
kvalitet samt medfört en ökad
trygghet och säkerhet för

Målet är uppnått.

6

medlemskommunernas
invånare.
Ökad kunskap och förmåga hos
allmänheten om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder.

Utbildningar till allmänheten har
inte kunnat genomföras på
grund av covid-'l9.

Målet är inte uppfyllt.

Vid 100 procent av alla olyckor

Samarbetet med RTÖG innebär
bättre hjälp vid lokalisering av
larmadress. Antalet awikelser är

Målet är uppfyllt.

ska forsta enhet vara framme
inom den tid som anges i
handl ingsprogram mets förmå ge-

0.

karta.

Vid 60 procent av alla olyckor
som uppfyller kriterierna för
räddningstjänst enligt LSO ska
en första insats ske av enskilda

Periodens utfall blev 39 procent.
Målvärdet är 60 procent.

Målet är inte uppfyllt.

Bedömning
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget2020.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget
2020. Tre av sju verksamhetsmål har uppnåtts.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2020.

Rättvisande räkenskaperl
lakttagelser
Vid granskningen av kommunalförbundets årsredovisning har inga väsentliga2
awikelser noterats. Arets resultat uppgår till 323 tkr att jämföra med budgeterade 4 tkr
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. lnga awikelser mot lag och
god redovisningssed har påträffats..

1

Med räkenskaper menas sammanställda räkenskaper, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ aft de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen
Defta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

'
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de måldirektionen
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?

Är räkenskaperna
allt väsentligt
rättvisande?

,e
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lnga väsentliga

awikelser har
noterats.

o
o

I

Delvis uppfyllt
Direktionens mål
avseende ekonomi
har uppnåtts. Dock
har endast 3 av 7 mål
för verksamheten
uppnåtts.

o
o
o

Uppfyllt

o
o

lnga väsentliga
awikelser har
noterats.

I

I

Rekommendationer
Granskningen föranleder inga rekommendationer

2Q21-mänad-dag

Rebecka Hansson

Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Denna rapport har upprättats av Öhdings Pricewaterhousecoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Västra Sörmlands Räddningstjänstl enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av frqettptan
från den 8 december 2020 PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av oöh fårtitar
sig på hela eller delar av denna rapport.

I
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Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-04-21

Nämndadministration

KS/2021:139 - 041

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Årsredovisning 2020 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 2020 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 18 mars 2021 § 11 att godkänna
årsredovisningen för 2020 och överlämna den till respektive fullmäktige i
medlemskommunerna.
Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 efter
balanskravsjusteringar på sammanlagt 3 360 tkr.
Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och region uppgick till totalt
27 768 tkr (jämfört med 31 238 tkr 2019). För Katrineholms del uppgick anslaget till 3 462
tkr (jämfört med 3 440 tkr 2019).
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 2020 är uppfyllt.
Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, inriktningsmål,
miljömål samt kvalitets- och servicemått. Sammantaget bedöms 23 mål/mått vara
uppfyllda, 10 delvis uppfyllda och 5 ej uppfyllda. De mål som ej blivit uppfyllda är starkt
påverkade av pandemin samt nedläggningen av Gläntans behandlingshem.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de
enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-04-21

KS/2021:139 - 041

Ärendets handlingar





Missiv till årsredovisning och bokslut för 2020 – Vårdförbundet Sörmland
Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2021-03-18
Årsredovisning 2020 – Vårdförbundet Sörmland
Granskning av årsredovisning för år 2020 Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akten

Vårdförbundet Sörmland
Revisorerna

Förbundsdirektionen i
Vårdförbundet Sörmland

Granskning av Vårdförbundet Sörmlands bokslut och årsredovisning har utförts enligt god
revisionssed. Revisionens synpunkter har sammanställts i bifogad rapport ”Vårdförbundet Sörmland Granskning av årsredovisning 2020”. Revisionsrapporten överlämnas till förbundsdirektionen för
kännedom.
VÅRDFÖRBUNDET SÖRMLANDS REVISORER

Ingvar Lind

Jan-Olof Blomster

Bilaga: För kännedom bifogas revisionsberättelse för år 2020

Elsy Hedlund

Penneo dokumentnyckel: TN1QA-QISZN-0GFUT-ODB74-S4NBF-HW053

Granskning av årsredovisningen för år 2020

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

INGVAR LIND

Jan Olof Lennart Blomster

Revisor
Serienummer: 19630525xxxx
IP: 90.232.xxx.xxx
2021-04-15 16:52:09Z

Revisor
Serienummer: 19501130xxxx
IP: 81.229.xxx.xxx
2021-04-15 18:01:21Z

Elsy Anita Hedlund

Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.
Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

Penneo dokumentnyckel: TN1QA-QISZN-0GFUT-ODB74-S4NBF-HW053

Revisor
Serienummer: 19480124xxxx
IP: 78.71.xxx.xxx
2021-04-15 18:07:24Z

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo esignature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets
innehåll inte har ändrats.
Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Vårdförbundet Sörmland
Org nr 222 000 - 0323

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ORDFÖRANDES KOMMENTARER
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Uppdrag och verksamhet
Vision
Värdegrund
Omvärldsanalys
Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret
Intern kontroll
Personal
Sjukfrånvaroredovisning
Kompetensutveckling
Arbetsmiljö
Rehabiliteringsarbetets utveckling
Förebyggande personalhälsovård
Framtid
Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Årets resultat
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Balanskrav
Upplysning om pensionförpliktelse och ansvarsförbindelse
Driftredovisning
Underhåll/ Investeringsredovisning
RÄKENSKAPER
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesrapport
Noter till resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport
Allmänna redovisningsprinciper
Sex år i sammandrag
REDOVISNING AV VERKSAMHETERNA
Förbundsgemensamt - förbundsdirektion och vårdförbundets kansli
Uppföljning av finansiella mål
Uppföljning av miljömål
Vårnäs behandlingshem
Kvalitetsutveckling
Uppföljning av mål
Öppet intag 2018 - utfall/budget - diagram samt mernyttjande
Familjerådgivning
Utåtriktad verksamhet
Uppföljning av mål
Gläntans behandlingshem
Kvalitetsutveckling
Uppföljning av mål
Övriga uppdrag
l
FÖRKLARINGAR OCH BEGREPP
Vad är ett kommunalförbund – Politisk organisation

3
4
4
5
5
5
6
7
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
17
17
17
18
18
19
22
23
24
24
24
25
25
26
27
31
33
33
34
36
37
38
40

41

2

ORDFÖRANDES KOMMENTARER
Året 2020 var året som prövade oss på alla sätt, vi kom inte undan Coronans framfart oavsett om
man var frisk, stark eller hårt prövad av livet.
Alkoholintaget bland befolkningen ökade under pandemiåret 2020, 8% dricker mer, men 35% av
unga mellan 17 och 29 dricker mindre vilket är mycket positivt (källa Systembolaget, Nordstat
2020). Försäljningen på Systembolaget ökat markant, sprit 19% mer, starköl 13% mer och vin 9%
mer. Förklaras delvis att krogdrickandet flyttat hem och införsel från utlandet nästa upphört.
Svensk forskning visar att cirka 50 000 personer har ett alkoholberoende med stor
problemtyngd, 300 000 personer har ett skadligt bruk och 200 000 personer har ett beroende
med mindre problemtyngd. Om man tittar på högkonsumenter av alkohol är 13% män och 8%
kvinnor av Sveriges befolkning. Vilket innebär att nästan en miljon svenskar har en
riskkonsumtion. Där kommer Vårdförbundet Sörmlands uppdrag in väldigt tydligt.
För Vårdförbundets verksamheter fick vi snabbt ställa om till ett nytt arbetssätt, nya rutiner i
verksamheterna samt täta kontakter med Region Sörmlands smittskydd.
För Familjerådgivningens verksamhet, beslutades om avgiftsfrihet för första besöket.
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. Avgiftsfriheten uppmärksammades i både SVT och P4 Sörmland samt
lokalmedia.
HVB hemmet Gläntan avslutade sin verksamhet till sista december 2020.
Vårnäs behandlingshem har ställt om sin behandling efter kontakter och samarbete med
smittskyddet på Region Sörmland. Det medförde att samtliga patienter bor i enkelrum under
behandlingen. Om behovet av isolering på grund av misstänkt smitta uppstår under
behandlingstiden ska tillgången av enkelrum och följande isolering tillämpas.
Även 12 stegs behandlingen fick anpassas då mindre stegsgrupper skapades.
Vidtagna åtgärder halverade antalet patienter som kan vara i behandling på Vårnäs.
Som följd av smittskyddsåtgärderna skapades långa väntetider till behandlingen, vid årsskiftet
uppgick den till en månad.
Vårnäs behandlingshem ligger i startgroparna när så pandemiläget tillåter för snabb tillbakagång
av ordinarie verksamhet samt även utökning av behandling platserna.
Anhörigbehandlingens verksamhet har under året varit begränsad, färre utbildningar har
genomförts än normalt.
Vårdförbundets utbildning ”12 stegets lärprocesser” har under året varit vilande på grund av
pandemisituationen.
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
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Ordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Uppdrag och verksamhet
Vårdförbundet Sörmland (VfS) är ett kommunalförbund med fem sörmlandskommuner,
Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker som medlemmar.
I förbundsordningens ändamålsparagraf anges förbundets uppdrag som är att svara för
gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård
och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning.
Därav följer 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

-

ansvara för driften av Gläntans behandlingshem med målgruppen unga vuxna.
Behandlingen skall bedrivas enligt Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram med en
modifierad behandlingsform anpassad efter den unga målgruppen och med inslag av
andra behandlingsmetoder

-

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

Med anledning av tidigare beslut om att upphandlingsverksamheten i Vårdförbundets regi
upphörde från och med 2020-01-01 samt beslut om avveckling och nedläggning av Gläntans
behandlingshem har direktionen fattat beslut om revidering av förbundsordningen från och
med 2020-07-01 under §4 Ändamål och under §7 med anledning av att Landstinget
Sörmland bildat Region Sörmland.
Det är förbundsmedlemmarnas förtroendevalda i förbundets beslutande församling som har
att förverkliga ändamålet och ambitionerna med förbundet.
Den beslutande församlingen inom Vårdförbundet Sörmland består av en förbundsdirektion,
där varje medlemskommun representeras av en ordinarie ledamot samt en ersättare.
Ledamöter till förbundsdirektionen utses av kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun. Därutöver är Region Sörmland fr o m 2014 representerad med tre
insynsråd utan beslutsrätt, i enlighet med avtal som träffats mellan Vårdförbundet och
Region Sörmland. Direktionen beslutar om verksamhetsplan för styrning av verksamheten
samt följer upp verksamheten genom tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.
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Direktionen har under verksamhetsåret haft sju sammanträden och två ägarmöten.

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

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 bedrivs 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.

Omvärldsanalys samt verksamhetens utveckling
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.
Vi lever i en tid som är ovanlig för oss. Det är många personer som jobbar hemifrån
eller är hemma i karantän för att motverka spridning av coronaviruset. Detta kan
innebär en påfrestning i en parrelation/familjeliv. Vi vet sedan tidigare att oro för
ekonomi, sjukdom och stress som situationen innebär påverkar hur vi har det
tillsammans. Distansarbete, avsaknad av rutiner och social kontroll är en riskfaktor för
ökat missbruk av alkohol och droger. Utan vanliga rutiner och ”social kontroll” vet vi att
den som har haft problem, lättare återfaller i gamla mönster. Forskningen visar att
ensamarbete och hemarbete har en stark koppling till skadligt bruk.
Den digitala tekniken utvecklas och ger möjligheter till en mycket intensivare
kommunikation med fler och större kontaktytor. Tekniken har stora fördelar men även
nackdelar kan ses. En nackdel är att tillgängligheten till droger har ökat avsevärt i förhållande
till tidigare decennier. Den ökade tillgängligheten medför att flera testar att använda droger
och fler än tidigare hamnar därför i ett beroende.
Vårnäs behandlingshem fortsätter framgångsrikt att arbeta med det ”öppna intaget”.
Arbetssättet och insatser utan biståndsbeslut röner allt större intresse och och ligger i linje
med förebyggande arbete enligt nya socialtjänstlagen. Vi deltar och följer utvecklingen.
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 de erbjuds.
Familjerådgivningen startade för drygt 50 år sedan för att ge stöd till föräldrar i skapandet av
en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för barn. Det är även i framtiden viktigt att möta detta
behov genom att vara en lättillgänglig verksamhet.
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Dagens familjebildningar är mer komplexa än tidigare. Mer än hälften av alla relationer kan
komma att upplösas, där barn från olika familjer ska bo på två eller flera ställen - ibland
tillsammans med syskon och/eller tillsammans med andra barn och vuxna. Barns behov och
livssituation behöver synliggöras, ett arbete som har sin grund i FN:s barnkonvention.
För att kunna följa en allt mer 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
samverkan med närliggande vårdgivare. Familjerådgivningen ska kontinuerligt utveckla det
förebyggande arbetet för att ge hjälp i så tidigt skede som möjligt när behov av stöd och
rådgivning uppstår.
Allt fler använder internet och sociala medier för att skaffa sig information och för att få den
hjälp som behövs i olika frågor. Utveckling av Vårdförbundets Sörmlands hemsida och
användandet av sociala medier är hjälp i att nå ut.
En annan del i det förebyggande arbetet är samverkan med närliggande vårdgivare och
utbildning av föräldrar i de omställningsprocesser som par ställs inför när man får barn,
separerar, bildar nya familjer eller hanterar egna och andras barn.
Familjerådgivningens roll i framtiden blir 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.

Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret
Två ägarmöten har genomförts. Socialnämnderna i Eskilstuna, Flen och Strängnäs kommuner
har fattat beslut om att inte längre finansiera verksamheten vid Gläntans
behandlingshem.Vid ägarmötet i mars beslutades om att godkänna föreliggande förslag om
avveckling av Gläntans behandlingshem enligt plan. Verksamheten vid Gläntan avslutades
sista juni. Personalen uppsagd och därefter har arbetet bedrivits med avveckling.
Vid ägarmötet i april månad lämnades en ekonomisk redovisning samt
verksamhetsinformation från år 2019. Förslag till budgetförutsättningar och anslagsramar i
budgeten för 2021 presenterades och ägarrepresentanterna beslutade att godkänna dessa.
Vårdförbundet Sörmlands ledningsfunktioner: Ny förbundschef för Vårdförbundet Sörmland
från och med april 2020.
Coroanpandemin och ökad smittspridning i samhället har påverkat Vårnäs behandlingshem
på flera plan. På kort tid fick Vårnäs ställa om och införa nya rutiner med anledning av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen, bland annat
infördes nya rutiner inför inskrivning av patienter. Vårnäs har kunnat hålla öppet hela tiden
med halverad verksamhet, vilket medfört längre kötider. Anhörigprogrammet har fått ställa
in flera internatträffar likaså CTL utbildningen.
På förfrågan från Flens kommun har personal från Vårnäs behandlingshem samarbetat kring
öppenvården i Flens kommun i ett pilotprojekt under en övergångsperiod.
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Verksamheten vid Gläntan har under första halvåret präglats av beslutet om nedläggning av
verksamheten och stängning den 30 juni. Personalen uppsagd. Andra halvåret har inneburit
avveckling av avtal och kontrakt samt iordningställande av lokalerna innan avträdet vid
årsskiftet.
Direktionen beslutat om att första besöket hos familjerådgivare var avgiftsfritt under
perioden 1 juli – 31 december.
Familjerådgivningen har haft öppet och tagit emot fysiska besök men infört nya rutiner
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undviska smittspridning. Periodvis
har familjerådgivarna haft fler avbokningar på grund av corona. Det förebyggande arbetet
har påverkats genom att bland annat mödravården och familjecentralen ställt in fysiska
informationsträffar, vilka kommer att tas upp igen när smittspridningen minskat.
Sörmland vatten har byggt om ledningsnätet mellan Vingåker och Lyttersta och har då
anslutit Vårnäs till det kommunal vattenledningsnätet ( tidigare råvatten).
En vattenskada i källaren och i tvättstugan på Vårnäs behandlingshem har medfört ett
omfattande arbete med att iordningsställa och med oförutsedda kostnader.

Intern kontroll
Ansvaret för den interna kontrollen anges i kommunalagens kapitel 6, § 7, där förbundet
skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollens syften är att säkerställa
•
•
•
•

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

Vårdförbundet förmedlar information om ekonomi och verksamhet till sina ägare/
medlemskommuner tre gånger om året i årsredovisning, delårsrapport och tertialrapport.
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.
Apoteket genomför årligen en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen enligt SOSFS
2001:17, vilken ligger till grund för förbättringar inom området.
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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 kvalitetsarbete pågår inom Vårdförbundet med syfte att verksamheten ska ha en
dokumenterad kvalitet som har förtroende från omvärlden.
Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är framtaget och ligger till grund för
fortsatt kvalitetsarbete.
En internkontrollplan för 2020 har upprättats, vilken skall revideras och beslutas av
direktionen våren 2021.

Personal
Vid verksamhetsårets slut var 30 personer (36 personer 2019) tillsvidareanställda inom
Vårdförbundet Sörmland. Därutöver var en person vikarie som ekonomibiträde, för en
personal som är tjänstledig för heltidsstudier.
De interimsanställda - en läkare 10 - 15 % av heltid och tre chaufförer har arbetat vissa tider
under hela verksamhetsåret, två vikarier har arbetat vid behov som rådgivare/
behandlingsassistent och ekonomibiträde under ordinarie personals semestrar, sjukdom o
dyl under hela eller delar av verksamhetsåret.
Verksamhet

Antal årsanställda

Vårnäs behandlingshem

20,8

Gläntan

1,0

Familjerådgivningen

4,35 (4.75)

Vårdförbundets kansli

2,8

Summa

Kommentar
Av 30 anställda personer vid Vårdförbundet är 12 män och 18 kvinnor.
Medelåldern för samtliga anställda i Vårdförbundet är 52,9 år (2019: 50,6 år).
En läkare har varit knuten till Vårnäs under hela verksamhetsåret på konsultbasis, 10 - 15 %
av en heltid.
Två personer har avslutat sina anställningar vid Vårnäs under verksamhetsåret – genom egna
uppsägningar, då personerna gått vidare till andra anställningar. En tjänst är återbesatt.
En snickare har varit visstidsantälld, anställningen avslutad i juni.
Sju personer har avslutat sina anställningar vid Gläntan under verksamhetsåret – uppsagda
på grund av arbetsbrist. Enhetschefen har avslutat sin anställning genom egen uppsägning.
En personal arbetar under uppsägningstiden till april 2021 då anställningen upphör.
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Förbundsgemensamma kostnader för ekonom/adminstratör belastar de olika
verksamheterna Vårnäs, Gläntan och Familjerådgivningen. Ekonom/administratör har
minskat sin tjänstgöring till 80% av en heltid under 2020.
Vårdförbundet eftersträvar en jämn könsfördelning i samtliga personalgrupper.

Arbetad tid,
tim
Total
sjukfrånvaro
timmar
Total sjukfrånvaro %
Sjukfrånvaro
60 dagar eller
mer % av
total
sjukfrånvaro

Mätdatum/ Totalt
Mätperiod Helår
2020
1/1-31/12
69 030

Utfall
Kvinnor
2020
34 840

Utfall
Män
2020
34 190

Totalt
Helår
2019
77 683

Utfall
Kvinnor
2019
39 226

Utfall
män
2019
38 457

1/1-31/12

5 631

2 920

2 526

5 731

4 025

1 705

1/1-31/12

8,16%

8,38%

7,39%

7,38%

10,26%

4,43%

1/1-31/12

8,16%

49,86%

Kommentar
Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan
hänföras till enskilda individer.
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,78 procentenheter i jämförelse med 2019.
Sjukfrånvaron som omfattar 60 dagar eller mer har under året minskat med 41,7 procentenheter.
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor, är under perioden 8,38 % en minskning med 2,1 procentenheter - medan den för män är 7,39 % - en ökning med 3,95 procentenheter - i jämförelse med 2019.
Vårdförbundet Sörmland är en relativt liten organisation med få anställda, vilket gör att
sjukfrånvarostatistiken fluktuerar mycket över tid, då en persons sjukskrivning får stor betydelse för utfallet.
Rehabiliteringsinsatser via företagshälsovård har genomförts under året – både för personal som varit sjukskriven och i förebyggande syfte.
De insatser som arbetsgivaren gör för att anställda, under och efter en rehabilitering, skall
kunna återgå till arbetet sker främst genom anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider
för att exempelvis möjliggöra deltidsarbete den första tiden.
Även arbetsträning förekommer i samverkan med Försäkringskassan.

Kompetensutveckling
Vårdförbundet - kansli och ledning
Verksamhetschefen har deltagit i chefscoaching.
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Familjerådgivning
Personalgruppen har haft extern handledning en gång i månaden.
Hela personalgruppen har varit anmäld till Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivares (KRF) 3 studiedagar i Stockholm 2020 men som blev inställd på grund av Corona.
Även den inplanerade regiongemensamma träffen för hela personalgruppen i Västerås har
blivit inställd och framflyttad till augusti 2021.
Vårnäs
Samtliga medarbetare har under 2020 haft gemensam handledning, verksamhetschef och
programledare undantagna. Samtlig behandlingspersonal har deltagit i en MI-utbildning.
På grund av pandemin så var det inte möjligt att genomföra HLR, hot och våldsutbildning
eller utbildning iHBTQ-frågor. De utbildningsinsatserna kommer att planeras in så snart
pandemiläget ändras.
Gläntan
Enhetschefen för Gläntan/Familjerådgivningen har genomfört Sobonas ledarskapsprogram.
En behandlare har påbörjat och deltar i utbildning till Alkohol- och drogterapeut.
Två medarbetare har deltagit i arbetsmiljöutbildning anordnad av Sobona.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljöansvaret på respektive arbetsplats åvilar den verksamhetsansvarige chefen.
Arbetsmiljöfrågornas forum är i samverkansgruppen där även skyddsombuden deltar vid
möten - två under våren och två under hösten.
Arbetsmiljöfrågor är en punkt som även diskuteras på arbetsplatsträffar.

Rehabiliteringsarbetets utveckling
Vårdförbundet Sörmland har avtal om företagshälsovård för sina anställda. De tjänster som
förbundet använt under verksamhetsåret är individinriktade och tidsbegränsade, exempelvis
psykologsamtal vid ett visst antal tillfällen. Målsättningen är att personal som drabbas av
personliga kriser, alternativt allmänt försämrat hälsotillstånd, snabbt skall få inledande hjälp.
I dessa inledande behandlingar får även arbetsgivaren en återkoppling från företagshälsovården huruvida problematiken är att betrakta som arbetsrelaterad.
Under verksamhetsåret har ingen ohälsa bedömts som arbetsrelaterad.
Om behov av stöd kvarstår efter de inledande kontakterna, görs individuella planeringar för
eventuellt fortsatt stöd från arbetsgivaren, alternativt fortsatt hjälp genom den ordinarie
sjukvården. Arbetsprövning är också en möjlig rehabiliteringsinsats men har inte varit aktuell
under verksamhetsåret.
Vårdförbundets personalpolicy är att ha regelbunden kontakt med de personer som på
grund av sjukdom inte kommer till arbetsplatsen. Kontakten sker genom återkommande
telefonsamtal samt besök. De medarbetare som är långvarigt sjukskrivna bjuds alltid in att
delta vid olika former av sammankomster för personalen.
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Förebyggande personalhälsovård
Anställda inom Vårdförbundet Sörmland har tillgång till en friskvårdspeng om 1 500 kronor
per år och anställd, att användas utifrån individuella önskemål och behov och i enlighet med
Skatteverkets rekommendationer. Majoriteten av personalen använder friskvårdspengen till
olika aktiviteter såsom besök på badhus, massage samt som delbetalning av årskort vid gym
eller liknande.
För all personal som arbetar i människovårdande yrken, är regelbunden handledning av
professionell handledare ett mycket viktigt inslag i det förebyggande personalhälsovårdsarbetet. De yrkesgrupper som arbetar med behandlande insatser har regelbunden
handledning som ett obligatoriskt inslag i sitt arbete.

Framtid
Vårdförbundet har formulerat sin värdegrund och vision i verksamhetsplanen, tillsammans
är dessa en grund för utvecklingstankar och idéer inför framtiden.
Vårnäs behandlingshems öppet intag för vuxna 18- år samverkar med deltagande kommuner
och Region Sörmland. Tillströmningen av patienter har minskat under 2020 jämfört med
2019 på grund av coronapandemin, som satt begränsningar utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att minska smittspridningen.
Efter pandemin - Direktionen har gett ett uppdrag till verksamheten att se över personella
och ekonomiska förutsättningar för en verksamhetsanpassning till en situation med ett
markant ökat inflöde av patiernter.
Inför 2021 har vi fått tilldelning av ramavtal från Kommentus och Östergötland. Vi väntar
besked från Örebro. Sedan tidigare har vi avtal med Kriminalvården och Uppsala och
Enköping.
På sikt är arbetet med att utöka antalet medlemskommuner i det öppna intaget
betydelsefullt för verksamhetens resultat och ekonomiska ställning.
Vårnäs samarbetar med befintliga öppenvårdsverksamheter i de flesta medlemskommuner.
Vårnäs har för avsikt att fortsätta med informationsinsatser i våra medlemskommuner för
att stärka banden ytterligare. Vårnäs behandlingshem har för avsikt att medverka i mässor
och liknande under året.
Familjerådgivningen fortsätter med den förebyggande delen av uppdraget som främst sker i
samarbete med mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.
Fortsatt samverkan kommer att ske med Örebro och Västerås familjerådgivningar, en träff
planerade under året där även erfarenhetsutbyte och chefssamverkan kommer att ske.
Fortsatt samverkan kommer att ske med Stoppverksamheten och Relationsvåldsteamet.
En kommunikationsplan för förebyggande verksamhet ska upprättas under 2021, så att
samtliga medlemskommuner ingår som en naturlig del i det dagliga familjerådgivningsarbetet.
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Arbetet med att locka fler kommuner att bli medlemmar i Vårdförbundet Sörmland
fortsätter, såväl på tjäntemannanivå, som på politisk nivå. Målsättningen är att
Vårdförbundet Sörmland på sikt ska få fler medlemskommuner, vilket skulle stärka
förbundets ställning i framtiden.
Vårnäs har ett eget reningsverk. Förändrade miljökrav är att vänta i framtiden. En konsult
kommer att anlitas för att undersöka förutsättningarna för anslutning till det kommunala
avloppsnätet.

Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras och utvärderas i
samband med årsredovisning och delårsrapport.
Verksamheterna i Vårdförbundet Sörmland har arbetat med de olika målområdena och
bidragit på olika sätt till måluppfyllelse. Coronapandemin har försvårat uppdraget genom att
vi inte kunna ta emot patienter på Vårnäs behandlingshem som planerat. Vidare har
oförutsedda underhållskostnader för fastigheten tillkommit. Till följd av pandemin utökade
regeringen stöd till arbetsgivare genom ersättning för sjuklönekostander.
Under respektive verksamhetsavsnitt finns ett avsnitt om ”Uppföljning av mål” och i
verksamhetsplanen har även formulerats hur vissa av dessa mål anknyter till en god
ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse innebär även att kriteriet för en god ekonomisk
hushållning är uppfyllt. Se vidare under respektive verksamhetsavsnitt.
Vårdförbundets finansiella mål är att under 2020 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av
omsättningen, samt att det egna kapitalet under planperioden (2019-2021) i genomsnitt
skall uppgå till lägst ca 11 Mkr.
Verksamhetsårets positiva resultat om 3 375 tkr innebär att det första resultatmålet har
uppfyllts.
Förbundets resultat är positivt med 3 360 tkr
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper: 15 tkr
Resultat efter balanskravsjusteringar: 3 375 tkr
Balanskravsresultat: 3 375 tkr
Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 22 Mkr, vilket innebär att den
treåriga (2019-2021) planperiodens genomsnittliga mål om lägst 11 Mkr är uppfyllt för det
redovisade året.
Motiven för de uppställda finansiella målen är att kunna göra reinvesteringar i fastigheterna
samt att skaffa en tillräcklig marginal för särskilda händelser. Exempel på det senare kan vara
uppstartskostnader av nya verksamhetsområden.
Det är viktigt att framhålla att verksamheten kan vara svår att följa upp avseende god
ekonomisk hushållning, med avgränsning till förbundet eller en enskild medlemskommun, då
den ur samhällsperspektiv kan framstå som otvedtydigt positiv i detta hänseende.
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Missbruksproblematiken kan exempelvis inte avgränsas inom snäva kommungränser då den
berör hela samhällslivet.

Årets resultat
Vårdförbundet redovisar ett positivt årsresultat inklusive finansiella poster med 3,4 Mkr.
Verksamhetens resultat före finansnetto uppgår till 3,7 Mkr.
Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen med 27,8 Mkr (31,2 Mkr)
samt av vårdavgifter och övriga intäkter med 5,9 Mkr (8,9 Mkr).
Den totala intäkten på 33,7 Mkr är cirka 5,0 Mkr lägre än den budgeterade (38,5 Mkr).
Den totala kostnaden som redovisas för verksamheterna inklusive avskrivningar uppgår till
30,0 Mkr, vilket är ca 8,43 Mkr lägre än de kostnader som är upptagna i budgeten (38,4
Mkr).
Avskrivningar har gjorts med ca 800 tkr.
Årets positiva verksamhetsresultat på 3,4 Mkr avviker från budgeterat resultat (+ 839 tkr)
med 2,5 Mkr.
Den externa efterfrågan av behandlingsplatser på Vårnäs behandlingshem visar en
minskning med 0,63 patient per vårddygn jämfört med föregående år, och uppgår till 0,94
patienter per vårddygn. Efterfrågan är lägre än budgeterat vilket är 3,0 patient per vårddygn.
Den förlängda behandlingen för kvinnor och män har en minskad patientbeläggning, från
5,76 patienter per vårddygn föregående år till 3,58 patienter per vårdygn under 2020.
Årets positiva resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk
balans uppfylls.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Risk
Ökat missbruk,
volymökningar

Orsak
Konsekvenser av
pandemin.
Distansarbetets
avsaknad av rutiner
och social kontroll
ökar risken för
alkoholproblem. Utan
vanliga rutiner och
”social kontroll”
Bristande samverkan

Möjliga konsekvenser
Ökade kötider

Hantering
Plan
för
omhändertagande av
ökade volymer efter
pandemin

Höga kostnader,
bristfällit vårdkedja.

Ökade
relationsproblem

Konsekvernser av
pandemin, hemarbete

Längre väntetider

Färre externa
placeringar

Frånvaro av ramavtal

Vi når inte upp till
budgetmål

Informationsinsatser
Vårnäs
Planerad
kommunikationsplan,
Chefsutbldning Region
Sörmland
Kommunikationsplan
Informationsinsatser
Familjerådgivningen
Göra oss attraktiva i
upphandlingar

Ineffektiv
missbrukarvård
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Bristande samsyn

Personalomsättning i
medlemskommunerna

Brister i vårdkedjan

Oförutsedda
underhållskostnader

Dålda fel, ej kända

Ökade kostnader

Skickat inbjudan till
CTL utbildning till
samtliga medlemskommuner
Plan för underhåll,
avsättning
underhållsfond

Balanskrav
Balanskravsutredning
Redovisat resultat enligt resultaträkning
Avgår orealiserade vinster m m
Resultat efter balanskravsjustering

Not
3

2020-12-31
3 360
15
3 375

2019-12-31
3 118
- 1 038
2 080

Upplysning om pensionsförpliktelse och ansvarsförbindelse
Enligt rekommendation nr 15 av Rådet för Kommunal Redovisning - RKR - ska upplysning
lämnas om pensionsförpliktelse.
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 589 tkr inklusive
löneskatt.
Under året har KPA återbetalat premier för ansvarsförbindelsen med 57 tkr inklusive
löneskatt.
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 PAKFS 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 1 488 tkr inklusive löneskatt, vilket är en ökning jämfört med föregående år
(1 349 tkr).
Förbundet har inga visstidsförordnanden eller förtroendevalda med rätt till visstidspension.
Ytterligare information om det ekonomiska verksamhetsutfallet för 2020 visas i
driftredovisningen.
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Driftredovisning (tkr)
Förbundsgemensamt - De förbundsgemensamma kostnaderna omfattar kostnader för
förbundsdirektion, ledning, revision, administration samt pensionsavgifter för samtliga
anställda inom förbundet. Dessa 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 berräkningen.
Den förbundsgemensamma konstnaden fördelas på de tre kärnverksamheterna Vårnäs
behandlingshem (62%), familjerådgivningen (13%) samt Gläntans behandlingshem (25%).
Från juli månad tar vi hänsyn varje månad till hur stor del som ska fördelas på Gläntan. Ny
fördelning när det blir nytt verksamhets år.
Förbundsgemensamma kostnaderna under året uppgår till 4 579 tkr.
Verksamhetsområde
Vårnäs behandlingshem
Familjerådgivning
Gläntans behandlingshem
Summa totalt

Intäkter
22 628
4 919
5 949
33 496

Kostnader
20 400
4 088
5 648
30 136

Nettoresultat
2 228
831
301
3 360

Redovisat
resultat 2019
+600
+377
+1 768
+2 745

Kommentar
Vårnäs behandlingshem
Behandlingsverksamheten vid Vårnäs- omfattande avgiftning, primärbehandling samt
förlängd behanding för både kvinnor och män redovisar tillsamman ett ekonomiskt
överskott, 2 228 tkr inklusive avskrivningar för året. Halvvägshusen för kvinnnor och män
redovisar ett överskott med 262 609 tkr. Den genomsnittliga patientbeläggningen under året
uppgift till 3,58 patiernter per vårddygn,vilket är 2,42 patienter lägare än planeringstalet i
budget.
Familjerådgivningen
Verksamheten har ett överskott med 831 tkr, vilket beror på lägre personalkostnader än
budgeterat på grund av vakant del av tjänst samt tjänstledighet för deltidsstudier.
Första besöket hos familjerådgivare har varit avgiftfritt under perioden 1 juli – 31 dec.
Gläntans behandlingshem
Verksamheten redovisar ett positivt resultat med 301 tkr. Det kvarstår kostnader som
kommer att belasta Vårdförbundet Sörmland 2021.
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Underhåll 2020
Investeringsredovisning (tkr)
Planerade projekt
Hvh byte av panel, fönster, dörrar, oplanerade tillkommande kostnader
Dörrar KFH-huset, kansliet bytas - klart

Underhåll
Vårnäs tvätt av fasader, uppskjutet
Vårnäs intro, renovering toaletter/duschar uppskjutet
Tillkommande projekt
Vattenskada tvättstugan

Budget
0

Redovisning
383

Differens
-383

60
240

0
0

+60
+240

0

122

-122

Kommande projekt - planerat underhåll för 2021
Oförutsedda skador upptäcka i samband med byte av panel och fönster på Hvh, vilket
medfört ett mer omfattande arbete med ytterligare kostnader.
Fasadmålning och tvätt av huvudbyggnaden och Hvh planeras under 2021, eventuellt måste
arbetet delas upp på två år. Anbud tas in under våren 2021.
Ny ventilation till Hvh män uppskjutet men planeras in utifrån ekonomiskt läge.
Planera in byte av värmepumparna, installerades 2004. Förväntad livslängd är snart
förbrukad.
Föråldrat vatten- och avloppsledninssystem. Ta in konsult för översyn samt undersöka
möjligheterna att eventuellt ansluta till det kommunala avloppet i samband med att man
drar nya ledningar. Ökade miljökrav.
Vi ämnar skapa en investeringsfond till kommande utgifter och investeringar i fastigheter.
Målet 2 milj kronr 2021. Löpande avstämningar kommer att ske i samband med
tertialrapport.

16

RÄKENSKAPER
Resultaträkning (tkr)
Resultaträkning
Redovisning i tkr
Verksamhetens intäkter
*Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
**Anslag för köpt verksamhet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Orealiserade vinster
Resultat

Not
1
4
2

8

År 2020
5 904

År 2019
8 901

-29 140
-801
-24 037
27 769
78
-435
-15
3 360

-37 456
-884
-29 439
31 238
324
-42
1 038
3 118

Kommentar:
*Varav revisionskostnader 115 tkr för den finansiella revisionen.
** Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom primärbehandlingen på Vårnäs och Gläntan och för familjerådgivning.
Region Sörmland betalar ett årligt anslag till introduktionsavdelningens abstinensbehandling
på Vårnäs som för 2020 uppgår till 2 395 tkr.

Balansräkning (tkr)
Redovisning i tkr

Not

2020

2019

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4
5

7 346
562
7 908

8 199
513
8 712

Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

6
6
7
7

38
1 400
14 227
6 709
22 374

29
2 450
13 458
5 697
21 634

30 282

30 346

22 053
3 360

18 693
3 118

TILGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
-därav årets resultat
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Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
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SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda panter
Ansvarsförbindelse
Pensionsförpliktelse
Löneskatt på pensionsförpliktelse
Leasingåtaganden
Summa

8 229
8 229

11 653
11 653

30 282

30 346

Inga

Inga

488
118
159
765

474
115
341
930
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Kassaflödesrapport (tkr)
Redovisning i tkr
Den löpande verksamheten
Periodens resultat
Justeringar för avskrivningar
Justeringar för övriga ej likviditetspåverkande poster

2020-12-31

2019-12-31

3 360
801
0

3 118
884
0

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

4 161

4 002

1 049
-9
-3 425
1 776

-955
14
983
4 044

0
-49
53

-1 354

4

-1 357

0
0
0
0

0
0
0
0

1 780
19 155
20 935

2 687
16 468
19 155

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningskostnader
Försäljning av materiella anläggningskostnader
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 årets början (inkl kortfr plac)
Likvida medel vid periodens slut (inkl kortfr placer)

-3

18

Noter till Resultaträkning och Balansräkning (tkr)
Not 1
Verksamhetens intäkter och kostnader:
Intäkter i tkr
Vårdavgifter
Övrigt*
Summa

2020
3 979
1 925
5 904

2019
*7 232
** 1 669
8 901

Kostnader i tkr
Personalkostnader
Fastighets- och lokalkostnader
Leasingkostnader
Verksamhetskostnader
Summa

2020
21 600
2 965
271
4 304
29 140

2019
27 618
***3 342
468
6 028
37 456

*Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjande av behandlingsplatser inom det Öppna intaget och
samtal vid familjerådgivningen.
*** I posten lokalkostnader ingår samtliga driftskostnader för fastigheten Vårnäs (Gäringstorp) samt hyreskostnader för Gläntan och familjerådgivningen.
**Övriga intäkter (kr)
Försäljning, kiosk
Avgift Upphandling – Gnesta,
Nyköping, Oxelösund, Trosa
Måltidsersättning, personal
Vattenavgifter
Arrendeavgift, mark
Arrendeavgift, jakt
Förs/avverkn skog
Övrigt (återbetalning SPP 238 121)
Hyresintäkter FamR
Återbetald moms (Ludvika)
Arbetsförmedlingen (lönebidrag)
CTL-utbildning
Konsultation
Försäljning inv./transportmedel
Sjuklöneersättning
Summa

270 118
0

313 815
289 000

184 444
43 990
5 500
8 500
42 836
178 159
7 200
17 970
613 688
32 500
170 583
42 332
307 153
1 925

235 253
35 713
5 500
8 500
10 769
272 056
7 200
16 320
407 930
67 000
0
0
0
1 669

Not 2
Anslag från medlemskommuner och Region Sörmland
Kommun/regionanslag
Anslag från medlemskommuner
Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker
Region Sörmland
Summa

2020 (tkr)

2019 (tkr)

14 069
2 188
3 462
4 754
912
2 383
27 768

16 401
2 638
3 440
5 485
926
2 348
31 238

Not 3
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Redovisat resultat enligt RR

2020
3 360

2019
3 118

Verksamhetens resultat före finansiella poster: 2 989 tkr
Not 4
Mark, byggnader och lokaler
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Årets avyttring
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden

2020
19 062
0
-124
18 938

2019
17 770
1 292

Ingående ackumulerande avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avyttring
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-11 595
-540
124
-12 011
6 927

-11 039
-556

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Årets avyttring
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden

2 772
0
-487
2 285

2 710
62

Ingående ackumulerande avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avyttring
Utgående ackumulerande avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Summa Materiella anläggningstillgångar

-2 041
-153
327
-1 867
419
7 346

-1 713
-328

2020
562
562

2019
513
513

2020
179
1 221
38
1 438

2019
522
1 928
29
2 479

19 062

7 467

2 772

-2 041
731
8 199

Not 5

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Mellanskog
Summa finansiella anläggningskostnader
Not 6

Kortfristiga fordringar (tkr)
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förråd
Summa
Not 7 Likvida medel

Belopp i kr
Kassa
Bank
Summa

2020
30
6 679
6 709

2019
25
5 672
5 697
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Kortfristiga placeringar
*Aktieobligationsfond
Placeringsfördelare
Bostadsobligationsfond
Depåkonto
Orealiserade vinster
Summa

500
2 637
9 908
0
1 182
14 227

3 470
942
7 030
818
1 198
13 458

*Aktieindexobligationsfonderna har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen.
Not 8
Eget kapital
Det egna kapitalet för 2019 uppgick till 18 693 tkr i årsbokslutet (utgående balans).
Förändringen av det egna kapitalet utgörs av delårets resultat på 3 360 tkr, vilket innebär
att det egna kapitalet uppgår till 22 053 tkr vid delårets slut.

Eget kapital och årets resultat
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

2020
18 693
3 360
22 053

2019
15 575
3 118
18 693

2020
797
290
317
5 939
886
8 229

2019
1 046
419
554
7 917
1 718
11 654

Not 9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalskatter
Semesterlöneskuld
Förutbetald intäkt*
Övrigt
Summa

* Avser bl.a medlemskommunernas och regionens anslag.
Not 10

Ansvarsförbindelser
Pensionsmedel enligt avtal PA-KL
Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt för pensioner före 1998 beräknas 2020-12 till 2020-12 till 606 tkr.

Leasingavtal
Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för avtal med löptid > 3 år
föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har en löptid som överstiger tre år.

Leasingavgifter
Inventarier
Totalt

Inom 5 år
159
159

Efter 5 år
0
0
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Allmänna redovisningsprinciper
Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2019 redovisas.
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 2020-12-31 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 mm
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 driftkostnad.
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Sex år i sammandrag (tkr)
Intäkter
Kostnader
Tillgångar 31/12
Finansnetto
Avskrivningar
Årets resultat
Nettoinvesteringar
Pensionsskuld
(Inklusive löneskatt)
Eget kapital
Nyckeltal
Soliditet

2015
33 253
31 403
23 703
349
1 017
1 181
1 668
1 717

2016
35 751
33 750
24 512
81
1 000
1 082
2 220
616

2017
36 770
34 606
26 442
81
842
1 374
454
593

2018
26 111
35 682
26 086
113
898
-196
748
560

2019
40 139
37 456
29 896
1 319
884
3 118
1 354
589

2020
33 672
29 140
30 282
-371
801
3 360
0
606

13 315

14 397

15 771

15 575

18 693

22 053

56%

59%

60%

59%

63%

73%

Soliditet är ett nyckelmått som jämför det egna kapitalets storlek med summan av tillgångarna
(anläggningstillgångar och omsättningstillgångar). Soliditetsmåttet ger en uppfattning om den
långsiktigta finansiella stabiliteten i organisationen. Ju större andelsprocent desto större stabilitet.
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REDOVISNING AV RESPEKTIVE VERKSAMHET
Förbundsgemensamt – förbundsdirektion och vårdförbundets kansli
Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionens uppdrag och skyldigheter anges i förbundsordningen och reglementet.
Förbundets uppdrag är att svara för en gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och boende, s k HVB-hem och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning för Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och
Vingåkers kommuner.
Förbundsdirektionen ska fastställa mål och planer för förbundets verksamheter samt följa
upp att dessa uppfylls.
Samråd med förbundsmedlemmarna om de ekonomiska ramarna för verksamheten, samt
om frågor av väsentlig ekonomisk eller organisatorisk betydelse, ska årligen ske under april
månad.
Direktionen ska förvalta förbundets medel i enlighet med lagstiftningens krav på god
ekonomisk hushållning.
Vårdförbundets kansli
Vårdförbundet leds av förbundschefen som på uppdrag och delegation av förbundsdirektionen har det verkställande ansvaret för hela verksamheten och för familjerådgiv-ningen.
Verksamhetsansvaret för Vårnäs behandlingshem har delegerats till verksamhets-chefen.
Den primära uppgiften för vårdförbundets kansli är att ge stöd i förbundsdirektionens
uppdrag och fullgörande av dess skyldigheter enligt gällande förbundsordning och
reglemente.

Uppföljning av mål för 2020
Uppföljning av finansiella mål
Status

Finansiella mål
Att under 2020 uppnå ett positivt resultat
med lägst 1 % av omsättningen.
Målet för verksamhetsåren 2020 och 2021
fastslås i samband med budgetbeslutet för respektive år.

Kommentar
Verksamhetens positiva resultat
om 3 360 tkr innebär att målet
uppfylls. Resultaten motsvarar
10% av omsättningen.

Det egna kapitalet skall under planperioden
2019 - 2021 ej understiga 11 mkr.

Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 22 053 tkr för året.

Uppföljning av de finansiella målen sker i årsredovisningn och i delårsrapporten
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Inriktningsmål
Status

Inriktningsmål
Vårdförbundet Sörmlands arbete med
kvalitetslednings-systemet för hela verksamheten
ska alltid vara uppdaterat.

Samtilga verksamhter ska utbildas i HBTQ-frågor
Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet
Sörmland ska tillämpa evidensbaserad praktik.

Kommentar
Kvalitetsledningssystemet med
tillhörande rutiner är reviderat för
Vårnäs behandlingshem. Arbete
kvarstår med uppdatering av
kvalitetsledninssystemet för
familjerådgivningen.
Familjerådgivarna är HBTQ-certifierade. Övrig personal ska utbildas.
Tolvstegsbehandlingen som bedrivs på Vårnäs och Gläntan är evidensbaserad.
Familjerådgivarna är utbildade i
Emotionellt Fokuserad Terapi
(EFT), metoden är evidensbaserad.

Uppföljning av inriktningsmålen sker i årsredovisningen.

Uppföljning av miljömål
Status

Verksamhetsmål
Vårdförbundet Sörmland vill bidra till en hållbar
utveckling och ekologisk balans genom att
begränsa klimatpåverkan och arbeta förebyggande
enligt de miljölagar som finns.
-Nya leasingbilar bör ha mindre koloxidutsläpp än
nuvarande
-Rengöringsmedle ska vara miljömärkta
-All belysning i verksamhterna ska ha ledlampor

Kommentar
Rengöringsmedel som används är
miljömärkta. Samtliga lampor som
används är ledlampor. Allt avfall i
förbundets verksamheter
källsorteras.

Uppföljning av inriktningsmålen sker i årsredovisningen

Vårnäs behandlingshem
Målgruppen för Vårnäs är män och kvinnor från 18 år med en beroendeproblematik till
alkohol och/eller andra sinnesförändrande droger. Verksamheten vid Vårnäs består av en
primärbehandling som innehåller flera delar.
Vårnäs behandlingshem bemannas av 1,0 verksamhetschef, 1,0 programledare, 7,0
rådgivare, 2,0 samordnare, 2,0 fastighetsskötare, 2,0 sjuksköterskor samt 3,8 köks- och
städpersonal. Vidare så köps 0,1 läkarresurs in som extern konsult. Under året har två
rådgivare slutat för att gå till öppenvården i en av våra medlemskommuner. Till en av
tjänsterna har vi rekryterat en välutbildad rådgivare till en tillsvidareanställning. Till den
andra tjänsten har vi löst tillsättning inom ramen för befintliga personalresurser.
Primärbehandlingen vid Vårnäs har under året haft en genomsnittsbeläggning på 15,08
patienter per vårddygn, varav 0,94 är patienter som placerarats av externa uppdragsgivare.
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(2019: 22,43 patienter per vårddygn, varav externt placerade 1,1 patienter per vårddygn).
Patientbeläggningen på den förlängda behandlingen för män och kvinnor uppgår till
patienter 3,58 per vårddygn, vilket är lägre i jämförelse med samma period 2019 (5,76).
Samtliga medlemskommuner är anslutna till det ”Öppna Intaget” - Eskilstuna, Flen,
Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Vårnäs har ramavtal med Kriminalvården, Enköpings
kommun samt Uppsala kommun. Målsättningen att hjälpsökande som ringer till Vårnäs,
skall få en tid inbokad för att påbörja behandlingen inom 14 dagar har inte uppfyllts under
året. Vårnäs behandlingshem har med anledning av pandemin inte haft tillgång deltagande
vid olika evenemang i och utanför våra medlemskommuner.
Regelbunden handledning med extern handledare har skett ca en gång per månad under
2020, dock med ett uppehåll på tre månader mitt i pandemin, för samtliga medarbetare.
Patienter som genomgår behandling på Vårnäs har normal möjlighet att bjuda in anhöriga till
anhörigdagar. Anhörigdagarna består av tre heldagar på Vårnäs följt av en återbesöksdag en
månad senare. Det har under 2020 genomförts anhörigprogram vid 4 tillfällen med
sammanlagt 21 deltagare. Anhöriga är en relativt svårrekryterad grupp, anhöriga blir inte
sjukskrivna under dessa dagar utan måste ta ledigt från sina arbeten mm för att kunna delta.
Responsen från deltagarna är dock mycket positiv och ett kontinuerligt arbete med att öka
deltagandet pågår.
Under 2020 har vi inte kunnat erbjuda den möjligheten till informationsträffar med
presumtiva patienter i erforderlig utsträckning på grund av restriktioner. Vårnäs har dock
fortsatt ha kontinuerlig kontakt med alla avtalskommuner. Det sker främst via mail,
nyhetsbrev, telefonsamtal och i en ökande omfattning via Teams, Skype eller Zoom.
Vårnäs Facebooksida når en allt större krets av personer. Allt fler kontaktar Vårnäs den
vägen. Det kan vara frågor om behandlingen, mediciner, anhöriga och alltmer allmän
rådgivning till enskilda och anhöriga i missbruksfrågor.
Årets återvändardag ställdes in med hänvisning till den pågpende pandemin.
Inga informationsträffar har kunnat hållas med hänvisning till den pågående pandemin.
Under merparten av 2020 har personal från Vårnäs behandlingshem på uppdrag av Flens
kommun drivit öppenvården Nova. I samband med en akut personalbrist ställde
Socialtjänsten, Flens kommun, frågan till Vårdförbundet Sörmland och Vårnäs
behandlingshem om vår verksamhet kunde bistå under en övergångsperiod tills Flen kunde
få egen personal på plats. Man konstaterade att målgruppen är känslig för stora förändringar
och att behovet av en fungerande öppenvård är stort. Personal från Vårnäs har under våren,
sommaren och hösten ansvarat för kommunens öppenvård två förmiddagar i veckan.
Insatsen har reglerats i avtal mellan parterna.

Kvalitetsutveckling på Vårnäs
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem
för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa föreskrifter
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ligger till grund för det kvalitetsutvecklingsarbete som påbörjats på Vårnäs och inom
Vårdförbundet Sörmland.
Kvalitetsledningssystemet har reviderats under 2020 och kommer att revideras under
februari månad 2021.
Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och patientenkäter genomförs i
samband med behandlingens avslutning. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Vårnäs, (exempelvis
patienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till
verksamhetschefen.
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen är en del av den kontinuerliga
verksamhetsutvecklingen på Vårnäs. De redovisas och diskuteras kontinuerligt vid
arbetsplatsträffar.

Uppföljning av Inriktningsmål
Status

Inriktningsmål

Sörmlänningar med missbruksproblem skall
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

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

Kommentar
Genom öppet intag går det enkelt
och snabbt att söka och få hjälp,
genomsnittlig kötid under 2020
uppgick till 16,25 dagar. Restriktioner i samband med covidpandemin har inneburit att vi skriver in
färre i behandlingen för att kunna
möjliggöra social distansering via
enkelrumsboende. Köerna ökar
därmed till följd av minskad tillgång
till sängplatser
Pandemin har medfört restriktioner som i sin tur påverkat vår
möjlighet att skriva in i normal
omfattning. Dessutom har förfrågningarna minskat avsevärt.
Endast Kriminalvården har placerat i normal omfattning under
året. Vi har dock säkrat upp den
externa verksamheten efter pandemin då vi fått tilldelning i två
stora upphandlingar, dels Linköping/Norrköping med omgivande
kommuner och dels SKR Kommentus upphandling. Upphandlingarna är på sikt väldigt viktiga
för oss. Vi kommer under våren
2021 dessutom tacka ja till Kriminalvårdens erbjudande om en
tvåårig förlängning på befintligt
avtal. Vi har sedan tidigare ramavtal med Uppsala och Enköping.
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Uppföljning av inriktningsmål sker i årsredovisningen

Uppföljning av verksamhetsmål
Status

Verksamhetsmål
Minst 50 % av patienterna som nås genom
uppföljningen skall ha uppnått en stadigvarande
drogfrihet samt vara aktiva i självhjälpsgrupper två
år efter avslutad behandling.

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

Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda
samtliga patienter som genomför primärbehandlingen möjlighet att besvara en IT-baserad enkät
med frågeställningar som mäter hur nöjd patienten
är med behandlingens olika delar. Att det samlade
resultatet från kvalitetsmätningen skall uppgå till
minst 75 % av enkätens maxpoäng.
Minska andelen patienter som avbryter behandlingen.

Öka kompetensen hos vårdgivande personal.

Kommentar
Uppföljning sker varje år av ett
urval patienter. Var femte patient
väljs ut som genomgått
primärbehandlingen. 73,5% av de
som svarat (34 kontaktade) är
samtliga fortfarande i kontakt med
självhjälpsgrupper.
Mässor, informationsbesök i kommunerna samt informationsbesök
och genomförandet av egna evenemang har fått ställas in med hänvisning till pandemin. Genom Facebook har Vårnäs dock fortsatt nå
ut till allmänheten med information och kommer att fortsätta att
utveckla information genom sociala medier. Förbundschefen leder
arbetet med översyn av befintliga
marknadsföringskanaler. Ett led i
detta är framtagandet av ny kommunikationsplan.
93 % av de som svarat är nöjda
med behandlingen jämfört med
93% vid 2019.

195 patienter skrevs in under 2020.
Under året har 85 oplanerade utskrivningar förekommit (44%), 52
på introduktionsavdelningen och
33 på primärbehandlingen jämfört
med 115 oplanerade utskrivningar
under 2019. Detta är mot bakgrund
mot en markant minskad inskrivning en negativ utveckling. Dropouts ökar med 2%.
En rådgivare har under verksamhetsåret avslutat sin folkhögskoleutbildning till behandlingspedagog
med inriktning mot tolvstegsbehandling, en rådgivare har avslutat
sin utbildning till alkohol- och drog-
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terapeut. Samtliga rådgivare är certifierade i tolvstegsprogrammets
läroprocesser.
Under året har arbetsmiljöprojektet Sunt Arbetsliv startat och
flera av de inledande momenten
har inneburit arbetsmiljöutbildning
för samtlig personal.

Uppföljning av verksamhetsmålsen sker i årsredovisning och delårsredovisning

Styrmått och uppföljning
Styrmått
Antal genomförda vårddygn, minst 8000 dygn/år
Genomsnittlig dygnsbeläggning, 23 patienter/dygn
Väntetid för inskrivning, max 14 dagar
Andelen nöjda patienter/beställare, minst 75%
Antalet genomförda avgiftningar, minst 150/år
Kostnad för investering i lokaler, minst 3% av omsättning
Kostnad för kompetensutveckling, minst 1% av omsättning
Minst 20 timmars handledning/år

Utfall 2020
5516
15,06
16,25
92,2%
159
4,14%
0,8%
12 tim

Utfall 2019
7616
22,43
9,25
93%
150
40%
1,4%
27 tim

Kommentar:
Under 2020 skrevs 195 patienter in i verksamheten vilket är knappt två tredjedelar mot ett
normalt år. Trots det har vi genomfört fler avgiftningar i år än vi gör år då vi har normal
beläggning. Vi har genomfört 159 avgiftningar vilket innebär att 81% av de inskrivna
patienterna har varit i behöv av medicinskt stödd avgiftning. Detta är en 30%-ig ökning mot
våra föregående år då andelen legat närmast konstant runt ca 50%.
Att andelen avgiftningar i relation till inskrivningar är så iögonfallande hög i år i jämförelse
med föregående år torde åtminstone delvis kunna förklaras med de långa kötiderna till följd
av Covid-19. Med lång kötid följer ett ökat antal återbud eller personer som helt uteblir från
sin bokade tid. Vi har i samband med ovanligt många återbud varit tvungna att jobba aktivt
med kölistan. Många fler har ringts in eller erbjudits tid i mycket nära anslutning till sin
tidsbokning – trots lång kötid i den reguljära listan. Möjligen har fler därför kommit in i
mycket dåligt skick, i behov av medicinskt stödd avgiftning.
Kostnaden för investering i lokaler avser reparation och underhåll.Utfallet för 2019 är ett
annat styrmått, procent av den totala fastighetskostnaden.
Uppföljning av styrmåtten sker varje kvartal.

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna. 76,36 kr
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Uppföljning av verksamhetsmått sker i årsredovisningen

Kvalitets- och servicemått
Status

Kvalitets- och servicemått
Kommentar
Målsättningen är att alla patienter skall beredas Den genomsnittliga väntetiden unplats inom två veckor från kontakten.
der året har uppgått till 16,25 dagar.
Enskilda presumtiva patienter och dem
2020 har vi inte kunnat erbjuda
närstående personer skall alltid erbjudas
den möjligheten med hänvisning
möjlighet till ett informationsmöte med
till restriktioner med anledning
behandlingspersonal innan ställning tas till
av pandemin. I praktiken har det
inskrivning
inneburit att telefonsamtal med
anhöriga och presumtiva patienter har ökat markant under perioden och mer eller mindre fått
ersätta fysiska informationsmöten. Inskrivning till Vårnäs behandlingshem görs alltid av legitimerad sjuksköterska och behandlingen inleds alltid på introduktionsavdelningen.
Samtliga rådgivare uppfyller kunskapskraven för
certifiering av 12-stegsbehandlingens
lärprocesser (CTL) för att tillförsäkra patienterna
en god professionalitet i behandlingen på
Vårnäs.
Patienterna på Vårnäs erbjuds en näringsriktig
och fullgod kost i form av frukost, lunch och
kvällsmål (husmanskost) dagligen samt tillgång
till frukt/mellanmål i syfte att stimulera
tillfrisknandeprocessen.
Lokalerna på Vårnäs erbjuder och tillhandahåller
en god standard, vilket bl a säkerställs genom att
de årligen planerade förbättringsåtgärderna
genomförs.

Under året har en stor insats
lagts på att färdigställa renoveringsarbetet med männens hus i
den förlängda behandlingen.

Uppföljning av kvalitets- och servicemått sker i årsredovisningen
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Öppet intag 2020 – utfall och budget
Kommun

Budgeterade
vårddygn
3 825
1 245
336
1 278
613

Eskilstuna
Katrineholm
Vingåker
Strängnäs
Flen

Totalt öppna intaget

7 300

Nyttjade
vårddygn 2020
2 322
998
279
947
627

5 173

Procentuellt
nyttjande 2020
61 %
80 %
83 %
74 %
103 %

71 %

Mernyttjade
vårddygn
0
0
0
0
14

14

Anm. Budgeterad kostnad per vårddygn är 2 023 kronor.
Merutnyttjade vårddygn
Kommun
Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker
Totalt

Mernyttjade vårddygn 2019
0
200
815
0
119
1 134

Mernyttjade
vårddygn 2020
0
14
0
0
0
14

Avgift för mernyttjade vårddygn
0
2240
0
0
0
2240 kr jämfört med 181 440 kr
(2019)

Kommentar: Genomsnittsbeläggningen på primärbehandlingen har minskat sedan
föregående år, från 22,43 patienter per vårddygn 2019 till 15,08 patienter per vårddygn
2020.
Budgeten utgår från en genomsnittsbeläggning på 23 patienter/vårddygn, budgetmålet
uppnåddes ej. Det är främst externa patientunderlaget som minskat.
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2020 började väldigt bra med en hög beläggning. Vi kunde konstatera att de kommuner,
Strängnäs och Eskilstuna som året innan underutnyttjat sina tilldelade platser kommit starkt
under januari och februari och en bit in i mars. De låg då på en 95-98% beläggning. Vi kunde
då konstatera att informationskampanjerna mot de båda kommunerna hade burit frukt.
Sedan kom covid.
Den enskilt största orsaken till den markant minskade beläggningen är de restriktioner som
infördes i smittskyddshänseende i samband med covidpandemin. Vi införde en rad regler
som skulle främja social distansering. En viktig del i detta var att alla skulle ha eget rum.
Detta innebar att vi närmast halverade de tillgängliga vårdplatserna. Sett till denna
omständighet kan vi ändå konstatera att medlemskommunerna väl har nyttjat sina
vårdplatser. Eskilstuna som ligger lägst med sina 61% nyttjar med andra ord nästan exakt så
mycket som vi kan erbjuda för tillfället.

Biståndsplaceringar samt externa placeringar
Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under året:
Externa uppdragsgivare
Kommuner
Kriminalvården
Arbetsgivare
Övriga
Totalt externa
Totalt Hvh

2020

2019

172
159
0
11
144
1308

258
182
49
81
570
2101

Budgeterat vårddygn
år 2020

1095
2190

Kommentar
Under 2020 har andelen externa placeringar minskat till 0,94 jämfört med föregående år
(1,57). Budgeten för externa placeringar är 3,0 patienter per vårddygn.
Patienttillströmningen till den förlängda behandlingen på Hvh för män och kvinnor har
minskat. Genomsnittsbeläggningen under året har varit 3,58 patienter jämfört med 5,76
patienter per vårddygn 2019. Budgetmålet för 2020 ligger på 6,0 patienter per vårddygn och
uppnåddes ej. Fördelningen är 28 % kvinnor och 72 % män
Enstaka patienter betalar sin behandling själv. Under 2020 har två personer betalat sin
behandling med privata medel.
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Familjerådgivning
Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet för kommunerna (SoL, 5 kap 3 § 3 st).
Vårdförbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning för de fem medlemskommunerna - Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Katrineholm och Vingåker.
Familjerådgivningen bemannas av 4,35 (4,75) familjerådgivre och 0,20 enhetschef till och
med den 31 maj. Därefter ligger chefsansvareet på förbundschefen.
Familjerådgivningens uppgift är:
- att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i familjerelationer
- att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och
information om samlevnadsfrågor.
Kontakten med familjerådgivningen bygger på frivillighet och verksamheten omfattas av
sträng sekretess. Ingen journalföring förekommer och möjlighet finns till anonym kontakt.
Relationsbehandlingen är i första hand inriktad på att bidra till konstruktiva lösningar på
problem i parrelationer och andra nära familjerelationer. I relationer där separation sker är
uppgiften att minska de negativa konsekvenserna och stödja det gemensamma
föräldraansvaret för barnen.
Familjerådgivningen kommer in tidigt i familjernas relationsproblem, bl a på grund av korta
väntetider och lättillgänglighet per telefon. En stark integritet är ett annat kännetecken för
verksamheten.
Den förebyggande delen av Familjerådgivningens uppdrag, sker främst i samarbete med
mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.
Samverkan och metoddiskussioner kring våld, separationer och möten med nybildade
familjer, förekommer med viss regelbundenhet.
Familjerådgivarna är tillgängliga för personer från andra språk- och kulturområden men
upplever att det finns begränsningar att arbeta med parrelationer (terapi) genom tolk. Det
finns också kulturella hinder för personer från olika länder att söka till familjerådgivningen.
De har egna väl uppbygda stödfunktioner till par som behöver råd och hjälp i parrelationen.
Det är mycket ovanligt att båda personerna i ett par är födda utomlands. Vanligtvis är en
part i parförhållandet född i Sverige och den andra parten född i ett annat land. Av
årsstatistiken framgår att 8,6 % av de besökande till familjerådgivningen är födda i Europa
eller utom Europa, övriga besökande är födda i Sverige.
Tre av fem familjerådgivare har under året varit auktoriserade av KFR - Föreningen Sveriges
Kommunala Familjerådgivare.

Utåtriktad verksamhet
I familjerådgivningsverksamheten ingår ett förebyggande arbetet som innebär att i
samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information om
samlevnadsfrågor. De insatser som planeras och genomförs i denna delen av verksamheten
kan variera över tid beroende på efterfrågan i huvuduppgiften att ta emot klienter för
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samtal. Under 2020 har många externa informationsträffar blivit inställda på grund av
coronapandemin.
•
•
•
•
•
•

Information Familjecentralen Vårdcentralen City, Eskilstuna vid ett tillfälle.
Föräldragrupp på Familjecentralen Strängnäs vid ett tillfälle.
Stopp-möten (samverkansgrupp, våld i nära relation) vid ett tillfälle.
Informationsträff med Familjerätten i Strängnäs.
Informationsträff med politiker i Strängnäs
Information anhörigdagar på Vårnäs behandlingshem. Familjerådgivare har informerat vid två tillfällen.

Inriktningsmål
Status

Inriktningsmål
Utifrån ett folkhälsoperspektiv förebygga och
minska relationsproblem genom att erbjuda hjälp
med att bearbeta konflikter i nära familje- och
parrelationer och vid separationer, oberoende av de
sökandes ekonomiska ställning, etniska tillhörighet
eller sexuella läggning

I de fall där barn berörs är det särskilt angeläget
att beakta deras perspektiv i
samlevnadskonflikten. Av särskild vikt är att
uppmärksamma barn i våldsrelaterade relationer
och i styvfamiljer.

Kommentar
Samtal erbjuds till alla som vill ha
en tid oberoende av ekonomisk
ställning, etnisk tillhörighet eller
sexuella läggning. Avgiften kan betalas kontant, med kort, genom
swish eller med faktura. Under
andra halvåret 2020 har första besöket hos familjerådgivare varit avgiftsfritt. Tillgång till tolk finns vid
behov. Förebyggande arbete genom informationsinsatser på mödravårds- och familjecentraler.
Barnperspektivet kommer alltid i
första hand. Om det är ont om tider prioriteras familjer där det
finns barn. 63,2 % av paren, som
besvarat brukarundersökningen
2020 har hemmavarande barn
under 18 år. Antal barn under 18
år: 530 hemmavarande, 34 umgängesbarn, och 155 växelvis boende.

Uppföljning av verksamhetsmål
Status

Verksamhetsmål
Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras
livssituation, gällande relationen, ska ha förbättrats efter samtalen med familjerådgivare.

Kommentar
Målet är ej mätt. Ingen
dokumentation på familjerådgivningen. Brukarundersökning
genomförd under okt/nov 2020.
95% svarar Ja eller Ja delvis, att
dagens samtal kommer att vara till
hjäp för paret att hantera de
problem de sökt för.
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Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i
kontakten med familje-rådgivningen.

Fortsatt samverkan med mödravård samt familjeoch barnavårdscentraler

Få flera med relationsproblem att ta en tidig kontakt med rådgivning.

76% av de som besvarat
brukarundersökningen tycker att
de pratat om rätt saker vid besöket
hos familjerådgivare.
Brukarundersökning genomförd
under oktober/november 2020.
95% svarar att de kan tänka sig att
rekommendera andra att söka
familjerådgivningen.
Familjerådgivarna har deltagit i
föräldrautbildning på
familjecentraler, mödravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentraler (BVC). Flera
samverkanspartner har ställt in
gemensamma fysiska träffar på
grund av Covid-19, vilket har
begränsat samverkan.
Målet bearbetas proaktivt för att
verksamheten skall synas och bli
känd av kommunmedborgarna dit
par kan vända sig som vill förbättra
sin relation och fortsätta leva tillsammans eller separera eller behov av hjälp och stöd i föräldraskapet. Familjerådgivningen samverkar med Mödravård och Familjecentraler i alla kommuner. Verksamheten har medverkat i radiointervjuer, tidningsartiklar och har en
Facebooksida för att synas och bli
efterfrågade i ett tidigt skede. Målet är ej mätt.

Styrmått och uppföljning
Styrmått
Antal bokade samtal
Antal genomförda samtal
Antal erbjudna samtal
Medelväntetid från tidsbokning till samtal (dagar)
Andel nöjda klienter, minst 80%
Andel klienter som utsatts för hot och/eller våld
Antal barn i klientfamiljer där hot och våld förekommer
Antal nya ärenden
Antal pågående ärenden
Antal avslutade ärenden
Kostnaden för kompetensutvecklingen % av personalkost

Utfall 2020 Utfall 2019
2010
2212
1455
1641
2010
2212
8
9
95%
94,6%

454
237
457
1,4%

639
247
481
3,0%
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Kommentar
Andel nöjda klienter har inte kunnat följas upp då familjerådgivningen inte för någon
dokumentation. 95% av dem som besvarat brukarundersökningen i okt/nov 2020 svarar att
de kan tänka sig att rekommendera andra att söka familjerådgivningen.
Det går ej att mäta andel klienter som utsatts för hot och/eller våld. Statistikprogrammets kategorier
vad gäller våld och andra parametrar öppnar upp för olika tolkningar, vilket leder till godtyckliga bedömningar
Statistikprogrammet kan inte heller sammankoppla antal barn i familjerna till våldsparameterna i
programmet.
Kostnaden för familjerådgivningens kompetensutveckling är 37 936 kr, vilket motsvarar 1,4% av den
totala personalkostnaden.

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna är 22,95 kr

Kvalitets- och servicemått
Status

Kvalitets- och servicemått

Minst 75 % av bokade samtal under året
genomförs.
Sökanden skall senast inom två veckor
erhålla en bokad tid
Besöksfrekvensen skall i genomsnitt vara
minst tre inbokade besök per arbetsdag och
heltidstjänst som familjerådgivare.

Kommentar
Av 2010 samtal är 1455 genomförda= 72%
Tid erhålls inom 8 dagar.
Besöksfrekvensen motsvarar
2,23 inbokade besök per arbetsdag och heltidstjänst. Efterfrågan
på tider har varit lägre i år.

Gläntans behandlingshem
Gläntans uppgift var att behandla unga vuxna mellan 18-26 år som missbrukar alkohol och
droger. Ägarkommunerna var Eskilstuna, Strängnäs och Flens kommuner. Det fanns en flera ramavtal med externa kommuner. Fokus finns på att etablera affärsrelationer med flera av medlemskommunerna och nya beställare (kommuner). Verksamheten ska generera nyttoeffekter
ur såväl ett samhälleligt som individuellt perspektiv för folkhälsan och individerna. Samverkan
med Region Sörmland, medlemskommunerna och andra intressenter inom området är av
yttersta vikt.
Gläntan bemannades med 0,8 enhetschef, 7,75 behandlare, 1,0 ekonomibiträde och 0,2 administratör.
Verksamheten hade tolv vårdplatser; 8 platser som är avsedda för primärbehandling, 2 platser för utsluss/återbesöksdagar samt 2 platser för förlängd behandling.
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Kvalitetsutveckling på Gläntan
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem
för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa föreskrifter
ligger till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet.
Avvikelsehanteringen sköts i det IT-baserade journalsystemet, syftet är att fånga upp de
systemfel som uppstår i en verksamhet.
Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och klientenkäter genomförs i
samband med att behandlingen avslutas. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Gläntan, (exempelvis
klienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till
enhetschefen.
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen och avvikelserapportering är en del
av den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen på Gläntan. De redovisades och diskuterades
kontinuerligt vid arbetsplatsträffar.

Inriktningsmål
Status

Inriktningsmål
Kommentar
Unga i Sörmland med missbruksproblem skall kunna Unga med missbruksproblem
erbjudas vård på Gläntans behandlingshem som ett kan få behandling på Gläntan,
komplement till vård på hemmaplan.
väntetiden från informations-

Vården skall bedrivas i nära samarbete med
placerande kommuner. Detta skall möjliggöras
genom att: en gemensam planering för vården
upprättas vid inskrivning, vården följs upp
kontinuerligt under placeringen och att fortsatt
vård på hemmaplan planeras i god tid innan
vården avslutas.

tillfället till inskrivning har varit
under fem dagar. En god samverkan har skett kring avgiftning innan behandling, dels
genom placerande kommuns
sjukvård och dels genom samverkan med Vårnäs behandlingshems avgiftningsenhet.
En gemensam planering med
placerande socialsekreterare
har skett genom informationsbesök med socialsekreterare
och enhetschef. En vårdplan
från placerande kommun har
upprättats av kommunen och
Gläntan som ansvarig för
behandlingen har upprättat en
genomförandeplan för
behandlingstiden på Gläntan.
Vården följs upp kontinuerligt
under behandlingstiden och en
utslussplanering sker genom
samverkan med socialtjänsten
genom besök i placerande
kommun. Vid tid för genom37

förandeplan kommer
placerande socialsekreterare till
Gläntans behandlingshem och
vid tid för utslussplanering sker
planeringsmötet hos placerande
kommun.
Ambitionen är att sälja platser externt. Genom
en aktiv bevakning och deltagande i
upphandlingar gällande behandling för
ungdomar och unga vuxna med
beroendeproblematik och offensivare
informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser
riktade till andra möjliga kunder/uppdragsgivare
kan detta möjliggöras.

Under året har 180 vårddygn
nyttjats externt.
Inga informations- och marknadsföringsinsatser efter beslut
om nedläggning av Gläntan.

Uppföljning av inriktningsmål sker i årsredovisningen

Uppföljning av verksamhetsmål
Status

Verksamhetsmål
Öka antalet vårddygn

Öka informationen och marknadsföring
mot medlemskommunerna.
Minst fem större informationstillfällen/
marknadsföringstillfällen per år.
Öka kompetensen hos vårdgivande personal.

Kommentar
Gläntan har ökat antalet vårddygn
genom att erbjuda förlängd
behandling för ungdomar som
fullföljt behandlingen men av olika
skäl inte kunnat gå direkt hem.
Gläntan har även ökat antalet
vårddygn när det gäller externa
palceringar genom bl a en god
samverkan med Filipstads
kommun. Beslut om nedläggningen
av Gläntan samt coronapandemin
har påverkat beläggningen.
Genomförda vårddygn är 575 jmf
med 1277 under 2019.
Det har inte varit aktuellt med någon marknadsföring mot medlemskommunerna eller andra större informationstillfällen efter beslut om
nedläggning av Gläntan.
Tre utbildningstillfällen i MI var inplanerat under våren för personalen men avbokades efter beslut om
nedläggning.
Samtlig personal har haft handledning vid 3 tillfällen.
Enhetschefen har genomfört chefsutbildning anordnad av Sobona.
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Förbättra samverkan med Region Sörmland

En behandlare har påbörjat och
deltar i en distansutbildning till Alkohol- och drogterapeut.
Två medarbete har deltagit i arbetsmiljöutbildning anordnad av
Sobona samt brandutbildning.
Kostnaden för kompetensutveckling är 13 tkr.
Samverkan med Beroendecentrum
i Eskilstuna fungerar väl.
En fortsatt god samverkan sker
kontinuerligt med enhetschef på
PIVA gällande kvalitetssäkring kring
avgiftning och urinprovtagning inför kommande placeringar på Gläntan. Gläntan har fortsatt god kontakt med Vårdcentralen i Vingåker i
frågor rörande fysisk hälsa.

Styrmått och uppföljning
Styrmått
Antal medlemskommuner som använder Gläntans behandlingshem
Antal genomförda samverkanstillfällen externt
Antal genomförda vårddygn
Väntetid för placering från informationstillfälle
Kostnad för kompetensutveckling

Utfall 2020
3
0
575
5
13 tkr

Utfall 2019
3
5
2007
5
146 tkr

Kommentar
Tre av fem medlemskommuner, Eskilstuna, Flen och Strängnäs.
I budgeten räknas 2 platser för extern försäljning alternativt förlängd behandling.
Fördelningen av anslaget fån deltagande medlemskommuner är beräknat utifrån
dess befolkningsunderlag per den 31 dec 2018.
För andra uppdragsgivare som placerat klienter på Gläntans behandlingshem och
som ej har särskilt avtal är den beslutade avgiften för 2020, 3 554 kr per vårddygn.
Inga genomförda samverkanstillfällen externa på grund av beslut om nedlättning.
Väntetiden har varit mindre än 5 dagar.
Uppföljning av styrmått sker varje kvartal

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna
32,32 kr/invånare
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Uppföljning av verksamhetsmått sker i årsredovisningen

Kvalitets- och servicemått
Status

Kvalitets- och servicemått
Kommentar
Målsättningen är att alla klinter skall beredas plats Plats kan beredas inom 5 dagar.
inom två veckor från kontakten.
Enskilda presumtiva klienter och dem närstående
personer skall alltid erbjudas möjlighet till ett
informationsmöte med behandlingspersonal
innan ställning tas till inskrivning. Inskrivning till
Gläntan görs av enhetschef, legitimerad
sjuksköterska eller annan delegerad.
Behandlingspersonalen skall uppfylla
kunskapskraven för certifiering för 12stegsbehandlingens lärprocesser (CTL) för att
tillförsäkra klienterna en god professionalitet i
behandlingen på Gläntan.
Klienterna på Gläntan skall erbjudas en
näringsriktig och fullgod kost i form av frukost,
lunch och kvällsmål (husmanskost) dagligen
samt tillgång till frukt/mellanmål i syfte att
stimulera tillfrisknandeprocessen.

Informationstillfällen har erbjudits innan inskrivning. Vid informationsbesök medverkar alltid två behandlare. Inskrivning
sker av enhetschef eller delegerad personal.
Samtlig personal är certifierade i
CTL.

Klienterna erbjuds frukost, lunch
och middag samt mellanmål och
kvällsmål. Därutöver fri tillgång
till färsk frukt.

Övriga uppdrag
Utbildning
Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av
CTL-utbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser”.
Kompetenskravet för rådgivare är bla certifiering och certifiering i egen regi garanterar en
långsiktig kompetensförsörjning.
Målet för 2020 var att genomföra två utbildningsinsatser. En utbildning har hållits under
första halvåret med få deltagare.
Utbildaren önskar att fler socionomer på utbildningen från medlemskommunerna, vilket
skulle underlätta för alla i missbruksarbetet, att få en samsyn runt arbetet.
Personal
0,2 utbildningsansvarig
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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.

Politisk organisation
Förbundsdirektion
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Roger Ljunggren (s), ordförande, Katrineholm
Göran Gredfors (m), vice ordförande, Eskilstuna
Daniel Ljungkvist (s), Flen
Monica Lindell Rylén (s), Strängnäs
Robert Skoglund (s), Vingåker

Ewa Callhammar (l), Katrineholm
Nina Tuncer (s), Eskilstuna
Björn Carlsson (c), Flen
Thore Berggren (m), Strängnäs
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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Innehållsförteckning

Sammanfattning
I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och synpunkter från granskningen av Vårdförbundet
Sörmlands bokslut och årsredovisning för 2020.
I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed i kommunal verksamhet har efterlevts. Vid
granskningen har inga väsentliga felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från
god redovisningssed noterats. Årsredovisningen är, i allt väsentligt, upprättad enligt Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. Föregående års
siffror redovisas i förekommande fall inom parentes.
De väsentligaste slutsatserna i 2020 års granskning sammanfattas enligt följande:
•
•
•
•

Årsredovisningen i dess helhet ger läsaren en god och rättvisande bild av Vårdförbundet
Sörmlands verksamhet och ekonomi år 2020.
I årsredovisningen lämnas en redogörelse för bedömd måluppfyllelse för de av fullmäktige
fastställda målen. Bedömningarna baseras i hög grad på kvalitativa redogörelser över vidtagna
åtgärder. Uppföljning saknas av ett stort antal valda målindikatorer.
Årsredovisningen ger en tillräcklig bild av Vårdförbundets utveckling, utmaningar, ekonomi och
finansiella situation. Det lagstadgade balanskravet uppfylls.
Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper.

Vårdförbundets årsredovisning är i stora delar strukturerad i enlighet med gällande lagar och
rekommendationer. Årsredovisningen innehåller uppföljning av de finansiella målen och
verksamhetsmässiga mål på ett överskådligt sätt.
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1.

2.

Inledning

2.1

Syfte
Granskningens syfte är att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och enligt god redovisningssed i kommunal
verksamhet, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat
och ställning samt att beskrivningen av verksamhetens resultat/måluppfyllelse är tillfyllest.
Med rättvisande resultat och ställning avses bland annat:
•
•
•
•

Att tillgångar och skulder existerar och avser Vårdförbundet,
Att tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt,
Att Vårdförbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits,
Att intäkter och kostnader i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser verksamhetsåret.

2.2

Granskningens omfattning
Enligt kommunallagen 12 kapitel ställs krav på revisorerna att bedöma om resultatet i årsbokslutet
är förenligt med de mål som medlemskommunernas fullmäktige beslutat. Granskningen sker i
enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.
Granskningen omfattar följande delar av årsredovisningen:
•
•

Förvaltningsberättelsen
Årsbokslut (räkenskaper)
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Tilläggsupplysningar presenterade i notform
• Kassaflödesanalys

Den kommunala särarten påverkar revisionens innehåll, planering och genomförande. Revisionen av
kommunal verksamhet styrs främst av kommunallagen, den kommunala redovisningslagen, Rådet
för kommunala redovisningsrekommendationer, skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet”
(utgiven av SKL), samt av fullmäktige fastställt revisionsreglemente.
En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som använts i
verksamheten.
Granskningsplaneringen har gjorts med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys av
Vårdförbundets verksamhet. Väsentliga förändringar i jämförelse med tidigare år som kan påverka
redovisningen har analyserats. Bokslutsprocessen, bokföringen och kontrollmiljön har utvärderats.
Utifrån dessa avvägningar har vi inriktat vår granskning på de balansposter som vi bedömt
väsentliga. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning. Vi har
genom stickprovskontroll granskat räkenskapsmaterial avseende väsentliga resultat- och
balanskonton.
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I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. Vidare lämnas ett antal
rekommendationer.

3.

Granskning av finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

3.1

Resultaträkning

Vårdförbundets intäkter understiger budget med ca 5 mkr och verksamhetens kostnader inklusive
avskrivningar understiger budget med ca 8,4 mkr. Årets resultat överstiger helårsprognos för 2020
som visade på ett överskott på 800 tkr, med 2,5 mkr. Verksamheten har under 2020 inte kunnat ta
emot så många patienter som planerat på grund av coronapandemin, varmed verksamheten minskat
till viss del under året. Ytterligare förklaring till minskade intäkter och kostnader under året jämfört
med föregående år är avveckling av Gläntan.

3.2

Balansräkning
Balansräkningen är upprättad i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning och omfattar erforderliga notupplysningar. Vid granskning av balansräkningen för
förbundet har följande väsentliga händelser noterats:
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Resultaträkningen är uppställd i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning och omfattar erforderliga notupplysningar. Vid granskning av resultaträkningen för
förbundet har följande väsentliga händelser noterats:

Inga väsentliga investeringar under året. Materiella anläggningstillgångar har minskat med årets
avskrivningar samt med anläggningen Gläntan som avyttrats under året.
Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde i enlighet med redovisningsprinciper.
Likvida medel högre än föregående år vilket kan förklaras av minskade omsättningstillgångar.
Kortfristiga skulder har minskat med 3,4 mkr vilket är hänförligt till minskade förutbetalda intäkter
samt lägre löneskulder.

3.3

Kassaflödesanalys
Vårdförbundets kassaflödesanalys är upprättad i enlighet med rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.
Granskningen har inte föranlett några anmärkningar.

Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen. Upplysning
lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna. Skäl för detta framgår.

3.5

Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
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3.4

4.

Granskning av förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsens innehåll regleras i Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (kap 11). RKR R15 har utifrån detta angivit att förvaltningsberättelsen ska innehålla
följande huvudrubriker:
•
•
•
•
•
•
•
•

Översikt över verksamhetens utveckling
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Balanskravsresultat
Väsentliga personalförhållanden
Förväntad utveckling

Vår bedömning – Vårdförbundet har inte anpassat strukturen eller rubrikerna i
förvaltningsberättelsen efter RKR rekommendationer. Vi rekommenderar vårdförbundet att göra en
grundläggande översyn av förvaltningsberättelsens struktur.

4.1

Översikt över verksamhetens utveckling
Av 11 kap. 1 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över
utvecklingen av Vårdförbundets verksamhet. Enligt RKR R15 ska utvecklingen redovisas genom att
aktuellt år jämförs med tidigare år. Väsentliga förändringar ska kommenteras. Det gäller såväl
utvecklingen sedan föregående år som mer långsiktiga utvecklingsmönster.
I Vårdförbundets årsredovisning finns ett avsnitt innehållandes omvärldsanalys och beskrivning av
verksamhetens utveckling. I avsnittet beskrivs pandemins påverkan på verksamheten kommande
behov av utveckling och åtgärder.
Vår bedömning – Vårdförbundet bör utveckla delen i årsredovisningen av översikten över
verksamhetens utveckling. Förslagsvis bör avsnittet anpassas utifrån RKR:s rekommendationer med
att presentera nyckeltal en femårsjämförelse i tabellform där aktuellt år jämförs med tidigare år och
där väsentliga förändringar kommenteras och analyseras. En sådan redovisning finns visserligen i
årsredovisningen men är inte en del av förvaltningsberättelsen.

4.2

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Av 11 kap. 2 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om
sådana förhållanden som inte redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen, men som är
viktiga för bedömningen av Vårdförbundets resultat eller ekonomiska ställning.
I förbundets årsredovisning beskrivs bland annat väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som
omfattar analys av volymförändringar, samverkan, konsekvenser av pandemin, avtalshantering,
personalomsättning och underhållskostnader. Vidare beskrivs, utspritt i olika avsnitt i
årsredovisningen, påverkande omvärldsfaktorer och upplysning om pensionsförpliktelse.
Vår bedömning – Vårdförbundet följer inte den rubriksättning som följer av RKR R15 vilket försvårar
läsningen av årsredovisningen. Istället för ett samlat avsnitt om viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning är relevant information utspridd i olika avsnitt.
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Vårdförbundet Sörmlands förvaltningsberättelse följer inte dessa rubriker eller angiven struktur i
RKR R15.

4.3

Händelser av väsentlig betydelse
Av 11 kap. 3 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om
sådana händelser av väsentlig betydelse. Enligt RKR R15 ska upplysningar lämnas om hur händelser
av väsentlig betydelse påverkar de finansiella rapporterna. Upplysningen kan exempelvis innehålla
beskrivningar utifrån nettoinvesteringar, rättstvister, omstruktureringar och etablering av
verksamhet.
I årsredovisningens avsnitt ”väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret”. Bland annat
beskrivs pandemins påverkan på verksamheten, personalförändringar och beslut med väsentlig
påverkan på förbundets verksamhet.
Vår bedömning – Vi bedömer att de redovisade händelserna är väsentliga för förbundet och att
avsnittet är i enlighet med RKR:s rekommendationer, bortsett från rubriksättningen.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Av 11 kap. 7 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om andra
förhållanden än de som anges i 2-5 §§ som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av
Vårdförbundets verksamhet. Enligt RKR R15 innebär det att upplysningar om väsentliga aspekter
avseende styrning, uppföljning och intern kontroll ska redovisas. Förbundets årsredovisning
innehållet inget särskilt avsnitt för styrning och uppföljning. Istället redovisas uppgifter med bäring
på frågan i olika delar av rapporten. Arbetet med den interna kontrollen redovisas i ett särskilt
avsnitt. Därtill beskrivs måluppfyllelsen för respektive verksamhet inom förbundet i ett annat
avsnitt.
Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, inriktningsmål, miljömål
samt kvalitets- och servicemått. Sammanlagt bedöms 23 mål/mått uppfyllda, 10 delvis uppfyllda
och 5 ej uppfyllda. En kommentar ges till respektive utfall.
Översikt av Vårdförbundets bedömda måluppfyllelse
Bedömning

Uppfyllt

Delvis
uppfyllt

Ej uppfyllt

Verksamhetsmål

6

4

3

Finansiella mål

2

Inriktningsmål

5

4

1

Miljömål

1

kvalitets- och servicemått

9

2

1

23

10

5

Totalt

Vår bedömning – Vi bedömer att redogörelsen för Vårdförbundets måluppfyllelse förefaller rimlig
utifrån vår löpande granskning av Vårdförbundets verksamhet. Det är positivt att
förvaltningsberättelsen innehåller beskrivningar av den interna kontrollen.

4.5

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Vårdförbundet redovisar ett helårsresultat om 3,4 mkr, jämfört med 3,1 mkr 2019. Årets positiva
verksamhetsresultat på 3 360 tkr avviker från budgeterat resultat (+ 839 tkr) med 2,5 Mkr.
Vårdförbundets finansiella mål var att uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av omsättningen,
samt att det egna kapitalet under planperioden (2019-2021) i genomsnitt skall uppgå till lägst ca
11 mkr. Verksamhetsårets positiva resultat om innebär att det första resultatmålet har uppfyllts.
Vår bedömning – Av 11 kap. 8 och 12 §§ LKBR framgår att förvaltningsberättelsen ska innehålla en
utvärdering av om mål och riktlinjer med betydelse för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap.
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4.4

6 § första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts. Vår bedömning är
förvaltningsberättelsen innehåller en tydlig avstämning av de mål och riktlinjer med betydelse för
god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige har formulerat.

4.6

Balanskravsresultat
Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och
balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för
vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.
Årets balanskravsresultatet uppgår till 3 375 tkr (2 080 tkr 2019).
Vår bedömning – Vårdförbundet har uppfyllt lagens krav på balans. Vi rekommenderar att
balandskravsutredningen redovisas i enlighet med RKR:s rekommendationer.

Väsentliga personalförhållanden
Av 11 kap. 5 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om
väsentliga personalförhållanden i den kommunala koncernen och kommunen.
Förvaltningsberättelsen omfattar ett personalavsnitt som, huvudsakligen i tabellform, beskriver
Vårdförbundets personalsammansättning och sjukfrånvaro. Personalstatistiken kommenteras i
textform med förklaringar och förtydliganden. Under 2020 var sjukfrånvaron 8,16 procent vilket
kan jämföras med 2019 då sjukfrånvaron var 7,38 procent.
Vår bedömning – Enligt vår bedömning är avsnittet som behandlar väsentliga personalförhållanden
ändamålsenligt. Det innehåller relevant information som ger en god bild av verksamheten.

4.8

Förväntad utveckling
Av 11 kap. 4 och 12 §§ följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om den
förväntade utvecklingen.
Förvaltningsberättelsens avsnitt ”omvärldsanalys och verksamhetens utveckling” beskrivs
kommande utmaningar och förändringar i förutsättningarna för att bedriva verksamheten. Bland
annat beskrivs den digitala utvecklingen och effekter av pandemin.
Vår bedömning – Vi rekommenderar att avsnittet rörande förväntad utveckling, liksom övriga
avsnitt, anpassas rubrikmässigt till RKR:s rekommendationer. Vidare bedömer vi att avsnittet kan
utvecklas med utökat fokus på ekonomiska, socioekonomiska och demografiska trender på
makronivå och hur dessa kan komma att påverka verksamheten framgent.

Nyköping den

Johanna Eklöf

Jenny Salomonsson

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor

Uppdragsansvarig
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Vårdförbundet Sörmland
Till fullmäktige i
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Katrineholms kommun
Strängnäs kommun
Vingåkers kommun

Revisionsberättelse för år 2020

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 2020 är uppfyllt. Förbundet redovisar ett
balanskravsresultat på 3 375 tkr. Det redovisas i 15 tkr i orealiserade reavinster.
Direktionen har beslutat om mål och riktlinjer som är av betydelser för god ekonomisk hushållning för år
2020.
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 samt
kvalitets- och servicemått. Sammanlagt bedöms 23 mål/mått uppfyllda, 10 delvis uppfyllda och 5 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, av fullmäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Vårdförbundet Sörmland
av dess direktion under år 2020. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vi åberopar bifogade granskningsrapporter från delårsbokslutet samt bokslut och årsredovisning för 2020.
Vårnäs

Ingvar Lind

Jan-Olof Blomster

Elsy Hedlund
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Ordförandeförslag

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-04-13

KS/2020:99 - 700

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - motion om bostad först
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås med hänvisning
till socialnämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-03-03

Nämndadministration

KS/2020:99 - 700

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Svar på motion om bostad först
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion om
bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande
yrkanden:
”att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun samt att utreda
förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen vid
hemlöshet i Katrineholms kommun”.
Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår avslag till motionen.
Socialförvaltningen har i sitt remissvar framfört att när en person ansöker om hjälp med
boende utreds samtidigt om personen har behov av stöd, exempelvis missbruksvård,
boendestöd, stöd i kontakt med regionen, budget- och skuldrådgivning etc. Personen
tvingas inte till generella insatser för att de ansöker om hjälp med boende och
boendelösningarna utgår inte från en trappstegsmodell, att personer måste klara vissa steg
för att ”nå toppen”, utan bygger på individens behov.
Bostad först bygger på tryggheten att slippa flytta när exempelvis en behandling är slutförd.
Socialförvaltningen har god samverkan med Katrineholms Fastighets AB och övriga
hyresvärdar i kommunen vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda hjälp med boende.
Socialförvaltningen arbetar ständigt med att personer ska få överta kontrakt men då
socialförvaltningen inte äger egna bostäder går det inte alltid att påverka hyresvärdarnas
beslut.
Genom samverkan, uppsökande verksamhet och vräkningsförebyggande arbete har
socialförvaltningen god kännedom kring omfattningen av hemlöshet i kommunen. Då
Katrineholm är en relativt liten kommun är det lätt att identifiera de mest sårbara inom
gruppen och försöka motivera dem till stöd.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning

2021-03-03

KS/2020:99 - 700

Ärendets handlingar




Socialnämndens beslut, § 14, 2021-02-09
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-02
Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet
daterad 2020-03-02

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Marian Loley (KD)
Joha Frondelius (KD)
John Ogenholt (KD)
Akt

PROTOKOLLSUTDRAG

Socialnämnden

§ 14

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-09

1 (2)

SOCN/2020:38 759

Yttrande över motion om bostad först - en
evidensbaserad metod vid hemlöshet
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström
(L) och Mica Vemic (SD).

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande
yrkanden: ”att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun samt att
utreda förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen
vid hemlöshet i Katrineholms kommun”.

Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-02



Protokollsutdrag KF § 43 (2020-04-20) Motion om bostad först - en
evidensbaserad metod vid hemlöshet



Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet
daterad 2020-03-02

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie Louise Karlsson (S), Thomas Selig
(V), Dag Dunås (KD), Mica Vemic (SD), Anders Gölevik (C), Marianne Körling Ström (L)
samt avdelningschef Linda Qvarnström.
Förslag och yrkanden
Mica Vemic (SD) yrkar på bifall till motionens första yrkande ”Att kartlägga omfattningen
av hemlöshet i Katrineholms kommun”. Thomas Selig (V), Anders Gölevik (C) och
Marianne Körling Ström (L) yrkar på att motionen bifalls. Marie Louise Karlsson (S) yrkar
på att motionen avslås.
Beslutsgång

Protokollsutdrag
Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-09

2 (2)

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av socialnämnden. I enlighet med detta ställer ordföranden först
proposition på Mica Vemic (SD) delvisa bifallsyrkande och avslag på detta. Hon finner att
nämnden avslår det delvisa bifallsyrkandet. Därefter ställer ordföranden proposition på
Thomas Seligs (V) med fleras bifallsyrkande och ordförandens avslagsyrkande. Hon
finner att nämnden bifaller ordförandens förslag.
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning

2021-02-02

Ledning

SOCN/2020:38 - 759

Mottagare:

Socialnämnden
Vår handläggare

Handläggare telefon

Linda Qvarnström

Handläggare e-post

0150-570 00

Linda.Qvarnstrom@katrineholm.se

Yttrande över motion om bostad först - en
evidensbaserad metod vid hemlöshet
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen

Sammanfattning av ärendet
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion om
bostad först – evidensbaserad metod vid hemlöshet. Motionen utmynnar i följande
yrkanden: ”att kartlägga omfattningen av hemlöshet i Katrineholms kommun samt att
utreda förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen vid
hemlöshet i Katrineholms kommun”.

Ärendets handlingar


Protokollsutdrag KF § 43 (2020-04-20) Motion om bostad först - en
evidensbaserad metod vid hemlöshet



Motion om bostad först - en evidensbaserad metod vid hemlöshet
daterad 2020-03-02

Ärendebeskrivning
Modellen bostad först innebär att hemlösa personer uppmuntras att själva definiera sina
behov och mål. Personerna erbjuds sedan omedelbart, om de så önskar, ett eget boende.
Erbjudandet ges utan några krav på att först genomgå psykiatrisk behandling eller uppvisa
nykterhet och drogfrihet. I tillägg till det egna boendet erbjuds behandling och stöd. Även
om boendeerbjudandet hör samman med en integrerad behandling, kan personen tacka ja
till lägenheten, men nej till behandling.
Socialstyrelsen konstaterar i sin kartläggning Boendelösningar för hemlösa personer – en
kunskapsöversikt att kommuner har utvecklat olika boendelösningar som går att urskilja i
två huvudgrupper av boendeprogram – ”Bostad först” (parallellt boende) och
vårdkedjemodellen (integrerat boende). Ett resultat av kartläggningen visar att oavsett

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Västgötagatan 18

Socialförvaltningen

Telefax: 0150-48 81 00

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-02-02

SOCN/2020:38 - 759

vilken boendelösning man väljer, är det viktigt att individen har tillgång till individuellt,
behovsanpassat stöd.
Socialtjänstens uppdrag är framför allt att svara för insatser till den mest utsatta gruppen
hemlösa personer. I denna grupp finns personer med en ofta sammansatt social
problematik och många har ett stort behov av olika vård och stödinsatser utöver bostaden.
Socialförvaltningen har flera olika boendelösningar och gemensamt för dem är att stödet är
individ- och behovsanpassat. När en person ansöker om hjälp med boende (vanligtvis
andrahandskontrakt) utreds samtidigt om personen har behov av stöd, exempelvis
missbruksvård, boendestöd, stöd i kontakt med regionen, budget- och skuldrådgivning etc.
Personen tvingas inte till generella insatser för att de ansöker om hjälp med boende och
boendelösningarna utgår inte från en trappstegsmodell, att personer måste klara vissa steg
för att ”nå toppen” utan bygger på individens behov.
Bostad först bygger mycket på tryggheten att slippa flytta när exempelvis en behandling är
slutförd. Socialförvaltningen har god samverkan med KFAB och övriga hyresvärdar i
kommunen vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda hjälp med boende.
Socialförvaltningen arbetar ständigt med att personer ska få överta kontrakt och ser att det
har blivit lite lättare de senaste åren, men då socialförvaltningen inte äger egna bostäder
går det inte alltid att påverka hyresvärdarnas beslut.
Genom samverkan, uppsökande verksamhet och vräkningsförebyggande arbete har
socialförvaltningen god kännedom kring hemlöshet i kommunen. Då Katrineholm är en
relativt liten kommun är det lätt att identifiera de mest sårbara inom gruppen och försöka
motivera dem till stöd.

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningens samlade bedömning är att kännedomen om hemlöshet i kommunen är
god, därav görs bedömning att det inte finns ytterligare behov av att kartlägga hemlösheten
i Katrineholms Kommun. Inte heller ser socialförvaltningen behov av att utreda
förutsättningarna för att implementera bostad först som den primära insatsen vid
hemlöshet i Katrineholms kommun då det redan idag erbjuds individuella anpassade
lösningar för målgruppen.
Linda Qvarnström
Avdelningschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

1

2

PROTOKOLLSUTDRAG

Folkhälsoutskottet

§3

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-07

1 (2)

KS/2021:8 739

Svar på motion om gratis mensskydd
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
avslå motionen med hänvisning till kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning av ärendet
Anita Johansson (V) och Tony Rosendahl (V) har inkommit med en motion om gratis
mensskydd. I motionen yrkas att:
”Katrineholms kommun köper in automater för gratis mensskydd till grundskolor,
gymnasium samt ungdomsmottagningen.”
Motionen har överlämnats till kommunledningsförvaltningen för beredning.
Frågan om gratis mensskydd har under senare år lyfts såväl i riksdagen som i flera
kommuner i Sverige. På lokal nivå handlar frågan ofta om huruvida det ska finnas gratis
mensskydd på toaletter på kommunala skolor eller inte. Under den allmänna
motionstiden hösten 2020 lämnades en motion till riksdagen om sänkt kostnad för
mensskydd (Motion 2020/21:3065). I motionen finns två yrkanden;


Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka
möjligheterna att slopa momsen på mensskydd och tillkännager detta för
regeringen.



Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka
möjligheterna att dela ut gratis mensskydd i skolan och tillkännager detta för
regeringen.

Utifrån yrkandena kommer motionen under våren 2021 att beredas i skatteutskottet
samt utbildningsutskottet.
Skottland röstade i slutet av år 2020 genom förslaget att erbjuda alla berörda kvinnor i
landet gratis mensskydd. Skottland är därmed det första landet i världen att dela ut
gratis mensskydd. Genom det nationella beslutet har bland annat skolor, högskolor samt
universitet i Skottland till uppdrag att se till att gratis menstruationsprodukter finns på
sina toaletter.
Frågan om mensskydd kan ses vara angelägen att lyfta utifrån FN:s Agenda 2030 och
målen om hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet samt jämställdhet. Katrineholms
kommun erbjuder redan idag elever möjlighet till kostnadsfria mensskydd under skoltid,
om behov skulle uppstå. Skydden finns att hämta hos skolsköterskor i såväl grundskola
som på gymnasiet. Också på ungdomsmottagningen finns mensskydd att tillgå, om
behov skulle uppkomma.

Protokollsutdrag
Folkhälsoutskottet

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-07

2 (2)

Frågan behöver istället lyftas till regional- och/eller nationell nivå. Då det finns en motion
på nationell nivå som är under behandling, i vilken det yrkas att möjligheterna att dela ut
gratis mensskydd i skolan ska undersökas, bör beredningen av denna följas.
Vid dagens sammanträde tillägger chef för stöd och samordning Karin Rytter att
bedömningen kan göras att tillhandahållande av kostnadsfria mensskydd via automater
inte utgör en fråga som ligger inom kommunens grunduppdrag och bör därför inte
hanteras av kommunen.

Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen,



Motion om gratis mensskydd, 2021-01-10

Överläggning
Under folkhälsoutskottets sammanträde yttrar sig Anneli Hedberg (S), Jesper Ek (-),
Nicklas Adamsson (MP), Johan Söderberg (S) och Inger Fredriksson (C).
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt

Ordförandens sign

Justerandes sign

Motion – Gratis mensskydd
Mens är en normal del av livet.
28 maj är den internationella mensdagen. Varför det just blivit den dagen är att maj är årets
5:e månad och att kvinnor i snitt har mens 5 dagar per månad. 28 representerar antalet
dagar i en genomsnittlig menscykel.
Det handlar om stora kostnader för en kvinna under hennes livstid då hon är beroende av
mensskydd. Kostnaderna är naturligtvis varierande för alla kvinnor. Det finns uträkningar
på ca 70.000:- under en livstid för en kvinna. För de unga kvinnor som går i grundskola och
gymnasium innebär det stora utgifter men även för deras familjer.
På ungdomsmottagningen i Katrineholm är det många som uttrycker att det är väldigt dyrt
med mensskydd. Det är några få stycken som inte alls använder skydd för att det är för dyrt.
Att ha tillgång till ett bra mensskydd är mycket viktigt för kvinnor. Det är en satsning på
jämställdhet och unga kvinnors utbildning och välmående. Det kan också innebära att fler
väljer att gå på idrottslektioner men även övriga lektioner.
Det har tagits fram en automat för gratis mensskydd som nyligen etablerats på marknaden.
Automaten är framtaget av två unga kvinnor från Nackagymnasiet och finns idag installerad
på några gymnasieskolor. Automaten innebär att det finns mensskydd på ett lättillgängligt
och tryggt sätt och är gratis.
Gratis mensskydd skulle påverka positivt genom att det signalerar att mens är något
naturligt och något som alla med livmoder har under sina fertila år. Idag är det ganska
stigmatiserat att prata om frågor som rör mens. Det skulle vara positivt om Katrineholms
kommun signalerar att detta är en viktig fråga.
Vi yrkar att:
Katrineholms kommun köper in automater för gratis mensskydd till grundskolor,
gymnasium samt ungdomsmottagningen.
För Vänsterpartiet
Anita Johansson
Katrineholm 2021 – 01 - 10

Tony Rosendahl

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning

2021-04-20

Nämndadministration

KS/2021:47 - 109

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Redovisning av obesvarade motioner - april 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av obesvarade
motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 20 april 2021
fanns sammanlagt 13 obesvarade motioner som har väckts i kommunfullmäktige. Två av
motionerna bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde i mars.
Då kommunstyrelsens sammanträde ställdes in i mars redovisas sammanställningen av
obesvarade motioner i stället i april.

Ärendets handlingar


Sammanställning över obesvarade motioner – april 2021, 2020-04-20

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Utskrivet: 2021-04-20 10:17
Utskrivet av: Emma Fälth

Sammanställning av obesvarade motioner – april 2021
Diarienummer

Ärenderubrik

Motionär

KS/2020:54

Motion från Centerpartiet om säker
gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge

Victoria Barrsäter (C)

Väckt i KF
2020-02-24

Remissinstans
Bildningsnämnden
Service- och tekniknämnden

KS

Prel KF

§ 32
2021-02-24

2021-03
Bordlagd

KS/2020:99

Motion från Kristdemokraterna om
bostad först - en evidensbaserad
metod vid hemlöshet

Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
John G Ogenholt (KD)

2020-04-20

Socialnämnden

Prel
2021-04

2021-05

KS/2020:104

Motion från Centerpartiet om likvärdiga
villkor för gymnasiestudier

Victoria Barrsäter (C)

2020-04-29

Bildningsnämnden

§ 33
2021-02-24

2021-03
Bordlagd

KS/2020:149

Motion om god äldreomsorg dag och
natt, året runt efter arbetstyngd och
behov

Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
John Ogenholt (KD)

2020-06-15

Vård- och omsorgsnämnden

Prel
2021-06

2021-08

KS/2020:283

Motion om bemanningstal och ny
modell

Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
John G Ogenholt (KD)

2020-09-21

Vård- och omsorgsnämnden

Prel
2021-10

2021-11

KS/2020:284

Motion om farthinder i Katrineholm guppa lagom

2020-09-01

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Prel
2021-05

2021-06

KS/2020:287

Motion om dela bil istället för att äga
en egen

Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
John G Ogenholt (KD)
Niklas Adamsson (MP)

2020-10-19

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Prel
2021-05

2021-06

KS/2021:8

Motion om gratis mensskydd

Anita Johansson (V)
Tony Rosendahl (V)

2021-01-18

Folkhälsoutskottet

Prel
2021-04

2021-05

KS/2021:10

Motion om klimatkommun för ett
klimatneutralt Katrineholm

Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)

2021-01-18

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Prel
2021-09

2021-10

KS/2021:39

Motion om barnomsorgsgaranti på
obekväm arbetstid

Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)

2021-02-15

Bildningsnämnden

Prel
2021-10

2021-11

KS/2021:57

Motion om utbildning av datasystem
för personal

Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)

2021-03-22

Personalutskottet

Prel
2021-13

2022-01

KS/2021:96

Motion om att skydda kommunens
skogar och låt dem på ett naturligt sätt
bidra till att möta effekterna av den
pågående klimatkrisen

Nicklas Adamsson (MP)

2021-03-22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Prel
2021-13

2022-01

KS/2021:101

Motion om Emmabodamodellen

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

2021-03-22

Vård- och omsorgsnämnden

Prel
2021-13

2022-01

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning

2021-04-14

Nämndadministration

KS/2020:363 - 141

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Förlängning av företagsstöd med anledning av covid-19
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att, inom ramen för regeringens tillfälliga stöd och om
affärsmässiga överväganden motiverar det, sänka hyror till företag i utsatta branscher
som hyr lokaler av Katrineholms kommun. Detta gäller under förutsättning att
regeringen fattar beslut om tillfälliga hyresrabatter för andra kvartalet 2021.
2. Beslut om sänkt hyra delegeras till kommundirektör Sari Eriksson.
3. Förlänga följande beslut om företagsstöd till den 30 september 2021:


Betalningsanstånd, vid förfrågan, på tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat
miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt tobakslagen för företag.



Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden och hyror i kommunägda
anläggningar för företag.



Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam
hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka
företagens likviditet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 24 februari 2021, § 37, om företagsstöd med anledning av
covid-19. Stödet bestod bland annat av tillfälligt nya regler för uteserveringar och sänkta
hyror för utsatta branscher enligt regeringens lokalhyresstöd. Besluten om
betalningsanstånd och skyndsam betalning av fakturor tidsbestämdes till den 30 april 2021.
Med anledning av fortsatt hög smittspridning av covid-19 föreslås de beslut som
tidsbestämdes till den 30 april att förlängas till och med den 30 september. Därmed upphör
samtliga tidsbestämda beslut den 30 september 2021, under förutsättning att inga nya
beslut fattas.
Regeringen har aviserat att den statliga hyresrabatten som gällde för första kvartalet 2021
även kommer gälla för årets andra kvartal med samma utformning. Under förutsättning att
den statliga hyresrabatten förlängs, förlängs motsvarande beslut för företag i utsatta
branscher som hyr lokaler av Katrineholms kommun.

Ärendets handlingar


Kommunstyrelsens beslut, § 37, 2021-02-24

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Näringslivsenheten
Ekonomiavdelningen
Akten

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-04-14

KS/2020:363 - 141

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 37

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-24

1 (3)

KS/2020:363 141

Företagsstöd med anledning av covid-19
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att, inom ramen för regeringens tillfälliga
stöd och om affärsmässiga överväganden motiverar det, sänka hyror
till företag i utsatta branscher som hyr lokaler av Katrineholms
kommun. Gäller under förutsättning att regeringen fattar beslut om
tillfälliga hyresrabatter.
2. Beslut om sänkt hyra delegeras till kommundirektör Sari Eriksson.
3. Kommunens näringslivsavdelningen ges i uppdrag att stötta företag i
kommunen att söka de statliga stöd som ges till näringslivet. Gäller
även hyresrabatten för vissa utsatta branscher.
4. Betalningsanstånd, vid förfrågan, på tillstånd- och tillsynsavgifter enligt
bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt
tobakslagen för företag till och med 30 april 2021.
5. Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i
kommunägda anläggningar för företag till och med 30 april 2021.
6. Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom
skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så
sätt bidra till att stärka företagens likviditet till och med 30 april 2021.
7. Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina
uteserveringar omedelbart (om Polismyndigheten beviljar ansökan) till
och med 30 september 2021.
8. Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar till och
med 30 september 2021.
9. Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet
på gatan till och med 30 september 2021.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig
Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (-). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av coronapandemin och gällande restriktioner föreligger behov av att
fortsatt stödja näringslivet i kommunen.

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-24

2 (3)

Regeringen har föreslagit att en tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
införs för perioden 1 januari 2021 till den 31 mars 2021, likande den hyresrabatt som
fanns under våren 2020. För perioden januari-mars 2021 förstärks stödet så att
kompensation ges med 50 procent av den nedsatta fasta hyran, upp till 50 procent av
den ursprungliga fasta hyran. Under våren var den tillfälliga rabatten 25 procent.
Hyresrabatt för hyreskostnader i utsatta branscher ges upp till 50 procent av den
ursprungliga hyran under förutsättning att regeringen fattar beslut om den tillfälliga
hyresrabatten. Regelverket för hyresrabatten följer Regeringens krav.
För att värna det lokala näringslivet har kommunkoncernen, beslutat eller kommer att
besluta om följande åtgärder:


Hyresrabatt för hyreskostnader i utsatta branscher ges upp till 50% av
den ursprungliga hyran under förutsättning att regeringen fattar
beslut om den tillfälliga hyresrabatten. Regelverket för hyresrabatten
följer Regeringens krav.



Betalningsanstånd, vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp
för företag, sophämtning hos företag, tillstånd- och tillsynsavgifter
enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt
nya tobakslagen för företag till och med 30 april 2021.



Betalningsanstånd, vid förfrågan, på markarrenden, hyror i
kommunägda och av KFAB/KIAB ägda lokaler och anläggningar för
företag till och med 30 april 2021.



Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom
skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så
sätt bidra till att stärka företagens likviditet.



Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina
uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).



Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.



Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet
på gatan.



Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras.



Tillsyn sker enligt behov och tid för genomförande av åtgärder visar
hänsyn till företagens situation.



Restauranger ges möjlighet att återgå till normala öppettider. Det
betyder att restauranger kan ha normala öppettider men att alkohol,
för närvarande, inte får serveras efter kl 20.00

Kommunstyrelsen fattar beslut om ovanstående åtgärder som berör ekonomiskt stöd i
form av bland annat hyressänkning och betalningsanstånd samt markupplåtelse för
uteserveringar. Specifika åtgärder inom bolag och andra verksamhetsområden beslutas
av respektive bolag/nämnd.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-24

3 (3)

Ärendets handlingar


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius
(KD), Jesper Ek (-) och Christer Sundqvist (M).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (-),
på följande tillägg:
Utifrån rådande smittoläge fattar kommunstyrelsen 28 april 2021 nytt beslut om
fortsatta stödåtgärder samt om möjligheter till nedsättning, återbetalningsplan eller
eftergift av upplupna avgifter.
Christer Sundqvist (M) yrkar avslag på Inger Fredriksson (C) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Han finner att styrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslag till besut. Därefter ställer han proposition på Inger
Fredriksson (C) med fleras tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår detta.

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
Näringslivsavdelningen
Service- och tekniknämnden
Katrineholms Fastighets AB
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stab

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-04-09

KS/2021:121 - 334

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Stefan Jansson

Handläggare e-post

Stefan.Jansson@katrineholm.se

Ny lokalisering av Lasstorps koloniområde
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda vilka områden
som är aktuella för att flytta del av eller hela kolonilottsområdet på Lasstorp samt vilka
konsekvenser och kostnader som flytten medför. Redovisning av förslag till åtgärder
rapporteras till budgetarbetet 2022.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en lång tid tillsammans med Sörmlands vatten
sett över dagvattensituationen på norr. I och med utbyggnad av Lövåsen som har sin stora
avrinning av dagvatten genom lasstorpsdiket så har problemen ökat och lägger man därtill
den klimatsituation som finns och kommer finnas i framtiden så ligger koloniområdet mitt i
avrinningsområdet. Översvämningsproblematiken har under många år varit ett stort
problem för koloniområdet vid snabb och stor nederbörd och har ökat på senare tid.
Diverse åtgärder såsom ombyggnad av dränering, rensning av lasstorpsdiket mm har
genomförts under många år och problemen kvarstår. Samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning är att ett helhetsgrepp behöver tas för att lösa problemen med dagvatten inom
området.
Utveckling sker på område norr som kommer påverka dagvattenhantering genom
nybyggnation av skola samt att ytterligare områden för bostadsbyggande planeras i
enlighet med översiktsplan samt den framtagna masterplanen för norr. Ett led i detta
arbete är att även se över hur utveckling av grönområden för lek och rekreation kan utföras
där dagvatten kan användas som en resurs på bästa sätt.

Stefan Jansson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till: Akten, Kommunledningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stab

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-04-20

KS/2021:138 - 232

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Mats Lundevaller

/RedigerareTelefon/

Handläggare e-post

Mats.Lundevaller@katrineholm.se

Markanvisning - Del av Sandbäcken 3:1, Tegelstaden Bygg
AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal mellan Katrineholms kommun och
Tegelstaden Bygg AB daterat 2021-04-06 samt delegerar till mark- och exploateringschefen
att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Tegelstaden Bygg AB (nedan kallat Bolaget) har till Katrineholms kommun (nedan kallat
Kommunen) framfört önskemål om att utveckla området kring Lokstallarna med
bostadsbebyggelse. För området gällande detaljplan 0483-P88/31 från 1988 är del av
området utpekat som Arkad (regnskydd med kiosk och dylikt) liksom torg. En ny detaljplan
behöver därmed tas fram som reglerar planerad kommande bebyggelse. En ny detaljplan
är påbörjad sedan tidigare (2013). För att komma vidare behöver Bolaget i samråd med
Kommunen slutföra detaljplanearbetet genom att teckna ett s.k. planavtal med kommunen.
Bolaget avser genom en ny detaljplan kunna uppföra en byggnad med cirka 40 lägenheter
och cirka 5 lokaler på totalt en yta av cirka 5 200 m2 BTA.
Detta avtal upprättas i syfte att reglera parternas åtagande och skyldigheter i samband med
markanvisningen och huvudvillkor för det fortsatta arbetet.

Ärendets handlingar


Markansvisningsavtal, 2021-04-06 inkl bilagor

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef
Beslutet skickas till:
Mark- och exploateringschef
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Marie Sandström Koski

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-04-20

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

KS/2021:60 - 309

Mottagare:

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-57000

Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Yttrande över remissen Vatten med påverkan från
vattenkraft
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom bygg- och miljönämndens beredning av ärendet och
låter meddela Vattenmyndigheten att Katrineholms kommun inte har något att erinra
gällande remissen Vatten med påverkan från vattenkraft.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har givits möjlighet att yttra sig över vattenmyndigheternas remiss
Vatten med påverkan från vattenkraft. Vattenmyndigheterna har tagit fram förslag till
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster, både kraftigt modifierade (KMV) och naturliga, i
avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022–2024
enligt ”Nationell plan för omprövning av vattenkraft” (NAP).
Bygg- och miljönämnden beslutade den 7 april 2021,§ 58, att ta förvaltningens förslag till
yttrande (se nedan) som sitt eget och överlämna detta till kommunstyrelsen.
”Förvaltningen har inget att erinra gällande förslaget och tillhörande bilagor då inga beslut
om kraftigt modifierade vatten fattats i Norra Östersjöns avrinningsområde. Det har inte
heller fattats några beslut om mindre stränga krav på grund av påverkan av vattenkraft
inom avrinningsområdet. Förvaltningen väljer att istället yttra sig vid kommande
remissförfarande av varje enskild prövning av vattenkraften inom kommunens
avrinningsområden.”
Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra ärendet.

Ärendets handlingar


Bygg- och miljönämndens protokoll, 2021-04-07, § 58



Samrådshandlingarna finns publicerade på

www.vattenmyndigheterna.se/samradvattenkraft

Marie Sandström Koski
Nämndadministrativ chef
Beslutet skickas till: Vattenmyndigheten, bygg- och miljönämnden, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

1 (1)
PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

BMN §58

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-07

1 (1)

NAT.2021.1173

Yttrande gällande remiss för vatten med påverkan från
vattenkraft
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att ta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget
och överlämna detsamma till Kommunstyrelsen.
Förvaltningen har inget att erinra gällande förslaget och tillhörande bilagor då inga beslut
om kraftigt modifierade vatten fattats i Norra Östersjöns avrinningsområde. Det har inte
heller fattats några beslut om mindre stränga krav på grund av påverkan av vattenkraft
inom avrinningsområdet. Förvaltningen väljer att istället yttra sig vid kommande
remissförfarande av varje enskild prövning av vattenkraften inom kommunens
avrinningsområden.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M)

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen (KS) har mottagit en remiss gällande Förslag till miljökvalitétsnormer
för vatten som påverkas av vattenkraft samt bilagor A-G gällande detta. Remissen gäller
bara vattenförkomster, både kraftigt modifierade vatten och naturliga, i
avrinningsområdern som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022-2024
enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP). Regeringen beslutade om NAP
25 juni 2020 och vattenmyndigheterna behöver följa tidsplanen med översyn av
vattenkraftens påverkan inklusive eventuella utpekanden av kraftigt modifierade vatten
och undantag. Katrineholms kommun ingår i Norra Östersjöns avrinningsområde och där
bedöms 61 vattendrag och 30 sjöar omfattas av NAP. I Katrineholms kommun är det två
kraftverk som berörs av NAP, Genne och Forsa. Ytterligare fyra kraftverk kan vara aktuella
för remissyttranden i samband med prövningen då de tillhör angränsande kommuner.

Upplysningar

Bygg- och miljönämndens protokoll skall skickas till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutsmottagare

Länsstyrelsen i Västmanlands län
Akten
Ordförandens signatur

Justerandes signatur

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

KS/2020:350 - 435

Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Sida 1 (1)

2021-04-20

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Remissvar Norra Östersjöns vattendistrikt
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bygg- och miljönämndens remissvar och översända till
Länsstyrelsen Västmanland, vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har mottagit en remiss gällande förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer,
delförvaltningsplan för torka och åtgärdsprogram för vatten gällande perioden 2021-2027.
Åtgärdsprogrammen sträcker sig över en sexårsperiod. I slutet av varje sexårsperiod
beslutar vattendelegationen om förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer (MKN) och
åtgärdsprogram för kommande period.
Katrineholms kommun ingår i Norra Östersjöns avrinningsområde. I avrinningsområdet
bedöms det finnas 646 grundvattenförekomster och 1327 ytvattenförekomster. För att se
till att MKN för vatten följs behöver myndigheter och kommuner genomföra de åtgärder
som framgår av Vattenmyndighetens förslag till Åtgärdsprogram 2021–2027. I programmet
finns riktade åtgärder till myndigheter, kommuner, regioner, försvarsinspektören för miljö
och hälsa med flera.
Åtgärderna riktade till kommunerna är endast i form av myndighetsutövare, inte som
verksamhetsutövare. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken
(1998:808). Varje åtgärdsmyndighet och kommun ansvarar därmed för att genomföra sina
åtgärder.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett remissvar som behandlats i bygg- och
miljönämnden.

Ärendets handlingar




Bygg- och miljönämndens beslut 2021-04-07, § 57
Samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar
Remiss Norra Östersjöns vattendistrikt (handlingarna finns tillgängliga i akten)

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Västmanland, vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

1 (2)
PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

BMN §57

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-07

1 (2)

NAT.2020.2203

Yttrande gällande remiss Åtgärdsprogram för vatten
2021-2027 Norra Östersjöns vattendistrikt m.m.
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att ta förvaltningens förslag till yttrande enligt bilaga 1
som sitt eget och överlämna detsamma till Kommunstyrelsen.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M)

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen (KS) har mottagit en remiss gällande förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer, delförvaltningsplan för torka och åtgärdsprogram för vatten
gällande perioden 2021-2027. Åtgärdsprogrammen sträcker sig över en sexårsperiod. I
slutet av varje sexårsperiod beslutar vattendelegationen om förvaltningsplan,
miljökvalitetsnormer (MKN) och åtgärdsprogram för kommande period. Katrineholms
kommun ingår i Norra Östersjöns avrinningsområde. I avrinningsområdet bedöms det
finnas 646 grundvattenförekomster och 1327 ytvattenförekomster. För att se till att MKN
för vatten följs behöver myndigheter och kommuner genomföra de åtgärder som
framgår av Vattenmyndighetens förslag till Åtgärdsprogram 2021–2027. I programmet
finns riktade åtgärder till myndigheter, kommuner, regioner, försvarsinspektören för
miljö och hälsa med flera.
Åtgärderna riktade till kommunerna är endast i form av myndighetsutövare, inte som
verksamhetsutövare. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt miljöbalken
(1998:808). Varje åtgärdsmyndighet och kommun ansvarar därmed för att genomföra
sina åtgärder. Kommunerna har en åtgärd, Planering, som är gemensam med alla
centrala myndigheter, länsstyrelser och regioner. I övrigt har kommunen sex riktade
åtgärder för att våra vatten skall klara och följa MKN för vatten, det kan till exempel
innebära utökad tillsyn inom ett område. Områden med åtgärder till kommunerna är:
Vattenplanering
Miljötillsyn
Dricksvattenskydd
Fysisk planering
VA-plan inklusive dagvatten
Dioxiner från småskalig förbränning

Ordförandens signatur

Justerandes signatur

2 (2)
PROTOKOLL
Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-07

2 (2)

Upplysningar

Bygg- och miljönämndens protokoll skall skickas till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Remissvar

Beslutsmottagare
Jenny Caruso
Akten

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Tack för att du lämnar synpunkter på
vattenmyndigheternas samrådsmaterial!

Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. Synpunkter kan lämnas på förslag till
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster och delförvaltningsplan
med åtgärder mot vattenbrist och torka för ett eller flera av Sveriges vattendistrikt.

Tillsammans värnar vi vattnets värden
Det här Word-dokumentet är framtaget som ett verktyg för dig som arbetar i en kommun eller annan
organisation där synpunkter på samrådsmaterialet kan komma från flera personer. Vi ser helst att ni skickar in
synpunkterna på samrådsmaterialet via webbenkäten. Genom att du använder webbenkäten underlättar du
hanteringen av inkomna samrådssvar och vi kan fokusera på att förbättra innehållet i dokumenten.
Webbenkäten hittar du på https://webropol.com/s/vattensamrad
Dina synpunkter ska ha kommit in till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2021.

Formuläret är uppdelat i flera avsnitt:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uppgifter om dig som besvarar frågorna
Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller
Frågor om förslag till förvaltningsplan
Frågor om förslag till åtgärdsprogram
Frågor om föreskrift om miljökvalitetsnormer
Frågor om förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist
Frågor om tillhörande bilagor till samrådsmaterialet
Fråga om miljökonsekvensbeskrivning
Övriga synpunkter

Om du vill lämna synpunkter på bedömningar av enskilda vattenförekomster och åtgärdsförslag för dessa kan
du göra det direkt i Vatten Informations System Sverige, VISS.

Instruktioner
Du kan lämna synpunkter på alla delar av materialet men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor för att
kunna skicka in svar. Välj ut de delar som du eller din organisation är berörda av. Som ett stöd för att
underlätta processen med att ta fram synpunkter finns alla frågor samlade i detta Word-dokument. Ett tips är
att arbeta i Word-dokumentet och sedan kopiera in svaren i webbenkäten på aktuellt ställe. På
www.vattenmyndigheterna.se/samrad hittar ni webbenkäten, adresser samt allt samrådsmaterial.
För kännedom så visar denna Word-enkät samtliga frågor för samtliga vattendistrikt. I webbenkäten kommer
endast de frågor visas som hör till det eller de vattendistrikt som du valt att svara för.
Mer information om hur vi hanterar personuppgifter och handlingar som kommer in till vattenmyndigheterna
finns på vattenmyndigheternas webbplats (länk).
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Uppgifter om dig som besvarar frågorna
Ange vilken typ av organisation du representerar: *


Kommun: Katrineholms kommun

Ange typ av övrig organisation:
Namn på organisation: Samhällsbyggnadsförvaltningen Katrineholms kommun
Kontaktperson: Jenny Herbertsson
E-post: jenny.herbertsson@katrineholm.se

Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller
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Sveriges fem vattendistrikt.

Ange vilket/vilka vattendistrikt synpunkterna gäller *
Norra Östersjöns vattendistrikt

1. Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027
Ange dina synpunkter per kapitel i förvaltningsplanen under respektive rubrik.

1.12 Övergripande synpunkter på förslag till förvaltningsplan:
I samrådsunderlaget nämns ingenting om möjligheten att besluta om undantag om det ej är möjligt för ett
vattendrag/sjö att uppnå god ekologisk status. Vissa sjöar och vattendrag har naturliga förutsättningar som gör
att det kan vara i princip omöjligt att uppnå god status.

Synpunkter på kapitel 1 – 10:
Nämnden har i övrigt inget att erinra gällande kapitel 1-6.
1.11 Sammanfattar förvaltningsplanen vattenförvaltningsarbetet på ett bra sätt?
Ja, nämnden har inget att erinra gällande förvaltningsplanen.
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1.12 Övergripande synpunkter på förslag till förvaltningsplan:
Nämnden har inget att erinra gällande förslag på förvaltningsplan och dess tillgänglighet.

2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027
Ange dina synpunkter på åtgärdsprogrammet.
En generell synpunkt gällande åtgärdsprogrammet för vatten är att en viktig aktör i att arbeta med
vattenåtgärder och som part i många områden är vattenvårdsförbunden. De kan ofta vara till stor
hjälp för att få till samverkansprojekt och har ofta en rådgivande roll i samband med
regleringsföretag med mera. Dessa nämns inte överhuvudtaget i åtgärdsprogrammet för vatten.
Synpunkter på förslag till åtgärder riktade till myndigheter och kommuner
2.1 Motsvarar åtgärden behovet?
Lämna synpunkter på de åtgärder som berör din organisation/verksamhet. Välj ett av tre
svarsalternativ och motivering när åtgärden inte motsvarar behovet.
Svarsalternativen är: Ja (åtgärden motsvarar behovet), Nej, åtgärden är mer omfattande än vad som
behövs eller Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.
Motivering: Motivera svaret när åtgärden inte motsvarar behovet (10 000 tecken)
Åtgärderna är:
1. Alla åtgärdsmyndigheter 1
Svar: Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.
Motivering: Det är svårt att få en uppfattning om vilken nivå planeringen ska vara på. I och
med att det finns en mängd olika aspekter och ansvarsområden inom tillsynsarbetet kan det
finnas svårigheter att hitta en hållbar och optimerad struktur för kommunernas arbete för att
nå Miljökvalitétsnormerna (MKN). Vägledning kring hur omfattande denna planering skall
vara behövs.
I åtgärden beskrivs också att det är nödvändigt att genomförandet av åtgärdsprogrammet i
än högre grad än hittills integreras i åtgärdsmyndigheternas ordinarie verksamhet och
löpande förvaltning, i samhällsplaneringen i stort och i ordinarie myndighetsutövning
eftersom åtgärdstakten på många områden behöver öka för att vattendirektivets mål ska
uppnås. Kommunerna har många tillsynsområden och många sjöar och vattendrag som ska
tas hänsyn till och det kan vara svårt att prioritera. Prioritering av vattenförekomster kan
exempelvis handla om en avvägning mellan att prioritera åtgärder vid många
vattenförekomster eller om resurserna istället ska satsas på en enskild vattenförekomst. Det
är även en fråga om tjänstemannaresurser, i form av tid och kompetens. Det vore lämpligt
att det låg i Länsstyrelsen uppdrag att göra en prioritering av vilka vattenmiljöer/
vattenförekomster som skall prioriteras utifrån MKN i respektive kommun och
avrinningsområde. Detta är direkt kopplat till Länsstyrelsens åtgärd 1, Vattenplanering.
2. Jordbruksverket 6
Svar: Ja
Motivering: Åtgärden är efterlängtad och ett stort behov finns då det enligt erfarenhet är
stora brister i egenkontrollen vid Lantbruksföretagen.
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3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1
Svar: Nej, viktiga delar saknas i åtgärden
Motivering: MSB behöver se över strukturen på hur informationen delges berörda
räddningstjänster och tillsynsmyndigheter. Rådgivningen och informationen behöver
konkretiseras inte bara vara lätt övergripande. Sökmöjligheten och strukturen på hemsidan
gällande Pfas är inte alls bra. Det är svårt att hitta information om hur sanering ska gå till,
gränsvärden efter sanering med mera. Åtgärden behöver kopplas samman med
Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens åtgärder för att minska förekomsten av Pfas
då det idag inte finns något regelverk som förbjuder användningen av skum innehållande
flera av Pfas ämnena. Det gör det svårt för tillsynsmyndigheterna att ställa krav på
verksamhetsutövare att tillverka och använda Pfas skum.
4. Naturvårdsverket 5
Svar: Nej, viktiga delar saknas i åtgärden
Motivering: I sin utökade vägledning till kommunerna kan det vara lämpligt att
Naturvårdsverket gör ett landsomfattande projekt med framtagande av vägledningsmaterial,
goda exempel och informationsmaterial kopplat både till luft och vatten som kan användas.
Kommunerna upplever ett stort och återkommande problem med eldning av framförallt
avfall i pannor och även i högar och tunnor där ej fullständig förbränning uppnås.
5. Länsstyrelserna 1
Svar: Nej, viktiga delar saknas i åtgärden
Motivering: I åtgärden lyfts Länsstyrelsens roll som vägledande för kommunerna. Det är
viktigt att vägledningen ges på ett konkret sätt och inte bara i övergripande ordalag.
Organisationen inom Länsstyrelsen måste vara utformad så att inte de som är vägledande
också är de som överprövar eventuella överklagade beslut. Kommunen upplever idag
problem med att Länsstyrelsen ofta hänvisar till att de inte kan ge vägledning av den
anledningen. Det är viktigt att Länsstyrelsen tar en mer aktiv roll som vägledande myndighet.
Det vore lämpligt att det låg i Länsstyrelsen uppdrag att göra en prioritering av vilka
vattenmiljöer/vattenförekomster som skall prioriteras utifrån MKN i respektive kommun.
Detta är direkt kopplat till åtgärd 1, Planering, som är gemensam för alla.
6. Länsstyrelserna 4
Svar: Nej, viktiga delar saknas i åtgärden
Motivering: I åtgärden lyfts Länsstyrelsens roll som tillsynsvägledande för kommunerna.
” Ansvar för länsstyrelsernas tillsynsvägledning av kommunerna framgår av
(miljötillsynsförordning (2011:13)) 3 kap. 16 § I denna framgår att länsstyrelserna ska ge
kommunerna i det egna länet stöd för att utveckla tillsynen.” Det är viktigt att vägledningen
ges på ett konkret sätt och inte bara i övergripande ordalag. Organisationen inom
Länsstyrelsen måste vara utformad så att inte de som är vägledande också är de som
överprövar eventuella överklagade beslut. Kommunen upplever idag problem med att
Länsstyrelsen ofta hänvisar till att de inte kan ge vägledning av den anledningen. Det är
viktigt att Länsstyrelsen tar en mer aktiv roll som vägledande myndighet.
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7. Länsstyrelserna 9
Svar: Nej, viktiga delar saknas i åtgärden
Motivering: Kommunen upplever att det görs olika tolkningar vid olika Länsstyrelser hur
medel skall fördelas och hur mycket som behöver specificeras i LOVA ansökningarna, en
samsyn mellan de olika Länsstyrelserna i landet är önskvärd.
8. Kommunerna 1
Svar: Nej, viktiga delar saknas i åtgärden
Motivering: I åtgärd 1 uppges att åtgärden skall vara genomförd senast två år efter
fastställandet. Detta ser kommunen som i princip omöjligt då flera kommuner och
Länsstyrelsen är inblandade och åtgärden omfattar samtliga vattenmiljöer (sjöar, vattendrag,
grundvatten och kustvatten) inom de avrinningsområden som finns inom kommunen.
Rådgivning och vägledning kring hur detta arbete skall genomföras krävs.
I och med att det finns en mängd olika aspekter och ansvarsområden inom vattenarbetet kan
det finnas svårigheter att hitta en hållbar och optimerad struktur för kommunernas arbete.
Vägledning kring hur omfattande denna planering skall vara behövs. Kommunen är väl
medveten om nyttan med att vattenarbete bedrivs avrinningsområdesvis och ser det som en
viktig aspekt. Vi ifrågasätter varför det behövs en separat plan för just samverkan, det borde
räcka med att skriva att kommunerna skall samverka. Däremot vill kommunen belysa
komplexiteten med att ordna finansiering i samverkan mellan kommuner. Dels skiljer sig
kommunernas förutsättningar åt, såväl i form av avsatt tjänstemannatid som i form av årligt
budgetutrymme för åtgärder. Det vore värdefullt med ett avsnitt som beskriver olika
finansieringslösningar då en åtgärd i en annan kommun, som ibland kan vara mycket
kostsam, kan vara nödvändig för att uppnå god status i en nedströmsliggande
vattenförekomst.
I åtgärden beskrivs också att det är nödvändigt att skapa en helhetssyn i arbetet med att
identifiera och prioritera vattenförekomster som är i behov av åtgärder för att
miljökvalitetsnormerna (MKN) ska följas. Även detta kan vara en svårighet i samverkan
mellan kommuner då kommunerna ofta har olika prioriteringar av vattenförekomster och
det åtgärdsarbete som behövs. Prioritering av vattenförekomster kan exempelvis handla om
en avvägning mellan att prioritera åtgärder vid många vattenförekomster eller om resurserna
istället ska satsas på en enskild vattenförekomst. Det är ett omfattande arbete att ta fram
planer i samverkan med andra berörda inom avrinningsområdena. Det vore lämpligt att det
låg i Länsstyrelsen uppdrag att göra en prioritering av vilka vattenmiljöer/vattenförekomster
som skall prioriteras utifrån MKN i respektive kommun och avrinningsområde. Detta är direkt
kopplat till Länsstyrelsens åtgärd 1, Vattenplanering.
9. Kommunerna 2
Svar: Nej, viktiga delar saknas i åtgärden
Motivering: Kommunen anser att det behöver tydliggöras vad som avses med att ”utöka
tillsynen” och ”mer riktat och prioriterat”. Innebär det exempelvis omprioriteringar inom
miljötillsynen eller att särskilda resurser behöver avsättas?
Kommunen ställer sig positiv till förslaget om tillsyn utifrån avrinningsområden och
vattenförekomsters status, dock med hänvisning till kommentarer gällande åtgärd 1. En
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begränsning med tillsynen som verktyg är att det för tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter, t ex mellanstora avloppsreningsverk 200–1999 pe och lantbruk, saknas lagrum
och vägledning för att kommunerna ska kunna ställa strängare utsläppskrav samt ställa krav
på fler skyddsåtgärder. Verksamheterna är många gånger skyddade av sina villkor.
Miljökvalitetsnormerna behöver ges högre status och rättsverkan, och därtill behövs mer
stöd i olika lagrum så att tillsynsarbete och prövning ska kunna bidra till en verklig effekt i
form av förbättrad vattenkvalitet.
Under avsnittet ”Små avlopp” vore det lämpligt att poängtera att kretslopp och
resurshushållning bör eftersträvas vid prövning av enskilda avlopp, om det är ekonomiskt och
praktiskt skäligt (miljöbalken 2 kap 5 §). På så vis kan miljöbalkens ambition uppnås i högre
grad än i de fall där fokus ensidigt läggs på just föroreningsperspektivet. Kretsloppslösningar
bär i övrigt ofta med sig en hög potential vad gäller goda lösningar avseende smittskydd och
vattenhushållning/vattenåtgång.
Gällande utökad tillsyn avseende hästverksamheter är ett återkommande problem tillgång
till register över hästställen. För att kunna jobba effektivt med tillsyn av hästgårdar behöver
kommunerna få tillgång till information från Jordbruksverket (eller Länsstyrelserna) om var
det finns hästar i kommunen.
10. Kommunerna 3
Svar: Nej, viktiga delar saknas i åtgärden
Motivering: I kommuner där det finns ett flertal av större enskilda vattentäkter, dvs. sådana
som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 ser
kommunen det inte som rimligt att inom 3 år ha vidtagit åtgärd 3 fullt ut. Att utreda och
inrätta vattenskyddsområden och erforderligt skydd är en omfattande process t ex utreda
vem som har rådighet, remissförfarande med mera som ofta tar tid. Även gällande de
befintliga vattenskyddsområdena kan 3 år vara utmanande vad gäller översyn av de
kommunala vattenskyddsområden som är i behov av revidering.
Under rubriken ”Sammanhang”, sida 151, beskrivs att åtgärdens genomförande stöds av
kommunernas åtgärd 7. Denna hänvisning är felaktig då det inte finns någon åtgärd 7 för
kommunerna i det remitterade förslaget för 2021–2027.
Frågan om Pfas och Pfos är troligen inte utredd och beaktad i de flesta befintliga
skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden som finns idag. En utökad vägledning och tillsyn
gällande detta är troligen nödvändig.
11. Kommunerna 4
Svar: Ja
Motivering: De föreslagna åtgärderna är relevanta och kan lätt arbetas med under
framtagandet av vår nya översiktsplan.
12. Kommunerna 5
Svar: Nej, viktiga delar saknas i åtgärden
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Motivering: Kommunen efterfrågar underlag från provtagningar med analys av de
prioriterade ämnena i vattenförekomster i och med att dessa ofta saknas i VISS. Bättre
kunskap/underlag om de prioriterade ämnena och övriga miljögifter skulle bl.a. bidra med
värdefull information för kommunernas arbete med VA- och dagvattenplaner men även för
kommunernas miljötillsyn samt inför planering av fysiska åtgärder.
13. Kommunerna 6
Svar: Nej, viktiga delar saknas i åtgärden
Motivering: För att utsläppen ska kunna begränsas behöver den småskaliga eldningen ske
på rätt sätt och i minskande omfattning. Kommunerna upplever ett stort och återkommande
problem med eldning av framförallt avfall i pannor och även i högar och tunnor där ej
fullständig förbränning uppnås. Se även kommentar till åtgärd 5, Naturvårdsverket.

2.2 Övriga synpunkter på åtgärder:
Finansiering
Enligt det remitterade åtgärdsprogrammet ska några av de kommunala åtgärderna finansieras via
tillsynsavgifter och andra behöver bara innefattas i den löpande ordinarie verksamheten.
Katrineholms kommun noterar dock, i avsnittet om uppskattade kostnader för kommunerna, att det
finns moment i nästan samtliga åtgärder som saknar finansieringsprinciper. Denna avsaknad av
finansiering är inte förenlig med den kommunala finansieringsprincipen då kommuner och landsting
inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga
uppgifter. Av den anledningen behöver beskrivningen av hur åtgärderna ska finansieras ses över.
En allmän synpunkt är att det ibland är pedagogiskt svårt att få verksamhetsutövare och andra
berörda parter att gå in med åtgärder och finansiering då det ofta tar lång tid innan en åtgärd i
vatten visar effekt. Det kan även vara svårt att motivera varför en åtgärd behöver bekostas av någon
för att det ska bli bättre nedströms i en annan kommun som kanske inte betalar för åtgärden.

2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027
Frågorna 2.3 – 2.10 rör åtgärdsprogrammets kapitel 3.

2.4 Synpunkter på avsnitt 3.2 – Nyttan av att genomföra åtgärdsprogrammet:
En allmän synpunkt är att det ibland är pedagogiskt svårt att få verksamhetsutövare och andra
berörda parter att gå in med åtgärder och finansiering då det ofta tar lång tid innan en åtgärd i
vatten visar effekt, vilket även lyfts i resonemanget kring ett samhällsperspektiv. Det kan även vara
svårt att motivera varför en åtgärd behöver bekostas av en kommun för att det ska bli bättre
nedströms i en annan kommun som kanske inte betalar för åtgärden.

4. Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka
Här kan du lämna synpunkter för den eller de vattendistrikt som valts att lämna synpunkter för enligt
sidan 3 i detta Word-dokument.
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4.1c Synpunkter på Norra Östersjöns delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:
Rådgivning för vatteneffektivisering
Under punkten för Jordbruksverket och Länsstyrelserna, Genomförande, uppges att rådgivningen
inom Greppa Näringen kan utvecklas med även detta. Det kan även vara en sak för de LEVA
samordnare som arbetar med att få till fysiska åtgärder att lyfta mer i sitt arbete. Detta är kopplat till
Länsstyrelsens verksamhet eftersom de kommer att ha ansvaret för finansieringen av LEVA framöver.
Plan för omprövning av tillstånd för vattenuttag
Kommunen anser att inte bara omprövning av tillstånd skall hanteras i delförvaltningsplanen utan
också nya tillstånd till vattenuttag. Frågan gällande vattenuttag för större djurhållande lantbruk
verkar hanteras väldigt olika vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken. I vissa fall lyfts inte den
frågan alls i samband med prövningen vilket är något för Miljöprövningsdelegationerna på respektive
Länsstyrelse att se över och uppmärksamma. Det generella undantaget som hänvisas till i
delförvaltningsplanen kanske var aktuellt längre tillbaka i tiden då inte enheterna var lika stora. Det
kan i många fall handla om omfattande vattenuttag som tillexempel vid större kycklinganläggningar
med flera miljoner producerade kycklingar per år.
För att ytterligare komplettera delförvaltningsplanen vore det önskvärt med en webbaserad
karttjänst som synliggör beviljade vattenuttag. En sådan tjänst skulle ge en god överblick över det
kumulativa vattenuttaget i vattenområden. Det skulle även bidra till att lättare kunna identifiera
eventuella otillåtna vattenuttag. Karttjänsten kan med fördel även inkludera övriga vattendomar då
dessa är relativt otillgängliga i dagsläget.
En generell synpunkt gällande vattenutnyttjande är att lagstiftningen kanske behöver ses över så att
inom vissa områden kan förbud mot att anlägga pooler inrättas. I områden med återkommande
torka och brist på vatten som tillexempel Gotland borde anläggande av pooler vara föremål för
någon form av prövning gällande resurshushållning med vatten. Likväl som att det finns ett
strandskydd kanske vissa områden skall omfattas av ett vattenskydd för anläggande av tillexempel
pooler.

Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordförande
Katrineholms kommun
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5. Bilagor till samrådsmaterialet
I frågorna 5.1 – 5.5 anger du dina synpunkter på förvaltningsplanens bilagor 1–5.
5.1 Synpunkter på Bilaga 1 – Ordlista:
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.2 Bilaga 2 – Administrativ information om vattendistrikten:
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.3 Bilaga 3 – Register över utsläpp och spill:
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.4 Bilaga 4 – Riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningen:
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.5a Bilaga 5a – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Bottenvikens vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.5b Bilaga 5b – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Bottenhavets vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)
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5.5c Bilaga 5c – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Norra Östersjöns vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.5d Bilaga 5d – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Södra Östersjöns vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.5e Bilaga 5e – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Västerhavets vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)
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5. Bilagor till samrådsmaterialet
På frågorna 5.6a – 5.10 anger du synpunkter på förvaltningsplanens bilagor 6–10. Här kan du lämna
synpunkter för den eller de vattendistrikt som valts att lämna synpunkter för enligt sidan 3 i detta
Word-dokument.

5.6a Bilaga 6a – Vattenförekomstindelning och typning i Bottenvikens vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.6b Bilaga 6b – Vattenförekomstindelning och typning i Bottenhavets vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.6c Bilaga 6c – Vattenförekomstindelning och typning i Norra Östersjöns vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.6d Bilaga 6d – Vattenförekomstindelning och typning i Södra Östersjöns vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.6e Bilaga 6e – Vattenförekomstindelning och typning i Västerhavets vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)
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5.7a Bilaga 7a – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Bottenvikens
vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.7b Bilaga 7b – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Bottenhavets
vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.7c Bilaga 7c – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Norra
Östersjöns vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.7d Bilaga 7d – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Södra Östersjöns
vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.7e Bilaga 7e – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Västerhavets
vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)
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5.8a Bilaga 8a – Övervakningsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2016–2021:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.8b Bilaga 8b – Övervakningsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2016–2021:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.8c Bilaga 8c – Övervakningsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)
5.8d Bilaga 8d – Övervakningsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.8e Bilaga 8e – Övervakningsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016–2021:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.9a Bilaga 9a – Samarbete över gränserna i Bottenvikens vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)
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5.9b Bilaga 9b – Samarbete över gränserna i Bottenhavets vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.9c Bilaga 9c – Samarbete över gränserna i Västerhavets vattendistrikt:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.10 Bilaga 10a – Joint Plan Torneälven:
För dig som svarar för detta vattendistrikt - Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5. Bilagor till samrådsmaterialet
Här anger du synpunkter på bilagor som hör till åtgärdsprogram och föreskrift om
miljökvalitetsnorm.
5.11 Synpunkter på åtgärdsprogrammets bilaga 1:
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.12 Synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormers bilaga 1–3:
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

5.13 Synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormers bilaga 4:
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)
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6. Miljökonsekvensbeskrivning av vattenförvaltningens
åtgärdsprogram 2021–2027
Här kan du lämna övriga synpunkter och kommentarer på miljökonsekvensbeskrivning.
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att ändras efter samrådet. Vattenmyndigheten kommer
att ta hänsyn till synpunkter som kommit in vid beslut om att fastställa åtgärdsprogram,
förvaltningsplan och miljökonsekvensnormer.

6.1 Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen:
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)
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7. Övriga synpunkter
Här kan du lämna övriga synpunkter och kommentarer på förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet,
föreskriften om miljökvalitetsnormer, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och
bilagorna.

7.1 Ger förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet, bilagor och VISS dig den information du behöver
för ditt arbete?
Vad borde kompletteras?
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

7.2 Övriga synpunkter på samrådsmaterialet:
Skriv text här som du kopierar in i webbenkät
(10 000 tecken)

Ordförandeförslag

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-04-20

KS/2021:67 - 045

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Ansökan om omställningsbidrag till
Katrineholmsrevyn
Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag på 68 500 kronor till
Katrineholmsrevyn.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ska inkomma med en skriftlig redovisning över hur bidraget
har använts.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

KS/2021:67 - 045

Mottagare:

Handläggare telefon

Emma Fälth

Sida 1 (1)

2021-04-20

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Ansökan om omställningsbidrag till Katrineholmsrevyn
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholmsrevyn inkom 2021-02-25 med en ansökan om omställningsbidrag på 100 000
kronor till kommunledningsförvaltningen.
I och med pandemin kunde föreningen inte genomföra en revyproduktion verksamhetsåret
2020/2021 varför de nu ansöker om ett omställningsbidrag hos kommunstyrelsen. I
ansökan står att ett omställningsbidrag skulle möjliggöra att föreningen skulle kunna ställa
om, skapa nytt och utbildas i väntan på att restriktionerna släpper.
Föreningens förhoppning är att under våren/sommaren kunna arrangera mordgåtor och
kanske även några revykvällar under sommaren 2021.

Ärendets handlingar


Ansökan om omställningsbidrag – 2021-02-25

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Katrineholmsrevyn
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Till kommunstyrelsen Katrineholms kommun

Katrineholmsrevyn ansöker om omställningsbidrag
2021-02-23

Katrineholmsrevyn har roat och oroat ortens invånare i över 30 år och har med idog strävan
önskat utvecklas till en av Sveriges mest moderna och kvalitetssäkra revyer, något som vi
anser vi lyckas med, exempelvis har vi de senaste 8 åren blivit uttagna att tävla i Revy-SM där
bara de bästa revynumren tävlar. Vi gör vår röst hörd genom att inte bara jobba på i
traditionella spår utan verkar för integration och mångfald vilket även det återspeglats
utanför kommungränserna. Vi har en personlig relation till vår publik som vi värnar om, våra
ca 3000 årliga besökare och 2500 följare i sociala medier vittnar om det intresset.
Vi är en ideell förening med ett 40-tal medlemmar och vår huvudsakliga uppgift är att skapa en
revyproduktion varje år. Det är också den som är vår enda säkra inkomstkälla om vi bortser från
medlemsavgifter. De senaste åren har den produktionen kunnat finansiera våra föreningskostnader
som exempelvis lokalhyror, webbkostnader och medlemsvård men även vårt årliga deltagande i den
svenska revyfestivalen som är en källa till utbyte och förkovran.
Det gångna året gjorde föreningen en omstart där vi bytte koncept och plats för vår stora produktion.
Detta skapade mervärde för oss eftersom motivationen hos medlemmarna ökade och det hade en
positiv effekt även på publiktillströmningen. Konceptet lovade mer, vårt samarbete med lokala
företag fördjupades och vi såg ljust på framtiden. Sen kom Corona.
I och med de restriktioner som Folkhälsomyndigheten länge förespråkade och regeringen beslutade
om var vi tvungna att ta beslutet att inte genomföra en revyproduktion verksamhetsåret 2020/2021.
Vi väntade in i det längsta men för att tillgodose ovan mål om kvalitet gick det inte att göra annat. Vi
skulle i och med detta kunna sitta lugnt i båten, invänta nästa år och köra igång på nytt igen. MEN då
riskerar vi att tappa publikintresset, våra medlemmar får inte den chans till utbildning och vi skulle
inte kunna satsa på att utveckla vår produktion. Tråkigt för oss och tråkigt för Katrineholm.
Med ett stöd i form av ett omställningsbidrag skulle vi kunna få hjälp att ställa om, skapa nytt och
utbilda oss i väntan på att restriktionerna släpper. Vi har under hösten och vintern startat med
skrivande och planeringsmöten och vår förhoppning är att det under våren/sommaren kommer
resultera i ett nytt, om än kanske tillfälligt, arrangemang i form av mordgåtor för en mindre publik
men kanske även i några revykvällar under sommaren 2021. Det stora målet är så klart nästa vinters
revyproduktion och med den här förberedelsen kommer det kunna bli något av det bästa vi gjort!
Katrineholmsrevyn ansöker om kommunbidrag om 100 000 kr med ovanstående motivering.
Vi har erhållit projektbidrag från Kulturrådet för inställt scenevenemang.

Vänligen Katrineholmsrevyns styrelse
genom Cecilia Brunosson, ordförande

Ordförandeförslag

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-04-20

KS/2021:61 - 045

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Ansökan om extra driftbidrag till
Spökbackens Alpina skidklubb 2021
Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Spökbackens Alpina Skidklubb
ansökan om bidrag för mellanskillnaden mellan skidklubbens årliga
driftbidrag upp till 75 000 kronor för år 2021.
2. Likt tidigare år betalas ersättningen ut via service- och tekniknämnden
efter delegationsbeslut av kommunstyrelsens ordförande. Ersättningen
tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-04-20

Nämndadministration

KS/2021:61 - 045

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Extra driftbidrag till Spökbackens Alpina skidklubb 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-27 § 10 bland annat att ersätta service- och
tekniknämnden för mellanskillnaden mellan Spökbackens Alpina Skidklubbs årliga
driftbidrag och upp till 75 000 kronor under åren 2016 - 2020.
Föreningen har nu inkommit med en ansökan om och förlängning av driftbidraget
ytterligare två år, fram till och med år 2022.
Service – och tekniknämnden beslutade att bevilja ansökan för grundbidrag på totalt 50 000
kronor för år 2021.

Ärendets handlingar


Ansökan om extra driftbidrag, 2021-02-19

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Spökbackens Alpina Skidklubb
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Ämne: Ansökan
Från: kassor@spokbacken.se <kassor@spokbacken.se>
Till: .Kommunledningsforvaltningen
Mottaget: 2021-02-19 11:31:12
Hej
Vi undrar om det är möjligt att förlänga vårt extra bidrag i 2 år till
avbetalning på pistmaskinen lika tidigare år, 25.000:./år. Se nedan.
Har nyligen förlängt leasing i 2 år på restvärdet. Har otroligt ansträng
ekonomi i år efter förra årets uteblivna säsong.
Mvh Robert Kassör Spökbacken

Med Vänliga Hälsningar
Robert Ericsson
Bygg & Interiör Golventreprenad AB
Tel. Väx 0150-66 22 10

Mob 070-558 05 62

robert@bygginteriorgolv.se
www.bygginteriorgolv.se
http://www.e-magin.se/paper/vrcgp662/paper/1

-----Ursprungligt meddelande----Från: foreningsservice@katrineholm.onmicrosoft.com
<foreningsservice@katrineholm.onmicrosoft.com>
Skickat: den 16 december 2020 14:53
Till: kassor@spokbacken.se
Ämne: För utbetalning
Bidragsansökan: 391
Bidragsart: STN Grundbidrag för 2021
Hej
Vi vill tacka för Erat engagemang i Katrineholms föreningsliv.
Från och med 2020 har Service- och tekniknämnden nya riktlinjer för
föreningsstöd och en ny fördelningsmatris. Denna är framtagen tillsammans
med föreningsrepresentanter från ISG. Nytt är bland annat att föreningens
storlek mäts i relation till föreningens kvalitetsarbete, den så kallade
”Handboken”. Handboken är under utveckling och kommer att lanseras i sin
helhet under 2021. För ansökan inför 2021 är det stycket ”Föreningsarbete”
som ligger till grund för denna bedömning. Nedan specificeras grunderna
för beviljat bidrag.

Bedömningen av storleken på kommunens grundbidrag baseras på:
• föreningens storlek mätt i antal deltagartillfällen och
gruppaktiviteter (40% av bedömningsgrunden), och
• förhållandet av ovanstående till arbetet med Handboken (60% av
bedömningsgrunden).
Utöver det ges driftersättning på 75% till föreningar med egenägda
anläggningar samt i enstaka fall egna överenskommelser med specifika
föreningar.
Beslut
Katrineholms kommun har efter inkommen ansökan beslutat att bevilja er
förening ett grundbidrag på totalt 50 000 kronor för 2021. Fördelningen
för ert grundbidrag är:
• 50 000 kronor i övrigt bidrag, då er verksamhet är svårare att
bedöma på samma premisser som merparten av övriga föreningarna.
• Ni har inte beviljats något bidrag för aktiviteter, insatser i
Handboken, investering eller driftersättning.
Bidraget betalas ut i slutet av januari.
Ni är välkomna att kontakta kommunstyrelsen för se över möjligheten att
teckna ett nytt avtal om extra bidrag med medel från KS gällande 2021, så
som ni haft de senast fyra åren gällande avskrivningen av pistmaskinen.
Varmt välkomna att höra av er om ni har några frågor eller funderingar.
God jul & gott nytt år
Önskar
Föreningsservice
Katrineholms kommun

Ordförandeförslag

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-04-13

KS/2021:126 - 045

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Bidrag till kvinnorna och staden
Ordförandens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja föreningen Fogelstad musikteater
ett bidrag på 400 000 kronor under 2021 avseende kostnader för
förberedande arbete inför uppsättningen av ”Kvinnorna och staden”.
Bidraget tas ur integrationsfonden.
2. I samband med arbetet med 2022 års budget tas 300 000 kronor upp för
det fortsatta arbetet och genomförande av musikteaterprojektet
”Kvinnorna och staden” under 2022.
3. Efter genomförandet av ”Kvinnorna och staden” 2022 ska föreningen
inkomma med en skriftlig redovisning över ur bidraget har använts.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande för

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-04-13

Nämndadministration

KS/2021:126 - 045

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Bidrag till Kvinnorna och staden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Fogelstad musikteater har inkommit med en ansökan om bidrag till uppsättningen
Kvinnorna och staden, ett musikaliskt berättardrama som handlar om människor i en
historisk brytningstid mellan det gamla jordbrukssamhället och det moderna
industrisamhället. Verket bygger på Kerstin Ekmans romansvit om Katrineholm vilken har
dramatiserats av Ingegerd Montan.
Föreställningen sattes upp 2018 och hade då 15 fullsatta föreställningar med publik från
hela Sverige och norden. På kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-22, § 29, beviljades
föreningen ett bidrag på totalt 500 000 kronor samt 250 000 kronor i förlustgaranti till
uppsättningen.

Ärendets handlingar


Ansökan om bidrag till Kvinnorna och staden, 2021-02-23

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Fogelstad Musikteater
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Katrineholm 2021-02-23

Kvinnorna och staden – ansökan
Föreningen Fogelstad musikteater är en partipolitiskt och religiöst obunden förening.
Grundvärderingarna bygger på de idéer som präglade den kvinnliga medborgarskola vid
Fogelstad som var verksam utanför Katrineholm 1925-1954. Skolan ville samla människor
från olika arbetsfält och livsområden till gemensamma studier och ömsesidigt utbyte. Den
ville söka samband mellan handens, hjärnans och hjärtats arbete.
Föreningens syfte är att i Katrineholm med omnejd utveckla sådan musik- och
teaterverksamhet som i Fogelstads anda speciellt verkar för att stimulera kvinnors skapande.
Verksamheten kan både bedrivas i form av konstnärliga kurser inom musik- och
teaterområdet och i form av större publika kulturevenemang. Föreningen strävar efter att
sammanföra professionella och amatörer i gemensamma projekt.

Projektbeskrivning Kvinnorna och staden
Projektet Kvinnorna och staden är ett kulturprojekt med fokus på kvinnornas historia och
mångkulturella möten. Det är ett musikaliskt berättardrama som handlar om människor i en
historisk brytningstid. Verket bygger på Kerstin Ekmans romansvit om Katrineholm. Böckerna
har dramatiserats av Ingegerd Montan till en dramatiskt gestaltad kör- och
berättarföreställning som framförs av professionella skådespelare, en sångerska/berättare,
en stor kör bestående av 40-talet kvinnor och en orkester. Föreställningen sattes upp 2018
vid lokstallarna och planen är att sommaren 2022 göra en repris på den publiksuccé som då
bevittnades – 15 fullsatta föreställningar med publik från hela Sverige och Norden.
I berättelsen är musiken starkt bärande. Musiken har skrivits av Marie Selander för en
orkester på fem personer med instrumentsättningen klaviatur, saxofon, kontrabas, fiol och
slagverk. I kvinnokören medverkar kvinnor från olika kulturer och den leds av Elisabet Ask
som är professionell körledare och dessutom jobbar med nysvenskar vid Viadidakt
Arbetsmarknad. Deltagare från Viadidakt kommer att vara involverade med produktion av
kostym, tillverkning av scenografi, agera föreställningsvärdar med mera. Likaså planeras
samarbete med Kulturgruppen som finns på Perrongen samt ungdomar i Perrongens
verksamhet för att integrera även dessa personer i produktionen. Regissör är Judith
Hollander, scenograf Anders Wiren och koreograf Ingela Kling.
Vi vill lyfta detta stycke kvinnohistoria som handlar om brytningstiden mellan det gamla
jordbrukssamhället och den moderna industristaten. Kerstin Ekmans romansvit innehåller
böckerna Häxringarna, Springkällan, Änglahuset och Stad i ljus. De utspelar sig alla i
Katrineholm och har sin start vid den då nybyggda järnvägsstationen. Idag befinner vi oss
också i en brytningstid då det gamla industrisamhället på många orter monterats ned och
varje ort befinner sig i ett globalt sammanhang där världen utanför alltmer bryter in.

Katrineholm 2021-02-23

Musikteatern vill lyfta historien men också titta på samtiden, sammanföra människor från
olika kulturer och locka människor till Katrineholm från hela Sverige. I samverkan med
+Katrineholm (fd KFV) marknadsför vi detta runtom i Sverige. Våra samarbetspartners och
sponsorer synliggörs via våra marknadsföringskanaler, främst via hemsida och sociala medier
men även i exempelvis programblad.
Tid och plats
Föreställningarna sker som förra gången vid de gamla lokstallarna i Katrineholm. Detta blir
basen för hela projektet. Själva spelplatsen blir på vändskivan för lok som finns bevarad och i
funktion vilket gör att den går att vrida och ge två olika scenbilder under föreställningen.
Planerad spelperiod är torsdag-söndag i juli 2022 med preliminärt premiärdatum 30 juni och
därefter 11 föreställningar. Vi räknar med en publiktillströmning på drygt 2000 personer.
Länk till vår hemsida:
https://fogelstadmusikteater.se/index.php
Vi söker bidrag från Katrineholms kommun enligt följande:
100000 kr- uppstartsbidrag (planeringskostnader inkl söka pengar, utarbetande av hemsida
mm) Behov mars 2021. Detta är kostnader som föreningen kommer att ha oavsett om
föreställningen blir av eller inte.
300000 kr - etapp 1 (löner, marknadsföring, scenografi mm) Behov september 2021
300000 kr - etapp 2 (löner, marknadsföring, föreställningskostnader) Behov april 2022
Totalt: 700000 kr
Kostnad för 2018 års produktion var totalt 2 500 000 kr. Vi räknar med att produktionen 2022
landar på ca 2 000 000.
Kontakt
Cecilia Brunosson och Monica Hassle, producenter via CiMo produktion, Katrineholm
Tel 0722-422878 (Cecilia)
E-post cimoproduktion@gmail.com

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

KS/2021:24 - 049

Mottagare:

Handläggare telefon

Emma Fälth

Sida 1 (1)

2021-04-20

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande
– april 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till
förfogande för april 2021 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över kommunstyrelsens
medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2021 till
3 000 000 kronor. På grund av att kommunstyrelsens sammanträde ställdes in i mars
redovisas kommunstyrelsens medel till förfogande istället i april.
Ackumulerat till och med den 20 april 2021har det beslutats om 477 570 kronor. Kvar att
besluta om finns 2 522 430 kronor.

Ärendets handlingar


Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande per den 2020-04-20

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2021-04-20

KS/2021:24 - 049

Nämndadministration
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Sammanställning av kommunstyrelsens medel
till förfogande - april 2021
KOMMUNSTYRELSENS MEDEL TILL FÖRFOGANDE 2021
Ändamål och beslut
Anslag enligt budget

2021-04-20
3 000 000

Ändamål

Beslut

Bidrag till Musikfestival för mogna 2021
Bidrag till Hittaut 2021

KS § 157
KS del/2021 §4

200 000
50 000

Bidrag till Linnéasimmet 2021

KS del/2021 §11

30 000

2 720 000

Bidrag till Katrineholm Pride 2021

KS § 41

100 000

2 620 000

Bidrag till Mirandamatchen

KS del/2021 §19

15 000

2 605 000

Bidrag till cirkusskola 2021

KS del/2021 §31

28 570

2 576 430

Bidrag till solskydd till Pensionärernas hus

KS del/2021 § 27

20 000

2 556 430

Bidrag till musikkvällar i stadsparken 2021 - Kvitterkväll

KS del/2021 § 28

20 000

2 536 430

Bidrag till barnpjäsen Äventyr i vilda västern

KS del/2021 § 34

14 000

2 522 430

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Summa

KVAR
3 000 000
2 800 000
2 750 000

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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Datum

Vår beteckning

2021-04-20

Nämndadministration

KS/2021:27 - 009

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Internkontroll 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta utvecklingen av sitt interna
kontrollarbete. I övrigt lägger kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och
kvalitet i kommunens samtliga verksamheter. Genom att systematiskt identifiera och
hantera de största riskerna i verksamheten minskar risken för avsiktliga och oavsiktliga fel i
verksamheterna.
Enligt kommunallagen ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har
bestämt samt enligt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollen är ett område som ständigt behöver utvecklas i takt med att
verksamheterna och förutsättningarna förändras. Nämndernas internkontrollrapporter för
2020 visar att nämndernas arbete med internkontrollen ligger i linje med detta.

Ärendets handlingar








Bildningsnämndens beslut 2021-01-26, § 3 samt internkontrollrapport 2020
Socialnämndens beslut 2021-02-09, § 17 samt internkontrollrapport 2020
Viadidaktnämndens beslut 2021-02-16, § 13 samt internkontrollrapport 2020
Kulturnämndens beslut 2021-02-17, § 4 samt internkontrollrapport 2020
Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-02-25, § 32 samt internkontrollrapport 2020
Service- och tekniknämndens beslut 2021-02-25, § 16 samt internkontrollrapport 2020
Bygg- och miljönämndens beslut 2021-04-07, § 60, samt internkontrollrapport 2020

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

PROTOKOLL

Bildningsnämnden

§3

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26
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BIN/2020:18 019

Internkontrollrapport 2020
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2020 års internkontroller.
Bildningsnämndens internkontrollrapport 2020 redovisas som protokollsbilaga 2-2021.

Sammanfattning av ärendet
Under 2020 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring
myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och GDPR. Flera av
kontrollerna fanns kvar från 2019 eftersom de kontroller som då utfördes visade på
brister i rutiner och hantering. Störst vikt har lagts vid kontrollerna som avser
myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdsprogram tas på rätt sätt och att
närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner. Stor vikt har
också lagts vid kontrollerna avseende GDPR.
Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2020 visar på att det, trots
genomförda åtgärder, fortfarande återstår risker inom samtliga kontrollmoment. Även
om det har skett vissa förbättringar bedömer bildningsförvaltningen att kontrollerna
behöver kvarstå inom samtliga områden för att riskerna ska minimeras ytterligare.
Kontrollerna avseende elever med frånvaro och rapportering av närvaro är nära
sammankopplade. Kontrollerna visar på att enstaka enheter visar på brister vilket gör att
specifika åtgärder kommer att riktas till dessa enheter.
Inom området GDPR har kontrollerna inte kunnat genomföras på det sätt som var tänkt
då förändringar skedde under året. Bland annat fattade EU under sommaren 2020
beslut om att ogiltigförklara Privacy Shield-överenskommelsen med USA. Detta innebar
att det under hösten 2020 behövde läggas stort fokus på att inventera
tredjelandöverföringar hos bildningsförvaltningens leverantörer. Dock kan det
konstateras att medvetenheten och kunskapen om vikten av
personuppgiftsbiträdesavtal under året har ökat framförallt inom förskola och
grundskola. Indikationer visar dock på att vidare arbete behöver ske med
gymnasieskolan under kommande år.

Ärendets handlingar
•

Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2020

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-01-26

8 (33)

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom, Alexander
Forss (KD) och Victoria Barrsäter (C ).
____________________

Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Sammanfattning
Under 2020 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring
myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och GDPR. Flera av kontrollerna fanns
kvar från 2019 eftersom de kontroller som då utfördes visade på brister i rutiner och hantering.
Störst vikt har lagts vid kontrollerna som avser myndighetsutövning såsom att beslut om
åtgärdsprogram tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras enligt
gällande rutiner. Stor vikt har också lagts vid kontrollerna avseende GDPR.
Resultaten av de kontroller som genomfördes under 2020 visar på att det, trots genomförda
åtgärder, fortfarande återstår risker inom samtliga kontrollmoment. Även om det har skett vissa
förbättringar bedömer bildningsförvaltningen att kontrollerna behöver kvarstå inom samtliga
områden för att riskerna ska minimeras ytterligare. Kontrollerna avseende elever med frånvaro och
rapportering av närvaro är nära sammankopplade. Kontrollerna visar på att enstaka enheter visar
på brister vilket gör att specifika åtgärder kommer att riktas till dessa enheter.
Inom området GDPR har kontrollerna inte kunnat genomföras på det sätt som var tänkt då
förändringar skedde under året. Bland annat fattade EU under sommaren 2020 beslut om att
ogiltigförklara Privacy Shield-överenskommelsen med USA. Detta innebar att det under hösten 2020
behövde läggas stort fokus på att inventera tredjelandöverföringar hos bildningsförvaltningens
leverantörer. Dock kan det konstateras att medvetenheten och kunskapen om vikten av
personuppgiftsbiträdesavtal under året har ökat framförallt inom förskola och grundskola.
Indikationer visar dock på att vidare arbete behöver ske med gymnasieskolan under kommande år.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk
och väsentlighet.

Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:












Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
Värdering av risk och väsentlighet
Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
Genomförande av kontrollmoment
Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
Uppföljning av åtgärder
Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

4(10)

Riskvärdering
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses
konsekvensen om risken inträffar.
Risk

Väsentlighet

Värde

Förklaring

Värde

Förklaring

1

Osannolik

1

Försumbar

2

Mindre sannolik

2

Lindrig

3

Möjlig

3

Kännbar

4

Sannolik

4

Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen
ska tolkas.
Värdering (risk x väsentlighet)

Förklaring

Hantering

Värde 1-3

Risken accepteras.

Ingen åtgärd.

Värde 4-8

Risken hålls under uppsikt.

Bevakning

Värde 9-12

Risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Värde 13-16

Stor risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan
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Internkontrollrapport
Kontrollområde: Avvikelserapportering
Kontrollmoment: Incidenthantering – sker rapportering enl. upprättade rutiner.
Riskvärdering
12
Kommentar
Datum för kontroll: 201231
Resultat: Kontrollen visar att det finns brister när det gäller hanteringen av det systemet för
registrering av incidenter (Stella elev). Bristerna återfinns både hos medarbetare och rektorer. Det
är tydligt att det behövs någon form av kompetenshöjande insats när det gäller kränkande
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering – även om allt fler börjar
rapportera även elevkränkningar och inte bara skador och incidenter.
Kontrollen visar också att det finns otydlighet på vissa enheter när det är en incidentrapport utifrån
skollagens krav och när det är utifrån arbetsmiljökrav.
Alla rektorer på grundskolan känner till och rapporterar enligt upprättade rutiner men det finns
fortfarande otydlighet i hur själva utredningarna bör gå till hos all personal. Det framgår inte i
systemet men utifrån inkomna klagomål.

Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

Genomgång med rektorerna och förtydligande så att alla rapporterar på
likvärdigt sätt.

2020-01-01

2021-06-30

Förtydliga för rektorer och medarbetare när en incidentrapport ska ske
utifrån skollagens krav och när det ska ske är utifrån arbetsmiljökrav.

2021-01-01

2021-06-30

Kontrollområde: Debitering
Kontrollmoment: 1-1 datorer - följs upprättade rutiner kring debitering av försvunnen
utrustning
Riskvärdering
9
Kommentar
Datum för kontroll: 201231
Resultat: Kontroll visar att det finns skillnader i om enheterna gjort debiteringar till
elever/vårdnadshavare vid förstörd/försvunnen utrustning eller inte.

Åtgärder
Gå igenom befintliga rutiner och se om de är tillämpningsbara

Startdatum

Slutdatum

2020-01-01

2020-04-30
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Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

Se till att befintliga rutiner är kända genom att informera om rutinerna i
de olika nätverk som berörs.

2021-01-04

2021-06-30

Kontrollområde: Sjukskrivningstal
Kontrollmoment: Används de system som finns för att följa upp sjukskrivningar
Riskvärdering
12
Kommentar
Datum för kontroll: 201231
Resultat: Kontroll visar att det finns brister i hanteringen på vissa enheter.
Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

En plan är lagd för att representant för HR vid minst två tillfällen per
termin träffar rektor enskilt och bland annat går igenom sjuktalen och
aktuella rehabärenden i Adato för att säkerställa kvaliteten i arbetet med
sjuktalen.

2020-01-01

2021-12-31

Kommentar
Den 16/1 hade HR-konsult genomgång kring Adato på verksamhets-möte. Därefter uppmanades var och en att ta kontakt
med HR-konsulten vid behov. Ytterligare genomgångar behövs per rektor.
Utbildning i systemet för förskolerektorerna.
Utbildningsinsats i samarbete med representant från HR-enheten i syfte
att genomlysa respektive skolenhets rutiner kring olika HR-frågor.

2020-01-01

2020-03-31

2021-01-01

2021-03-31

Kontrollområde: Myndighetsutövning
Kontrollmoment: Beslut om åtgärdsprogram - har rektor ett system för att tillgodose att
elever i behov av särskilt stöd får det
Riskvärdering
16
Kommentar
Datum för kontroll: 201231
Resultat: Kontroll visar att alla elever som har F inte har extra anpassningar och särskilt stöd. I
uppföljande samtal med rektorerna framgår att det nog snarare är brist i dokumentation i många
fall med att det också förkommer brist i att tillföra stöd.
Åtgärden sedan tidigare kvarstår då vi inte nått full effekt.

Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

Genomgång av regelverk och tolkningar när åtgärdsprogram ska
upprättas genomförs med rektorer F-6 och grundsärskolan.

2020-01-01

2021-12-31
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Kontrollmoment: Elever med frånvaro - har rektor ett system för att följa upp elever med
frånvaro
Riskvärdering
16
Kommentar
Datum för kontroll: 201231
Resultat: Kontroll visar att rektor har ett system för att följa upp elever med frånvaro, men alla är
fortfarande inte helt säkra i anmälan till huvudmannen även om det har förbättrats avsevärt sedan
förra året.
Arbetet har försvårats i år i och med Corona. Elevhälsoteamet (EHT) används som forum för att lyfta
elevfrånvaro.
Det finns en osäkerhet i när anmälan till huvudmannen ska ske igen efter att första anmälan skett.
Åtgärder
Förtydliga rutinerna gällande anmälan av frånvaro till huvudman

Startdatum

Slutdatum

2020-01-01

2021-04-30

Kontrollmoment: Närvaroregistrering - sker närvaroregistrering vid samtliga lektioner
Riskvärdering
12
Kommentar
Datum för kontroll: 201231
Resultat: Kontroll visar att det finns stora variationer i hur stor andel lektioner som registreras på de
olika enheterna. Detta gör det omöjligt att kontrollera om all närvaroregistrering sker.
Skolorna har en registrering från 65%-98%. Anledningen till att det inte är 100% uppges i vanligaste
fall vara när man har vikarier i verksamheten.

Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

Uppföljning med respektive chef utifrån andel registrerade lektioner och
beslut om åtgärder utifrån varje enhet.

2018-02-09

2020-12-31

Särskilda insatser för de enheter som redovisar närvaro vid mindre än
90% av lektionerna.

2021-01-01

2021-02-28

Kontrollmoment: Uppföljning av inställda lektioner
Riskvärdering
12
Kommentar
Datum för kontroll: 201231
Resultat: Kontroll visar att det finns stora variationer i hur stor andel lektioner som registreras på de
olika enheterna. Detta gör det omöjligt att kontrollera om all närvaroregistrering sker.
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Kontrollområde: GDPR
Kontrollmoment: Finns upprättade registerförteckningar på enheterna
Riskvärdering
16
Kommentar
Datum för kontroll: 201221
Resultat: Då kommunen 2021 påbörjar samarbetet med Sydarkivera kring dokumenthantering,
informationsklassning och dataskydd har förvaltningen valt att avvakta med att registrera
registerförteckningarna i Draftit. Planen är att under Sydarkiveras ledning göra detta under 2021
samtidigt som informationen klassas.

Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

Säkerställa att det finns upprättade registerförteckningar. GDPRsamordnaren tar fram en åtgärdsplan.

2020-01-01

2020-12-31

Kontrollmoment: Finns upprättade personuppgiftsbiträdesavtal med aktuella leverantörer
Riskvärdering
16
Kommentar
Datum för kontroll: 201221
Resultat: Planen var att under 2020 fortsätta säkerställa att förvaltningen har
personuppgiftsbiträdesavtal tecknade med leverantörer. Under sommaren 2020 fattade EU beslut
om att ogiltigförklara Privacy Shield-överenskommelsen med USA. Detta innebar att det under
hösten 2020 behövde läggas stort fokus på att inventera tredjelandöverföringar hos våra
leverantörer. Kontakt har under hösten tagits med berörda leverantörer för att säkerställa att
leverantörer använder de av EU hittills godkända standarsklausulerna samt att uppdatera
personuppgiftsbiträdesavtalen.
Fler biträdesavtal har slutits under året som gått och medvetenheten och kunskapen om vikten av
personuppgiftsbiträdesavtal har ökat framförallt inom förskola och grundskola. Indikationer visar på
att vi behöver jobba vidare med gymnasieskolan under kommande år.

Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

Säkerställa att enheterna har upprättat personuppgiftsbiträdesavtal med
aktuella leverantörer. GDPR-samordnare tar fram en åtgärdsplan.

2020-01-01

2020-12-31
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Kontrollområde: Systematiskt arbetsmiljöarbete
Kontrollmoment: Har alla enheter regelbundna arbetsplatsträffar där arbetsmiljö tas upp
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Möjlig/Allvarlig
Kommentar
Datum för kontroll: 201231
Resultat: Kontrollen visar att samtliga kontrollerade enheter har regelbundna arbetsplatsträffar. Alla
rektorer beskriver att arbetsmiljö tas upp vid träffarna men det kan konstateras att det inte alltid är
en tydlig punkt i dagordningen i kallelsen.

Kontrollområde: Ekonomi
Kontrollmoment: I vilken omfattning används elevernas digitala utrustning i undervisningen
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Möjlig/Kännbar
Kommentar
Datum för kontroll: 201231
Resultat: Kontroll visar att elevernas iPads används till stor del. Vid tillfället för kontrollen hade 97%
av eleverna använt sin utrustningen under de sista 90 dagarna. Motsvarande siffra för de sista 60
dagarna var 96% och motsvarande siffra för de sista 30 dagarna var 93%. Det går inte att garantera
full tillförlitlighet i resultatet.

Åtgärder
Säkerställa tillförlitligheten i resultatet.

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2021-03-31
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Internkontrollrapport 2020
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll
2020.
2. Nämnden översänder redovisningen till kommunstyrelsen och
kommunens revisorer.
Internkontrollrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
socialnämndens handling nr 4/2021.

Sammanfattning av ärendet
I kommunens reglemente för intern kontroll definieras intern kontroll som åtgärder vilka
bidrar till att utveckla och säkerhetsställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga
verksamheter och som därmed ska minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Enligt reglementet ska nämnden följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna
området och senast i samband med årsredovisning rapportera resultatet från
uppföljningen till kommunstyrelsen och till kommunens revisorer.
Socialnämndens internkontrollplan för 2020 omfattade både verksamhetsmässiga och
ekonomiska kontroller inom tio områden och nitton kontrollmoment. Resultatet av
genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens sammantagna bedömning är att
uppföljningen visar att verksamheten inom socialnämndens ansvarsområde i huvudsak
fungerar väl. Samtidigt framgår att det finns utvecklings- och förbättringsområden.

Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2021-02-03



Internkontrollrapport socialnämnden 2020

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica Vemic
(SD), Thomas Selig (V) samt ekonom Marita Asplund-Håkansson och avdelningschef
Linda Qvarnström.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Revisorerna
Akten

Internkontrollrapport
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Sammanfattning
Socialnämndens internkontrollplan för 2020 omfattade både verksamhetsmässiga och ekonomiska
kontroller inom tio områden och nitton kontrollmoment. Resultatet av genomförda kontroller har
varierat. Förvaltningens sammantagna bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom
socialnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det finns
utvecklings- och förbättringsområden.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk
och väsentlighet.

Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:












Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
Värdering av risk och väsentlighet
Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
Genomförande av kontrollmoment
Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
Uppföljning av åtgärder
Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Riskvärdering
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses
konsekvensen om risken inträffar.
Risk

Väsentlighet

Värde

Förklaring

Värde

Förklaring

1

Osannolik

1

Försumbar

2

Mindre sannolik

2

Lindrig

3

Möjlig

3

Kännbar

4

Sannolik

4

Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen
ska tolkas.
Värdering (risk x väsentlighet)

Förklaring

Hantering

Värde 1-3

Risken accepteras.

Ingen åtgärd.

Värde 4-8

Risken hålls under uppsikt.

Bevakning

Värde 9-12

Risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Värde 13-16

Stor risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan
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Internkontrollrapport
Kontrollområde: Fakturahantering
Kontrollmoment: Leverantörsfakturor: Följs reglerna för attest, kontering och moms.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Hitta eventuella fel och brister vid fakturahantering
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-30
Under januari 2020 började socialförvaltningens använda kommunens ekonomisystem för
hantering av leverantörsfakturor. Fakturorna skannas in till ekonomisystemet, tidigare registrerades
de manuellt i förvaltningens verksamhetssystem. Detta ger en säkrare hantering där fakturan lätt
kan sökas och bild av fakturan finns. Regler för attest finns uppsatta och styrs i systemet, vem som
är attestbehörig per ansvar. Varje attestansvarig har också en beloppsgräns han/hon får attestera
för, sedan styrs fakturan till överordnad chef. Överordnad chef ska också attestera om fakturan
avser "egna kostnader".
Resultat: Vid stickprovskontroller i ekonomisystemet hittades inga fel.
Moms debiteras inte på tex fakturor avseende placeringar. Denna typ av moms återsöks manuellt.
Resultat: Under 2020 har ett externt företag granskat kommunens totala momsåtersökning för ett
antal år. Här har framkommit brister i förvaltningen hantering av återsökning av moms för hyror
och bidrag till föreningar.
Åtgärder
Lägga på moms direkt vid kontering av faktura i ekonomisystemet.

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2021-05-31

Kommentar
Under 2020 har moms återsökts för bidrag.
Moms kan läggas på direkt vid kontering av faktura i ekonomisystemet. Bör införas under början av 2021 för att
säkerställa att rätt moms återsöks.

Kontrollmoment: Leverantörsfakturor: Användningen av inköpskort sker enligt kommunens
riktlinjer och kvitton finns till samtliga inköp
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Minimera risken att inköp sker på fel sätt och av fel saker.
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-30
6(12)

Månadsfaktura granskas och kvitton bifogas i ekonomisystemet. Eventuella brister kommuniceras
till kortansvarig samt ansvarig chef.
Stickprovskontroll av faktura har skett i ekonomisystemet för att se att kvitta bifogats.
Resultat: I samtliga granskade fall fanns kvitto bifogat och i de flesta fall fanns också förtydligat vad
köp avsåg.
Kontrollmoment: Kundfakturor: Följs reglerna för attest, kontering och moms.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Hitta eventuella fel och brister vid fakturahantering
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-30
Fakturering ska ske snarast efter utförd tjänst eller enligt avtalat intervall.
Resultat: Stickprovskontroll har utförts och i samtliga granskade fall har fakturering skett inom
avtalad tid/intervall.
Underlag för fakturering har lämnats från ansvarig chef/handläggare till administratör.
Moms har debiterats i de fall där moms förekommer.

Kontrollområde: Datasäkerhet
Kontrollmoment: Uppföljning av loggar i verksamhetssystemet
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Kontrollera att verksamhetssystemet inte används på fel sätt
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-30
Systemförvaltare ska ta ut loggar från verksamhetssystemet två gånger per år. Dessa ska
överlämnas för granskning till ansvarig enhetschef.
Resultat: Under 2020 har det inte gått att ta ut några loggar från verksamhetssystemet. Vid första
försöket stod systemet bara och "snurrade" med ett slutresultat "ett fel har inträffat". Vid nästa
försök låstes systemet så att Iver fick starta om servern. Under hösten togs kontakt med support för
systemet och ett nytt försök gjordes, men denna gång tog systemet fram loggar för fel enhet, VOF.
Ett "känt fel" enligt supporten som kommer att rättas vid nästa uppdatering.
Åtgärder
Invänta uppdatering eller ta hjälp av konsult på CGI för att ta fram loggar

Startdatum

Slutdatum

2020-08-01

2021-03-31

Kommentar
Ta hjälp av systemleverantören CGI. Kan innebära konsultkostnader.
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Kontrollmoment: SITHS kort återlämnas vid avslutad tjänst
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Kontrollera att inga obehöriga har tillgång till verksamhetssystemet
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-11-02
Resultat: Kontroll av SITHS-kort genomförs fyra gånger per år.
Information kommer från kommunens centrala handläggare för SHITS-kort om medarbetare på
förvaltningen lämnat tillbaka kort. Kontroll görs på förvaltningen att medarbetare som slutat
återlämnat kort. Enstaka kort är inte återlämnade.
Enhetschef har heller inte lyckats nå den före detta anställde.
Åtgärder
Se över rutin för avslut av anställning

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2021-06-30

Kommentar
Informera anställd som sagt upp sig att SITHs-kort ska återlämnas.

Kontrollområde: Dokumentation i individärenden
Kontrollmoment: Rätt beslut finns i verksamhetssystemet
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Lagar i dokumentation och arkivering följs och rapporterad statistik blir rätt.
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-05-08
Resultat:
Ärendegenomgång med samtliga medarbetare. Under genomgång av aktuella beslut upptäcks inga
felaktigheter.

Kontrollområde: Arvoden familjehem och jourhem
Kontrollmoment: Kontroll av utbetalningar till familjehem och jourhem
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Minska risken för fel utbetalningar
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-04-20
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Genomgång av listor på utbetalningar tillsammans med familjehemssekreterare
Resultat: En pågående utbetalning hittas som är felaktig. Återkrav kommer att göras utifrån den
felaktiga utbetalningen. Avvikelse har gjorts för att genomlysa processen.
Åtgärder
Kontroll av utbetalning till familjehem och jourhem

Startdatum

Slutdatum

2020-10-01

2021-04-30

Kommentar
Se över rutin för avslut av familjehem/jourhem. Göra stickprovskontroll varje månad inför utbetalning.

Kontrollmoment: Rutin för avslut av familjehem, kontroll att avslut följs och att ingen
utbetalning sker efter avslut.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Minska risken för fel utbetalningar
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-04-20 och 2020-11-02
Resultat: Ett ärende som avslutas där utbetalning fortsatt har upptäckts. Skriftlig avvikelse har gjorts
som även berör förvaltningens stabsfunktion.
Åtgärder
Förankra rutinen för avslut av familjehem

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2021-06-30

Kommentar
Under 2021 kommer arvodering till uppdragstagare att göras i verksamhetssystemet vilket skapar ett säkrare
system/rutiner för att undvika felaktiga utbetalningar

Kontrollområde: Utbetalningar från verksamhetssystemet
Kontrollmoment: Att dagliga kontroller av utbetalningsfilen från verksamhetssystemet görs
innan utbetalning.
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Minimera fel i utbetalningsfilen.
Kommentar
Datum för kontroll:2020-12-30
Resultat: Kontrollmoment infördes i början på året men har tillfälligt stoppats.
Åtgärder
Kontroll av utbetalning från verksamhetssystem

Startdatum

Slutdatum

2021-01-01

2021-03-31

Kommentar
Ta fram kontrollmoment som ska utföras dagligen innan utbetalning från verksamhetssystemet. Förankra/utbilda de som
ska utföra kontrollerna.
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Kontrollområde: Ekonomiskt bistånd
Kontrollmoment: Att beslutad utbetalning går till rätt person med rätt belopp. Utbetalningar
och fakturor över 20 000 kronor.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Minska risken för fel utbetalningar
Kommentar
Datum: 2020-11-23
Månadsvis kontroll:
Resultat: Inga avvikelser rapporterade.

Kontrollmoment: Ärenden/utredningar i ekonomiskt bistånd avslutas i
verksamhetssystemet.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Antalet pågående ärenden i verksamhetssystemet är faktiska ärenden. Rapporterad statistik blir
rättvisande
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-11-23
februari, april, augusti, oktober 2020
Resultat: Rutinen för avslut följs i de flesta fall. Info till socialsekreterare vid avvikelse.
Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

Vid avvikelse har berörd socialsekreterare informerats om rutinen för
avslut och vilket ärende som frågan gäller specifikt.

2020-03-02

2020-10-30

Kontrollmoment: Rutin för återkrav av ekonomiskt bistånd efterföljs
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Minska risken för fel i återkravshantering
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-11-23
Resultat: Inga avvikelser rapporterade.
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Kontrollmoment: Att beslut är fattade enligt gällande delegation för socialsekreterare
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Används befogenheter rätt i verksamheten
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-11-23
Resultat: Inga avvikelser

Kontrollområde: Ekonomiskt bistånd och vuxna
Kontrollmoment: Uppföljning av att gjorda vårdplaner hålls
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Gjorda vårdplaner håller tidsplan
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-31
Resultat: Detta har gjorts vid några tillfällen under året och vårdplanerna följs, men kan vara i behov
av revidering vid eventuella förlängningar.
Kontrollmoment: Följa upp att insatser för placeringar avslutas enligt plan
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Insatser avslutas enligt plan
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-12-31
Resultat: I vårdplaner behöver det tydliggöras att det är möjligt att det blir förlängning av insats.
Beslut tas för tre månader.

Kontrollområde: Avgift för placerade barn
Kontrollmoment: Rutiner för uppföljning av avgifter följs
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Avgifter för placerade barn följs upp
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Kommentar
Datum för kontroll: 2020-11-02
Resultat: Rutiner för avgiftshantering för placerade barn har förtydligats under året.
Kontrollmoment: Kontroll för debitering av avgifter
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Få in medel för en del av de utgifter som förvaltningen har rätt till
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-11-02
Resultat: Rutiner för avgiftshantering för placerade barn har förtydligats under året. Arbetsuppgiften
flyttades under hösten 2020 till administratör för avdelningen barn, unga, vuxna och familj.

Kontrollområde: Hälsokontroller och tandhälsa
Kontrollmoment: Att undersökningar sker på nya placeringar av barn och unga.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Säkerhetsställa barn och ungas hälsa vid nya placeringar.
Kommentar
Datum för kontroll:2020-12-15
Resultat: Administratör ansvarar för att boka hälsoundersökningar. Rapporteras löpande till
enhetschef under året.

Kontrollområde: Månadsrapporter
Kontrollmoment: Att redovisa månadsrapport varje månad när inte årsredovisning, tertialoch delårsrapport rapporteras. Under juni och juli kommer inte månadsrapport att skrivas.
Kommentar
Datum för kontroll: 2020
Resultat: Månadsrapporter har tagits fram och redovisats för samtliga av de månader där
månadsrapport ska redovisas. Dock har den redovisats lite sent vid några tillfällen.
Tertial och delårsrapport har tagits fram enligt särskilda anvisningar från ekonomiavdelning.
Vid nämnd har ekonom redovisat förvaltningens ekonomiska läge.
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Viadidaktnämndens internkontrollrapport 2020
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2020 och
överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska
risken för fel.
Viadidaktnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet vid sitt
sammanträde den 25 februari 2020 (§ 14). Enligt kommunens reglemente för den
interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med årsredovisningen rapportera
resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens bedömning är att
uppföljningen visar att verksamheten inom Viadidaktnämndens ansvarsområde i
huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltjämt finns utvecklings- och
förbättringsområden.
I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna. I
förekommande fall framgår också vilka åtgärder förvaltningen vidtagit eller planerat för
att hantera de brister som framkommit

Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse Viadidaktnämnden, 2021-01-22
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Kontrollområde: GDPR .....................................................................................................................8
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Sammanfattning
Viadidaktnämndens internkontrollrapport för år 2020 omfattar bland annat kontroller av
förvaltningens hantering av avtal, behörigheter och inkomna handlingar. Rapporten omfattar även
kontroller av att rutiner finns upprättade och efterföljs i verksamheten.
Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Uppföljningen visar att verksamheten inom
Viadidaktnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Alltjämt finns dock utvecklings- och
förbättringsområden.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk
och väsentlighet.

Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:












Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
Värdering av risk och väsentlighet
Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
Genomförande av kontrollmoment
Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
Uppföljning av åtgärder
Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Riskvärdering
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses
konsekvensen om risken inträffar.
Risk

Väsentlighet

Värde

Förklaring

Värde

Förklaring

1

Osannolik

1

Försumbar

2

Mindre sannolik

2

Lindrig

3

Möjlig

3

Kännbar

4

Sannolik

4

Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen
ska tolkas.
Värdering (risk x väsentlighet)

Förklaring

Hantering

Värde 1-3

Risken accepteras.

Ingen åtgärd.

Värde 4-8

Risken hålls under uppsikt.

Bevakning

Värde 9-12

Risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Värde 13-16

Stor risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan
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Internkontrollrapport
Kontrollområde: Hantering av inkomna handlingar
Kontrollmoment: Kontroll av att det finns rutiner för registrering/diarieföring av inkomna
handlingar inom förvaltningens olika områden och att dessa tillämpas enligt
dokumenthanteringsplan.
Riskvärdering
16
Riskkommentar
Sannolikheten är stor att fel inträffar och konsekvensen blir allvarlig
Kommentar
Datum för kontroll: December 2020-Januari 2021
Resultat: I februari antogs en ny dokumenthanteringsplan för Viadidaktnämnden. Planen är
tillgänglig för samtliga medarbetare via intranätet. I granskningen noteras vissa brister kopplat till
diarieföring och upprättande av handlingar i dokument- och ärendehanteringssystemet Lex, bland
annat i form av viss eftersläpning i registreringen.

Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

Gå igenom dokumenthanteringsplanen och verksamhetsrutiner kring
diarieföring på ledningsgrupp och i administratörsgrupp

2020-01-01

2021-02-28

Kontrollområde: Extern kommunikation
Kontrollmoment: Kontroll av att förvaltningen har publiceringsgodkännande från de
personer som förekommer på bilder publicerade på Viadidakts hemsida och i Viadidakts
sociala medier.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Sannolikheten är möjlig och konsekvensen är kännbar
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-01-19
Resultat: Personer som förekommer på bild på Viadidakts hemsida har lämnat skriftliga
publiceringsgodkännanden. I sociala medier finns publiceringsgodkännanden från personer i vissa
fall muntligt och i vissa fall skriftligt.

6(9)

Kontrollområde: Krisberedskap
Kontrollmoment: Kontroll av att rutiner för sammankallande av Viadidakts krisgrupp
fungerar.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Sannolikheten är möjlig och konsekvensen är kännbar
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-03-19
Resultat: Krisledningsgruppen sammankallades i samband med att förvaltningen gick in i stabsläge
under vårens pandemiutbrott.

Kontrollområde: Avtal
Kontrollmoment: Kontroll av att förvaltningen har fungerande rutiner och arbetsformer för
att bevaka när avtal går ut, behöver förlängas eller sägas upp.
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Sannolikheten är möjlig och konsekvensen är allvarlig
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-01-20
Resultat: Det finns en rutinbeskrivning för hantering av avtal daterad 2018-12-14. Denna behöver
dock revideras och spridas till administratörerna då rutinerna inte efterföljs.

Åtgärder
Revidera rutin för hantering av avtal och sprid den till samtliga berörda.

Startdatum

Slutdatum

2021-01-20

2021-02-28

Kontrollområde: Skyddad identitet
Kontrollmoment: Kontroll av att verksamheten har tillfredställande rutiner för att hantera
individer med skyddad identitet.
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Sannolikheten är möjlig och konsekvensen är allvarlig
7(9)

Kommentar
Datum för kontroll: 2021-01-21
Resultat: Förvaltningen bedöms ha rutiner för att hantera individer med skyddade identiteter.
Vidare finns information på Viadidakts hemsida om att personer med skyddade identiteter inte ska
registrera studerandekonton eller göra webbansökningar, de hänvisas istället till att kontakta
förvaltningen.

Kontrollområde: Behörighet till IT-system
Kontrollmoment: Kontroll av att de som avslutat sin anställning inom Viadidakt fråntagits
sina behörigheter till förvaltningens IT-system.
Riskvärdering
16
Riskkommentar
Systemen är numera molnbaserade vilket gör att konsekvensen är allvarlig då det går att komma åt
systemen överallt. Risken är sannolik då upplägg sker manuellt och det inte finns någon koppling till
avslut i PA-system.
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-01-21
Resultat: Granskning har genomförts av registrerade aktiva användare i verksamhetssystemet Alvis
(Vuxnas lärande). För ett fåtal personer som nyligen slutat inom verksamhetsområdet fanns
oavslutade användarbehörigheter i systemet. Dessa behörigheter avslutades som ett resultat av
granskningen.
Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

Utarbetande av mall att använda vid avslutningssamtal för att
dokumentera användarbehörigheter som behöver avslutas manuellt när
personal slutar

2020-01-01

2021-03-31

Kommentar
Åtgärden beslutades i samband med att kontrollen genomfördes.

Kontrollområde: GDPR
Kontrollmoment: Kontroll att personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättade och uppfyller
GDPR kraven
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Sannolikheten är möjlig och konsekvensen kan bli allvarlig
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-01-20
8(9)

Resultat: Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Viadidakt och leverantörer av tjänster inom
förvaltningens verksamhetsområden finns upprättade i de fall där detta är aktuellt.

Kontrollmoment: Kontroll hur personuppgifter behandlas i gemensamma lagringsytor, för att
kontrollera att rätt personuppgifter sparas med rätt skydd.
Riskvärdering
16
Riskkommentar
Sannolikt att fel inträffar och konsekvensen kan bli allvarlig
Kommentar
Datum för kontroll: 2021-01-20
Resultat: En kontroll har genomförts och det har identifierats ett antal områden som behöver
åtgärdas. Till exempel ligger en del studieplaner som bör lagras i verksamhetssystem fortfarande
kvar utanför systemet.
Åtgärder

Startdatum

Slutdatum

Se över om personuppgiftsbehandlingar gällande introduktionskurs och
omstart (sfi) kan behandlas inne i verksamhetssystemet Alvis.

2021-01-22

2021-03-31

9(9)

PROTOKOLLSUTDRAG

Kulturnämnden

§4

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-17

1 (1)

KULN/2019:90 042

Internkontrollrapport 2020
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollrapporten för 2020 samt vidaresända
den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd
se till att en organisation för den interna kontrollen upprättas.
Nämnderna ska fortlöpande följa upp den interna kontrollen och senast i samband med
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen.
Internkontrollplan för 2020 antogs av kulturnämnden 2020-02-25.

Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
Internkontrollrapport 2020

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Sammanfattning
Kulturnämndens internkontrollplan har under 2020 omfattat områdena: kontanthantering
(betalkort och kontantkassor), avtalstrohet, GDPR, larmrutiner samt arbetsmiljö.
Inom kontrollen av larmrutiner har larmansvariga utsetts, en på kulturhuset Ängeln och två på
Perrongen. Larmtest har genomförts, men ingen larmövning. Larmövning är planerad att ske under
första kvartalet 2021.
En ny plan för hot och våld har tagits fram.
Inom kontrollområdet dataskyddsförordning (GDPR) har en enkät gjorts som visar att det finns
relevant kunskap om dataskyddsförordningen i organisationen samt att det finns rutiner för
förordningens utökade krav på öppenhet och registrerades rättigheter.
Inköp och upphandling har varit i fokus under året och andelen köp inom avtal har ökat markant.
Inga avvikelser noterade i kontrollen.
I övrigt finns inga avvikande resultat inom de olika kontrollmomenten.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk
och väsentlighet.

Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:












Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
Värdering av risk och väsentlighet
Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
Genomförande av kontrollmoment
Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
Uppföljning av åtgärder
Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Riskvärdering
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses
konsekvensen om risken inträffar.
Risk

Väsentlighet

Värde

Förklaring

Värde

Förklaring

1

Osannolik

1

Försumbar

2

Mindre sannolik

2

Lindrig

3

Möjlig

3

Kännbar

4

Sannolik

4

Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen
ska tolkas.
Värdering (risk x väsentlighet)

Förklaring

Hantering

Värde 1-3

Risken accepteras.

Ingen åtgärd.

Värde 4-8

Risken hålls under uppsikt.

Bevakning

Värde 9-12

Risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Värde 13-16

Stor risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan
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Internkontrollrapport
Kontrollområde: Larmrutiner
Kontrollmoment: Personalens kännedom om rutiner vid Perrongen och Ängeln
Riskvärdering
9
Kommentar
Resultat: En larmansvarig för Kulturhuset Ängeln är utsedd. Larmtest genomfört, men ingen
larmövning genomförd.
På Perrongen finns det två larmansvariga, en i varje arbetslag. Ingen larmövning genomförd under
året.
Larmövningar planeras genomföras under första kvartalet 2021 och kontrollmomentet föreslås ligga
med i internkontrollplanen även för 2021.

Kontrollområde: Arbetsmiljö
Kontrollmoment: Uppdatering av plan hot och våld
Riskvärdering
4
Kommentar
Resultat:
Planen hot och våld har uppdaterats.

Kontrollområde: Kontanthantering
Kontrollmoment: Betalkort - kontroll att kvitton och underlag finns till utbetalningar
Riskvärdering
9
Kommentar
Resultat: Kvitton och underlag finns för utbetalningar.
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Kontrollmoment: Kontantkassor – att rutiner för kassahantering följs
Riskvärdering
9
Kommentar
Resultat:
Hanteringen för kassahantering följs.

Kontrollområde: Avtalstrohet
Kontrollmoment: Säkerställa att avtal följs.
Riskvärdering
9
Kommentar
Resultat:
Inköp och upphandling har varit i fokus under året och andelen köp inom avtal har ökat markant
under året. Inga avvikelser noterade i kontrollen.

Kontrollområde: Dataskyddsförordning (GDPR)
Kontrollmoment: Att det finns relevant kunskap om dataskyddsförordningen i
organisationen samt att det finns rutiner för förordningens utökade krav på öppenhet och
registrerades rättigheter.
Riskvärdering
9
Kommentar
Resultat: Enkät genomförd. Det finns relevant kunskap om dataskyddsförordningen. Sammantaget
är kunskapsnivån bra och vi har delvis med hjälp av enkäten skapat ett intresse för GDPR och en
Communis-grupp där nu relevant information finns lätt tillgänglig.
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Redovisning av genomförd internkontroll 2020 för
vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för
2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
Internkontrollrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vårdoch omsorgsnämndens handling nr 9/2021.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens nämnder är enligt kommunallagen ansvariga för den interna kontrollen
inom det egna området. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska
risken för fel.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade om internkontrollplan för det egna
ansvarsområdet vid sitt sammanträde den 27 februari 2020 (§ 26). Enligt kommunens
reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och
kommunens revisorer.
Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens bedömning är att
uppföljningen visar att verksamheten inom vård- och omsorgsnämndens
ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det alltjämt finns
utvecklings- och förbättringsområden.
I bifogad redovisning framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna.
I förekommande fall framgår också vilka åtgärder vård- och omsorgsförvaltningen
vidtagit eller planerat för att hantera de brister som framkommit.

Ärendets handlingar


Förslag till internkontrollrapport för vård- och omsorgsnämnden 2020.

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Björn Wahlund (L) samt verksamhetsstrateg Lars Hernevid.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten, Communis

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 9/2021

Internkontrollrapport 2020
Vård- och omsorgsnämnden
Datum:

2021-02-08

Handläggare: Lars Hernevid
Dnr:

VON/2020:11-049. Hnr 2021:261

Godkänd av vård- och omsorgsnämnden: 2021-02-25, § 32
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Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för 2020 omfattade både verksamhetsmässiga och
ekonomiska kontroller. Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Några kontrollmoment har
visat sig svåra att genomföra under året och har därför inte genomförts i full skala, åtgärder har då
satts in för att kunna göra en fullvärdig kontroll nästkommande år. Förvaltningens sammantagna
bedömning är att uppföljningen visar att verksamheten inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde i huvudsak fungerar väl. Samtidigt framgår att det finns utvecklings- och förbättringsområden.
I rapporten framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna för 2020. I förekommande fall framgår också vilka åtgärder förvaltningen har vidtagit eller planerat för att hantera
de brister som framkommit. Redovisningen av resultaten utgår från de kontrollområden som
angavs i interkontrollplanen.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk
och väsentlighet.

Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa
funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller
oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:












Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
Värdering av risk och väsentlighet
Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
Genomförande av kontrollmoment
Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
Uppföljning av åtgärder
Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Riskvärdering
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses
konsekvensen om risken inträffar.
Risk

Väsentlighet

Värde

Förklaring

Värde

Förklaring

1

Osannolik

1

Försumbar

2

Mindre sannolik

2

Lindrig

3

Möjlig

3

Kännbar

4

Sannolik

4

Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen
ska tolkas.
Värdering (risk x väsentlighet)

Förklaring

Hantering

Värde 1-3

Risken accepteras.

Ingen åtgärd.

Värde 4-8

Risken hålls under uppsikt.

Bevakning

Värde 9-12

Risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Värde 13-16

Stor risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan
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Internkontrollrapport
Kontrollområde: Hemtjänsten
Kontrollmoment: Granskning av utförda, beviljade samt fakturerade timmar.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Möjlig förekomst att rutiner ej är kända. Innebär i så fall måttliga konsekvenser.
Kommentar
Datum för kontroll: varje månad
Resultat
Varje månad arbetar ekonomiassistent och ekonom aktivt med granskning av hemtjänstens fakturor
enligt rutin för månadsbokslut. Vid avvikelser gällande fakturerade timmar tas direkt kontakt med
utförare.
Kontrollmoment: Kontroll av antalet genomförandeplaner.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Sannolikt att det förekommer brister i nuvarande hantering. Kan leda till kännbar konsekvens.
Kommentar
Datum för kontroll: varje månad.
Resultat
Enligt avtal utgår endast ersättning till utförare om upprättad genomförandeplan finns senast tre
veckor efter det att uppdraget påbörjats, samt att den uppdateras minst en gång per halvår. Det har
visat sig att genomförandeplaner har saknats vid ett fåtal tillfällen. Dessa har då direkt uppdaterats
av utförarna. Det har dock påverkat deras möjlighet till att fakturera.

Kontrollområde: Privata medel särskilt boende och gruppbostäder
Kontrollmoment: Kontroll att uppsatt riktlinje kring hanteringen av privata medel följs.
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Kan leda till allvarlig konsekvens.
Kommentar
Datum för kontroll: hösten 2020.
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Resultat
Enhetschefer inom särskilt boende samt gruppbostäder har kontrollerat samtliga brukares kassor,
samt att rutinen privata medel följs. Avvikelser som framkommit vid internkontrollen är t.ex. att
några av kassorna inte stämde med saldot, ofullständiga kassablad, samt att kvitton saknats. Åtgärder har vidtagits där avvikelser funnits, t.ex. samtal med kontaktpersoner och genomgång på APT.
Flertalet enheter hade inga avvikelser alls.

Kontrollområde: Privata utförare i Katrineholms kommun
Kontrollmoment: Kontroll enligt "Förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för brukare enligt
lagom om valfrihet Hemtjänst".
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer ej följs. Kan leda till allvarlig konsekvens.
Kommentar
Datum för kontroll: Löpande under året
Resultat
Kontroll av aktuella genomförandeplaner görs kontinuerligt under året, alla brukare har aktuella
genomförandeplan, de brister som upptäckts har åtgärdats. Genomgång av registrering tid, hur
många registreringar som skett hos brukare respektive via dator i efterhand har gåtts igenom.
Särskild uppföljning av utförarnas arbete med avvikelser under året gjordes i december där respektive utförare fått återkoppling på avvikelsearbetet. Genomgång har gjorts av vårdplaner som fördelas av legitimerad personal. Alla hemtjänstutförare har även varit inbjudna till verksamhetsmöten
vilka MAS håller i sedan covid-19.
Två hemtjänstutförare har avslutats under året då de ej kunnat leva upp till de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

Kontrollområde: Medborgarfunktionen
Kontrollmoment: Aktgranskning.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Möjlig risk för bristande kvalitet i utredningar. Kan få kännbar konsekvens.
Kommentar
Datum för kontroll: Hösten 2020.
Resultat
Under 2020 har medborgarfunktionen granskat akter avseende insatserna avlösning och kontaktperson, enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Urvalet har varit samtliga nya beslut som är fattade under perioden 1 januari –
30 november 2020. Med nya beslut avses ny insats, det vill säga att den enskilde sedan tidigare inte
är beviljad insatsen. På det sättet omfattas inte omprövningar av beslut.
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Resultatet av granskningen avseende kontaktperson är sammanfattningsvis att utredningar som
helhet är kvalitetsmässigt goda. Dock finns förbättringsområden för handläggningen. Avseende
bedömning av barnets bästa behöver den delen ska beaktas vid utredning. Vidare genomgång av
barnperspektiv och diskussioner behövs. Individuella målsättningar för insatsen behöver förbättras.
Resultatet av granskningen av utredningarna avseende avlösning är i bra. Utredningarna är förenklade och innehåller i stort sätt autotext att den enskilde har rätt till avlösning för att ge anhöriga
avlastning i omvårdnadsarbetet. Detta innebär i sin tur att de uppgifter som skickas till utförare för
att de ska kunna genomföra uppdraget inte innehåller alla nödvändiga uppgifter. Det innebär att
utförare får svårt att upprätta genomförandeplaner. Ett förbättringsområde i handläggningen är att
diskutera om utredningar om avlösning, framför allt den avgiftsfria behöver innehålla mer anhörigperspektiv eftersom insatsen riktar sig till den anhörige.

Kontrollområde: Avvikelsehantering
Kontrollmoment: Övergripande statistik på samtliga avvikelser.
Riskvärdering
16
Riskkommentar
Förekomst av brister i nuvarande hantering. Kan leda till allvarlig konsekvens.
Kommentar
Datum för kontroll: Månadsvis
Resultat
Varje månad dras statistik ut från verksamhetssystemet, som dels syftar till en övergripande kontroll
av eventuella lex Sarah och lex Maria-rapporter. Dels använder utredare samt controller i samråd
med enhetschefer statistik för att se att inga enheter har många obearbetade avvikelser. En förbättring som kunde ses under perioden 2017-2019 och den har bestått under året. Av samtliga avvikelser (3577) under 2020 står 792 avvikelser som ej bedömda, vilket är 22 % av avvikelserna. Merparten
av dessa avvikelser är från årets sista tre månader, främst december. Statistiken används även i
tertialrapport för övergripande analys av avvikelser per verksamhetsområde.

Kontrollområde: Representation
Kontrollmoment: Kontroll att representation sker enligt god redovisningssed.
Riskvärdering
8
Riskkommentar
Mindre sannolikt att det förekommer brister i nuvarande hantering. Kan leda till allvarlig konsekvens.
Kommentar
Datum för kontroll: december 2020.
Resultat
Vid kontroll av representation saknades ett fåtal deltagarförteckningar. Vid övrig personalrepresentation har de flesta bifogat deltagarlista, syfte och inköpsställe.
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Kontrollområde: Kontroll av användare och behörigheter
Kontrollmoment: Granskning av att aktuella användare ligger i våra verksamhetssystem,
samt att de har rätt behörighet.
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Sannolikt att det förekommer brister i nuvarande hantering. Kan leda till kännbar konsekvens.
Kommentar
Datum för kontroll: Granskning har ej genomförts under 2020.
Resultat: Verksamheten har inte haft möjlighet att genomföra detta under året till följd av ett nytt
arbetssätt kring verksamhetssystemet. Kontrollmomentet behöver kvarstå till kommande år.

Kontrollområde: Föreningsbidrag
Kontrollmoment: Granskning av hyresbidrag till föreningar.
Riskvärdering
8
Riskkommentar
Mindre sannolikt att det förekommer brister i nuvarande hantering. Kan leda till allvarlig konsekvens.
Kommentar
Datum för kontroll: hösten 2020.
Resultat
Ett krav för föreningar, som ansöker om bidrag för hyra av föreningslokal är att vid varje ansökningstillfälle bifoga kopia på hyresavtal och hyresavi/motsvarande. De föreningar som ansökt 2020
har också verifierat dem i sin ansökan.

Kontrollområde: Medarbetare och arbetsmiljö
Kontrollmoment: Hantering av arbetsskador och tillbud.
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Möjligt att rapporterade ärenden blir liggande innan de hanteras. Kan få allvarlig konsekvens.
Kommentar
Datum för kontroll: Hösten 2020
Resultat
Granskning av statistik har genomförts. Granskningen visar att det fortsatt är flera ärenden som blir
liggande en längre tid innan de hanteras. Verksamhetschefer har under senare delen av hösten
jobbat med att påminna och stötta enhetscheferna med att hantera de tillbud och arbetsskador
som ännu inte åtgärdats. Viktigt att kontrollmomentet kvarstår till 2021.
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Kontrollmoment: Genomförande av skyddsrond.
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Möjligt att skyddsronder inte genomförs årligen på alla arbetsplatser. Allvarligt för arbetsgivarens
förmåga att bedöma och förebygga risker i arbetet.
Kommentar
Datum för kontroll: Februari 2021
Resultat
Ett fåtal skyddsronder som inte blivit utförda i enlighet med det årshjul för systematiskt arbetsmiljöarbete som finns upprättat inom förvaltningen. För att säkerställa att inga skyddsronder blir
missade det kommande året kommer särskild anvisning läggas in i månadsrapport om att uförda
skyddsronder både skall rapporteras och läggas in som bilaga i månadsrapporten. Kontrollmomentet behöver kvarstå kommande år och kommer att ske i november för att verksamheter som har
brustit skall ha möjlighet att åtgärda detta inom aktuellt verksamhetsår.

Kontrollområde: Särskilda boenden inom äldreomsorg
Kontrollmoment: Kontroll av att bemanning nattetid följer framtagna rutiner.
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Möjligt att framtagna rutiner inte följs. Kan få allvarlig konsekvens.
Kommentar
Datum för kontroll: Pågående under året
Resultat
Nattinspektion har inte genomförts på samma sätt som tidigare år på grund av coronapandemin.
Däremot har en större inspektion gjorts av ett av servicehusen som innefattat intervjuer med
personal, enkät om arbetsförhållanden mm. En handlingsplan med åtgärder har tagits fram utifrån
genomförd inspektion.

Kontrollområde: Delaktighet
Kontrollmoment: Kontroll av att brukare varit delaktiga vid upprättande av genomförandeplan.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Möjlig risk att brukare ej varit delaktiga i upprättande av genomförandeplaner. Kan få kännbara
konsekvenser i form av att vården och omsorgen inte utformas utifrån den enskildes behov och
önskemål.
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Kommentar
Datum för kontroll: Löpande under året
Resultat
Stickprovsgranskning har genomförts på 86 genomförandeplaner, som visar att delaktighet i
genomförandeplanen beskrivs på ett bättre sätt än tidigare, men att fortsatt arbete behövs. Statistik
utdragen från verksamhetssystemet visar att för 874 genomförandeplaner som var aktuella (ej äldre
än 6 månader) vid 2020-12-31 hade bara 35,3% ikryssat att brukaren varit delaktig. Under 2018-2020
har delaktighet diskuterats på dokumentationsstödjarträffar och i andra sammanhang, för att klargöra att man skall sträva efter delaktighet i alla genomförandeplaner, och förutom att kryssa i om
brukaren har varit delaktig eller inte, också beskriva på vilket sätt brukaren varit delaktig. Att dessa
siffror är så låga pekar mot att antingen missar man att kryssa i rutan (mallarna för genomförandeplanen har förändrats två gånger under 2019-2020) för att man inte känner till den. Eller också upplever man att man inte klarar av att göra brukarna delaktiga i så hög grad att man kryssar i rutan för
delaktighet. En särskild aktivitet om uppföljning av brukares delaktighet i upprättandet av genomförandeplaner kommer att läggas in i verksamhetsplaneringen till enhetschefer att rapportera om.

Kontrollområde: Dataskyddsförordningen (GDPR)
Kontrollmoment: Kontroll av att personuppgifter förvaras på ett säkert sätt.
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Möjlig risk att personuppgifter redovisats/lagrats på ett för obehöriga åtkomligt sätt, även om stöd
för behandling av personuppgifter finns. Kan få allvarliga konsekvenser till följd av att personuppgifter röjs.
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-11-03
Resultat
Stickprov har genomförts på tolv olika månadsrapporter i Stratsys, fyra från varje verksamhetsområde. Inga personuppgifter förekommer i dessa. Stickprov har genomförts på 20 dokument som
ej sekretess- eller GDPR-markerats i Lex. Sökning gjordes på dokument upprättade under mars
respektive oktober, tio dokument i vardera månaden kontrollerades. Inga personuppgifter förvaras
så att obehöriga kommer åt dem.
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STN/2020:41 009

Internkontrollredovisning 2020
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd
internkontroll samt vidaresända den till kommunstyrelsen.
Den godkända internkontrollredovisningen 2020 redovisas som bilaga till protokollet
med beteckningen service- och tekniknämndens handling nr 3/2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet för internkontroll ska nämnderna löpande följa upp det interna
kontrollarbetet inom det egna ansvarsområdet och senast i samband med att
årsredovisningen upprättas, samt rapportera resultatet från uppföljningen till
kommunstyrelsen.
Service- och teknikförvaltningen har gjort en uppföljning av det interna kontrollarbetet
enligt rådande internkontrollplan.

Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från service- och tekniknämnden daterad 2021-02-15



Internkontrollrapport 2020 (Service- och tekniknämnden)



Internkontrollrapport 2020 – Bilaga

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), Fredrik Hermelin (M) samt controller Kenny Tsoi och förvaltningschef
Rickard Bardun.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Service- och tekniknämndens handling nr 3/2021
Dnr: STN/2020:41-009
Godkänd av service- och tekniknämnden 2021-02-25, § 16
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Sammanfattning
Service- och tekniknämndens internkontroll omfattar områdena: arbetsmiljö, skyddsronder,
systematiskt brandskyddsarbete, föreningsbidrag, ekonomiadministration, registerkontroll,
dataskyddsförordning (GDPR), delegationsordning, ID-kort och nycklar, försäljning av tillgångar och
inventarier, samt tillbud och skador.
Inom kontrollområdet Försäljning av tillgångar och inventarier har service- och teknikförvaltningen
påbörjat en skriftlig rutinbeskrivning som gäller försäljning av tillgångar och inventarier och kommer
att färdigställas under 2021.
I övrigt finns inga avvikande resultat inom de olika kontrollmomenten.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk
och väsentlighet.

Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
Värdering av risk och väsentlighet
Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
Genomförande av kontrollmoment
Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
Uppföljning av åtgärder
Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Riskvärdering
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses
konsekvensen om risken inträffar.
Risk

Väsentlighet

Värde

Förklaring

Värde

Förklaring

1

Osannolik

1

Försumbar

2

Mindre sannolik

2

Lindrig

3

Möjlig

3

Kännbar

4

Sannolik

4

Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen
ska tolkas.
Värdering (risk x väsentlighet)

Förklaring

Hantering

Värde 1-3

Risken accepteras.

Ingen åtgärd.

Värde 4-8

Risken hålls under uppsikt.

Bevakning

Värde 9-12

Risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Värde 13-16

Stor risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan
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Internkontrollrapport
Kontrollområde: Arbetsmiljö - Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö
Kontrollmoment: Det finns en uppdaterad delegation avseende chefernas arbetsuppgifter
kring arbetsmiljöfrågor. Cheferna har relevant utbildning för att klara dessa arbetsuppgifter.
Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer inte följs. Kan leda till allvarlig konsekvens.
(3x4=12p)
Kommentar
Datum för kontroll:
Fortlöpande
Resultat:
Handlingsplaner finns och efterlevs. Medvetenheten om frågorna är hög och utvecklings/förbättringsarbeten pågår ständigt.
Kontrollresultat
- Genomförd.

Kontrollområde: Skyddsronder
Kontrollmoment: Granskning av att skyddsronder genomförs på utsatt tid och enligt
framtagen checklista.
Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner och riktlinjer inte följs. Kan leda till allvarlig konsekvens.
(3x4=12p)
Kommentar
Datum för kontroll:
Fortlöpande
Resultat:
Skyddsronder har genomförts i enlighet med arbetsmiljölagen löpande på alla förvaltningens
enheter. Ansvarsområden har förtydligats mellan berörda arbetsmiljöansvariga chefer för att öka
möjligheterna att upptäckta risker i arbetsmiljön.
Kontrollresultat
Genomförd.
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Kontrollområde: Systematiskt brandskyddsarbete
Kontrollmoment: Kontrollera att ansvar för och rutiner kring det systematiska
brandskyddsarbetet är uppdaterade och att ansvariga chefer och brandombud är
införstådda med vilket deras ansvar är.
Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner och ansvarsfrågor inte är klargjorda. Kan leda till allvarliga
konsekvenser.
(3x4=12p)
Kommentar
Datum för kontroll:
Fortlöpande.
Resultat:
SBA-handbokens innehåll är uppdaterat och känt i organisationen.
Systematiskt brandskyddsarbete har genomförts i enlighet med plan. Utöver brandskyddsarbetet
har även 2st revisionsbesiktning (Albacon) och 4st kvartalsrapportering (Teknikservice) samt
brandsläckarservice (Presto) genomförts.
Kontrollresultat
Genomförd.

Kontrollområde: Krishanteringsorganisation
Kontrollmoment: Att rutiner är kända i verksamheten samt att larmlistor och liknande är
uppdaterade.
Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner och ansvarsfrågor inte är klargjorda. Kan leda till allvarliga
konsekvenser.
(3x3=9p)
Kommentar
Datum för kontroll:
Fortlöpande.
Resultat:
Rutiner och larmlistor är uppdaterade och en genomgång har gjorts av samtliga kontrollpunkter
enligt rutin.
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Kontrollområde: Föreningsbidrag
Kontrollmoment: Genomföra en processkartläggning av nuvarande process/rutin.
Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner och ansvarsfrågor inte är klargjorda. Kan leda till allvarliga
konsekvenser.
(3x3=9p)
Kommentar
Datum för kontroll:
2021-01-22
Resultat:
Processkartläggning av rutinen är uppdaterad enligt reviderade riktlinjer 2020.
Två föreningar är kontrollerade att de lämnat in fullständig årsredovisning
•
•

Björkviks bygdegårdsförening – handlingarna kompletta.
Katrineholm Hockey – handlingarna kompletta.

Två föreningar är kontrollerade att de fått sitt bidrag utbetalt
•
•

Katrineholms SK friidrott – pengar utbetalda och föreningen har fått det till sitt bankgiro
som stämmer med IBGOs numret.
Wado Karate Katrineholm - pengar utbetalda och föreningen har fått det till sitt bankgiro
som stämmer med IBGOs numret.

Kontrollresultat
Genomförd.

Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Kontanthantering"
Kontrollmoment: Att rutiner för kassahantering följs.
Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner och ansvarsfrågor inte är klargjorda. Kan leda till allvarliga
konsekvenser.
(3x3=9p)
Kommentar
Datum för kontroll:
2021-01-22
Resultat:
Kassaansvariga har på framtagen blankett, intygat att växelkassorna stämmer. Dock har inte
förvaltningens ekonomifunktion kontrollräknat kassorna.
Anmärkning:
Då beloppen är relativt låga och den kassaansvarige årligen intygar att beloppet stämmer kommer
punkten tas bort i internkontrollplan 2021.
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Kontrollresultat
Genomförd.

Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Investeringar"
Kontrollmoment: Att riktlinjerna för investeringar följs.
Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner och ansvarsfrågor inte är klargjorda. Kan leda till allvarliga
konsekvenser.
(3x3=9p)
Kommentar
Datum för kontroll:
2021-01-22
Resultat:
Kontroll utfördes på projekt: 930000, 930200, 935250, 930704, 933801, 935171.
Kommentar:
Inga specifika avvikelser identifierades.
Kontrollresultat
Genomförd.

Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Avtalstrohet"
Kontrollmoment: Säkerställa att avtal följs.
Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner och ansvarsfrågor inte är klargjorda. Kan leda till allvarliga
konsekvenser.
(3x3=9p)
Kommentar
Datum för kontroll:
Fortlöpande
Resultat:
Under året har totalt 55 stycken stickprovskontroller genomförts. Av dessa har 53 stycken skett
enligt gällande avtal och detta motsvarar 96,4%.
Kommentar:
Identifierade avvikelser bedöms vara på acceptabel nivå.
Kontrollresultat
Genomförd.
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Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Kundfakturering"
Kontrollmoment: Att kundfaktura skickas så snart som möjligt efter utförd tjänst.
Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner och ansvarsfrågor inte är klargjorda. Kan leda till allvarliga
konsekvenser.
(3x3=9p)
Kommentar
Datum för kontroll:
Fortlöpande
Resultat:
Av de 60 fakturor som kontrollerades hade 53st skickats inom en månad och detta motsvarar 88%.
Kommentar:
Identifierade avvikelser bedöms vara på acceptabel nivå.
Kontrollresultat
Genomförd.

Kontrollområde: Ekonomiadministration - "Attest"
Kontrollmoment: Attestlistor är aktuella.
Riskvärdering
Möjlig förekomst att rutiner och ansvarsfrågor inte är klargjorda. Kan leda till allvarliga
konsekvenser.
(3x3=9p)
Kommentar
Datum för kontroll:
Fortlöpande
Resultat:
Under året har attestlistor löpande uppdaterats då attestanter tillkommit eller avslutats.
En rutin för att säkerställa att stickprov sker månatligen ska tas fram för 2021.
Kontrollresultat
Genomförd.

Kontrollområde: Registerkontroll
Kontrollmoment: Kontrollera att registerutdrag görs i samband med nyanställningar.
Riskvärdering
Möjlig förekomst av att rutiner och riktlinjer inte följs. Leder till allvarlig konsekvens.
(3x4=12p)
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Kommentar
Datum för kontroll:
Fortlöpande
Resultat:
Inom verksamhetsområden där anställd personal jobbar med barn har man kontinuerligt gjort
registerutdrag i samband med nyanställningar.
Kontrollresultat
Genomförd.

Kontrollområde: Dataskyddsförordning (GDPR)
Kontrollmoment: Att det finns relevant kunskap om dataskyddsförordningen i
organisationen samt att rutiner för förordningens utökade krav på öppenhet och de
registrerades rättigheter tillmötesgås.
Riskvärdering
Möjlig förekomst av att rutiner och ansvarsfrågor inte är klargjorda. Kan leda till allvarliga
konsekvenser.
(3x4=12p)
Kommentar
Datum för kontroll:
Fortlöpande
Resultat:
Inom service- och teknikförvaltningen har samtliga enheter arbetat utifrån Dataskyddsförordningen
(GDPR). Kartläggning av registerhållning är utförd och revideras fortlöpande.
Under 2020 har inga rapporterade fall av personuppgiftsincidenter förekommit på service- och
teknikförvaltningen.
Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) har upprättats med de leverantörer som nämnden
samarbetar med.
Kontrollresultat
Genomförd.

Kontrollområde: Delegationsordning
Kontrollmoment: Att den är relevant i förhållande till organisationens struktur och angivna
beslutsfunktioner.
Riskvärdering
Möjlig förekomst att delegationsordningen inte är relevant. Leder till allvarliga konsekvenser.
(3x3=9p)
Kommentar
Datum för kontroll:
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2021-01-22
Resultat:
Delegationsordningen reviderades i november 2019. Organisationsstrukturen har inte förändrats
under 2020 och delegationsordningen har bedömts som relevant i förhållande till organisationens
struktur och angivna beslutsfunktioner.
Kontrollresultat
Genomförd.

Kontrollområde: ID-kort och nycklar
Kontrollmoment: Att personal som slutar inte har kort/nycklar kvar. Återkallande av
förkomna kort.
Riskvärdering
Möjlig förekomst av att rutiner och riktlinjer inte följs. Leder till allvarlig konsekvens.
(3x4=12p)
Kommentar
Datum för kontroll:
2021-01-22
Resultat:
På service- och teknikförvaltningens olika enheter har varje enhet ansvaret för avstämning av att
nycklar och passerkort är återlämnade vid avslutad anställning, samt att kvittenser plockas bort ur
registerpärmarna och kasseras. Under året har samtliga nycklar och passerkort återlämnats vid
avslutad anställning.
Kontrollresultat
Genomförd.

Kontrollområde: Försäljning av tillgångar och inventarier
Kontrollmoment: När kommunens inventarier och tillgångar avyttras ska det hanteras enligt
upparbetad rutin.
Riskvärdering
Möjlig förekomst av att rutiner och riktlinjer inte följs. Leder till allvarlig konsekvens.
(4x4=16p)
Kommentar
Datum för kontroll:
2021-01-22
Resultat:
Den skriftliga rutinbeskrivningen gällande försäljning av tillgångar och inventarier är påbörjad och
kommer att färdigställa under år 2021.
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Kontrollresultat
Genomförd.

Kontrollområde: Tillbud och skador
Kontrollmoment: Medarbetare anmäler tillbud och skador.
Riskvärdering
Möjlig förekomst av att rutiner och riktlinjer inte följs. Leder till allvarlig konsekvens.
(4x4=16p)
Kommentar
Datum för kontroll:
Fortlöpande
Resultat:
Inom service- och teknikförvaltningen ska tillbud och skador anmälas i kommunens Stella-system.
Totalt antal anmälningar på alla enheter på service- och teknikförvaltningen har varit 22st under
året varav 5st har föranlett till åtgärder.
Alla enheter/avdelningar har kontinuerligt haft uppföljningar under året och samtliga händelser har
tagits upp på arbetsplatsträffar. Chefer och arbetsledare har fortsatt haft fokus på att hela tiden
påminna medarbetarna om vikten av att anmäla tillbud och skador.
Kontrollresultat
Genomförd.
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Internkontrollrapport 2020, bygg- och miljönämnden
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna internkontrollrapporten för 2020.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Alexander Forss (KD)

Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämndens kontrollmoment rör rättssäkerhet, rättidsprövningar och
ekonomisk uppföljning.
Kontrollmomentet "Rättidsprövning" avser att visa om rättidsprövning sker i rätt tid och i
enlighet med delegationsordningen. I 4 av 21 fall har rättidsprövningen inte skett i rätt tid
det vill säga, inte "skyndsamt". Däremot har prövningarna gjorts i enlighet med
delegationsordningen.
"Ekonomisk uppföljning" har kontrollerats med stickprov av 40 stycken miljöärenden och
25 stycken byggärenden. 3 ärenden har inte debiterats alls och resterande ärenden är
debiterade och debiterade enligt antagen taxa.
"Rättssäkerhet" syftar till att kontrollera att beslut inte innehåller formaliafel eller
materiella fel. Under andra halvåret 2020 har inga ärenden haft formaliafel eller
materiella fel. Däremot har överinstans gjort en annan bedömning i vissa fall.

Beslutsunderlag
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Internkontrollrapport för bygg- och miljönämnden 2020
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Sammanfattning
Bygg- och miljönämndens internkontrollmoment rör rättssäkerhet, rättidsprövningar och
ekonomisk uppföljning
Kontrollmomentet "Rättidsprövning" avser att visa om rättidsprövning skett i rätt tid och i enlighet
med delegationsordningen. I 4 av 21 fall har rättidsprövningen inte skett i rätt tid, det vill säga, inte
"skyndsamt". Däremot har prövningarna gjorts i enlighet med delegationsordningen.
"Ekonomisk uppföljning" har kontrollerats med stickprov av 40 stycken miljöärenden och 25
stycken byggärenden. 3 ärenden på miljösidan har inte debiterats alls och resterande ärenden är
debiterade och debiterade enligt antagen taxa.
"Rättssäkerhet" syftar till att kontrollera att beslut inte innehåller formaliafel eller materiella fel.
Under andra halvåret 2020 har inga ärenden haft formaliafel eller materiella fel. Däremot har
överinstans gjort en annan bedömning i vissa fall.
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Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk
och väsentlighet.

Definition av intern kontroll
Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringssätt och
arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för
avsiktliga eller oavsiktliga fel.
I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp
det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd
risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland att kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll
Intern kontroll är en process i flera steg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
Värdering av risk och väsentlighet
Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
Genomförande av kontrollmoment
Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
Uppföljning av åtgärder
Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (internkontrollrapport) rapporteras till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av
kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara
kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.
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Riskvärdering
En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med risk
i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med väsentlighet avses
konsekvensen om risken inträffar.
Risk

Väsentlighet

Värde

Förklaring

Värde

Förklaring

1

Osannolik

1

Försumbar

2

Mindre sannolik

2

Lindrig

3

Möjlig

3

Kännbar

4

Sannolik

4

Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges
samma siffervärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen
ska tolkas.
Värdering (risk x väsentlighet)

Förklaring

Hantering

Värde 1-3

Risken accepteras.

Ingen åtgärd.

Värde 4-8

Risken hålls under uppsikt.

Bevakning

Värde 9-12

Risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan

Värde 13-16

Stor risk som kräver åtgärd.

Internkontrollplan
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Internkontrollrapport
Kontrollområde: Ekonomisk uppföljning
Kontrollmoment: Kontroll att bygglov och miljö- och hälsoskyddsärenden debiteras enligt
taxa
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Risken bedöms som möjlig och väsentligheten som kännbar.
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-09-14 och 2021-02-12
Resultat:
25

av

25

kontrollerade

byggärenden

är

debiterade

och

debiterade

enligt

taxa.

37 av 40 kontrollerade miljöärenden är debiterade och debiterade enligt taxa.

Kontrollområde: Rättssäkerhet
Kontrollmoment: Kontroll av att beslut inte innehåller formfel eller materiella fel.
Riskvärdering
12
Riskkommentar
Risken är möjlig och väsentligheten allvarlig.
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-09-14 och 2021-02-11
Resultat:
Av 38 beslut i överprövade ärenden innehåller inte något av nämndens beslut materiella fel
eller formaliafel. Däremot har överprövande instans gjort en annan bedömning i ett antal
ärenden.
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Kontrollområde: Rättidsprövning
Kontrollmoment: Kontroll av att rättidsprövning sker i rätt tid.
Riskvärdering
9
Riskkommentar
Risken bedöms som möjlig och väsentligheten som kännbar.
Kommentar
Datum för kontroll: 2020-09-14 och 2021-01-13
Resultat:
På miljösidan har 13 ärenden rättidsprövats. Den är gjord mellan 0 och 19 dagar efter att
överklagandet kommit in. I 3 av ärendena har tiden överskridit 7 dagar. Median 4 dagar och medel
5,2.
På byggsidan har 8 ärenden rättidsprövats. Den är gjord mellan 0 och 8 dagar efter att
överklagandet kommit in. I ett av ärendena har tiden överstigit med en dag. Median 2 dagar och
medel 3,4.
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Kommunledningsförvaltningen

Marie Sandström Koski
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Datum

Vår beteckning

2021-04-21

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

KS/2021:58 - 112

Mottagare:

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-57000

Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Borgerlig begravningsförrättare
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Dan Antell, Katrineholm, till borgerlig
begravningsförrättare.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 mars 1991, § 32, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till kommunstyrelsen att
utse fem personer att vara officiant vid borgerliga begravningar i Katrineholm. Idag finns två
begravningsförrättare utsedda, Bengt Torsek och Roland Källsten,

En intresseanmälan från Dan Antell, Katrineholm, har inkommit till kommunstyrelsen om
att få bli borgerlig begravningsförrättare.

Marie Sandström Koski
Nämndadministrativ chef
Beslutet skickas till: kommunledningsförvaltningen, Antell, akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNSTYRELSEN

Datum

2021-04-21

Vår beteckning

KS/2021:113 - 042

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Handläggare e-post

Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2024
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2024 enligt
upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun påbörjas den årliga planeringsprocessen på
våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller
anvisningar till nämnder och bolag för planeringsarbetet inför planperioden 2022-2024. I
planeringsdirektivet anges också vilka ramar som nämnderna ska utgå från i sin beredning
av underlag för övergripande plan med budget.
Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2022 med plan för 2023-2024 har utarbetats av
Socialdemokraterna och Moderaterna.
För beredning av övergripande plan med budget 2022-2024 ges nämnder och bolag i
uppdrag att inkomma med underlag till kommunstyrelsen enligt anvisningar i
planeringsdirektivet senast den 31 augusti 2021. Övergripande plan med budget 2022-2024
behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober och beslutas därefter av
kommunfullmäktige den 22 november 2020. Nämndernas planer med budget ska sedan
fastställas i december 2021.

Ärendets handlingar


Förslag till planeringsdirektiv 2022 med plan 2023-2024

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

KOMMUNSTYRELSEN

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Planeringsdirektiv
2022 med plan för
2023-2024
Socialdemokraternas och Moderaternas
förslag till kommunstyrelsen

katrineholm.se

Kommunstyrelsen
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Inledning
Planeringsdirektivet innehåller anvisningar till nämnder och bolag för
planeringsarbetet inför planperioden 2022-2024. I planeringsdirektivet
anges även vilka drifts- och investeringsramar som nämnderna ska utgå
från i sin beredning av underlag för kommunens övergripande plan med
budget.
Majoritetens utgångspunkter
Utgångspunkten i årets planeringsdirektiv är att det är av högsta vikt att få en snabb start av
Katrineholm efter pandemin och att direkt kunna trycka på i kommunens olika verksamheter
så snart förutsättningar finns. Därför är det viktigt att nämnder och bolag får tydliga
planeringsförutsättningar för att kunna planera och direkt komma igång eller fortsätta med
verksamhet nästa år. Inriktningen i planeringsdirektivet är därmed att så långt det är möjligt
redan nu avisera vilka medel som kommer avsättas till nämnderna för satsningar under 2022.
Satsningarna i planeringsdirektivet handlar framför allt om fortsatta åtgärder för att öka
måluppfyllelsen i skolan, få fler att ta steget från försörjningsstöd till egen försörjning samt
ytterligare stärka äldreomsorgen.
Samtidigt måste det finnas marginaler i planeringen och budgeten för att kunna hantera en
rad osäkerhetsfaktorer inför kommande år. Det handlar både om omvärldsfaktorer och lokala
förutsättningar, exempelvis när det gäller konjunktur, arbetsmarknad, befolkning och
skatteintäkter. Vidare är det i nuläget svårt att bedöma vilka långsiktiga effekter pandemin får
för kommunens verksamheter. För att stärka kommunens förutsättningar att möta framtida
och oförutsedda utmaningar budgeterar majoriteten för ett resultat på minst två procent.
I planeringsdirektivet görs också en mycket försiktig bedömning när det gäller
befolkningsutvecklingen under nästa år.
Kommunens ekonomi påverkas även i hög grad av vilka medel som regering och riksdag
lägger ut på kommunerna i form av generella och riktade statsbidrag till bland annat skola och
omsorg. När beredningen av den övergripande planen med budget startar efter sommaren
kommer kommunen veta mer om förutsättningarna inför kommande år. Majoriteten avvaktar
därför med att lägga ut eventuella ytterligare satsningar på nämnderna till i höst.

Planeringsprocessen inför planperioden 2022-2024
Kommunens styrsystem utgör ett ramverk för kommunens planerings- och uppföljningsarbete
och beskriver processer och verktyg för styrningen. Styrsystemet innefattar hela
kommunkoncernen, det vill säga både nämnder och styrelser i kommunens bolag och
kommunalförbund. Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av
kommunens vision och den kommunplan som tas fram för varje mandatperiod.
Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under mandatperioden.
Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av
kommun-styrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels uppdrag och anvisningar till nämnder
och bolag för det fortsatta planeringsarbetet, dels vilka preliminära ekonomiska ramar som
nämnderna ska utgå från i sin beredning av underlag för kommunens övergripande plan med
budget. Utifrån planerings-direktivet lämnar nämnder och bolag i augusti underlag för
kommunens övergripande plan med budget.
Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget som
behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. I den
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övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för
nämnder, bolag och kommunalförbund för det kommande året, med en plan för de två
följande åren. Även den ekonomiska ersättningen avseende kommunens verksamhetsfastigheter fastställs i samband med budgeten. Kommunfullmäktige kan också ge särskilda
uppdrag till nämnder och bolag i samband med beslutet om övergripande plan med budget.
Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska
nämnder och bolag fastställa nämndens/bolagets plan med budget. Detta ska ske innan
planeringsåret påbörjas.
Tidsplan för planeringsarbetet inför planperioden 2022-2024
28 april: Kommunstyrelsen beslutar om planeringsdirektiv för 2022-2024.
31 augusti: Nämnder och bolag lämnar underlag till kommunstyrelsen för beredning av
övergripande plan med budget 2022-2024.
29 september: Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2022-2024
skickas ut till kommunstyrelsen.
27 oktober: Kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med budget 2022-2024.
22 november: Kommunfullmäktige beslutar om övergripande plan med budget 20222024.
December: Planerna för nämnder och bolag ska fastställas innan planeringsåret
påbörjas.
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Ekonomiska ramar
Finansiering
Finansieringen av kommunens verksamhet sker främst genom skatteintäkter och utjämning,
fastighetsavgift, statsbidrag samt avgifter som invånare betalar för äldreomsorg, barnomsorg,
med mera.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning används den senaste
skatteunderlagsprognosen från SKR från februari 2021. I beräkningarna har endast kända
förändringar av generella statsbidrag beaktats. Riktade statsbidrag har ej beaktats, förutom
det riktade permanenta statsbidraget för äldreomsorg.
I planeringsdirektivet baseras beräkningen av skatteintäkter och utjämning på ett antagande
om att kommunens invånarantal kommer uppgå till 34 900 invånare per 1 november 2021,
35 100 invånare per 1 november 2022 och 35 400 invånare per 1 november 2023.

Borgensavgifter
Kommunen lämnar borgen till sina bolag enligt fastställda principer. Genom ett kommunalt
borgensåtagande kan bolagen ta upp lån till en lägre ränta. För att möta kraven på
marknadsmässighet beräknas borgensavgiften utifrån den så kallade marginalmetoden och
grundar sig på uppgifter från senast fastställd årsredovisning för bolagen.
Borgensavgiften för det utstående borgensbeloppet år 2021 uppgår för KFAB till 0,34 procent,
för KIAB till 0,35 procent och för KVAAB till 0,51 procent. Den budgeterade intäkten för utställd
borgen uppgår för 2021 till 9,2 mnkr.

Kompensation för kostnadsökningar
Demografi
Kommunen använder sig av en resursfördelningsmodell som tar hänsyn till volymförändringar
inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Modellen bygger på en
beräknad kostnad per individ i de olika verksamheterna och ska hantera volymförändringar
mellan åren.
I tabellen nedan framgår prognosticerade volymförändringar inom förskola, skola och
äldreomsorg. Beräkningen baseras på SCB:s befolkningsprognos från december 2019 men har
från bildningsförvaltningen uppdaterats utifrån kända förhållanden i mars 2021.
Resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och bildningsnämnden bygger på
samma princip som används gentemot de fristående verksamheterna. Det totala bidraget per
barn/elev inom förskolan och grundskolan har delats upp i en grunddel, ett tilläggsbidrag som
efter bedömning av elevhälsan fördelas till barn i behov av särskilt stöd samt en del för
modersmålsundervisning. Gällande bidraget inom gymnasieskolan används ett viktat snittpris
mellan kommunens gymnasieprogram och köpta platser. Resursfördelningsmodellen mellan
kommunfullmäktige och vård- och omsorgsnämnden baseras på underlag från den
kommunala kostnadsutjämningsmodellen.
Effekten av resursfördelningsmodellen för 2022 uppgår till 2,3 mnkr för bildningsnämnden
och 5,2 mnkr för vård- och omsorgsnämnden och är fördelade i nämndernas ramar i
planeringsdirektivets driftsbudget (bilaga 1). Jämfört flerårsplanen i övergripande plan med
budget 2021-2023 är beloppet för bildningsnämnden lägre, vilket är en effekt av att
bildningsförvaltningen har justerat underlaget utifrån faktiskt antal barn i verksamheterna.
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Budget
2021

Prognos
2022

Effekt
(tkr)

Prognos
2023

Prognos
2024

2 001

1 997

-441

2 000

2 027

444

451

397

450

431

Grundskola 1-6

2 490

2 552

4 520

2 630

2 712

Grundskola 7-9

1 273

1 267

-488

1 259

1 271

Grundskola

4 207

4 270

4 429

4 339

4 414

Gymnasieskola*

1 314

1 302

-1 679

1 340

1 341

Skola

7 522

7 569

2 308

7 679

7 782

65-79 år

5 990

6 001

223

6 017

5 971

80-89 år

1 758

1 828

8 381

1 909

2 037

Kategori
Förskola inkl. pedagogisk omsorg
Förskoleklass

90-w år
Äldreomsorg
TOTALT

425

414

-3 389

420

417

8 173

8 243

5 215

8 346

8 425

15 695

15 812

7 524

16 025

16 207

* Beräknat antal elever som går på gymnasiet.

Personal
I planeringsdirektivet är utgångspunkten att löneökningarna kommer uppgå till motsvarande
2,2 procent 2022, 2023 och 2024. Beräkningarna utgår från en löneökning om 2,0 procent för
2021.
Beräkningen av pensionskostnader har uppdaterats med ny pensionsprognos per 30 april
2021.
Lokaler
Lokalkostnadsökningar som är hänförliga till investeringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler och är
beslutade under 2020 och för 2021 är inräknade i driftsbudgeten i planeringsdirektivet. Medel
finns även avsatta för lokalkostnadsökningar för verksamhetslokaler som inte ägs av KFAB och
KIAB. Grunduppräkningen beräknas på en hyresuppräkning om 0,5 procent 2021-2023. Medel
för lokalkostnadsökningar har i planeringsdirektivets driftsbudget inte fördelats ut på
nämnderna, det sker först i samband med beredningen av övergripande plan med budget.
Drifts- och avskrivningskostnader till följd av investeringar
Beräkningen i planeringsdirektivet av drifts- och avskrivningskostnader till följd av
investeringar baseras på flerårsplanen i övergripande plan med budget 2021-2023 (finns i
bilagorna 4-6). Det är först i samband med att kommunfullmäktige tar beslut om övergripande
plan med budget 2022-2024 som budgeten för investeringar och exploateringar samt
fastighetsinvesteringar fastställs. Medel för drifts- och avskrivningskostnader till följd av
investeringar har i planeringsdirektivets driftsbudget inte fördelats ut på nämnderna, det sker
först i samband med beredningen av övergripande plan med budget.
Övriga pris- och kostnadsförändringar
I planeringsdirektivets driftsbudget finns inga övriga medel avsatta till generella pris- eller
kostnadsökningar.

Ramförändringar
I planeringsdirektivet anges vilka ekonomiska ramar som nämnderna ska utgå från i sin
beredning av underlag för kommunens övergripande plan med budget. Dessa framgår av den
preliminära övergripande driftbudget för 2022 med plan 2023-2024 som redovisas i bilaga 1.
Utgångspunkten är flerårsplanen 2022-2023 som fastställdes av kommunfullmäktige i
november 2020. Driftsbudgeten har därefter uppdaterats med tekniska justeringar, ny
skatteunderlagsprognos samt justeringar under majoritetsberedningen. I bilaga 2 finns
förklaringar till de ändringar som skett i nämndernas ramar.
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I planeringsdirektivet har följande större ramjusteringar gjorts inför 2022:
•

Bildningsnämnden: resurstillskott utifrån demografi +2,3 mnkr, lönekompensation
+15,3 mnkr, tillfällig ramförstärkning 2022 för trygghetsskapande åtgärder för barn och
unga i skolan och på fritiden med arbetsledning från säkerhetschef +1,5 mnkr

•

Kommunstyrelsen: lönekompensation +1,8 mnkr, kollektivtrafik justering -0,8 mnkr,
tillfällig ramförstärkning 2022-2024 för ny översiktsplan +1,0 mnkr, tillfällig ramförstärkning 2022 för kommungemensamma personalsociala aktiviteter +1,8 mnkr,
tillfällig ramförstärkning 2022 för kommunövergripande satsning på kompetensförsörjning +1 mnkr, tillfällig ramförstärkning 2022 för språktester +0,5 mnkr

•

Kulturnämnden: lönekompensation +0,4 mnkr, tillfällig ramförstärkning 2022 för
ungdomsverksamhet +0,5 mnkr

•

Service- och tekniknämnden: lönekompensation +1,1 mnkr, tillfällig ramförstärkning
2022 för handledning så att fler kan tas emot för praktik eller åtgärdsanställning
+1 mnkr

•

Socialnämnden: tillfällig ramförstärkning 2022 +10 mnkr (enligt beslut i övergripande
plan med budget 2021-2023), lönekompensation +1,6 mnkr

•

Viadidaktnämnden: lönekompensation +1,0 mnkr, tillfällig ramförstärkning 2022 för
arbetsmarknadsåtgärder och aktivt försörjningsstöd +4,0 mnkr, tillfällig ramförstärkning 2022 för medfinansiering yrkesvux +2,14 mnkr

•

Västra Sörmlands Räddningstjänst: +1,8 mnkr

•

Vård- och omsorgsnämnden: resurstillskott utifrån demografi +5,2 mnkr,
lönekompensation +11,3 mnkr, ramförstärkning för förändrat arbetstidsmått
nattbemanning +3,2 mnkr

•

Övergripande politisk ledning: tillfällig ramförstärkning 2022 för riksdagsval +1,3 mnkr

Avsatta medel
För att möta oförutsedda behov, kostnader eller för att under ett år satsa på en specifik insats
har kommunen reserver om 147,7 mnkr (per 31 mars 2021). Kommunen har tre olika sorters
avsatta medel; resultatutjämningsreserv (RUR), en så kallad integrationsfond samt
tillväxtfrämjande medel från tidigare årsresultat.
Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till
en resultatutjämningsreserv (RUR) som regleras inom kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Syftet med RUR är att utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över
konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. Medlen kan användas i
samband med budgetarbetet för kommande år men även under löpande år då stora
svängningar sker i ekonomin på grund av konjunkturläget. I samband med inrättandet av RUR
år 2013 avsattes 17 mnkr. Av 2020 års resultat avsattes ytterligare 66,6 mnkr. Den totala
avsättningen till RUR uppgår därefter till 83,6 mnkr.
Därutöver har delar av tidigare års resultat öronmärkts för tillväxtfrämjande åtgärder.
I samband med årsredovisningarna för 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015 har kommunen
öronmärkt medel av resultatet för särskilda framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar
och tillväxtprojekt. Dessa medel påverkar resultatet när de används.
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.
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Totalt uppgår kommunens avsatta medel till 147,5 mnkr per 31 mars 2021. Beaktat att det i
övergripande plan med budget 2021-2023 reserverades totalt 11,8 mnkr för olika satsningar
under 2021 finns det 135,7 mnkr kvar att besluta om. Integrationsfonden tillförs även nya
medel löpande utifrån ersättningen från Migrationsverket, vilket innebär det att det kommer
finnas ytterligare medel att besluta om inför 2022.
Avsatta medel, mnkr

31 mars 2021

RUR

83,6

Tillväxtfrämjande medel

35,3

Integrationsfonden

28,8

varav reserverade för satsningar 2021

11,8

TOTALT

147,7

Kvar att besluta om

135,9

I övergripande plan med budget 2021-2023 reserverades totalt 11,8 mnkr för olika satsningar
under 2021. Grundregeln är att medel som reserverats från integrationsfonden som inte
förbrukats under året återförs till fonden vid årets slut.
Satsningen om 2,7 mnkr till bildningsnämnden under 2021 för kompetenshöjande insatser för
barnskötare och barnskötarbiträden inom förskolan kommer förlängas, vilket innebär att
medlen kan användas till och med första halvåret 2024.
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Underlag från nämnder och
bolag
För beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024 ges nämnder och bolag i
beredningsuppdrag att senast den 31 augusti 2021 inkomma med följande underlag till
kommunstyrelsen:

Översyn av fördelning av resultatmål samt indikatorer
I kommunplan 2019-2022 som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019 anges
övergripande mål och resultatmål för mandatperioden för kommunkoncernen som helhet.
I övergripande plan med budget 2021-2023 fastställde kommunfullmäktige vilka nämnder/
bolag som ansvarar för respektive resultatmål samt vilka indikatorer som används för
uppföljning av resultatmålen i kommunplanen. I sitt underlag för övergripande plan med
budget ges nämnder och bolag möjlighet att föreslå justeringar avseende vilka av
resultatmålen i kommunplanen som ska vara styrande för nämnden/bolaget. Grundprincipen
är dock att fördelningen av resultatmålen ska ligga fast under hela mandatperioden.
Nämnder och bolag ges också möjlighet att föreslå justeringar avseende vilka indikatorer som
ska användas för uppföljning av resultatmålen. Syftet med indikatorerna är att ge vägledning
vid bedömning av om resultatmålen uppnåtts eller ej. Grundprincipen är att indikatorerna ska
ligga fast under hela mandatperioden. En årlig översyn bör dock göras med avseende på
bland annat mätbarhet. Indikatorerna ska vara relevanta, tydliga och enkla att ta fram. De bör
i så hög utsträckning som möjligt vara jämförbara med andra kommuner, gå att följa upp
minst årligen och kunna redovisas könsuppdelat för att möjliggöra jämställdhetsanalyser.
Indikatorerna ska inte heller vara fler än nödvändigt för att kunna bedöma måluppfyllelsen för
resultatmålen.

Investerings- och exploateringsbehov
Nämnderna ska i sitt underlag för övergripande plan med budget 2021-2023 ge förslag på
prioriterade investerings- och exploateringsbehov. Det är investeringarnas nettoeffekt som är
utgångspunkten i prioriteringsarbetet. Ett av kommunens finansiella mål är att
avskrivningarna inte ska uppta mer än 3 procent av driftbudgeten under mandatperioden. Det
innebär att avskrivningarna i genomsnitt inte ska uppgå till mer än cirka 70 mnkr per år 20212023. Utifrån övergripande plan med budget uppnås inte målet då andelen blir 3,5 procent
2021, 3,6 procent 2022 och 3,6 procent 2023. Nämnderna måste göra en strikt prioritering och
betydligt minska den föreslagna investeringsvolymen för perioden 2022-2024.
Nämnden ska för alla föreslagna investeringar och exploateringar ange vilket/vilka
övergripande mål i kommunplanen som förslaget kan hänföras till samt kortfattat beskriva
syftet och nyttan. Nämnden ska också redovisa hur förslaget kommer att påverka den egna
nämndens eller andra nämnders driftskostnader. Det gäller ökade såväl som minskade
driftskostnader (utöver kapitaltjänstkostnader), med hänsyn till delårs-/helårseffekt.
Föreslagna investerings- och exploateringsprojekt ska redovisas och beskrivas på
huvudprojektnivå.
Investeringar i fastigheter och lokaler planeras av lokalresursplaneraren i samråd med
lokalarbetsgruppen och fastighetsbolagen KFAB och KIAB. Lokalarbetsgruppen gör en
tjänstemannaprioritering av inkomna investeringsäskanden som lämnas som underlag till
respektive nämnd. Medlemmar i lokalarbetsgruppen förankrar och bereder investeringarna
inom sin förvaltning. För de förvaltning som saknar representant i lokalarbetsgruppen, sköter
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lokalresursplaneraren förankringen med berörd förvaltning. Samtliga investeringar (även
kategori 2) ska passera nämnden. Nämndernas förslag till investeringar i fastigheter och
lokaler och därav följande driftkostnader sammanställs av lokalresursplaneraren som
underlag för beredningen av övergripande plan med budget.
I de fall där beställare och utförare av en investering är olika nämnder, ska investeringarna
budgeteras av den beställande nämnden. IT-investeringar ska budgeteras i samråd med
digitaliseringsavdelningen.
Kategorier

1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden
Exempelvis ingår här tvingande myndighetsinvesteringar eller investeringar som av andra
(säkerhets) skäl måste prioriteras, som exempelvis brandskydd, larm och liknande.

2. Investeringsbehov hos annan part
Exempelvis hos KFAB för verksamhetens behov. Det innebär att investeringen inte aktiveras i
kommunens balansräkning utan istället genererar en hyreskostnad för verksamheten, vilket
måste ingå i kostnadsanalysen.

3. Rationaliseringsinvesteringar
Investeringar där investeringen kan ”hämtas hem”, en så kallad payoff-effekt, som ska vara
högst tre år. Redovisningskravet för sådan investering är att den ska åtföljas av en ekonomisk
kalkyl som tydligt visar de ekonomiska konsekvenserna.

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar
Här avses investeringar för verksamhetens behov, som inventarier och utrustning i
verksamheten. Behov av IT-investeringar ingår i denna kategori och budgeteras i samråd med
digitaliseringsavdelningen.

5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur
Här ingår kommunala strategiska investeringar i gata och park/natur samt statliga regionala
satsningar som i vissa fall kan behöva kompletteras med kommunala medel.

6. Exploateringsverksamhet
Med markexploatering avses åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för
att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. I markexploateringsverksamheten
ingår därmed också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator,
grönområden samt VA- och elanläggningar. Utifrån förändrade redovisningsprinciper ska
exploateringar budgeteras utifrån förväntade intäkter och kostnader. Vid start av projekt ska
upparbetade kostnader och intäkter föras direkt mot resultatet eller kommunens tillgångar
(omsättnings- eller anläggningstillgångar). Det innebär att exploateringsprojekt kommer att
påverka resultatet, vilket bör beaktas i budgetarbetet.

Revidering av taxor och avgifter
Nämnderna ska se över om det behöver göras justeringar av avgifter och taxor inom
nämndens verksamhetsområde.

Behov av nya upphandlingar
Kommunens upphandlingar utförs av Telge Inköp. För att Telge inköp ska kunna
planera och ge kommunen stöd i arbetet med upphandlingar är det viktigt att
förvaltningarna i god tid planerar för nya upphandlingar. Nämnderna ges därför i
uppdrag att redovisa planerade nya upphandlingar inom sina verksamhetsområden i
samband med att nämnden lämnar underlag för beredningen av övergripande plan
med budget. Även planerade inköp som beräknas ske genom direktupphandling eller
avrop från SKR:s eller Kammarkollegiets ramavtal ska redovisas. Efter att den
övergripande planen med budget fastställts ska nämnden senast i december se över
och vid behov revidera planeringen av kommande upphandlingar.
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Särskilda beredningsuppdrag
Plan för arbete med jämförelser och goda exempel
Uppdrag till samtliga nämnder att följa upp och uppdatera sin plan för arbete med jämförelser
och goda exempel. För två år sedan gavs samtliga nämnder ett särskilt beredningsuppdrag i
planeringsdirektivet att ta fram en plan för arbetet med jämförelser och goda exempel. Syftet
var att stärka nämndernas arbete kring effektivisering och ökad måluppfyllelse, genom att på
ett mer systematiskt sätt jämföra verksamheternas resultat och kostnader med andra
kommuner och ta del och lära av andras erfarenheter och arbetssätt. I förra årets planeringsdirektiv gavs nämnderna i uppdrag att följa upp och uppdatera planerna. Även i årets
planeringsdirektiv ges nämnderna i uppdrag att följa upp och uppdatera sina planer för
arbetet med jämförelser och goda exempel. Nämnderna ska redovisa hur långt arbetet med
genomförandet av planen har kommit och vilka effekter det har gett. Nämnderna ska också
redovisa en plan för det fortsatta arbetet under 2022.
Tillvarata nya effektivare arbetssätt
Uppdrag till samtliga nämnder att föreslå hur nya effektivare arbetssätt som utvecklats under
pandemin kan tillvaratas. I årsredovisningen 2020 konstaterades att pandemin bidragit till
olika former av verksamhetseffektiviseringar. Det handlar dels om ökad digitalisering men
också om att administrationen har förenklats och skalats ner. Samarbete och samverkan har
stärkts både internt och externt för att snabbt kunna hantera pandemins konsekvenser.
Dessa nya arbetssätt och effekter är viktigt att tillvarata och utveckla. Nämnderna ges därför i
uppdrag att redogöra för områden där nya effektivare arbetssätt har utvecklats under
pandemin, hur dessa kommer att tillvaratas samt om det krävs åtgärder för att kunna
bibehålla och växla upp effekterna av de genomförda förändringarna.
Omfördela internt för att stärka måluppfyllelsen i grundskolan
Uppdrag till bildningsnämnden att bibehålla den interna omfördelning som gjordes inför
2021. Syftet är att stärka förutsättningarna för ökad måluppfyllelse i grundskolan, exempelvis
genom en satsning på tvålärarsystem på högstadiet.
Samlad IT-verksamhet
Uppdrag till kommunledningsförvaltningen att i samråd med bildningsnämnden utreda föroch nackdelar med en samlad IT-organisation.
Översyn av KFAB:s ram/hyressättning för kommunala verksamhetslokaler
Uppdrag till kommundirektören att i dialog med KFAB se över hyressättningen för kommunala
verksamhetslokaler.
Utreda fastighetsorganisationen
Uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med KFAB och berörda förvaltningar att
utreda och komma med förslag på hur kommunens fastighetsorganisation ska organiseras
och effektiviseras.
Utreda tomställda skollokaler
Uppdrag till kommunledningsförvaltningen, bildningsnämnden och KFAB att utreda och
föreslå hur Östra skolan, Västra skolan och Södra skolan bör hanteras när nya Järvenskolan
och nya skolan på Norr står klara. Syftet är att utifrån ett helhetsperspektiv analysera vad som
är den mest fördelaktiga lösningen för respektive byggnad, exempelvis anpassning för annan
verksamhet (kommunal eller extern), ombyggnation till bostäder, etc. I uppdraget ingår även
att vid behov föreslå omflyttning av kommunala verksamheter för att nå en effektivare
lokalresurshantering. Beredningsuppdraget ska återrapporteras senast i mars 2022 inför
beredningen av planeringsdirektivet för 2023-2025.
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Organisation för överförmyndarverksamheten
Uppdrag till kommunledningsförvaltningen att utreda för- och nackdelar samt kostnadsberäkna tre alternativ för överförmyndarverksamhetens organisation inför mandatperioden
2023-2026: 1. som nuvarande organisation, 2. egen överförmyndarnämnd, 3. gemensam
överförmyndarnämnd med en/flera andra kommuner. Beredningsuppdraget ska
återrapporteras senast i mars 2022 inför politiskt ställningstagande hösten 2022 i samband
med beslutet om övergripande plan med budget 2023-2025.
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Förutsättningar inför
planperioden 2022-2024
Samhällsekonomiska förutsättningar
Pandemin fortsätter att påverka konjunkturutvecklingen, men kanske framförallt
återhämtningen. Under sen vinter och tidig vår har smittspridningen ökat samtidigt som
vaccineringen går i en långsammare takt än planerat och nya restriktioner har införts i flera
länder. Osäkerheten om utvecklingen är därför mycket stor.
Den svenska ekonomin präglas av en snabb uppgång i efterfrågan och produktionen totalt
sett. Att potentialen för hög tillväxt är ovanligt stor, såväl i Sverige som globalt, råder det inget
tvivel om. Frågan är i vilken takt som förluster i produktion, sysselsättning, försäljning och
vinster tas igen under kommande år.
Långdragen återhämtning efter snabb rekyl för antalet arbetade timmar

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner.

Trots högre arbetslöshet och minskat antal sysselsatta när permitteringsstödet avvecklas
2021, så ökar antalet arbetade timmar. Ett antal år av svag konjunktur får stor påverkan på
arbetsmarknaden. Under 2021 kommer sannolikt arbetslösheten att ytterligare öka. När
arbetslösheten stiger får också nyutbildade svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Liksom
vid tidigare lågkonjunkturer kommer sannolikt utvecklingen gå mot mer och längre studier,
vilket kommer att bidra till en dämpning av arbetsutbudet kommande år. Det kommer att ta
tid för såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftsdeltagandet att återhämta sig och balans
på arbetsmarknaden kommer att nås först 2024, då med en högre jämviktsarbetslöshet,
7,5 procent.
För 2022–2024 antas en ihållande uppgång för sysselsättningen, när ekonomin rör sig från lågtill normalkonjunktur. Detta lyfter löneinkomsterna till en mer normal ökningstakt, efter de två
svaga åren 2020–2021. Skatteunderlagstillväxten stannar dock en bit under det genomsnitt
som gällt de senaste konjunkturcyklerna. Detta följer av en fortsatt dämpad löne- och
prisökningstakt, något som också håller tillbaka uppräkningen av pensionsinkomster.
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Skatteunderlag och sammanvägd prisutveckling för den kommunala sektorns kostnader
Förändring
(%)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Faktiskt
skatteunderlag

3,7

2,8

1,9

1,5

3,5

3,9

3,5

Regelförändringar

-0,6

-0,1

-0,6

-0,3

0,0

0,3

0,0

Underliggande

4,4

3,0

2,5

1,8

3,5

3,6

3,5

Prisutveckling

3,3

2,4

1,7

1,9

2,0

2,4

2,6

Realt
skatteunderlag

1,0

0,5

0,8

-0,1

1,5

1,2

0,9

Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner.

För perioden 2021–2024 beräknas kommunsektorn ha ett underskott på 0,6 procent av BNP i
det finansiella sparandet. Inkomsterna utvecklas svagare än utgifterna under perioden. Även
om statens sparande beräknas visa underskott hela perioden förbättras det succesivt
framöver i takt med att samhällsekonomin antas återhämta sig, men också genom att de
temporära stimulansåtgärder som belastar statens finanser faller bort.
Kommunerna kom in i 2020 efter ett par år med något svagare resultat än de tre föregående
åren. Många kommuner hade påbörjat arbete med effektiviseringar och besparingar för att
klara den demografiska situation som väntade. Med pandemin ökades statsbidragen för att
kompensera kommunerna. Det visade sig att skatteunderlaget inte påverkats så mycket som
befarat av pandemin och att de generella bidrag staten skjutit till var större än effekten på
skatteunderlaget.
Dilemmat består nu i att hålla tillbaka ökade förväntningar till följd av de starka resultaten
2020. De långsiktiga utmaningar som kommunerna hade innan pandemin kvarstår. Det är lätt
att fokus just nu hamnar på pandemin, men kommunerna behöver även fokusera på att möta
den demografiska utvecklingen. Kommunerna behöver därför fortsätta effektivisera och
förhindra att verksamheterna sväller, då det på några års sikt finns en risk för ett negativt
ekonomiskt gap om kostnaderna tillåts öka i takt med befolkningen.

Befolkningsutveckling
Kommunsektorns demografiska utmaningar beror, något förenklat, på att antalet personer i
behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt är det
den arbetsföra befolkningen som ska svara för såväl finansiering som bemanning av
välfärden. Antalet äldre, men också barn och unga, ökar i snabbare takt än den arbetsföra
befolkningen. Det gör att fler behöver bland annat vård, omsorg och skola, men också att
bristen på arbetskraft blir stor i såväl kommuner och regioner som näringslivet i stort. Grovt
räknat ökar behoven av välfärd med en procent per år under den kommande tioårsperioden.
Främst är det äldreomsorgen som har ett starkt tryck med ökande behov, liksom hälso- och
sjukvården. Mot den bakgrunden är det särskilt viktigt att verka för att fler människor i
arbetsför ålder ska vara anställningsbara och att fler ska behålla sin hälsa högt upp i åldrarna.
Prognoser för befolkningsutvecklingen är viktiga för att kunna bedöma framtida behov av
kommunens olika verksamheter. Bostadsbyggandet är en av de förutsättningar som påverkar
befolkningstillväxten. Hur snabbt planerade bostadsbyggnadsprojekt färdigställs påverkas av
utvecklingen på bostadsmarknaden. Förutsättningarna när det gäller näringsliv,
arbetsmarknad och kommunikationer är andra viktiga faktorer som påverkar inflyttning till
kommunen. Utvecklingen under 2020 visade också att pandemin kan få stor påverkan på
befolkningsutvecklingen, både genom direkta effekter på flytt- och födelsenetton men också
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indirekt genom effekter på samhällsekonomin. Sammantaget är det i nuläget ovanligt svårt att
göra prognoser för befolkningsutvecklingen.
SCB:s prognoser
I början av april 2020, det vill säga innan effekterna av pandemin hunnit bli möjliga att
bedöma, presenterade SCB en framskrivning av Sveriges befolkning för perioden 2020–2070.
Framskrivningen pekade på att det under 2020-talet beräknas födas betydligt fler barn per år
än under 2010-talet. Invandringen väntas vara lägre och utvandringen högre jämfört med
tidigare. Åldersgrupperna över 80 år respektive 100 år beräknas öka med 50 procent.
Även i Katrineholm visar prognoser för den demografiska utvecklingen att grupperna barn och
unga samt äldre kommer öka betydligt snabbare än befolkningen i yrkesverksam ålder. Det
innebär att volymerna ökar i de kommunala verksamheterna för barn, unga och äldre,
samtidigt som färre personer ska försörja fler och konkurrensen om arbetskraften ökar.
Diagrammet nedan visar en detaljerad prognos för befolkningsutvecklingen i Katrineholms
kommun under de kommande tjugo åren, uppdelat i sex ålderskategorier. Prognosen togs
fram av Statistiska centralbyrån (SCB) i december 2019 och baserades på antaganden om
antal födda och avlidna samt in- och utflyttning utifrån planerad byggnation.
När det gäller barn och unga förväntas kommunen mest påverkas av en kraftig ökning av
antalet barn i grundskoleålder. Åldersgrupperna 7–12 år samt 13–15 år förväntas öka under
hela perioden fram till 2040. Åldersgrupperna i förskola och gymnasieskola förväntas också
öka men i något långsammare takt.
När det gäller äldre förväntas kommunens verksamheter mest påverkas av utvecklingen när
det gäller antalet invånare som är 80 år och äldre. Åldersgruppen 80–89 år kommer öka
kraftigt från 2021 och under den kommande tioårsperioden. Därefter förväntas antalet
invånare i denna åldersgrupp ligga still men då börjar istället åldersgruppen 90+ att öka. När
det gäller åldersgruppen 65–79-åringar förväntas den vara relativt oförändrad eller minska
under de närmaste åren, men börja öka från omkring 2030.

Befolkningsprognos, antal individer per ålderskategori
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Källa: SCB befolkningsprognos, december 2019.

Utvecklingen under 2020
De ovan nämnda prognoserna från SCB för befolkningsutvecklingen i riket och Katrineholm
togs fram före pandemin. Utfallet under 2020 kom att avvika kraftigt från den förväntade
utvecklingen. Såväl i riket som helhet som i Katrineholm skedde en kraftig minskning av
befolkningstillväxten under 2020.
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Så lite som den svenska befolkningen växte under 2020 har den inte gjort på 15 år. Jämfört
med 2019 nästan halverades folkökningen i riket, en effekt av både en minskad naturlig
folkökning och att invandringsnettot var lägre. Antalet döda ökade med 10,5 procent
(motsvarande 9 358 dödsfall) medan antalet födda var ungefär lika många som 2019. Antalet
invandrare var det lägsta sedan 2005. Jämfört med 2019 minskade invandringen till Sverige
med över en fjärdedel samtidigt som något fler utvandrade. Invandringen minskade främst
genom färre asylsökande samt minskad invandring av anhöriga till flyktingar. Skillnaden var
som störst under april till juni när effekterna av pandemin var stora och det var svårt att korsa
gränserna i många delar av världen.
Enligt SCB:s prognos från december 2019 skulle befolkningen i Katrineholms kommun uppgå
till cirka 35 075 personer per 1 november 2020. Det faktiska utfallet blev betydligt lägre. Den
1 november 2020 hade kommunen 34 796 invånare, vilket var 279 färre invånare än
prognosticerat. Jämfört med 1 november 2019 hade invånarantalet ökat med 59 personer, en
betydligt lägre ökningstakt än de senaste åren. Under åren 2017-2019 ökade invånarantalet
med i genomsnitt 375 personer per år (mätdatum 1 november).
Att befolkningsökningen i Katrineholms kommun bromsade in under 2020 är både kopplat till
minskad rörlighet och födelseunderskott. Utvecklingen under året avvek på flera olika sätt från
trenden de senaste åren. Att pandemin har påverkat är tydligt, samtidigt som det är svårt att
veta exakt vad som är effekter av pandemin och vad som påverkats av andra faktorer.
Födelsenettot minskade kraftigt jämfört med de senaste åren. Katrineholm har haft ett positivt
födelsenetto varje år sedan 2013, men under 2020 bröts detta mönster och kommunen såg
ett födelseunderskott, vilket innebär att fler avled än föddes. Födelseunderskottet var både en
effekt av minskade födelsetal och ökade dödstal. Det är oklart vad som påverkat födelsetalen.
När det gäller dödstalen har pandemin troligen påverkat i viss utsträckning. I befolkningen
som helhet hade Katrineholms kommun en överdödlighet på 5,6 procent under 2020, vilket
motsvarar 21 personer. Överdödligheten var dock betydligt lägre än i riket som helhet, där
den uppgick till 7,9 procent.
Även flyttnettot minskade kraftigt jämfört med de senaste åren. Katrineholm har haft ett
positivt flyttnetto varje år sedan 2007. Utfallet 2020 var fortfarande positivt men på en
betydligt lägre nivå än de senaste åren. Att flyttnettot minskade var en effekt av flera faktorer.
Invandringen från andra länder minskade samtidigt som utvandringen ökade. Samtidigt låg
nettot gällande inrikes in- och utflyttning på en relativt låg nivå.
Planerat bostadsbyggande
En förutsättning för ökat invånarantal är att det byggs fler bostäder. Nya bostäder kan direkt
ge möjlighet till inflyttning från andra kommuner men kan också indirekt ge förutsättningar för
befolkningstillväxt genom att ge möjlighet till flyttkedjor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram nedanstående prognos för bostadsbyggandet
under perioden 2021-2023.
Projekt/plats

Hustyp

2021

Pionen

Flerbostadshus

30

Pionen

Flerbostadshus

24

Djulö Backar parhus

Parhus

16

Pantern

Flerbostadshus

29

Ragnars gärde

Småhus

7

Ragnars gärde

Parhus

24

Ragnars gärde

Radhus

Lövkojan

Flerbostadshus-omb

Gamla posthuset

Flerbostadshus

Abborren

Flerbostadshus

2022

2023

10

12

6
57
8
100
16 (28)

Projekt/plats

Hustyp

Hämplingen

Flerbostadshus

2021

2022

2023
60

Duvestrand norra

Småhus

15

Duvestrand norra

Småhus

Ombyggnationer i centrum

Flerbostadshus

10

10

10

Byggande utanför detaljplan

Småhus

10

10

10

Sköldinge

Småhus

2

2

Julita

Småhus

1

1

1

Valla

Småhus

1

1

1

Bie

Småhus

1

1

1

Björkvik

Småhus

1

1

1

154

107

228

15

Prognos antal färdigställda bostäder

Med utgångspunkt från det planerade bostadsbyggandet och ett antagande om hur många
personer som kommer bo i varje nyproducerad bostad går det att göra en prognos för hur
stor befolkningsökning som bostadsbyggandet ger förutsättningar för.
Statistiken för det befintliga bostadsbeståndet visar att det i medeltal bor två personer per
bostad i Katrineholms kommun. Eftersom det under de närmaste åren kommer byggas många
mindre lägenheter görs i prognosen ett lite mer försiktigt antagande. Baserat på ett antagande
att det i medeltal kommer bo 1,9 personer i varje ny bostad pekar prognosen på att det
planerade bostadsbyggandet kommer ge förutsättningar för en befolkningstillväxt med 293
personer under 2021, 203 personer under 2022 och 433 personer under 2023.
Utfall
Tillkommande bostäder under året
Bostadsbestånd vid årets slut
Antal personer/bostad
Invånarantal vid årets slut
Befolkningsökning

Prognos

2018

2019

2020

2021

2022

210

82

66

154

107

2023
228

16 855

16 937

17 003

17 157

17 311

17 418

2,0

2,1

2,0

1,9

1,9

1,9

34 550

34 755

34 765

35 058

35 261

35 694

417

205

10

293

203

433

Ekonomisk ställning och finansiella förutsättningar
Kommunens resultat 2020 uppgick till 90,0 mnkr, vilket var 39,9 mnkr högre än budgeterat.
En växande befolkning med fler äldre och yngre innebär behov av fler bostäder, fler platser i
förskolor, skolor och särskilda boenden och mer infrastruktur. I balansräkningen 2020
redovisade kommun-koncernen pågående investeringar om 603 mnkr, vilket är en betydligt
högre nivå än tidigare år. Den höga investeringstakten påverkar koncernens långfristiga skuld,
som under de senaste fyra åren ökat med 473 mnkr. Sedan 2017 har investeringarna inom
koncernen nästan fördubblats. Självfinansieringsgraden har minskat och behoven av lån har
ökat. Koncernens långfristiga skulder har under samma period ökat med 24 procent.
Kommunen har inga långfristiga skulder förutom koncernkontokrediten som till största delen
nyttjas av bolagen vid byggnationer av fastigheter. De senaste årens positiva resultat för
kommunen påverkar självfinansieringsgraden för investeringar som ökat från 0 till 50,8 procent.

Känslighetsanalys
Katrineholms kommun har en stark ekonomi och har visat ett positivt resultat de senaste tio
åren. Kommunens resultat kan dock snabbt förändras, exempelvis om nämnderna inte håller
sina ramar eller om intäkterna förändras. Det är därför viktigt att göra en risk- och känslighetsanalys för att belysa olika faktorer som kan påverka ekonomin.
I tabellen nedan visas hur olika intäkts- och kostnadsposter påverkar kommunens resultat om
de förändras. Bland annat framgår att en befolkningsökning med 100 personer skulle medföra
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en ökning av skatter och bidrag med 6,7 mnkr. En förändring av riktade statsbidrag med en
procent skulle ge en effekt på 2,4 mnkr. En ökning av taxor och avgifter med en procent skulle
generera 1,4 mnkr i intäkter. Vidare framgår att en procents ökade personalkostnader innebär
att kommunens kostnader skulle öka med 17,7 mnkr. En pensionskostnadsökning med en
procent skulle öka kommunens kostnader med 2,5 mnkr. Effektiviseringar av inköpsprocessen
genom bättre avtalstrohet skulle minska kostnaderna med 9 mnkr för varje procents
förändring.
Effekt på kommunens intäkter

Förändring

Effekt +/- mnkr

Befolkningsförändring, effekt på skatter och bidrag

100 personer

6,7

Förändring av generella statsbidrag i riket

500 mnkr

1,7

Riktade statsbidrag

1%

2,4

Taxor och avgifter, hyror och arrenden

1%

1,4

Övriga intäkter

1%

1,8

Förändring

Effekt +/- mnkr

Personalkostnader, exkl pensionskostnader

1%

17,7

Pensionskostnader

1%

2,5

Inköp av varor och tjänster

1%

9,0

Bidrag och transfereringar

1%

1,3

Effekt på kommunens kostnader

Finansiella risker
Kommunens finanspolicy innehåller riktlinjer och regler för finansverksamheten inom
kommunen och den kommunala koncernen. Kommunen och den kommunala koncernen är
framför allt exponerad för följande finansiella risker: ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och
likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar.
Borgen: Kommunen har gått i borgen för de kommunala bolagen med 2 270 mnkr.
Kommunens eget kapital uppgår till 959 mnkr. Kommunens borgensåtagande är högre än det
egna kapitalet. Sannolikheten att kommunen skulle behöva infria borgensåtagandet mot de
kommunala bolagen är marginell.
Ränterisk: Kommunkoncernen har totalt 2 466 mnkr i långfristiga skulder. Genomsnittsräntan
för dessa lån är 1,76 procent per den 31 december 2020. Genomsnittlig räntebindningstid är
4,16 år. Kapitalbindningstiden är 1,66 år. Kommunens del av långfristiga skulder är 70 mnkr,
vilket beror på att kommunen är ansvarig för koncernkontot avseende checkkrediten.
Merparten av kommunkoncernens lån är upptagna hos Kommuninvest. Kommuninvest har en
lånelimit för kommunkoncernen. Om lånelimiten överskrids måste lån tas upp hos annan
långivare, vilket skulle innebära högre räntekostnader vid upplåning. Höjs räntan med 0,5
procentenheter skulle kommunkoncernens räntekostnader öka med drygt 12,4 mnkr per år.
Likviditet och finansieringsrisk: Koncernens likviditet styrs med långfristiga lån samt
koncernkrediteten. Skatteintäkten och statsbidragen är kommunens största likvidkälla.
Minskade skatteintäkter och minskade statsbidrag påverkar inte bara likviditeten utan
verksamhetsutövningen. Vid lägre skatteintäkter måste verksamheten i kommunen anpassas,
eventuellt minska eller avstå från vissa delar genom besparingar.
Kommunkoncernens nettolåneskuld per invånare har ökat under senaste åren som en följd av
investeringar i förskolor, skolor, särskilda boenden, infrastruktur och bostäder. En sänkt
lånelimit skulle påverka möjligheterna att finansiera kommande investeringar.
Pension: Koncernens pensionsåtagande har under 2020 minskat med totalt 29 mnkr och
uppgick per den 31 december till 996 mnkr, inklusive ansvarsförbindelse och försäkringar.
Prognoserna för pensionskostnaderna har påverkats av den stora osäkerhet som råder och
har under 2020 varierat stort.
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Kommande utmaningar
Den uppföljning av resursanvändning, verksamhet och resultat som görs i årsredovisningen är
en viktig utgångspunkt för planeringen inför kommande år. Vid sidan om arbetet för att
hantera pandemin och klara en ekonomi i balans arbetade nämnder och förvaltningar under
det gångna året målinriktat med genomförandet av mål och uppdrag i kommunplanen för
2019-2022. Arbetet för att uppnå resultatmålen i kommunplanen pågår under hela mandatperioden. Årsredovisningen för 2020 visade att en tredjedel av resultatmålen bedömdes ha
uppnåtts. Av övriga mål bedömdes flertalet vara delvis uppnådda.
Några orosmoln finns gällande måluppfyllelsen. Även om måluppfyllelsen har förbättrats
behöver arbetet för att höja skolresultaten och med förebyggande insatser för barn och unga
fortsätta och stärkas. Pandemin och lågkonjunkturen innebär också att åtgärder som på olika
sätt syftar till att öka sysselsättning och egen försörjning kommer få ännu större tyngd
framöver. Ett annat område som oroar är kommunens kostnader för placeringar.
Finansieringen av välfärden och kompetensförsörjningen är de främsta utmaningarna för
Katrineholms kommun, liksom för övrig offentlig sektor. Historiskt har ökade ambitionsnivåer,
statliga som kommunala, inneburit att kostnadsökningen varit högre än vad som varit
motiverat utifrån demografi. Det kan också ses i Katrineholms kommun. Med ökade nationella
krav kommer samtidigt kostnaderna att öka ytterligare. En rad lagändringar utreds och bereds
för närvarande inom regeringskansliet som, om de genomförs, kan få stor påverkan på
kommunens verksamheter. Det gäller bland annat ny socialtjänstlag och flera förslag som
påverkar vuxenutbildning och sfi.
Befolkningen i Katrineholm förväntas fortsatt öka. Fler invånare kan öka kommunens
skatteintäkter men påverkar samtidigt efterfrågan på kommunal verksamhet, bostäder, vatten
och renhållning med mera. Prognoserna för den demografiska utvecklingen i Katrineholm
fram till 2025 pekar på att antalet barn och unga samt äldre kommer öka betydligt mer än
befolkningen i yrkesverksam ålder. Det innebär att volymerna ökar i de kommunala
verksamheterna för barn, unga och äldre, samtidigt som färre personer ska försörja fler och
konkurrensen om arbetskraften ökar.
Ökande volymer i de kommunala verksamheterna innebär även att kommunens efterfrågan
på arbetskraft ökar. För att klara kompetensförsörjningen behöver fler komma in på arbetsmarknaden och fler jobba mer tid. Osäkerhet kring inriktningen på statliga arbetsmarknadsåtgärder påverkar kommunens planering av insatser, men också kommunens kostnadsutveckling.
För att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen och finansieringen av välfärden, krävs flera
åtgärder:
•

Hålla tillbaka kostnadsutvecklingen genom ständiga effektiviseringar, dämpade
ambitionshöjningar, förändrade arbetssätt och digitalisering

•

Minimera och prioritera investeringar för att dämpa avskrivningskostnaderna och öka
självfinansieringsgraden

•

Minska sjuktalen och arbeta med förebyggande hälsa för kommunens medarbetare

•

Höja sysselsättningsgraden för anställda och ge förutsättningar att förlänga arbetslivet

•

Öka anställningsbarheten bland kommunens invånare

•

Förbättra skolresultaten

•

Arbeta med tidiga och förebyggande insatser för bättre folkhälsa, med särskilt fokus på
barn och unga

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.
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Bilagor
Bilaga 1 Preliminär övergripande driftsbudget 2022 med plan 20232024
Belopp i tkr

Nämnd/benämning
Övergripande politisk ledning

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

-11 656

-12 639

-11 339

-11 339

Bildningsnämnden

-900 720

-920 468

-928 304

-936 864

Kommunstyrelsen

-196 774

-203 430

-200 930

-201 730

-14 936

-19 033

-17 233

-17 233

varav kommunledningsförvaltningen

-110 388

-112 116

-110 616

-110 616

varav samhällsbyggnadsförvaltningen

-68 450

-69 281

-70 081

-70 881

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-43 205

-44 089

-43 589

-43 589

varav kommuncentrala

varav kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden

-669

-676

-676

-676

Service- och tekniknämnden

-120 294

-121 748

-120 748

-120 748

Socialnämnden

-191 735

-192 228

-182 228

-182 228

-63 896

-67 033

-61 893

-61 893

-786 613

-806 324

-818 195

-831 663

Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR

-32 010

-33 833

-33 833

-33 833

Kompensation för ökade löner

0

0

0

-33 972

Ökade kapitalkostnader nämnder

0

-775

223

7 384

-2 347 572

-2 403 243

-2 401 512

-2 451 151

-10 867

-35 955

-57 457

-59 235

5 000

0

0

0

0

0

-33 972

-34 719

Summa nämnder
Ökade kostnader lokaler
KFAB, från eget kapital
Löneuppräkning
Drifteffekt av föreslagna investeringar

0

-662

-347

2

106 876

107 745

110 104

112 516

-136 561

-126 451

-127 394

-140 870

Intäkter Viadidakt-Vingåker

13 485

13 240

13 240

13 240

Kapitalkostnadsintäkter

98 077

98 852

97 854

90 693

PO-påslag och semesterlöneskuld
Pensioner

Avskrivningar
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning och generella
statsbidrag

-83 371

-87 115

-86 976

-80 577

1 510 404

1 600 564

1 649 914

1 694 916

787 374

780 618

776 674

797 367

Kommunal fastighetsavgift

71 905

71 963

71 963

71 963

Finansiering, utdelningar m.m.

21 309

23 570

23 570

23 570

15 449
2 399 081

15 449
2 461 818

15 449
2 452 622

15 449
2 504 313

51 509

58 575

51 110

53 163

2,16%

2,39%

2,05%

2,07%

23 851

24 531

24 986

25 642

Riktade statsbidrag äldreomsorgssatsning
Summa finansiering
TOTALT
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
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Bilaga 2: Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förteckning över
genomförda ramjusteringar
Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 20212023 (KF 2020-11-16 §113)
Övergripande politisk ledning 2021

-11 656

Tekniska justeringar
Förtjänsttecken 2021
Politikerarvoden uppräkning 2022

350
-33

Riksdagsval 2022

-1 300

Aktuell ram 2022

-12 639

varav Kommunfullmäktige

-4 648

varav Revision

-1 322

varav Överförmyndaren

-5 304

varav Valnämnden
Totala medel 2021
Bildningsnämnden 2021

-1 365
-12 639
-900 720

Tekniska justeringar
Resursfördelningsmodell 2022
Lönekompensation 2022
Flytt lönekompensation STN-BIN
Politikerarvoden uppräkning 2022
Nytt städentreprenadavtal 2021, justering STN-BIN

-2 308
-14 468
-832
-24
-616

Justeringar under den politiska beredningen
Tillfällig ramförstärkning, trygghetsskapande åtgärder för barn och unga

-1 500

Aktuell ram 2022

-920 468

Kommunstyrelsen 2021

-196 774

Tekniska justeringar
Justering kollektivtrafik
Lönekompensation 2022
Politikerarvoden uppräkning 2022
Flytt budget skuldrådgivning från SOC-KLF

800
-1 889
-107
-1160

Justeringar under den politiska beredningen
Tillfällig ramförstärkning, kommungemensamma personalsociala aktiviteter

-1 800

Tillfällig ramförstärkning, kommunövergripande satsning kompetensförsörjning

-1 000

Tillfällig ramförstärkning, språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola
och fritidsverksamhet
Tillfällig ramförstärkning, ny översiktsplan, 2022-2024
Aktuell ram 2022
varav Kommunstyrelsen övergripande
varav Kommuncentrala

-500
-1 000
-203 430
-3 000
-19 033

varav Kommunledningsförvaltning

-112 116

varav Samhällsbyggnadsförvaltning

-69 281

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande
Kulturnämnden 2021

-3 000
-43 205

Tekniska justeringar
Lönekompensation 2022
Politikerarvoden uppräkning 2022

-378
-6

Justeringar under den politiska beredningen
Tillfällig ramförstärkning, ungdomsverksamhet
Aktuell ram 2022

-500
-44 089
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Bygg- och miljönämnden 2021

-669

Tekniska justeringar
Politikerarvoden uppräkning 2022
Aktuell ram 2022, inkl miljöstrategiskt arbete
Service- och tekniknämnden 2021

-7
-676
-120 294

Tekniska justeringar
Lönekompensation 2022

-2 209

Flytt lönekompensation STN-BIN

832

Flytt lönekompensation STN-VON

326

Politikerarvoden uppräkning 2022

-19

Nytt städentreprenadavtal 2021, justering STN-BIN

616

Justeringar under den politiska beredningen
Tillfällig ramförstärkning, resurser för handledning för praktik eller
åtgärdsanställning

-1 000

Aktuell ram 2022

-121 748

Socialnämnden 2021

-191 735

Tekniska justeringar
Lönekompensation 2022
Politikerarvoden uppräkning 2022
Flytt budget skuldrådgivning från SOC-KLF
Aktuell ram 2022

-1 632
-21
1 160
-192 228

Tillfällig ramförstärkning 2020-2022 om 10 mnkr ingår i ram ovan
Viadidaktnämnden 2021

-63 896

Tekniska justeringar
Justering tillfällig ramförstärkning, arbetsmarknadsåtgärder Katrineholm
Justering tillfällig ramförstärkning, arbetsmarknadsåtgärder Vingåker
Lönekompensation 2022
Politikerarvoden uppräkning 2022
Tillfällig ramförstärkning, arbetsmarknadsåtgärder Vingåker

3 000
600
-991
-6
-600

Justeringar under den politiska beredningen
Tillfällig ramförstärkning, medfinansiering yrkesvux 2022
Tillfällig ramförstärkning, arbetsmarknadsåtgärder Katrineholm
Aktuell ram 2022
Yrkesvux Vingåker
Totala medel 2021, inklusive yrkesvux Vingåker
Vård- och omsorgsnämnden 2021

-2 140
-3 000
-67 033
-560
-67 593
-786 613

Tekniska justeringar
Resursfördelningsmodell 2022
Lönekompensation 2022

-5 215
-10 945

Flytt lönekompensation STN-VON

-326

Politikerarvoden uppräkning 2022

-25

Justeringar under den politiska beredningen
Förändrat arbetstidsmått nattbemanning
Aktuell ram 2022
Räddningstjänsten VSR

-3 200
-806 324
-32 010

Tekniska justeringar
Justering VSR
Aktuell ram 2022
Ökade kapitalkostnader nämnder

-1 823
-33 833
-775
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FINANSIERING
Ökade kostnader för lokaler
Ökade kostnader befintliga lokaler 2022

-10 867
-1 307

Ökade kostnader nya lokaler 2022

-23 781

Aktuellt budgeterat belopp 2022

-35 955

KFAB, från eget kapital
KFAB från eget kapital, bortjustering
Aktuellt budgeterat belopp 2022
Löneuppräkning
Löneuppräkning 2022 antagande om 2,2%
Löneuppräkning 2022, fördelning nämnd
Aktuellt budgeterat belopp 2022

5 000
-5 000
0
0
-32 512
32 512
0

Drifteffekt av föreslagna investeringar

-662

Aktuellt budgeterat belopp 2022

-662

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld
Förändring PO och semesterlöneskuld
Aktuellt budgeterat belopp 2022
Pensioner
Effekt av uppdaterad prognos per 2021-04-30
Aktuellt budgeterat belopp 2022
Intäkter Viadidakt Vingåker
Uppdatering av underlaget

106 876
869
107 745
-136 561
10 110
-126 451
13 485
-245

Aktuellt budgeterat belopp 2022

13 240

Kapitalkostnadsintäkter

98 077

Uppdatering av underlaget
Aktuellt budgeterat belopp 2022
Avskrivningar

774
98 852
-83 371

För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:
Tidigare års investeringar
2020 års investeringar som ännu inte är genomförda/aktiverade
Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under
2021-2024
Planerade investeringar under 2021-2023 enligt nämndernas budgetunderlag
Tekniska justeringar
Justering enligt underlag
Aktuellt budgeterat belopp 2022
Skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, generella statsbidrag samt
kommunal fastighetsavgift
Effekt av uppdaterad skatteprognos, baserad på SKR:s prognos i februari 2021 och
34 900 invånare
Aktuellt budgeterat belopp 2022

-3 744
-87 115

2 369 683
83 462
2 453 145
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Finansiering, utdelningar mm

21 309

Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader,
momsersättning för särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för
aktivering av bidraget till Citybanan
Tekniska justeringar
Justering borgensavgift
Justering återsökning moms äldreboenden

61
2 200

Aktuellt budgeterat belopp 2022

23 570

Statsbidrag för äldreomsorgssatsning

15 449

Aktuellt budgeterat belopp 2022

15 449

TOTALT

58 575

Mål för god ekonomisk hushållning

24 531

Enligt gällande mål för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun ska
resultatet uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
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Bilaga 3 Preliminär resultaträkning 2020-2024

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansiella intäkter

Utfall
2020

Budget*
2021

Budget
2022

Plan

Plan

2023

2024

556 096

517 522

541 869

550 730

553 480

-2 712 420

-2 773 634

-2 865 393

-2 927 264

-3 000 056

-80 515

-83 371

-87 115

-86 976

-80 577

-2 236 839

-2 354 933

-2 410 640

-2 463 510

-2 527 153

1 488 597

1 510 404

1 600 564

1 649 914

1 694 916

836 525

859 279

852 581

848 637

869 330

88 283

30 199

42 505

35 040

37 093

7 902

16 593

18 854

18 854

18 854

Finansiella kostnader

-6 225

-2 784

-2 784

-2 784

-2 784

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

89 960

51 509

58 575

51 110

53 163

0

0

0

0

0

ÅRETS RESULTAT

89 960

51 509

58 575

51 110

53 163

MÅL FÖR GOD EKONOMISK
HUSHÅLLNING

23 251

23 697

24 531

24 986

25 642

Extraordinära intäkter/kostnader

* Budget 2021 justerad pga redovisningsprinciper för posterna Generella statsbidrag och utjämning (-15,4 mnkr),
Finansiella intäkter (-7,5 mnkr) samt Verksamhetens intäkter (+22,9 mnkr)
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Bilaga 4 Plan för investeringar 2022-2023 enligt övergripande plan
med budget 2021-2023
Belopp i tkr
Nämnd Benämning

Investeringskostnad
Kat

2022

2023

KS/KLF

Summa kommunledningsförvaltningen
Gröna Kulle fasadrenovering

0
4

1 300

KS/KLF

Mobilt reservkraftverk

1

1 000

Summa kommunägda fastigheter

2 300

KS/SBF

Bievägen, Norra stadsdelen

5

KS/SBF

Sveaparken

5

4 000

KS/SBF

Attraktiva parker

5

3 000

KS/SBF

Belysning cykelbana till Forssjö

5

3 000

KS/SBF

Kollektivtrafikåtgärder

5

KS/SBF

GC-väg Sköldinge

BIN

2022

2023

0

0

0

0

0

0

4 000

500

3 000

15
50

50

28
500

5

5

1 500

Summa samhällsbyggnadsförvaltningen

12 000

7 500

83

70

Investeringsram kommunstyrelsen

14 300

7 500

83

70

770

1

2 000

BIN

Nybyggnation Sandbäcken
Upphandling nytt verksamhetssystem och
elevregistreringssystem

1

3 000

BIN

1:1 grundskola

1

4 300

BIN

Inventarier ny skola 7-9

4

28 300

BIN

Inventarier ny skola F-6

4

12 300

BIN

Oförutsedda investeringar och myndighetskrav

1

Investeringsram bildningsnämnden

6 500

500

500

50 400

7 770

0

0

0

0

KULN

Möbler och inventarier

4

1 200

KULN

Konstnärlig gestaltning högstadieskola Järven

4

2 000

KULN

Konstnärlig gestaltning F-6 skola Norr

4

1 300
4 500

0

8 200

8 200

Investeringsram kulturnämnden
STN

Väginvesteringar

5

STN

Projekt Backavallen
Energieffektiv belysning konstgräsplan
Backavallen

4

STN

Driftskonsekvenser

4

Investeringsram service- och tekniknämnden

-1 055
1 100
8 200
400

SOCN

Utveckling av datorprogram

4

400

SOCN

Nytt verksamhetssystem

4

500

Investeringsram socialnämnden

-65

9 300

-1 120

0

900

400

0

0

Investeringsram viadidaktnämnden

0

0

0

0

Investeringsram vård- och omsorgsnämnden

0

0

0

0

79 400

23 870

-1 037

70

Summa total investering
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Bilaga 5 Plan för exploateringar 2022-2023 enligt övergripande plan
med budget 2021-2023
Belopp i tkr
Nämnd Benämning

Investeringskostnad
Kat

2022

2023

Driftskonsekvenser
2022

2023

KS

Havsörnen

5

25

KS

Trolldalen

5

500

KS

Luvsjön 4

5

15 000

KS

Djulö Backar

5

100

20

KS

Abborren

2

5 000

250

KS

Djulökvarnsvägen

5

500

KS

Kerstinboda

5

25 000

5 000

KS

Logistikcentrum

5

1 000

300

KS

Strängstorp

5

4 000

2 000

KS

Ragnars Gärde

2

KS

Bäverstigen

2

150

100

KS

Lövåsen-Finntorp

5

35 000

5 000

10

KS

Plogen 4:1, förskola

2

150

2 500

3

KS

Vattentornet, förskola

2

200

15 000

3

KS

Backa förskola

2

200

2 500

2

KS

Norra stadsdelen

5

20 000

25 000

150

KS

Lövåsen-Uppsala

2

5 000

2 500

3

KS

Duvestrand

5

2 500

1 500

5

KS

Lövåsen

2

150

KS

Exploateringar 2018

2

800

KS

Pionen

2

400

KS

P- hus på norr

2

KS

Lövåsen påbörjade före 2016

150

50

KS

Centrum Väst

5 000

5 000

KS

Dagvatten, dammar, övrig exploatering

2 500

2 500

KS

Fastighetsförvärv (fond)

4 700

49 550

KS

Troligen tillkommande projekt 2021->

KS

Vasavägen Backavallen bostäder

KS

Svartbäcksvägen bostäder

KS
KS

Sköldinge Kanntorp bostäder
Exploateringsområde väster om
Norrköpingsvägen

KS

Ragnars Gärde etapp 2
Exploateringsram kommunstyrelsen

128 000

127 500

375

246

Summa total exploatering

128 000

127 500

375

246

10

10

5 000

10
15
10

2 500
5

1 500
20
20

50
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Bilaga 6 Plan för fastighetsinvesteringar 2022-2023 enligt
övergripande plan med budget 2021-2023
Belopp i tkr
Nämnd Benämning
Larm verksamhetslokaler
KFAB

Investeringsutgift
Kat

2022

Hyresökning per år

2023

2022

1

2023
68

KFAB

Ventilationskrav OVK samt brandskydd

1

KFAB

Safirenhuset ventilation

2

KFAB

Fastighetsbevarande åtgärder i div 200

2

163

KFAB

Projekteringspott

2

109

KFAB

Oförutsedda mindre investeringsbehov
(verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)
Brandcellsgränser Häringe

2

KFAB

43
11 000

316

10 500

1 196

316

1 142

17

Summa KFAB

21 500

0

1 911

1 458

BIN

Ventilation förskolor/skolor

1

BIN

Ventilation Tallås

1

BIN

Utemiljö förskolor/skolor

2

BIN

Ljudabsorbenter och akustik

2

BIN

Mindre ombyggnationer i förskolor/skolor

2

BIN

Ny högstadieskola Järven

2

230 500

7 882

7 882

BIN

Ny F-6 skola Norr

2

165 000

6 196

6 196

BIN

Ombyggnad av Tallåsskolan

2

25 000

635

635

BIN

Ombyggnad av Kupolen

2

BIN

Skolutbyggnad övrigt

2

1 606

1 606

BIN

Om- och tillbyggnad av Sandbäcksskolan

2

BIN

Skogsborgsskolan, ny idrottshall

2

29 700

1 457

755

BIN

Sandbäcken ombyggnad gamla skoldelen

2

1 000

3 500

25

714

BIN

Ombyggnad av entréer på förskolor/skolor

2

1 600

600

94

129

2

500

29

29

BIN
BIN

Sandbäcksskolan, ombyggnad av entréer
Tigern och Pingvinen
Duveholmsgymnasiet, ombyggnad
huvudentré
Summa bildningsnämnden

2

KULN

Ombyggnad av stall 1-2 i Lokstallet

2

KULN

Byte delar av golv i Kulturhuset Ängeln

2

Summa kulturnämnden

43
10 000

288

550

32

10 000
43 500

254
1 190

8

8

507 550

200
14 100

19 646

18 529

3 600

3 600

104

207

3 600

3 600

110

7

Valla skola kök, servering, diskrum och kök

29

STN

Häringe förskola kök

59

STN

Sörgårdens förskola kök

47

STN
STN

2

75
0

0

219

Kylanläggningar

2

51

VON

2

13

VON

Om- och tillbyggnad samt utemiljö
äldreboenden
Bievägen 14, renovering av kök och allrum.

1

8

VON

Rönngatan 1, utrymningsväg från balkong.

1

4

VON

Anpassning och renovering av Strandgården

1

712

Summa vård- och omsorgsnämnden

207

8

VON

Div 200 totalt

32

44

STN

Byte av nyckellås mot kodlås i
uthyrningslokaler
Infrastruktur el-bilsladdning, Yngaregården
Björkvik, Vallgården Valla och Almgården Julita
Summa service- och tekniknämnden

288

118

0

0

0

788

0

532 650

17 700

22 675

20 194

28 (28)

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

KS/2020:202 - 049

Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Sida 1 (1)

2021-04-19

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Återrapportering av särskilt uppdrag - utveckling av
boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga återrapporteringen till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en redovisning av det särskilda uppdrag utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare.
Boendeplanen ger en översiktlig bild över de steg som skall tas för att uppfylla målen om
utveckling, renovering och modernisering av boendeplatser, som finns i Kommunplan 2019
– 2022. Boendeplanen har fokus på särskilda boendeplatser för äldre och förslaget sträcker
sig till 2028.

Ärendets handlingar


Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2021-02-25, § 29



Förslag till Boendeplan – prioriteringsordning av renovering av särskilda boenden för
äldre med flyttkedja



Bilaga till boendeplan – förtydligande processbeskrivning

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Vård- och omsorgsnämnden

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

PROTOKOLLSUTDRAG

Vård- och omsorgsnämnden

§ 29

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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VON/2018:43 710. Hnr 2021:255

Redovisning av uppdrag om framtagande av
Boendeplan - prioriteringsordning av renovering av
särskilda boenden för äldre med flyttkedja
Vård- och omsorgsnämndens beslut


Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till boendeplan med
prioriteringsordning.



Vård- och omsorgsnämnden överlämnar boendeplanen till kommunstyrelsen som
redovisning av det särskilda uppdraget om planering för utveckling av
boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare.

Boendeplanen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vård- och
omsorgsnämndens handling nr 7/2021.

Sammanfattning av ärendet
Boendeplanen ger en översiktlig bild över de steg som skall tas för att uppfylla målen om
utveckling, renovering och modernisering av boendeplatser, som finns i Kommunplan
2019 – 2022. Boendeplanen har fokus på särskilda boendeplatser för äldre och förslaget
sträcker sig till 2028.
Dokumentet återrapporterar det särskilda uppdraget från kommunstyrelsen om
planering för utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare i
samråd med KFAB (KS 2020-05-27 § 86). Utbyggnaden av platser för gruppbostäder LSS
och socialpsykiatrin tas upp i den mån den påverkar boendeplaneringen för särskilt
boende för äldre.
Alla vård- och omsorgsförvaltningens särskilda boenden för äldre förutom Lövåsgården
är i olika grad i behov av renovering och anpassning, till exempel utifrån nuvarande
brand- och smittskyddskrav. Planeringen som presenteras i förslaget visar en av flera
möjliga vägar att genomföra denna process.
Boendeplanen har tagits fram i samråd med representanter och funktioner på vård- och
omsorgsförvaltningen och KFAB. Förslaget är noga övervägt utifrån många olika faktorer,
såsom vikten av att under processens gång bibehålla så många omvårdnads- och
demensplatser som är möjligt. Förslaget tar hänsyn till budgetprocesserna som krävs
inför renoveringarna och beskriver även hur flyttar av brukare på boenden kan göras.
Vid varje delmoment i processen för renovering och flyttar kommer det att finnas behov
av ytterligare ställningstaganden och beslut inför budget- och detaljplanering.
Utredningens förslag till planering bör därför ses som ett övergripande inriktningsbeslut.
För att om möjligt öka översiktligheten har processen delats in i ett antal steg utifrån tvåårsperioder. Detaljplaneringen är mer utförlig för de första stegen, då förutsättningarna
kan förändras längre fram.

Protokollsutdrag
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-25
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I steg 1 beskrivs det inledande arbetet som redan gjorts utifrån tidigare
inriktningsbeslut.



I steg 2, som beräknas vara ungefär 2021 - 2022, ligger fokus framför allt på
Strandgården och Furuliden, samt Pantern SÄBO och Norrgläntan.



I steg 3, som beräknas vara ungefär 2023 – 2025, ligger fokus framför allt på
Igelkotten hus 1-3 (servicehuset), Igelkotten hus 4 (SÄBO och socialpsykiatri), samt
Vallgården.



I steg 4, beräknat till 2026 - 2028, ligger fokus på Pantern servicehus, Almgården i
Julita och Yngaregården i Björkvik.

Till handlingarna hör också en processkarta där förslaget presenteras i ännu mer
översiktlig form.

Ärendets handlingar


Förslag till Boendeplan – prioriteringsordning av renovering av särskilda boenden för
äldre med flyttkedja



Bilaga till boendeplan – förtydligande processbeskrivning

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och
Göran Svenningsson (V) samt utredare Lars Carlberg.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, förvaltningsledning, akten
Kopia för kännedom: KFAB

Ordförandens sign

Justerandes sign

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2021

Boendeplan
Prioriteringsordning av renovering av
särskilda boenden för äldre, med flyttkedja
Framtagen av vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete med KFAB
Handläggare: Lars Carlberg, utredare
Datum: 2021-02-04
Dnr: VON/2018:43-710. Hnr 2021:265
Antagen av vård- och omsorgsnämnden: 2021-02-25, § 29

katrineholm.se
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Inledning
Detta dokument syftar till att ge en översiktlig bild över de steg som skall tas för att uppfylla
målen i Kommunplan 2019 - 2022, vad gäller utveckling, modernisering och renovering av
särskilda boendeplatser för äldre i Katrineholm. Boendeplanens förslag sträcker sig dock längre
än 2022. Dokumentet är en del i återrapporteringen av det särskilda uppdraget från kommunstyrelsen, om planering för utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens
brukare (KS 2020-05-27 § 86). Utbyggnaden och renoveringen av platser för gruppbostäder LSS
och socialpsykiatrin behandlas inte i denna skrivelse, men nämns i den mån det påverkar
boendeplaneringen för särskilt boende för äldre (SÄBO).
Utredningen har skett i samråd med arbetsgrupper från vård- och omsorgsförvaltningen,
bestående av enhetschefer från de olika verksamhetsområdena och andra funktioner som
förste handläggare, boendesamordnare, utredare med fastighetsansvar och projektledare för
flytt till Dufvegården. Arbetet stämts av med förvaltningsledning vid ett flertal tillfällen. Arbetet
har skett i samråd med fastighetsansvarig och projektledare från KFAB, samt med representant
för Räddningstjänsten.
Planeringen som presenteras i utredningen visar en av flera möjliga vägar att genomföra denna
process. Förslaget är noga övervägt utifrån många olika faktorer, till exempel vikten av att under
processens gång bibehålla så många omvårdnads- och demensplatser som är möjligt, utifrån
nuvarande brandskyddslagstiftning, hänsyn till budgetprocesserna som krävs för renoveringarna, samt hygienbestämmelser och krav kring smittskydd.
Vård- och omsorgsförvaltningen har sett över alternativa lösningar i befintliga fastigheter. Förvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att verksamhet inom socialpsykiatrin i ett fall
helt skall ersätta verksamhet som idag är ett litet särskilt boende för äldre, samt att en gruppbostad LSS med inriktning äldre brukare skall skapas på en avdelning på ett annat särskilt
boende.
För att om möjligt öka översiktligheten har processen delats in i ett antal steg utifrån tvåårsperioder. I vissa fall löper flera delar ändå parallellt utifrån när olika delar startas upp. Det är
inte praktiskt möjligt eller önskvärt att hålla samma höga grad av detaljplanering i processens
senare steg, då förutsättningarna kan förändras.
I steg 2, som beräknas vara ungefär 2021 - 2022, ligger fokus framför allt på Strandgården och
Furuliden, men även Pantern SÄBO och Norrgläntan.
I steg 3, som beräknas vara ungefär 2023 - 2025 ligger fokus framför allt på Igelkotten hus 1-3
(servicehuset) och Igelkotten hus 4 (SÄBO och socialpsykiatri), samt Vallgården.
I steg 4, beräknat till 2026 - 2028, ligger fokus på kvarvarande boenden Pantern Servicehus,
Almgården i Julita och Yngaregården i Björkvik.
I och med Furulidens renovering och ombyggnad, som beräknas vara klar senast i början av
2023, tillskapas ett större antal nyrenoverade platser. Det är först då som processen öppnar
upp för större omflyttningar igen, efter steg 1 som innebar att Dufvegården öppnar.
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Bakgrund och förutsättningar
Särskilt uppdrag i Övergripande Plan med budget 2020 - 2022
Planera för utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg och stöd
Ur övergripande plan med budget 2020 - 2022: ”Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att i
samråd med KFAB planera för utveckling av boendeplatser för personer med behov av omsorg
och stöd. Utgångspunkten är det finns behov av att ta ett helhetsgrepp utifrån kommande
behov av boendeplatser samt de möjligheter som skapas genom Dufvegården, ett nytt särskilt
boende för äldre med 96 platser som öppnar vid årsskiftet 2020/2021. I uppdraget ingår både
att göra löpande anpassningar utifrån aktuella behov och att planera långsiktigt för modernisering och effektivisering av strukturen när det gäller boendeformer utifrån kommande behov. I
de fall det bedöms motiverat ska alternativa användningsområden för hela eller delar av befintliga boenden belysas. Uppdraget ska återrapporteras senast i september 2020 inför beredningen av övergripande plan med budget 2021 - 2023.”

Faktaunderlag till Boendeplan 2018 - 2030 (deluppdrag II)
Under 2018 tog utredare och dåvarande brand- och säkerhetssamordnare på vård- och
omsorgsförvaltningen fram ett omfattande internt faktaunderlag med omvärldsbevakning,
demografi samt fastighets- och verksamhetsinformation ur bland annat brand- och säkerhetssynpunkt. Det faktaunderlaget ligger till grund för många av de ställningstaganden som görs i
denna utredning.

KS 2020-05-27 § 86
Beslut i kommunstyrelsen: ”Redovisningen av det särskilda uppdraget om planering för utveckling av boendeplatser för vård- och omsorgsnämndens brukare flyttas fram till mars år 2021.”

Inriktningsbeslut – vidare beslut
Vid varje delmoment i processen för renovering och flyttar kommer det att finnas behov av
ytterligare ställningstaganden och beslut inför budget- och detaljplanering. Utredningens förslag till planering bör därför ses som ett övergripande inriktningsbeslut. I utredningen lyfts
också fram behovet av förberedande markplanering och byggnation för ett nytt särskilt boende
för äldre, med beräknad start av färdig verksamhet omkring 2030.

Renoveringar och ombyggnationer
Renoveringsbehov
Alla förvaltningens särskilda boenden för äldre förutom Lövåsgården (och, naturligtvis,
Dufvegården) är i olika grad i behov av renovering och anpassning. Detta gäller till exempel
renovering av ytskikt, installation av sprinkler eller andra förändringar utifrån brandskyddskrav.
Utifrån KFAB kan framför allt mindre renoveringar pågå samtidigt, men hänsyn behöver tas till
kostnader och budgetprocesser, och till att antalet platser som Vård- och omsorgsförvaltningen
har tillgång till hålls uppe.

Större renoveringar/ombyggnationer
Större renoveringar/ombyggnationer kräver lång tid för utredning, planering och beslut, i vissa
fall upp till två år, och utredningsresurserna bör tillhandahållas av KFAB. Det krävs i vissa fall
stora kostnader för att få fastigheter i skick att hålla över tid, utifrån dagens och framtidens krav
och förutsättningar. Inför varje renovering skall även vidare utredning ske kring om det går att
tillskapa fler platser, genom förtätning eller tillbyggnad.
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Mindre renoveringar (ytskikt, sprinkler, kylanläggningar mm)
Vid mindre renoveringar bör KFAB ha beslut färdiga i början av året innan det år då renoveringsprocessen skall starta, för att kunna upphandla och planera. KFAB framför dock möjligheten att kunna göra omfördelningar utifrån särskilda beslut.

Tomställande av boenden och/eller avdelningar
Att helt tomställa boenden där det är möjligt, gör att processen med renoveringar, ombyggnader och anpassningar kan göras snabbare, och med mindre störningar för de boende under
pågående renovering. Beroende på den aktuella kön till platser kan det göras genom frysning av
platser, det vill säga att ingen ny boende flyttar in när lägenheter blir tomma. I varje enskilt fall
är det en avvägning mellan värdet i tomställande och den stora process en flytt innebär för
brukarna och verksamheten, eller processen med att frysa platser. I något fall, som till exempel
när det gäller installation av kylanläggning på Norrgläntans demensboende, kan det göras utan
tomställande. I de flesta andra fall kräver renoveringar minst tomställande av avdelningar.

Brandskydd
En central förutsättning för processen med boendeplanering är att alla lokaler där vård- och
omsorgsförvaltningen bedriver verksamhet skall anpassas för dagens brandskyddsbestämmelser. För särskilt boende för äldre, oavsett om det rör omvårdnads- eller demensplatser, kräver
man idag vid nybyggnation eller renovering att brandskyddet skall vara enligt klassificeringen
5B. Den tar bland annat hänsyn till att personerna som befinner sig i fastigheten har svårigheter
att på egen hand utrymma vid brand.
Utifrån bedömningen som förvaltningens brand- och säkerhetssamordnare gjorde 2018 innebär detta att nästan samtliga fastigheters brandskydd behöver förbättras. Omfattningen på
åtgärderna som behöver vidtas varierar. Grundkraven som behöver säkerställas är sådant som
utrymningsvägar, brandavskiljning i form av brandcellsgränser samt åtgärder i ventilation och
installation av sprinkleranläggning. Räddningstjänsten, som i slutändan godkänner brandskyddet, kräver att det skall finnas en plan för att göra dessa åtgärder. Innan åtgärderna är
genomförda säkerställer vård- och omsorgsförvaltningen brandskyddet med till exempel högre
standardbemanning nattetid.
Brand- och säkerhetssamordnaren gjorde 2018 kostnadsberäkningar tillsammans med KFAB. I
två fall av de verksamheter som tas upp i denna planering blev bedömningarna 2018 att kostnaderna för åtgärder kring brandskydd skulle vara mycket stora, samtidigt som lösningarna inte
blir tillräckligt bra. Därför föreslogs det då att det var bättre att flytta verksamheten som bedrivs
och ersätta den med annan som lokalerna bättre lämpar sig för, alternativt säga upp avtal och
avsluta användningen av fastigheten.

Hygienbestämmelser och smittskydd
Medicinskt ansvarig sjuksköterska tillsammans med hygiensköterska från Regionen följer kontinuerligt upp hygienarbetet i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser och intentioner har förändrats och skärpts över tid. Coronapandemin under 2020 har gjort det än mer tydligt hur centralt hygienarbete och smittskydd är i
vård- och omsorgsförvaltningens arbete. Befintliga lokalerna är inte alltid planerade och byggda
i en tid då kraven innefattade dagens bestämmelser och behov kring hygien och smittskydd,
och detta behöver tas hänsyn till i processen. Det finns exempel på fastigheter där hygienutrymmena är otillräckliga eller svåranvända utifrån dagens krav, och ombyggnationer behöver
göras för att förändra lokalerna så att de blir mer ändamålsenliga. Planering för både hur renoveringar och flyttar skall ske, och hur lokalerna bäst skall utformas för att förbättra smittskyddet, behöver tas hänsyn till i samband med alla renoveringar och ombyggnader.

Andra hänsyn
Under processens gång, med renoveringar och moderniseringar, behöver ett antal ytterligare
hänsyn tas. Framför allt rör det att antalet boendeplatser som vård- och omsorgsförvaltningen
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vid varje givet tillfälle har tillgång till, behöver hållas uppe, samt att brukare skall bo i boenden
med brandskydd enligt gällande brandskyddsbestämmelser.

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre
Boendeformen trygghetsboende är avsedd för äldre som är för friska för särskilt boende för
äldre, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem.
Termen trygghetsboende kom 2008. Sedan 2018 finns också möjligheten, efter en ändring i
socialtjänstlagen, att öppna biståndsbedömda trygghetsboenden. I utredningen finns förslag att
i samband med renovering omvandla det som idag benämns servicehus, det vill säga Igelkotten
hus 1 - 3 samt Pantern Servicehus till biståndsbedömda trygghetsboenden. Detta då den verksamhet som idag bedrivs där överensstämmer bättre med den driftsformen, trots att de som
bor där har beslut om särskilt boende för äldre. Fastigheterna lämpar sig också väl för detta.
Grundtanken med införandet av trygghetsboenden är att säkerställa att det finns bostäder för
äldre med möjlighet till social samvaro. I trygghetsboenden skall det finnas lokaler för gemensamma aktiviteter, utrymmen för gemensamma måltider och social samvaro, möjlighet till
hobby och rekreation. Det skall också finnas personal vissa schemalagda tider varje vardag, som
ska hjälpa till att ordna aktiviteter och social samvaro.
Om hyresgästen behöver hjälp med hemsysslor får denne ansöka om till exempel hemtjänst
eller trygghetslarm som i ordinärt boende, eller köpa hushållsnära tjänster. Till skillnad från särskilda boenden för äldre ingår inte mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Utöver någon form
av aktivitetsvärd finns det inga krav att trygghetsboenden ska tillhandahålla någon service.
Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade.

Medboendeprincipen
Medboendeprincipen handlar om rätten att fortsätta bo tillsammans när man blir äldre. Under
processens gång och som slutmål bör förvaltningen beakta denna, för att säkerställa att dessa
former av boende kan erbjudas.
”Rätten till parboende för äldre gäller i alla former av särskilda boenden, det vill säga även
boenden inriktade på personer med demenssjukdom eller andra speciella inriktningar. Parboende kan verkställas i samma rum eller samma lägenhet eller olika rum eller lägenheter
under förutsättning att makarna upplever sig sammanbo. Vidare kan parboende enligt 4 kap. 1
c § Sol även verkställas så att den ene maken bor i särskilt boende och den andra i ett trygghetsboende under förutsättning att båda boendeformerna är belägna i samma byggnad.1”
I dagsläget (tidigt 2021) erbjuds medboende på:


Lövåsgården (omvårdnadsboende + demensboende, parboende)



Igelkotten (servicehus som sammanboende, eller servicehus + demens-/omvårdnadsboende)



Pantern (servicehus + demensboende)



Dufvegården (parboende på omvårdnadsboende)



Furuliden (parboende på omvårdnadsboende)

Kö till särskilt boende äldre och servicehus
Kön till vård- och omsorgsförvaltningens boenden med platser för äldre skiftar och under
processens gång bevakas den av utredare och boendesamordnare. Under en period under
2010-talet var det kö till servicehusen, och under en längre period 2015 - 2019 har det funnits kö
till demensplatser. Efter att hela Strandgården omvandlats till demensplatser 2018 har kön
minskat, men det finns i dagsläget tecken på att denna kö återigen ökar. Nationell och regional

Rätten att fortsätta bo tillsammans i ett äldreboende - Vägledning för tillämpning av
socialtjänst- och hyreslagstiftningen, Socialstyrelsen (2013)
1
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statistik pekar mot att det största behovet fortsatt kommer att vara av platser med demensinriktning.

Alternativa användningsområden
Alternativa användningsområden för fastigheterna har belysts under utredningen kring boendeplanen, i arbetsgrupper, ledningsgrupper i samråd med KFAB. Behovet av platser för särskilt
boende under processens gång och i framtiden har oftast vägt tyngre än de förslag som framkommit. Där alternativa användningsområden är aktuella tas de upp i utredningen.

Att flytta tillbaka efter renovering
I de fall brukare flyttar till ett annat boende i samband med renovering eller omvandling av verksamhet, föreslår utredningen att dessa brukare sedan bor kvar där. Flyttkedjan innebär att
brukare alltid flyttar till nyrenoverade verksamheter. Om enskilda brukare ändå önskar flytta
tillbaka efter renovering så kan detta ordnas utifrån individuella önskemål.
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Steg 1 (2019 - 2020)
Steg 1 i renoveringskedjan möjliggjordes i och med Dufvegårdens öppnande i januari 2021, med
96 platser. Under 2020 togs ett inriktningsbeslut (KS/2020:183) kring att samtliga 56 brukare
från Strandgården SÄBO skulle flytta till Dufvegården i samband med Dufvegårdens öppnande
vid årsskiftet 2020 - 2021. Sedan följs dessa av samtliga brukare på Furuliden senare under
2021. Detta har krävt frysning av ett mindre antal platser på Furuliden.
Dufvegården är inte ett renodlat demensboende. Möjligheter finns att anpassa avdelningarna
för att bättre kunna arbeta med äldre med demensproblematik. Sett framåt kommer
Dufvegårdens inriktning dock att vara vårdboende.
Brukare och personal på det särskilda boende för äldre på Malmgården i Sköldinge, med ursprungligen 14 platser, har under 2019 - 2020 flyttats till andra verksamheter. Lokalerna kan
därmed omvandlas till trygghetsboende för äldre i KFAB:s regi enligt beslut i kommunstyrelsen
(KS 2020:183).
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Steg 2 (2021 - 2022)
Renovering av Strandgården under 2021
I dagsläget finns 56 platser med demensinriktning, fördelat på sju avdelningar. I förslaget blir
detta 48 platser med demensinriktning på sex avdelningar, samt 6 platser gruppbostad LSS med
inriktning äldre.
Lokalerna lämpar sig för att brukare med kognitiv svikt skall kunna få god omvårdnad där, och
hela boendet har redan omvandlats till boende med demensinriktning under 2018. Saker som
behöver åtgärdas är installation av sprinkleranläggning, eventuell förbättring av utrymningsvägar, att man ser över hygienkraven, samt installerar kylanläggning.


KFAB gör upphandling, för att kunna påbörja arbetet 2021-03-01. Planering för renoveringen pågår. I upphandlingen planeras för att renoveringen skall vara klar sista oktober
2021.



Vård- och omsorgsförvaltningens förslag är att en gruppbostad LSS för äldre brukare
planeras in på bottenvåningen på den del av huskroppen som har egen entré. En avdelning blir alltså äldreboende LSS med 6 platser. Ett stort behov finns av denna typ av
boende. Ansvarig på verksamhetsområde Funktionsstöd ges i uppdrag att ansöka om tillstånd för att bedriva gruppbostad i denna form snarast. Projektledare från KFAB samt utredare med fastighetsansvar från VOF återkommer med tydligare underlag.



Övriga kvarvarande 48 platser återgår till att bli demensplatser igen. Buffertplatser för
andra renoveringar kan dock vara vårdboendeplatser kortare perioder.



Cafédelen anpassas till dagverksamhet och Furukällans dagverksamhet flyttar dit.



Pantern SÄBO med 16 platser med demensinriktning flyttar till Strandgården.



Norrgläntan SÄBO, två av husen (16 platser med demensinriktning) flyttar till
Strandgården.



Kvarvarande 16 platser används för att hantera befintlig kö till demensplatser.

Renovering/ombyggnad av Furuliden under 2021 - 2022
I dagsläget har Furuliden 52 platser på 48 lägenheter. En preliminär översyn beräknar till ca 70
platser efter renovering och ombyggnad i befintlig fastighet.
Brukarna på Furuliden flyttar till Dufvegården efter sommaren 2021. Det särskilda boendet
Furuliden kan åtgärdas utifrån brandskyddssynpunkt enligt brandskyddsinventeringen, men det
finns ett stort allmänt renoveringsbehov. Det finns också stora utvecklingsmöjligheter utifrån
hur Furuliden är byggt, att tillskapa fler platser och skapa bättre förutsättningar för god omvårdnad. I dag har boendet till exempel långa korridorer, där brukarna inte ser personalen. De
gemensamhetsutrymmen som finns tjänar även som entré, och används för att ta emot leveranser till boendet. Besökare kliver rakt in på avdelningarna vilket är en nackdel ur smittskyddssynpunkt. Furuliden är däremot naturskönt beläget. Det ligger dock vid en riksväg, och det är
värt att beakta säkerhetsaspekten för personer med kognitiv svikt som behöver ha möjlighet att
kunna vistas utomhus. När Furuliden är färdigställt öppnar detta upp för fortsatta steg i flyttkedjan.


Furuliden kvarstår som SÄBO. Vård- och omsorgsförvaltningens utredning, i samråd med
KFAB, föreslår att en förhållandevis omfattande renovering/ombyggnad görs för att bättre
svara mot dagens behov på särskilt boende för äldre, vilket kräver förändringar i byggnaden, till exempel med flytt av väggar.



KFAB tar fram budgetunderlag till februari 2021 för att kunna påbörja processen.
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KFAB kan påbörja ombyggnad/renovering från det att Furuliden tomställs, i november
2021. Projektledare från KFAB finns från och med december 2020. KFAB tar in arkitekt/konsult som ger ett tydligare underlag för detaljplanering och förslag.



Vid renovering tillskapas ytterligare platser där till exempel demensavdelning(ar) byggs i
markplan. Ett första underlag som tagits fram av enhetschef och fastighetsansvarig pekar
mot att det går att utöka med ca 20 platser.



Ombyggnad/renovering beräknas pågå under hela 2022, med nyinflyttning under början
av 2023.



Ett inriktningsbeslut kan tas till om ytterligare platser skall skapas via någon form av tillbyggnad (nu eller senare). Detta till exempel utifrån alternativet som rör tomten där
”Gamla Skogsbrynet” är beläget i anslutning till Furuliden.



Socialpsykiatrins verksamhet Skogsbrynet med 9 platser i bottenplan på Furuliden
kommer att behöva alternativa lokaler under hela eller delar av byggtiden på grund av
stora störningar som påverkar de boende, samt att byggprocessen kan förkortas/förenklas om Furuliden tomställs helt.



Furukällans dagverksamhet flyttar till Strandgården.

Renovering av Norrgläntan (Kommunens demenscentrum) slutet av
2021 och början av 2022
I dagsläget 32 demensplatser och 8 korttidsplatser med inriktning demens, fördelat på fem hus.
Ingen förändring av antal platser planeras.
Norrgläntan SÄBO är kommunens demenscentrum och lokalerna lämpar sig väl för detta. Renovering som behövs är installation av kylanläggning samt ändringar i ventilation utifrån detta,
samt renovering av ytskikt/golv mm. Då det är en mindre renovering finns det fördelar att
komma igång med denna, och göra installation av kylanläggning samtidigt.


Budget och planering för att utföra installation av kylanläggning finns.



Installation av kylanläggning/ventilation kan klara sig utan tomställande av avdelningar,
däremot inte vid renovering av ytskikt/golv.



Utredningen föreslår att två hus/avdelningar tomställs i taget. De första två husen som
skall renoveras tomställs genom att brukarna flyttar till Strandgården. Det är lämpligt att
flytta korttidsavdelningen (B-huset) samt en avdelning till dit i första skedet.



Alternativt, beroende på aktuell kö till demensplatser, fryses platser på endast en avdelning, till exempel korttidsavdelningen, i ett tidigt skede. Nya brukare erbjuds istället
boende på Strandgården från och med november 2021 (eller Lövåsgården), för att säkerställa att renovering kan påbörjas till början av 2022.



Övrig renovering sker genom att brukare flyttas internt på Norrgläntan vartefter avdelningar är färdigrenoverade. Vid slutförd renovering finns då 8 eller 16 nyrenoverade
tomma platser för kö samt eventuellt tomställande av Vallgården eller Igelkotten hus 4
demensavdelningar.



KFAB behöver beslut för att kunna upphandla inför renovering 2022.

Renovering av Pantern SÄBO
I dagsläget finns 16 platser med demensinriktning, fördelat på två våningar på det särskilda
boendet för äldre Pantern. I samma huskropp finns även Pantern servicehus, och på bottenvåningen finns ett antal lägenheter som används bland annat av extern personlig assistans och
andra hyresgäster.
I utredningen kring brandskydd och andra faktorer som gjordes 2018 framhölls att den del som
idag används som demensboende i framtiden endast ”går att använda som boende för personer
som har egen förmåga att sätta sig i säkerhet, förutsatt att sprinkler installeras och att brand10 (14)

cellsindelningen förbättras”. Man bedömde då att det inte är rimligt att genomföra ombyggnad
och förändring i den omfattning som krävs för att uppfylla brandskyddslagstiftningen för
omvårdnads- eller demensboende (5B). Utifrån diskussioner med KFAB skulle detta dessutom
antagligen innebära att minst en lägenhet upptas av nya utrymningsvägar. Under utredningen
har alternativa förslag framkommit, som innebär att lokalerna för Pantern SÄBO istället skall
användas som särskilt boende inom socialpsykiatrin för att möta behovet av platser inom den
verksamheten.


Utredningen föreslår att de två avdelningarna flyttar till Strandgården. Då avdelningarna är
demensavdelningar och Strandgården är avsett som demensboende är detta en lämplig
lösning.



Pantern SÄBO omvandlas istället till särskilt boende inom vård- och omsorgsförvaltningens
verksamhet Socialpsykiatrin.



Inför flytt till Strandgården så behöver KFAB beslut för att kunna upphandla renovering för
ytrenoveringar samt sprinkler och utrymningsvägar.



KFAB kan påbörja renovering när avdelningarna har flyttat till Strandgården, med början
2022.
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Steg 3 (2023 - 2025)
Renovering/utbyggnad av Vallgården
I dagsläget 22 platser, 15 med inriktning omvårdnad och 7 med demensinriktning. Efter
ombyggnad minst 26 platser.
Detta boende i Valla har behov av montering av sprinklersystem för att uppnå fullgott brandskydd, samt renovering av ytskikt och golv. För Vallgårdens del bedöms det preliminärt att det
även finns möjlighet att skapa fler lägenheter utifrån att planera om och förtäta befintlig byggnad. Det går att uppfylla hygienkraven utan större ombyggnader, och det finns redan spoldesinfektorer installerade på boendet. Att prioritera Vallgården i detta skede betyder att kommunplanens mål kring ytterområdena säkerställs.


Utifrån en första bedömning: Lokaler och förråd där man kan tillskapa ca 4 nya platser.
När KFAB projekterar inför Furulidens ombyggnad under 2021 så projekterar samma konsult även Vallgården, och även om det går att utöka med fler platser än 4 genom ytterligare förtätning och/eller tillbyggnad.



KFAB behöver beslut och inriktning för budgetplanering och upphandling. Renovering
påbörjas 2023.



Vid större ombyggnad kan Vallgården behöva tomställas helt, vid mindre renovering tomställande av avdelningar. Platser på Furuliden och Norrgläntan kan då användas för
tomställning.

Planering för Igelkotten Hus 4 (omvårdnads- och demensboende samt
socialpsykiatri)
I dagsläget 27 platser fördelat på tre avdelningar, 18 omvårdnadsplatser och 9 demensplatser. I
huset finns även socialpsykiatrins särskilda boende Viljan med 8 platser.
Hus 4 uppfyller enligt tidigare utredning 2018 inte grundläggande krav på byggnadstekniskt
brandskydd för vård-och demensboende vilket gör att alternativa användningsområden
behöver beaktas. Det bedömdes då heller inte rimligt att kunna genomföra ombyggnad och förändring i den omfattning som krävs för att uppfylla nuvarande brandskyddslagstiftning. Hus 4
går att använda som boende för personer som har egen förmåga att sätta sig i säkerhet under
förutsättning att sprinkler installeras och att brandcellsindelningen förbättras. Verksamheter
som avdelningen för socialpsykiatrin skulle därför kunna bedrivas under förutsättning att de
som bor där kan gå i spiraltrappan. Förslag på lösningar som finns måste godkännas av räddningstjänsten.
Ett tydligare underlag behövs för att driva Hus 4 vidare som särskilt boende för äldre, och klarlägga vilka större förändringar som krävs. Utredningen föreslår att uppdrag ges till KFAB att ta
fram en brandutredning för att beräkna kostnaderna för att förändra fastigheten så att brandskyddsbestämmelser uppfylls (sprinkler mm), samt övrig renovering. I detta behöver även
hygienutrymmena beaktas för att kunna uppfylla högre krav, såsom större och lättillgängligare
utrymmen och diskdesinfektorer i lokalerna.


Beslut kring fortsatt användning som SÄBO utifrån tydligare brandskyddsutredning krävs.



Brukarna flyttar till Furuliden, som då är färdigställt, inför inledning av renovering.
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Planering för omvandling/renovering av Igelkotten hus 1-3 (Servicehuset)
I dagsläget finns 84 servicelägenheter fördelat på tre hus med 28 lägenheter. En lägenhet
används för närvarande som avlastningslägenhet av verksamhetsområdet funktionsstöd.
Brukarna som bor i lägenheterna har beslut om särskilt boende för äldre, men omvårdnaden
utförs som hemtjänst med omvårdnads- och serviceinsatser.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår omvandling av Igelkotten hus 1-3 till biståndsbedömt
trygghetsboende för äldre, i samband med renovering av fastigheterna. Detta behöver utredas
vidare för hur det praktiska förfarandet skall gå till. Detta både utifrån myndighetsperspektiv
och med en tydligare brandutredning se hur detta överensstämmer med brandskyddsbestämmelserna samt exakt vilka förändringar som behöver göras. Installation av sprinkler
behövs. Det finns skäl att inte omvandla hela Igelkotten hus 1-3 till omvårdnads- eller demensboende enligt särskilt boende för äldre, utifrån hur lokalerna är utformade och att verksamheten idag i praktiken är ett trygghetsboende, men där brukarna har beslut om särskilt boende.
Stora förändringar skulle krävas, till exempel med högre brandskydd, kök och gemensamhetsytor på avdelningarna. Samma frågor kring brandskydd och utrymningsvägar uppstår som i Hus
4.
De nuvarande boendes beslut (särskilt boende för äldre) kan inte ändras, och många av de som
bor på Igelkotten hus 1-3 idag skulle inte heller vara aktuella för beslut om trygghetsboende.
Individuellt val för brukare kan dock ske om man önskar och klarar kvarboende på trygghetsboende. Utredningen föreslår att brukarna på Igelkotten hus 1-3 flyttas till Furuliden när det är
färdigställt. Detta kommer att behöva göras stegvis, till exempel hus för hus, under en längre
period, för att kunna göra en övergång till biståndsbedömt trygghetsboende med beslut.
Omvandlingsprocessen skulle innebära att antalet platser för särskilt boende äldre skulle se ut
att minska i statistiken. I praktiken skulle det dock innebära en mer rättvisande bild utifrån den
verksamhet som bedrivs på Igelkotten Hus 1-3. Vård- och omsorgsförvaltningen ser behovet av
biståndsbedömt trygghetsboende som en tydlig form av mellanboende. Boende på biståndsbedömt trygghetsboende kan sedan flytta vidare till särskilt boende för äldre när behoven ökar,
utifrån ny individuell behovsbedömning.
Vård- och omsorgsförvaltningen ser att det skulle finnas en vinst i att omvandla Igelkotten
Servicehus till biståndsbedömt trygghetsboende. Det skulle i så fall innebära ett stort antal nyrenoverade lägenheter ytterligare anpassade till biståndsbedömt trygghetsboende, som stegvis
blir tillgängliga.

Projektering för nybyggnation av Särskilt boende för äldre
Projektering för nytt Särskilt boende för äldre med planerad inflyttning omkring 2030 bör starta
under steg 3, och detta bör finnas med i kommunens markplanering även tidigare.
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Steg 4 (2026 - 2028)
Planering för renovering/omvandling av Pantern Servicehus
I dagsläget finns 26 servicelägenheter i huset som också inrymmer Pantern SÄBO. Brukarna
som bor i lägenheterna har beslut om särskilt boende för äldre, men omvårdnaden utförs som
hemtjänst med omvårdnads- och serviceinsatser.
Utredningen från 2018 bedömer att ”lägenheterna i dagsläget inte lämpar sig för behovsprövat
boende utan uppfyller endast kraven från Boverket motsvarande verksamhetsklass 3 (ordinärt
boende). För att kunna ha ett samlat boende för äldre så behöver brandskyddet stärkas upp,
kanske inte upp till nivån för ett vårdboende, men åtgärder behöver vidtas”.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att även Pantern Servicehus omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende för äldre i samband med renovering, och att samma förändringar
görs som för Igelkotten hus 1 - 3 ovan.
Vid denna tidpunkt är det svårt att säga exakt hur eventuella omflyttningar skall ske, beroende
på aktuell kö och på att olika renoveringar blir klara löpande. Då brukarna har beslut om särskilt
boende är det lämpligt att dessa flyttar till det nyrenoverade Igelkotten Hus 4. Om personer
önskar och kan fortsatt bo i någon form av trygghetsboende kan platser på Igelkotten Trygghetsboende erbjudas.

Planering för renovering av Almgården
27 platser, fördelat på 19 vårdboendeplatser och 8 demensplatser, samt en korttidsplats.
Almgårdens särskilda boende i Julita kvarstår som särskilt boende för äldre. Fastigheten
bedöms lämplig för den verksamhet som bedrivs. Arbetsmiljön är tillfredställande även om det
finns utrymme för förbättringar. Till exempel så behöver fortsatt utbyggnad av taklyftar ske.
Fastigheten erbjuder flexibilitet avseende vilken verksamhet som kan bedrivas. Behov av åtgärder finns, där det mest akuta bedöms vara att säkerställa brandskyddet och nöddrift. Åtgärder
bedöms som möjliga och rimliga. Fastigheten bedöms vara tillgänglig och frångänglig. Under
2016 renoverades delar av Almgården.

Planering för renovering/ombyggnad av Yngaregården
I dagsläget finns 15 platser på Yngaregården, fördelat på 7 demensplatser och 7 omvårdnadsplatser samt en korttidsplats.
Fem platser frystes på Yngaregården under 2019, utifrån brandsäkerhetsbestämmelserna och
brister i utrymningsvägar som fanns från den nu frysta avdelningen. Dessutom omvandlades en
avdelning till demensplatser. Renoveringsbehovet på enheten rör sig om ytskikt och allmänna
renoveringar. Även här bör göras översyn för möjlighet att tillskapa fler platser. Möjligheten har
lyfts att flytta kontor och andra utrymmen till den nu frysta avdelningen, för att på så sätt skapa
boendeplatser där kontor och personalutrymmen finns idag.
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STEG 1 (Stegen är ungefär två-årsperioder) 2019-2020

STEG 2, 2021-2022

Strandgården renoveras

Norrgläntan renoveras->
Furuliden renoveras, ombyggnad ev tillbyggnad->

Strandgården töms inför renovering:
Flytt sker till Dufvegården.

Pantern SÄBO renoveras ->

Strandgården
56 platser
Allmänt renoveringsbehov, ytskikt,
målning, ventilation, kylanläggning

Strandgården i drift efter renovering, 48 demensplatser på 6 avdelningar samt
gruppbostad LSS äldre 6 platser

Från Pantern SÄBO
8 demensplatser

Från Pantern SÄBO
8 demensplatser

Från Norrgläntan
Korttids demens
8 platser

Från Norrgläntan
Demens
8 platser

Dufvegården i drift, 96 platser (8X12)

Malmgården – Omvandling
till trygghetsboende.
Nettoantal platser som
minskar totalt: -14 platser.

Strandgården SÄBO
8 platser

Från Strandgården, ~56
brukare flyttar in på
Dufvegården
Från Furuliden, ca 40 brukare
flyttar in på Dufvegården

Strandgården SÄBO
8 platser

Strandgården SÄBO
8 platser

Gruppbostad äldre
LSS:
6 platser +jourrum
och bas

Furukällan
dagverksamhet för
äldre

Pantern SÄBO Demens, töms under renovering
genom flytt till Strandgården

Furuliden töms inför renovering. Flytt sker till

Pantern SÄBO
16 platser
Renoveringsbehov, uppfyller ej brandskydd, hygienkrav, för
litet för att drivas effektivt som SÄBO

Dufvegården. Renoveringen går fortare om hela huset
är tömt ink Skogsbrynet.

Furuliden
52 platser (48 lägenheter, dubletter)
49 platser går att använda idag.
Renoveringsbehov ytskikt,
lokalernas utformning, skapa
brandceller mm. ”Renoveringstid
mer än ett år.”

”Nya Skogsbrynet”
9 platser

Norrgläntan: 40 platser, Ytrenovering, golv. Installera
kylanläggning, sprinklers
1 eller 2 avdelningar (hus) tomställs genom flytt till
Strandgården, i övrigt intern flytt mellan husen

Furukällan
dagverksamhet för
äldre

Norrgläntan
KORTTIDS
8 demensplatser

Norrgläntan
32 demensplatser

För varje steg i processen beaktas om fler platser kan tillskapas på befintliga verksamheter, brandskydd, samt hygienutrymmen
uppdateras efter dagens förutsättningar och lagkrav.

STEG 3, 2023-2025

STEG 4, 2026-2028

-> Furuliden färdigställs

Igelkotten hus 4 renoveras/byggs om ->
Yngaregården renoveras

Vallgården renoveras/ombyggnation förtätning/utökning av platser

Igelkotten hus 1-3 Renovering och omvandling till biståndsbedömt trygghetsboende (ett hus per år?)->

Vallgården renoveras, 22 platser,
ytskiktsrenovering mm, samt
tillskapande av fler platser
Vallgården
omvårdnad
15 platser

Vallgården Demens
7 platser

Yngaregården: 15 platser, fler
platser kan tillskapas, renovering
ytskikt

Pantern Socialpsykiatri i drift efter renovering,
ca 14 platser, beroende på
brandskyddslösningar

Pantern
Socialpsykiatri

Pantern
Socialpsykiatri

Yngaregården
7 platser

Korttidsplats(er)
Socialpsykiatri

Yngaregården
7 platser Demens

Yngaregården 1
korttidsplats

Almgården
omvårdnad
19 platser

Furuliden i drift efter renovering, ca 70 platser ev fler med
tillbyggnad
Från Igelkotten hus 4
18 omvårdnadsplatser

”Nya Skogsbrynet”
Socialpsykiatri
9 platser.
Återanvänds efter
renovering som
socialpsyk eller
demensavd

Igelkotten Hus 4 töms , 27 platser
Renoveringsbehov, uppfyller ej brandskydd, hygienkrav

Från Vallgården efter behov
15 platser

(Exempel): Från Igelkotten
hus 1-3
28 omvårdnadsplatser

Furuliden
Ca 9 platser

Norrgläntan i full drift
efter renovering: 40
platser, varav 8 eller 16 är
lediga vid färdigställande
Norrgläntan
32 demensplatser
(Vid behov från
Vallgården demens)

Norrgläntan KORTTIDS
8 demensplatser

Igelkotten Hus 4 i drift efter renovering ,
27 SÄBO-platser beroende på
brandskydd/behov inom Socialpsykiatrin
Igelkotten SÄBO (Hus 4)
9 platser

Igelkotten SÄBO (Hus 4)
9 platser

Almgården renoveras, ca 26
platser

Igelkotten SÄBO (Hus 4)
9 demensplatser

Viljan Socialpsykiatri?
(Igelkotten Hus 4 vån 2)
8 platser

Almgården Demens
7 platser

Vallgården i drift efter
renovering/ombyggnad, ca 26
platser

Vallgården
omvårdnad
19 platser

Vallgården Demens
7 platser

IGELKOTTEN SERVICEHUS. 84 platser. Omvandling
till Biståndsbedömt trygghetsboende i flera steg.
Pantern Servicehus 26 platser. Omvandla till
trygghetsboende med beslut vid renovering.

Igelkotten SÄBO (Hus 4)
9 platser

Igelkotten SÄBO (Hus 4)
9 platser

Igelkotten SÄBO (Hus 4)
9 demensplatser

Viljan Socialpsykiatri
(Igelkotten Hus 4 vån 2)
8 platser

IGELKOTTEN HUS 1
28
servicelägenheter

IGELKOTTEN HUS 2
28
servicelägenheter

IGELKOTTEN HUS 3
28
servicelägenheter

Projektering av nytt SÄBO inleds, planerad driftsstart omkring 2030

Exakta flyttar för dessa steg är beroende på ett flertal mindre beslut som tas under processens gång. Till exempel om det skall tillskapas demensavdelningar på Furuliden i
markplan, samt hur processen för Vallgården och Igelkotten hus 1-3 ska se ut.

Pantern Servicehus
26 lägenheter

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-04-20

Nämndadministration

KS/2021:103 - 622

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Återrapportering av särskilt uppdrag -Utreda möjlighet
till förbättring av barns språkliga miljö genom stöd till
föräldrar
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger återrapporteringen av det särskilda uppdraget till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
I Kommunplanen 2019–2022 under kapitel ”En stark och trygg skola för bättre kunskaper”
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Utredning-Att förbättra barns språkliga miljö genom
stöd till föräldrar
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner utredningen och skickar den vidare till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
I Kommunplanen 2019–2022 under kapitel ”En stark och trygg skola för bättre
kunskaper” anges ett särskilt uppdrag till bildningsnämnden. Detta uppdrag syftar till att
utreda möjlighet till förbättring av barns språkliga miljö. I uppdraget ingår att kartlägga
de insatser som görs idag och vilka effekter som framkommer av dem. I
utredningsuppdraget ingår även omvärldsbevakning samt förslag till framtida insatser.
Som framgår av läroplansutdragen i rapporten är utbildning och undervisningen
förskolans respektive skolans ansvar, men pedagogerna ska också samverka med
hemmen för att stödja barnens utveckling. Forskning visar att barns språkutveckling
påverkas av den språkliga miljö de växer upp i och att föräldrarnas utbildningsnivå är en
faktor som påverkar i vilken omfattning de språkstimulerar sina barn.
Huvudmannen ger i nuläget, genom Annika Mindedal i rollen som språkutvecklare och
lektor, främst stöd till pedagoger i förskola och skola i syfte att stärka ett
språkutvecklande förhållningssätt i den dagliga undervisningen i alla verksamheter och
ämnen. På kommunens samtliga förskolor finns bibliotek och de ger också föräldrarna
möjlighet att låna hem böcker på olika språk. Två bibliotekarier är anställda på deltid för
att inspirera och stötta förskolepedagogerna. Även samtliga skolor har bibliotek, i
enlighet med 2 kap. 36 § i Skollagen, med en bibliotekarie knuten till varje skola.
Data till utredningen har samlats in genom en enkät till pedagoger i Sörmland, främst
Katrineholms kommun samt några andra kommuner i landet. Resultatet visar att
pedagoger i Katrineholms kommun ger stöd till föräldrarna på olika sätt, men att
gensvaret varierar. Positiva effekter av stödet framkommer, men de uppfattas till
övervägande del små eller inga. Utredarens slutsats är att en språksatsning behövs i
kommunen. Satsningen leds av språkutvecklaren (tillika utredaren) och bör innefatta
relevant stöd till rektorerna och i förlängningen till pedagogerna på ett systematiskt sätt.
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1. Bakgrund
I Kommunplanen 2019-2022 under kapitel ”En stark och trygg skola för bättre kunskaper”
anges ett särskilt uppdrag till bildningsnämnden. Detta uppdrag syftar till att utreda
möjlighet till förbättring av barns språkliga miljö. I uppdraget ingår att kartlägga de
insatser som görs idag och vilka effekter som framkommer av dem. I
utredningsuppdraget ingår även omvärldsbevakning samt förslag till framtida insatser.
Begreppet föräldrar används genomgående i rapporten, då den formuleringen används i
kommunplanen, medan de benämns vårdnadshavare i läroplanerna. Begreppet barn
syftar på barn i ålder 1 – 9 år (förskola – årskurs 3). Begreppet pedagoger inkluderar all
personal som arbetar med elevernas språk- och kunskapsutveckling (exempelvis
barnskötare, förskollärare, grundskollärare och bibliotekarier).
Som framgår av läroplansutdragen i kapitel 3 är utbildning och undervisningen förskolans
respektive skolans ansvar, men pedagogerna ska också samverka med hemmen för att
stödja barnens utveckling. Forskning visar, vilket framgår i kapitel 3, att barns
språkutveckling påverkas av den språkliga miljö de växer upp i och att föräldrarnas
utbildningsnivå är en faktor som påverkar i vilken omfattning de språkstimulerar sina
barn.
Huvudmannen ger, genom Annika Mindedal i rollen som språkutvecklare och lektor,
främst stöd till pedagoger i förskola och skola i syfte att stärka ett språkutvecklande
förhållningssätt i den dagliga undervisningen i alla verksamheter och ämnen.
Språkutvecklaren har även lett föräldramöten på förskolor tillsammans med
bibliotekarier. Syftet har varit att belysa vikten av högläsning och samtal tillsammans med
sina barn, samt visa exempel på hur föräldrarna konkret kan gå tillväga i hemmet. På
kommunens samtliga förskolor finns bibliotek och de ger också föräldrarna möjlighet att
låna hem böcker på olika språk. Två bibliotekarer är anställda på deltid för att inspirera
och stötta förskolepedagogerna. Även samtliga skolor har bibliotek, i enlighet med 2 kap.
36 § i Skollagen, med en bibliotekarie knuten till varje skola.

Utredningens disposition
Utredningens inleds i kapitel 1 med en bakgrund till uppdraget och en kort beskrivning av
problemområdet. Kapitel 2 redogör för utredningens mål, syfte och frågeställningar. I
kapitel 3 presenteras den teoretiska förankring och tidigare forskning som utredningen
bygger på, följt av utredningens metod i kapitel 4.
I kapitel 5 redogörs för resultatet av insamlat material från Katrineholms kommun, vilket
följs av analys och diskussion av resultatet i kapitel 6 kopplat till tidigare forskning.
Resultatet av omvärldsbevakningen presenteras i kapitel 7 och förslag på adekvata
insatser i kapitel 8. Slutligen följer en referenslista och därefter en bilaga som presenterar
den enkät som använts för att samla in data till utredningen.
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2. Mål och syfte
Utredningen har som mål att kartlägga nuvarande insatser och identifiera adekvata
framtida insatser vilka svarar på det särskilda uppdragets förväntningar gällande
möjligheter att förbättra barns språkliga miljö genom stöd till föräldrar.
Syfte med denna utredning är att identifiera möjligheter för att förbättra barns språkliga
miljö genom stöd till föräldrar, exempelvis genom digitala hjälpmedel. Syftet är i
förlängningen att öka måluppfyllelsen i grundskolan genom att, via pedagogerna, öka
medvetenhet och kunskap hos föräldrarna.

Frågeställningar
Utredningen ämnar besvara följande frågeställningar:
1.
2.
3.
4.

Vilka insatser görs idag för att stötta barns språkliga miljö kopplat till uppdraget i
läroplanerna? Vilket gensvar ges från föräldrarna?
Vilka effekter framkommer av befintliga insatser?
Vilka insatser görs i några andra kommuner?
Vilka insatser bör göras i Katrineholms kommun framöver?

Svaren på fråga 1-2 besvaras och diskuteras i kapitel 5-6. Svaren på fråga 3 besvaras i
kapitel 7, medan svaret på den sista frågan presenteras i kapitel 8 om förslag på
framtida insatser.
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3. Teoriförankring
I följande kapitel redogörs för utredningens teoretiska förankring. I utredningen används
denna teori för att analysera och diskutera resultatet i kapitel 6.
Nedan följer några utdrag ur de båda läroplanernas (för- och grundskola) första del om
värdegrund och uppdrag, samt några exempel från forskning om barns språkliga miljö.

Läroplan för förskolan, Lfö 18
Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i
det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska
kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver
mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är
utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller
varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov
och förutsättningar. (Skolverket, 2018 s.6)
Förskolan ska samarbeta med hemmen för att ge barnen möjlighet att utvecklas efter sina
förutsättningar. Förskolan ska tydliggöra för barnen och barnens vårdnadshavare vilka
mål utbildningen har. Detta är en förutsättning för deras möjlighet till inflytande och
förståelse för förskolans uppdrag. (Skolverket, 2018 s.8)
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga
stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta
tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska
erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom
att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. (Skolverket, 2018
s.8)
Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska
språket och sitt modersmål. (Skolverket, 2018 s.9)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet,
2011 (reviderad 2019)
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. […] Hänsyn ska tas till elevernas olika
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket, 2019
s.6)
Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare. […] Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens
fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen. (Skolverket,
2019 s.7)
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Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att
samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. (Skolverket, 2019 s.7)

Några exempel från forskning om barns språkliga miljö
Det råder stor enighet om att barns uppväxtvillkor och den språkliga miljö barnen vistas i
är avgörande för språkutvecklingen (Bjar & Liberg, 2010; Hagtvet, 2004). Föräldrarnas
utbildningsnivå är en påverkansfaktor där det visar sig att föräldrar med högre utbildning
i större utsträckning språkstimulerar sina barn. Språkstimulans gynnar den verbala
förmågan, vilket kan förebygga läs- och skrivsvårigheter då flertalet barn med läs- och
skrivsvårigheter hade en språkförsening i förskoleåldern (Eneskär, 1984 i Svensson, 2009
s.140). Studier där föräldrar fick information om hur de skulle göra för att språkstimulera
sina barn visar enligt Svensson (2009) att stödet gynnar barnens ordförråd,
meningsbyggnad och språkliga medvetenhet. På längre sikt visade barnen att de i årskurs
3 lyckades bättre än genomsnittet gällande avkodning, läsförståelse, stavning och
skriftligt berättande.
Enligt Hultgren och Johansson (2017) ingår det i förskolans roll att inspirera och motivera
föräldrarna att stötta barnens språkutveckling. Att bygga broar mellan barnens olika
världar är en fördel enligt Fast (2017) och hon menar att det är bra att använda sig av
barnens intressen för att få igång samtal och aktiviteter av olika slag. Svensson (2009)
hänvisar till flera studier som visar ett positivt samband mellan föräldraengagemang och
hur väl barnen lyckades i skolan. ”Ju mer det går att undvika att eleverna upplever hem
och skola som två skilda världar, desto bättre för deras trivsel och skolprestationer.”
(Svensson, 2009 s. 134)
Olika sätt att tala hemma kan få betydelse för hur väl barnen lyckas ta till sig språket i
skolan enligt Svensson (2009). Några barn är vana vid en utvecklad språklig kod, som till
exempel kännetecknas av fullständiga meningar och korrekta grammatiska uttryck samt
att man talar om abstrakta saker som det som hänt eller som kommer att hända. Andra
barn är å andra sidan vana vid det som kallas begränsad språklig kod, som kännetecknas
av mer ofullständiga satser som kräver stöd av det konkreta sammanhanget. Svensson
menar att de barn som har mött en utvecklad språklig kod har ett försprång då det i
skolan krävs ett mer abstrakt språk.
Anett Sundqvist (Sveriges television AB, 200219) är forskare vid Linköpings universitet och
lyfter fram att man som förälder ska tänka på att det är svårare för barn att lära sig via
digitala medier. Det beror på att barn har svårt att översätta det de ser på en skärm till
verkligheten. Enligt hennes forskning tar det längre tid att lära sig ett ord via ett digitalt
media än i verkligenheten. Hon poängterar att det är interaktionen mellan barn och
förälder, alltså turtagandet i samtal, som gör att språket utvecklas. Hur man samtalar, och
vilka frågor man ställer påverkar också barnets språkutveckling enligt Hagtvet (2004). ”Jaoch nej-frågor” ger begränsad stimulans, medan frågor som ”hur” och ”varför” ger
utrymme för mer kreativitet, tänkande och språkstimulering. Frågor som ”vad” och ”vem”
kan vara fördelaktiga när man mer vill fokusera fakta och kunskap.

Nedan presentaras tillvägagångssättet för datainsamling med syftet att utreda hur
pedagoger inom förskola och skola i Katrineholms kommun, samt några andra
kommuner, inspirerar och motiverar föräldrarna att stötta sina barns språkutveckling.

6 (20)

4. Metod
Undersökningen bygger på empiriskt underlag med syftet att beskriva nuläge och
möjligheter till förbättring av barns språkliga miljöer genom stöd till föräldrar. I kapitlet
redovisas metod för datainsamling, urval och analys.

Datainsamling
Metoden för att samla in empirin är både kvantitativ och kvalitativ och skedde i form av
enkätundersökning samt omvärldbevakning. Metodvalet är lämpligt då utredningen
syftar till att få en djupare förståelse för pedagogers uppfattningar kring barns språkliga
miljöer och det stöd till föräldrar som ges inom området idag.
Enkäten är gjord i det webbaserade programmet esMaker. Fördelen med en
enkätundersökning är att många respondenter kan nås på kort tid och att enkätsvaren
går fortare att administrera och sammanställa än intervjusvar, vilka behöver
transkriberas för att kunna analyseras. Nackdelen med en enkätundersökning är att
frågorna ska tolkas av respondenten och inga följdfrågor kan ställas av intervjuaren.
Frågorna i enkäter tenderar också att bli mer slutna jämfört med intervjuer, men å andra
sida får alla samma frågor och de kan besvaras när det passar respondenten (Bryman,
2015).
Samtyckeskravet och konfidentialitetkravet (Bryman, 2015) uppfylldes genom att
deltagandet var frivilligt och inga personuppgifter samlades in. Informationskravet
tillgodosågs genom att det framgick av utskickat mejl att enkäten skulle utgöra underlag
för en utredning på uppdrag av bildningsförvaltningens ledning samt politiker.

Urval
För att kunna ta fram en nulägesbeskrivning skickades en enkät (se bilagan), med
tillhörande instruktion, ut via mejl i slutet av februari 2020 med slutdatum 17 mars 2020.
Enkäten skickades till språkombud för förskola – årskurs F-6, rektorer för förskola till
årskurs 6, Familjecentralen, och Centrala Elevhälsan i Katrineholms kommun,
bibliotekarier i Katrineholm, Eskilstuna och region Sörmland, NCS (Nationellt centrum för
språk.-, läs- och skrivutveckling) nätverk i Sörmland samt kursmentorer för förskola/F-3
vid Linköpings universitet. Samtliga mottagare ombads att själva besvara enkäten men
också sprida vidare till berörda pedagoger. Denna metod valdes i syfte att samla in ett
tillräckligt stort undersökningsunderlag för att möjliggöra slutssatsdragning.
Urvalet har riktats mot personer som arbetar med barns språkutveckling inom förskola
och skola och som ingår i utredarens kontaktnät. Vilka som faktiskt besvarat enkäten och
vilka som valt att inte göra det går inte att avgöra. Det har heller inte bedömts som
nödvändigt då huvudsyftet är att få en inblick i vad som görs idag. Det antal svar som
inkommit kan anses tillräckligt för utredningens syfte.
Yrkeskategorier som svarat på undersökningen:







Barnskötare/barnskötarbiträde
Förskollärare
Fritidspedagog
Lågstadie-/grundskollärare
Speciallärare/specialpedagog
Rektor
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Bibliotekarie/skolbibliotekarie
Familjestödjare

Totalt erhölls 126 svar, av vilka 99 är från Katrineholms kommun och 27 från andra
kommuner. Respondenterna arbetar med barn i följande åldrar (vara några arbetar med
barn i flera åldrar):




1-3 år: Katrineholms kommun - 48 pedagoger (totalt 57 pedagoger)
4-6 år: Katrineholms kommun - 48 pedagoger (totalt 58 pedagoger)
7-9 år: Katrineholms kommun - 31 pedagoger (totalt 50 pedagoger)

Analys
Huvuddelen av svaren sammanställdes kvantitativt, då programmet esMaker presenterar
enkätsvaren både med antal, procent samt staplar vilket visualiserar resultatet. De
resultaten presenteras i tabellform i kapitel 5 tillsammans med en övergripande
sammanfattning av fritextsvaren.
En fördjupad innehållsanalys utfördes kvalitativt med hjälp av meningskoncentrering för
att på ett strukturerat sätt kunna bearbeta de resultat som framkom av fritextsvaren.
Användandet av meningskoncentrering innebär att utredaren i ett första steg har
bearbetat resultaten för att söka efter liknande meningsenheter i respondenternas svar. I
ett andra skede har olika nyckelord som ofta förekommer i meningsenheterna
identifierats. Slutligen har dessa nyckelord bildat olika mindre teman. Dessa teman
presenteras och diskuteras i kapitel 6. Kvale och Brinkmann (2014, s. 245 - 246) menar att
meningskoncentrering skapar möjlighet att undersöka om svaren är typiska för alla
informanter eller om de bara är en personlig uppfattning hos en enskild individ.
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5. Resultat Katrineholms
kommun
I detta kapitel presenteras en sammanställning i tabellform av de fyra
huvudfrågeområdena med samtliga svarsalternativ. Till fråga 1 och 2 gavs möjlighet att
markera flera svarsalternativ, vilket också utnyttjades. Svaren från tabellen samt
fritextsvaren sammanfattas övergripande efter varje tabell. En fördjupad analys av
fritextsvaren presenteras och diskuteras i nästa kapitel.

Huvudfrågorna
1.
2.
3.
4.

Hur stöttas föräldrarna att förbättra sina barns språkliga miljö?
Inom vilka områden får föräldrarna stöd?
Vilket gensvar ges från föräldrarna?
Vilka effekter av stödet framkommer och hur visar de sig?

Tabell 1. Hur stöttas föräldrarna att förbättra sina barns språkliga miljö?

Svarsalternativ
Filmer
Föräldramöten
Muntlig information till enskilda föräldrar
Muntlig information till samtliga föräldrar
Skriftlig information till enskilda föräldrar
Skriftlig information till samtliga föräldrar
Workshops
Annat (ange vad):
Total

Antal
9
71
72
52
13
52
3
22
294

%
9,1
71,7
72,7
52,5
13,1
52,5
3,0
22,2
297

Svarsfrekvens 100 % (99/99).

Svaren på fråga 1 visar sammanfattningsvis att:
–

stöd och inspiration mestadels ges vid föräldramöten och genom samtal med
enskilda föräldrar (t.ex. vid utvecklingssamtal)

–

näst vanligast är muntlig eller skriftlig information till samtliga föräldrar (t.ex. vid
Öppet hus och på Lärknuten)

–

filmer och workshops är sällsynta

Fritextsvaren visar att:
–

läsprojekt där föräldrar involveras/inspireras och hemlån av böcker är
exempel på vad som görs.
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Tabell 2. Inom vilka områden får föräldrarna stöd?

Svarsalternativ
Barnen får förbereda läsning eller berättande
hemma
Barnen får visa/berätta hemma om något i
förskola/skola
Hemlån av böcker
Information om/exempel på att använda flera
olika språk (däribland modersmålet)
Information om/exempel på
förstahandserfarenheter och aktiviteter, t.ex.
fysiska aktiviteter ute och inne, biblioteksbesök,
hushållsarbete …
Information om/exempel på gemensamma
måltider
Information om/exempel på högläsning
Information om/exempel på muntligt berättande
Information om/exempel på samtal med barnen
Information om/exempel på skapande som att
rita/måla, filma/fotografera, konstruera, sjunga,
dansa, rimma och ramsa…
Information om/exempel på öppna frågor
Information om/exempel på digitala resurser,
t.ex. program, appar… (vilka?) – se nedan
Annat (ange vad):
Total

Antal
22

%
22,2

25

25,3

75
38

75,8
38,4

22

22,2

11

11,1

72
38
56
33

72,7
38,4
56,6
33,3

14
38

14,1
38,4

7
451

7,1
455,6

Svarsfrekvens 100 % (99/99).

Svaren på fråga 2 visar sammanfattningsvis att:
–

stödet till föräldrarna mest innebär hemlån av böcker och information
om/exempel på högläsning

–

näst vanligast är information om/exempel på samtal med barnen.

De digitala resurser som används är enligt frisvaren:


Polyglutt, Bibblix, Biblio, Legimus, Babblarna, Bornholmsmodellen,
Inläsningstjänst, Lärknuten/PingPong



Bilder/filmer på barnet och/eller aktiviteter.

Tabell 3. Vilket gensvar ges från föräldrarna?

Svarsalternativ
Inget
Litet
Ganska stort
Stort
Total

Antal
10
53
34
2
99

%
10,1
53,5
34,3
2
100

Svarsfrekvens 100 % (99/99).
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Svaren på fråga 3 visar sammanfattningsvis att:


fler än hälften (53,5 %) av pedagogerna anger att gensvaret är litet



endast 2 % anger stort gensvar och 10,1% inget gensvar. 34,3 % anger ganska stort
gensvar.

Det gensvar som ges är enligt frisvaren:
–

muntligt (t.ex. hur det gått hemma), digitalt (t.ex. på PingPong) och/eller
skriftligt (t.ex. kommentarer om läsläxan). Kommentarer om barnets
språkutveckling

–

några föräldrar är positiva, tacksamma för tips och ställer frågor

–

lån av böcker och högläsning hemma – vilket visar ett ökat intresse för
läsning (förskolan), både hos barn och föräldrar

–

mest kontakt kring borttappade böcker

Tabell 4. Vilka effekter av stödet framkommer och hur visar de sig?

Svarsalternativ
Inga
Små
Ganska stora
Stora
Total

Antal
6
49
41
3
99

%
6,1
49,5
41,4
3
100

Svarsfrekvens 100 % (99/99).

De respondenter som ser små eller inga effekter överväger i undersökningen (56 %).
Enligt frisvaren framkommer effekterna genom att barnen visar:


ökat intresse för bilder, skriven text och språkljud



större intresse för böcker, nyfikenhet, läser mer hemma



ökad motivation och lust att lära



vilja att berätta om, återberätta och dramatisera det lästa



förbättring i att hålla en röd tråd vid berättande



ökat ordförråd, mer avancerat språk



ökat tal och språkförståelse, pratar och frågar mer



framsteg i att använda sitt/sina språk



högre läshastighet, läsflyt och läsförståelse



högre måluppfyllelse



inga synliga effekter, svårt att veta, enstaka barn besöker stadsbiblioteket.
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Effekterna framkommer enligt respondenterna genom att föräldrarna:


visar intresse och uppmuntrar barnen



ställer frågor och vill veta mer



visar större medvetenhet om språkets betydelse



gör återkommande besök (troligen åsyftas på bibliotek)



visar ökad förståelse för verksamheten



visar större delaktighet och engagemang



lånar böcker

Det framkommer också att det är svårt att nå och engagera alla föräldrar.
Merparten av pedagogerna beskriver hur de ser effekterna av de insatser som
genomförs. Svaren riktas ibland mot hur effekterna syns hos barnen, ibland hos
föräldrarna, men också hur pedagogerna själva får syn på effekterna.
Några exempel på hur effekterna kan ses i verksamheten. De svarar exempelvis:


Barnen påvisar vad de lärt sig.



De visar tydligt förbättringar av undervisningen.



I barnets språkutveckling samt vid analys/utvärdering av dokumentation.



Utnyttjar de tips och råd vi gett, ställer följdfrågor, deltar i aktiviteter där
språkutveckling finns med och är tillgänglig för barn och vuxen.



I de muntliga samtalen med föräldrar men även i samtal med barn om vad
de har varit med om på förskolan.



Kommunikation med föräldrarna. Föräldrar berättar.



Genom att vara närvarande med barnen, lyssna o ställa öppna frågor.



Genom att vara närvarande med barnen samt att dokumentera med både
bilder och texter.



Närvarande, lyssnande och delaktiga pedagoger.



Kollar av innan och efter, t.ex. med hjälp av blixtord.



Läsning, samtal

En liten del av pedagogerna har dock svårt att kunna se om stödet ger några effekter och hur de
i så fall visar sig. Exempel på citat från frisvaren från de pedagoger som inte ser effekter eller ser
få effekter är:


Vet ej



Svårt att besvara



Inga effekter



Oklart



Eleverna gör inte alltid sina läxor
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6. Resultatanalys och
diskussion
I detta kapitel presenteras och diskuteras den fördjupade analysen av fritextsvaren från
pedagoger i Katrineholms kommun utifrån den meningskoncentrering som beskrevs i
kapitel 4. De resultat som presenterats i kapitel 5 vävs också samman i nedanstående
diskussion.

Hur stöttas föräldrarna att förbättra sina barns språkliga miljö?
De teman som framträder vid analysen är följande:





Läsprojekt
Boklån
Utvecklingssamtal
Inspiration genom föräldrakvällar, bilder från vardagen, inspirerande miljöer,
Lärknuten…

Detta visar att det finns många goda exempel i kommunen och ett flertal olika sätt att
inspirera och stödja föräldrarna. Dels sker det in direktkontakt med föräldrarna,
muntligen eller skriftligen, till exempel vid utvecklingssamtal och genom olika former av
inspiration. Föräldrar får också möjlighet att låna hem böcker, antingen genom böcker på
förskolor eller genom att barnen i förskoleklass – årskurs 3 själva lånar hem böcker. Det
väcker frågan om det finns böcker på de modersmål som talas i barngruppen och hur
personalen stöttar föräldrar som inte behärskar svenska eller som är analfabeter. Bygger
pedagogerna de viktiga broar mellan barnens världar som Fast (2017) lyfter fram? Får
barnen möjligheter att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, vilket Lpfö
18 (Skolverket, 2018) påtalar? Utgår pedagogerna från barnens olika förutsättningar och
behov (Skolverket, 2019)? De frågorna är värda att undersöka vidare.
De läsprojekt som genomförts på några av kommunens förskolor har syftat till att
föräldrarna ska läsa så många böcker som möjligt med (för?) sina barn under en viss
period. Pedagoger vittnar om att det med stor entusiasm hos föräldrar och barn har lästs
många böcker i hemmen, och föräldraengagemang kan påverka barnens skolprestationer
i positiv riktning enligt Svensson (2009). Projektet har också utformats som en tävling
mellan förskolor. Här inställer sig frågan om det finns en risk att föräldrar och barn
fokuserar kvantitet istället för kvalitet. Kan det bli så att barnen inte utmanas vad gäller
innehållet i böckerna och att det språkutvecklande samtalet kortas ner till förmån för att
läsa ytterligare en bok, kanske en kort bok med lite text? Flertalet forskare poängterar
vikten av samtal och interaktion mellan barn och vuxen (t.ex. Hagtvet, 2004; Sundqvist,
Sveriges televison AB, 200219; Svensson, 2009). Även denna fråga är intressant att
fördjupa sig inom framöver. Det vore också av intresse att undersöka om föräldrarna får
stöd i att använda utvecklad språklig kod (Svensson, 2009) och vilken typ av frågor som
gynnar språkutvecklingen (Hagtvet, 2004).
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Inom vilka områden får föräldrarna stöd?
Frisvaren gällde vilka digitala resurser som eventuellt används och de teman som
framträder vid analysen är följande (med klickbara länkar för den som vill veta mer):
Polyglutt (6)
Legimus (6)
Bibblix (4)
Bornholmsmodellen (3)
Babblarna (2)
Biblio (2)
Lärknuten/PingPong (2)









Detta visar att pedagogerna inspirerar till användning av flera olika digitala resurser. Flera
av länkarna har böcker inlästa på olika språk, vilket kan vara en fördel för barn med annat
modersmål. Det kan också vara en fördel för de föräldrar som inte behärskar svenska,
och/eller inte kan läsa på svenska. Det kan gynna den viktiga interaktion flera forskare
lyfter fram (t.ex. Hagtvet, 2004; Sundqvist, Sveriges televison AB, 200219; Svensson, 2009)
och även bygga broar mellan förskola/skola och hemmen. Flera av resurserna kräver
dock att det finns en lärplatta eller dator i hemmet, och några appar kostar också pengar
(exempelvis Polyglutt och Bornholmsmodellen). Barnen i årskurs 1-3 har egna iPads och
har möjlighet att ta hem dem vilket förstås underlättar användningen, men det framgår
inte av enkätsvaren om förskolorna/skolorna lånar ut lärplattor till förskolbarnen.
Att föräldrar i Katrineholm förskolor och skolor får en hel del stöd framgår enligt ovan,
men hur ser det ut med gensvaret från föräldrarna? Detta leder över till nästa fråga.

Vilket gensvar ges från föräldrarna?
Enligt tabell 3 anger 34 % att gensvaret är ganska stort, endast 2 % anger stort gensvar,
medan fler än hälften (närmare 64 %) av pedagogerna att gensvaret är litet eller inget.
Fritextsvaren om vilket gensvar som getts har tematiserats genom meningskoncentrering
och sedan kvantifierats. Den analysen visar följande:




25 % anger inget gensvar
12 % anger positiv återkoppling
50 % anger visat intresse genom att delta på möten och aktiviteter, ställa
frågor, kommentera skriftligt (läxor, pingpong), muntligt vid
utvecklingssamtal och vid lämning och hämtning.

Tabellen visar alltså att gensvaret från hemmet är övervägande svalt, medan de
pedagoger som utvecklat med fritextsvar visar på en mer positiv återkoppling från
föräldrarna. Det kan tolkas som att de som angett stort eller ganska stort gensvar är de
som utvecklat genom ett frisvar. För att närmare förstå vad som ligger bakom svaren
skulle uppföljande intervjuer vara nödvändiga. Viktigt att betänka är också att svaren
bygger på respondenternas skattningar och uppfattningar. Ovanstående kan tolkas som
att kommunikationen mellan förskola/skola och hem kan förbättras, kanske genom att
hitta kanaler för kontinuerlig återkoppling i båda riktningar. Även detta kan vara ett
område att studera närmare framöver.

Vilka effekter framkommer och hur visar de sig?
Enligt tabell 4 överväger de svar som indikerar små eller inga effekter (56 %), 41 % av
pedagogerna ser ganska stora effekter medan endast 3 % ser stora effekter av det stöd
som ges till föräldrarna. Vid alla typer av insatser är det förstås svårt att avgöra vad som
leder till vad, och av den anledningen är det svårt, för att inte säga omöjligt, för
pedagogerna att säga att det är just exempelvis hemlån av böcker som ger effekt på en
enskild elevs läsförmåga. Det pågår också undervisning i skolan och andra aktiviter som
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kan gynna den förmågan. Pedagogerna identifierar dock i fritextsvaren några områden
där de ser att barnen visar tecken på att ha utvecklats. Dessa områden har tematiserats
och visar att:








23 % anger ökad språklig förmåga, till exempel ökat ordförråd, språkförståelse
och berättarförmåga (se punkterna under tabell 4)
14 % anger ökad läsförmåga, till exempel ökat läsintresse, läsflyt och bättre
läsförståelse (se punkterna under tabell 4)
13 % anger ökat intresse hos barnen
7 % anger ökade kunskaper
6 % anger ökat självförtroende
7 % anger ökat intresse hos föräldrarna
17 % ser inga tecken på effekter

De teman som anges är positiva (förutom den sista punkten) och kan tyda på att några
föräldrar stöttas i att använda en utvecklad språklig kod, med mer fullständiga meningar
och korrekta grammatiska uttryck, vilket enligt Svensson (2009) är en fördel för att lyckas i
skolan. Att 23 % ser en ökad språklig förmåga ligger också i linje med de studier som visar
att när föräldrar fick stöd att språkstimulera sina barn gynnade det barnens ordförråd,
meningsbyggnad och språkliga medvetenhet och i förlängningen en förbättrad läs- och
skrivförmåga (Svensson, 2009). Ökad språklig förmåga, läsförmåga samt kunskaper kan
också leda till ökat intresse och självförtroende – och/eller vice versa. I bästa fall bidrar
ökade förmågor till en positiv spiral där förskola/skola samverkar, i enlighet med
läroplanens riktlinjer, och bygger broar mellan barnens olika världar.

Slutsatser
Som angavs i teorikapitlet råder det stor enighet om att barns uppväxtvillkor och den
språkliga miljö barnen vistas i är avgörande för språkutvecklingen. Föräldrarnas
språkstimulering och engagemang spelar en stor roll och påverkar hur det går för barnen
i förskola och skola. Alla pedagoger måste ta sitt ansvar för att tillhandahålla en god
undervisning och se till att barnen når de nationella målen. Detta ingår i pedagogernas
uppdrag, under rektors övergripande ansvar, men ett ömsesidigt stöd förskola/skolahemmen är förstås att eftersträva. I det fallet talar forskning och läroplaner sitt tydliga
språk. Utredningen visar att mycket gott redan görs inom kommunen, men vi kan bli
ännu bättre på flera punkter.
Sammanfattningen av enkätsvaren visar att:


pedagoger i Katrineholms kommun ger stöd till föräldrar på olika sätt



det vanligaste stödet gäller hemlån av böcker och information om högläsning



gensvaret från föräldrarna är till övervägande del litet eller inget



ett flertal positiva effekter framkommer, men det är till övervägande del små
eller inga effekter

Det leder till slutsatsen att en språksatsning skulle kunna förbättra barnens språkliga miljö
i både förskola/skola och i hemmen. För att pedagoger ska kunna utföra sitt uppdrag
behöver rektor skapa rätt förutsättningar. Relevant stöd från centralt håll behöver därför
tillhandahållas rektorerna och i förlängningen även pedagogerna på ett systematiskt sätt.
Hänsyn bör tas till det rådande ekonomiska läget, varpå förslag på insatser så långt som
möjligt bör ges inom befintlig ram.
Innan förslag på vad som kan ingå i en språksatsning ska resultatet av
omvärldsbevakningen presenteras. Det kan ge ett underlag till de avslutande förslagen.
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7. Resultat
omvärldsbevakning
I enlighet med uppdraget har utredaren genomfört omvärldsbevakning på två olika sätt –
dels genom att samla in svar på ovan nämnda frågor från andra kommuner, dels genom
aktiv omvärldsbevakning samt digital sökning efter goda exempel runt om i landet.

Enkätsvaren från andra kommuner
Nedan presenteras en komprimerad sammanfattning av de svar som lämnades från
andra kommuner i samband med undersökningen. Eftersom det inte är så många svar
sammanställs de utan tabeller. De innefattar sammantaget 27 enkätsvar: Eskilstuna (7),
Flen (7), Karlshamn (1), Linköping (1), Norrköping (2), Nyköping (7), Trosa (1), Vingåker (1).

Den stöttning som ges av pedagoger är bland annat enligt kommentarerna:


samarbete med förskolor där föräldrar kan låna hem böcker, evenemang på
biblioteket, information om högläsningens betydelse för språkutvecklingen
(Eskilstuna)



alla pedagoger gör en kartläggning och en språkplan när barnen börjar i
förskolan (Norrköping)



babystunder, sångstunder, BVC-grupper, minibibliotek till förskolor samt
boktips/stöd till förskolepedagoger (Nyköping)



föräldrarna får information om Inläsningstjänst (Flen och Nyköping), Legimus
(Nyköping) och bok som app (Vingåker)

Det gensvar som ges från föräldrar visas, enligt kommentarerna, bland annat genom:
–

besök på biblioteket och boklån, kommentarer muntligt eller via mejl, t.ex.
berättar föräldrar hur barnets läsning utvecklats (Eskilstuna)

–

samtal, Unikum, boklån, att de följer råden, kramar från elever, men ibland visas
inget gensvar (Flen)

–

intresse, nyfikenhet, tacksamhet (Linköping)

–

i samtal under hämtning – lämning, några kommentarer om man ber om det
(Norrköping)

–

många besökare på våra program, boklån, tacksamhet för hjälp och inspiration,
inget om jag inte frågar, positiv feedback, det varierar då några är engagerade
och andra inte, tacksamhet för att eleverna får hem bra och relevanta böcker, via
resultat (Nyköping)

–

att berätta att de haft användning av informationen, läsläxan där föräldrar tagit
till sig information om t.ex. hur de kan samtala om texten (Trosa)

–

positivt gensvar (Vingåker)

De effekter som framkommer är bland annat enligt kommentarerna:
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fler boklån, biblioteksbesök, läsglädje, barnen övar bokstäver/bokstavsljud
hemma, språkbruk, större medvetenhet kring högläsningens effekter (Eskilstuna)



barnen berättar om boklån, fler boklån, ökat ordförråd, snabbare
språkutveckling hos flerspråkiga barn, större fokus på läsläxan, svårt att bedöma
anser någon och utan framsteg blir språket torftigt (Flen)



stort intresse hos föräldrar för hemlån av böcker (Karlshamn)



större delaktighet (Linköping)



barnen blir duktiga på att läsa, svårt att veta (Norrköping)



föräldrar lånar böcker, umgås och deltar i aktiviteter på biblioteket, engagerade
föräldrar och läsande barn och föräldrar, bättre läsflyt, läsförmåga, läslust och
ordförråd, något bättre skrivförmåga, barnen ställer frågor och vill lära sig mer,
ökat läsintresse, större arbetsminne (Nyköping)



eleverna har tränat hemma (Trosa)



fler boklån (Vingåker)

Exempel från riket
Flera satsningar görs nationellt och regionalt för att stötta barns språkutveckling genom
stöd till både pedagoger och föräldrar. Här följer några exempel med tillhörande länkar:
Bokstart är en nationell satsning genom Kulturrådet, som vänder sig till föräldrar och
vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. I
Östersunds kommun har bibliotekarier, inom Bokstartsprojektet, gjort hembesök för att
uppmuntra föräldrarna att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet.
Språkstegen Blekinge Kronoberg är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i
Blekinge och Kronobergs län, och innehåller språkutvecklande och läsfrämjande program
som arrangeras av folkbiblioteket för 0-3-åringar. Det är också ett unikt samarbete mellan
olika professioner, organisationer och politikområden på både lokal och regional nivå.
Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn från 6 månader upp till 3 år
samt till föräldrar och andra vuxna i barnets närhet. Syftet med satsningen är att
inspirera och uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk.
På förskolan Rosen i Malmö har samverkan med föräldrarna fått fart på barnens
språkliga utveckling. Gemensamma språkkvällar och samtal om läsning och litteratur har
gett såväl föräldrar som personal mer kunskap.
Folkbiblioteken i Göteborg tillhandahåller bokpåsar med utvalda böcker som föräldrar
kan låna hem. Föräldrarna inspireras att läsa hög tillsammans med sina barn för att det
ökar ordförrådet och främjar framtida läsförståelse, samtidigt som det blir en mysig
stund som ger möjlighet att prata om tankar kring boken och livet.
I Lunds kommun samarbetar förskolorna med folkbiblioteken och för att skapa
förskolebibliotek och erbjuda språkutvecklande miljöer på förskolan samt stöd till
föräldrarna, t.ex. genom bokpåsar de kan låna hem.
Vad har vi att lära av andra kommuner? Flertalet av exemplen känner vi igen från
Katrineholms kommun, men kanske kan vi titta närmare på de kartläggningar och
språkplaner som görs på förskolorna i Norrköping och satsningen Språkstart som görs i
Halland? Skulle våra bibliotekarier kunna göra hembesök som i Östersund och skulle våra
specialpedagoger, i både förskola och skola, kunna bjuda in till språkkvällar med samtal
om läsning och litteratur? Det är frågor att ta med till den språksatsning utredning
föreslår.
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8. Förslag på insatser
Resultatet indikerar att Katrineholms kommun bör satsa på att systematiskt utbilda och
stödja rektorer och pedagoger inom förskola och skola så att de i sin tur kan ge ännu mer
strukturerat stöd till föräldrar gällande den språkliga miljön i hemmen. Språksatsningen
bör utformas och genomföras i samverkan mellan olika professioner (till exempel
språkutvecklare, central förstelärare, skolledare, bibliotekarier, barnhälsovård,
speciallärare/specialpedagoger och logopeder). Satsningen bör också tydligt kopplas till
det systematiska kvalitetsarbetet (ViSKA) som genomförs i bildningsförvaltningen i
Katrineholms kommun.
För att pedagogerna ska kunna stötta föräldrarna, så att de kan skapa en
språkstimulerande miljö i hemmen, krävs att pedagogerna har både teoretisk kunskap
och praktiska redskap att veta vad de kan göra samt hur. Det stöd som ges behöver också
vara förankrat i forskning och beprövad erfarenhet för att ha potential att verkligen ge
effekt, vilket är kopplat till frågan varför. Pedagogerna kan då på ett professionellt, riktat
och medvetet sätt stötta föräldrarna, som komplement till det språkutvecklande arbete
som dagligen sker inom verksamheten.
En översyn av befintliga resurser visar att bildningsförvaltningen, i samverkan med
Kulturförvaltningen, redan besitter lämplig tvärprofessionell kompetens. Dessa
kompetenser är möjliga att använda inom Språksatsningen och föreslås av utredaren att
användas i följande steg för bästa effekt:
1)

Kommunens språkutvecklare Annika Mindedal leder en grupp, med deltagare från olika
yrkeskategorier, i syfte att skapa en idébank där rektorer och pedagoger kan hämta
inspiration och konkret material. Lämpliga deltagare är central förstelärare i svenska som
andraspråk, bibliotekarie med inriktning mot förskola och skola, specialpedagog med
placering på Barn- och elevhälsan, förskoleklassutvecklare och fritidshemsutvecklare
(klart i april 2021).

2)

Idébanken kopplas till ViSKA som ett stödverktyg i samverkan med kvalitetsstrategen.

3)

Idébanken presenteras muntligen och skriftligen för rektorer och språkombud av
språkutvecklaren (maj 2021).

4)

Språkutvecklaren erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling på individ- och gruppnivå
inom det aktuella området med start i maj 2021.

5)

Språkutvecklaren fungerar som resurs inom ett antal områden så som exempelvis:





Fortbildning om språkutvecklande arbetssätt för pedagoger
Föräldramöten om högläsning, interaktion, förstahandserfarenheter
Föreläsningar för föräldrar och/eller pedagoger
Besök i verksamheten med efterföljande handledning

6)

Rektorerna analyserar förskolans/skolans resultat i ViSKA och använder vid behov
relevanta delar från idébanken, inklusive språkutvecklarens kompetens, för insatser i
syfte att höja måluppfyllelsen (augusti 2021).

7)

Rektorerna gör utvärdering och uppföljning av insatsernas effekter (augusti 2022).

8)

Språkutvecklaren gör utvärdering och uppföljning av insatsernas effekter på aggregerad
nivå (september 2022).

18 (20)

Referenslista
Axelsson, M. (2010). Flerspråkighetsutveckling – ett samspel mellan barn och vuxna.
I K. Rydsjö, F. Hultgren & L. Limberg (red.) Barnen platsen tiden: teorier och
forskning i barnbibliotekets omvärld. Stockholm: Regionbibliotek Stockholm, s. 75-102.
Bjar, L. & Liberg, C. (2010). Språk i sammanhang. I L. Bjar & C. Liberg (red.) Barn
utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur.
Bryman, A. (2015). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.
Fast, C. (2017). Börja i barnens erfarenheter. Hämtad från Skolverkets Lärportal
https://larportalen.skolverket.se
Hagtvet, B.E. (2004). Språkstimulering D. 1 Tal och skrift i förskoleåldern. Stockholm: Natur
och kultur.
Hultgren, F. och Johansson, M. (2017). Läsmiljö och läsande förebilder i förskolan. Hämtad
från Skolverkets Lärportal https://larportalen.skolverket.se
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:
Studentlitteratur.
Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:
reviderad 2019. Stockholm: Skolverket.
Svensson, A. (2009). Barnet, språket och miljön: från ord till mening. Lund: Studentlitteratur.
Sveriges television AB (200219). Forskaren om skärmtid: Svårt för barn att lära sig från en
läsplatta. SVT Nyheter Sörmland. Ansvarig utgivare Lena Michanek
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/forskaren-om-skarmtid-barnen-gor-somforaldrarna-gor

19 (20)

Bilaga Enkätfrågor utredningsuppdraget våren 2020
Enkäten, för att besvara och vidarebefordra, har skickats till:
-

Rektorer och språkombud förskola/F-3, Katrineholm
Familjecentralen och Centrala elevhälsan, Katrineholm
Bibliotekarier i Katrineholm och Eskilstuna
NCS nätverk, språkutvecklare i Sörmland
Kursmentorer förskola/F-3 vid Linköpings universitet (Norrköping och Linköping)

Frågor (hur, vad och varför):
-

Kommun
Inriktning åldrar 1-3, 4-6, 7-9
Titel/roll
Hur stöttar/uppmuntrar du föräldrar för att förbättra barns språkliga miljö?
 Föräldramöten
 Workshops
 Filmer
 Muntlig information till enskilda föräldrar
 Muntlig information till samtliga föräldrar
 Skriftlig information till enskilda föräldrar
 Skriftlig information till samtliga föräldrar
 Annat (frisvar)



Inom vilka områden får föräldrarna stöd?
 Hemlån av böcker
 Barnen får visa/berätta hemma om något i förskola/skola
 Barnen får förbereda läsning eller berättande hemma
 Information om/exempel på högläsning
 Information om/exempel på muntligt berättande
 Information om/exempel på samtal med barnen
 Information om/exempel på förstahandserfarenheter och aktiviteter, t.ex. fysiska
aktiviteter ute och inne, biblioteksbesök, hushållsarbete …
 Information om/exempel på skapande som att rita/måla, filma/fotografera,
konstruera, sjunga, dansa, rimma och ramsa…
 Information om/exempel på öppna frågor
 Information om/exempel på gemensamma måltider
 Information om/exempel på att använda flera olika språk (däribland modersmålet)
 Information om/exempel på digitala resurser, t.ex. program, appar…
 Vilka digitala resurser om de används? (frisvar)
 Annat (frisvar)



Vilket gensvar får du/ni från hemmen?
 Stort – ganska stort – litet – inget (fyra alternativ)
 Vilken typ av gensvar? (frisvar)



Ser du/ni effekter i verksamheten?
 Stora – ganska stora – små – inga (fyra alternativ)
 Vilka effekter framkommer? (frisvar)
 Hur ser ni effekterna? (frisvar)
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Kommunledningsförvaltningen

Datum

2021-03-25

Nämndadministration

Vår handläggare

Vår beteckning

Mottagare:

Handläggare telefon

Handläggare e-post

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna
Yttrande över ansökan till hemvärnet
Chefen för Nämndadministration, Marie Sandström Koski, beslutar på kommunstyrelsens
vägnar att förklara sig ej ha något att erinra mot bifall till (en person) ansökan om att bli
antagen till hemvärnet. (KS Del/2021 § 23)
Dnr KS/2021:3-163

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Köpeavtal del av Lövåsen 3:1, Svenska Stålbyggen Mälardalen AB
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att godkänna
köpeavtal undertecknat 2021-03-24 mellan Katrineholms kommun och Svenska Stålbyggen
Mälardalen AB, samt delegerar till mark- och exploateringschefen att underteckna övriga
handlingar i överlåtelsens fullföljande. (KS Del/2021 § 33)
Dnr KS/2021:298-232
Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya coronaviruset
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att den
tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad avbokning enligt
Allmänna villkor – lokalbokning samt förseningsavgifter på biblioteken inte tas ut.
2. Beslutet gäller från den 8 mars till och med den 21 mars 2021. (KS Del/2021 § 20)
Tillfällig justering av avgifter med anledning av covid-19
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att den
tilläggsavgift som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad avbokning enligt
Allmänna villkor – lokalbokning samt förseningsavgifter på biblioteken inte tas ut.
2. Beslutet gäller från och med den 22 mars till och med den 30 april 2021. (KS Del/2021 §
22)
Dnr KS/2020:358-000

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38, Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Kommunledningsförvaltningen

Datum

2021-03-25

Vår beteckning

-

Beslut om remissvar - åtgärder mot intern näringsbelastning
Kommunstyrelsens ordförande beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, att ställa sig bakom
samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar. (KS Del/2021 § 21)
Dnr KS/2020:374-439
Svar på remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader
och förslag till ändring i Boverkets byggregler
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att anta bygg -och
miljönämndens yttrande och överlämna det till Boverket. (KS Del/2021 §32)
Dnr KS/2020:412-421
Remissvar - Organisation och finansiering av Mälarens Vattenvårdsförbund från 2022
Kommunstyrelsens ordförande beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, att ställa sig bakom
samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar. (KS Del/2021 § 30)
Dnr KS/2020:416-104
Remissvar - Vision Mälardalens vattenvårdsförbund 2022-2027
Kommunstyrelsens ordförande beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, att ställa sig bakom
samhällsbyggnadsförvaltningens remissvar. (KS Del/2021 § 29)
Dnr KS/2020:418-439
Kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2021 - inställt
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ställa in
kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2021. (KS Del/2021 § 24)
Dnr KS/2021:105-000
Bidrag till musikkvällar i stadsparken 2021 - Kvitterkväll
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 20 000 kronor till ABF Sörmland/Katrineholm till musikkväll i stadsparken.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2021 v§28)
Dnr KS/2021:108-045
Bidrag till cirkusskola 2021
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 28 570 till cirkusskola 2021 till Sörmlands Frisksportdistrikt.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning över
hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 31)
Dnr KS/2021:110-045
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Kommunledningsförvaltningen

Datum

2021-03-25

Vår beteckning

-

Bidrag till solskydd till Pensionärernas hus
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 20 000 kronor till Pensionärsalliansen till solskydd.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2021 § 27.)
Dnr KS/2021:111-045
Bidrag till barnpjäsen Äventyr i vilda västern
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 14 000 kronor till Kulturföreningen DuD till uppsättning av barnpjäsen
Äventyr i vilda västern.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS § 34)
Dnr KS/2021:125-045
Yttrande över samråd - Detaljplan för Strängstorp
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något att
erinra över samrådsförslaget till detaljplan för Strängstorp. (KS Del/2021 § 35)
Dnr KS/2021:115-212
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Kommunledningsförvaltningen

Datum

2021-03-25

Nämndadministration

Vår handläggare

Vår beteckning

-

Mottagare:

Handläggare telefon

Handläggare e-post

Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.
Protokoll och protokollsutdrag
Service- och tekniknämnden har översänt delegationsprotokoll STN Del/2021 § 5 – Stängt
sammanträd e för service- och tekniknämnden 2021-02-25.
Hnr 2021:355
Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde 2021-03-04 med Nämnden för
samverkan kring socialtjänst.
Hnr 2021:529
Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde 2021-02-18 med Gemensamma
patientnämnden.
Hnr 2021:536
Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde med Nämnden för
samverkan kring socialtjänst 2021-03-04, § 4/21 Verksamhetsberättelse 2020 - Nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård samt Verksamhetsberättelsen.
Hnr 2021:549
Sydarkivera har översänt protokollsutdrag från förbundsstyrelsens sammanträde
2021-03-05, § 8 – Anslutning av nya medlemmar 2019-2021.
Hnr 2021:722
Personalutskottet har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2020-12-02, § 20 Beslutsärende – Överenskommelse särskild ersättning.
Dnr KS/2020:381-000
Personalutskottet har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2020-12-02, § 21 Beslutsärende – Undantag heltid som norm.
Dnr KS/2020:380-000

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38, Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2021-03-25

-

Länsstyrelsens Södermanlands län
Länsstyrelsens Södermanlands län har översänt beslut om förordnande av borgerlig
vigselförrättare.
Hnr 2021:349
Region Sörmland
Region Sörmland har översänt beslut om rekommendation för att minska smittspridning av
Covid-19 i Region Sörmland
Hnr 2021:376
Region Sörmland har översänt reviderat beslut om rekommendation för att minska
smittspridning av covid-19 i Region Sörmland.
Hnr 2021:435
Region Sörmland har översänt beslut om förlängning och förtydligande av
rekommendation för att minska smittspridning av covid-19 i Region Sörmland.
Hnr 2021:545
Region Sörmland har översänt beslut om förlängning till och med 2 maj 2021 av
rekommendation för att minska smittspridningen av covid -19 i Region Sörmland.
Hnr 2021:730
Remiss
Katrineholms kommun avstår att svara på remissen - Förordning om statsbidrag för
verksamhet i regionala registercentrum och kvalitetsregisterverksamheten vid regionala
cancercentrumen då den inte berör kommunens verksamhet.
Dnr KS/2020:392-040
Katrineholms kommun avstår från att svara på remissen - Efterlevandestöd för barn som
får vård eller boende bekostat av det allmänna. Efter dialog med socialförvaltningen
konstateras att kommunen inte har några synpunkter på remissen.
Dnr KS/2020:395-751
Katrineholms kommun avstår från att svara på remissen - Revidering av gallringsråd för
socialtjänsten. Efter dialog med socialförvaltningen konstateras att kommunen inte har
några synpunkter på remissen.
Dnr KS/2021:74-004
Kommunstyrelsens medel till förfogande
CK Ceres har översänt en redovisning av beviljat bidrag till MTB Arena.
Dnr KS/2020:44-045

Kommunledningsförvaltningen

Datum

2021-03-25

Vår beteckning

-

Föreningen Idrott för Alla Katrineholm har översänt en redovisning av beviljat bidrag till
Summer camp 2020.
Dnr KS/2020:103-045

