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Kommunstyrelsen

Årsredovisning och bokslut 2018 för Katrineholms
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens
årsredovisning för 2018 som även innehåller den sammanställda redovisningen
och personalbokslutet.

2.

Förslaget innebär att godkänna kommunens resultat på 1,7 mnkr samt godkänna
balanskravsresultatet på 1,1 mnkr.

3.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ombudgeteringar av
pågående investeringar och exploateringar samt ej påbörjade investeringar från
2018 till 2019 med 4 482 000 kr och ombudgetering av ej påbörjade
exploateringar från 2018 till 2019 med 7 976 000 tkr enligt separat förteckning
samt att lägga information om påbörjade investeringar och exploateringar till
handlingarna.

4.

Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har
getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med
delårsrapport 2018

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning och bokslut för 2018 för
Katrineholms kommun.
Ärendets handlingar



Årsredovisning 2018
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2018-2019

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunledningsforvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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Framtidstro och orosmoln
Det är med blandade känslor vi nu kan summera
året som gått. Å ena sidan har den positiva utvecklingen för Katrineholms kommun fortsatt, med
tillväxt när det gäller befolkning, bostadsbyggande
och näringsliv. Samtidigt finns allvarliga orosmoln
när det gäller kommunens ekonomi, både sett till
det gångna året och men framför allt med sikte på
kommande år.
Under 2018 fortsatte antalet invånare att växa,
både genom inflyttning och positiva födelsetal.
Takten i bostadsbyggandet har varit hög, både
genom privata byggföretag och kommunens eget
bostadsbolag KFAB. Planberedskapen för fortsatt
bostadsbyggande har ökat och bygglovshanteringen snabbats upp.
Även utbyggnaden av välfärden har fortsatt.
Fler förskoleavdelningar har öppnats, byggnationen
av det nya äldreboendet Dufvegården påbörjats,
fler bostäder inom funktionsstöd öppnats och en ny
brandstation färdigställts. Trygghet och attraktivitet
har stärkts genom investeringar i bland annat gatumiljöer och fritidsanläggningar, men också genom
ett aktivt arbete inom samtliga nämnder.
Glädjande är att vi kan se ett tydligt trendbrott när
det gäller skolresultaten. De kommunala grundskolornas resultat är de bästa på många år, som
följd av ett långsiktigt och målmedvetet arbete på
bred front. Vi är också stolta över att Katrineholms
kommun har fortsatt att utmärka sig positivt inom
miljö- och klimatområdet.
Allt detta är mycket positivt och viktigt. Att
kommunen fortsätter att locka nya invånare och
stärker sin attraktionskraft är avgörande för
finansieringen av välfärden under kommande år.
Det handlar också om att klara kompetensförsörjningen i de kommunala verksamheterna,
där vi i likhet med andra kommuner känner av en
ökande konkurrens om medarbetare inom allt fler
yrkeskategorier.
Samtidigt har kommunen stora ekonomiska
utmaningar. Bokslutet visar att två av kommunens
tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning
inte har nåtts. Kommunen har inte klarat målet att
resultatet ska uppgå till en procent av skatteintäkterna. Nettokostnaderna har under det gånga året
ökat snabbare än skatteintäkterna, vilket självfallet
är ohållbart på sikt. Den främsta orsaken är att
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vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden,
inte har klarat att ha en ekonomi i balans.
Särskilt oroande är att denna obalans i ekonomin
uppstått under rådande högkonjunktur. Arbetslösheten har fortsatt att minska under året, även om
vi inte sett motsvarande utveckling när det gäller
försörjningsstödet. Nu dämpas konjunkturen och
de skatteprognoser som kommunen fått i början av
2019 pekar inte åt rätt håll. Det finns också en fortsatt stor osäkerhet kring vilka statliga resurser som
kommer att komma kommunerna till del framöver.
För kommunen som helhet landade årets resultat på
1,7 miljoner kronor, vilket är närmare 20 miljoner
kronor lägre än budgeterat. Att kommunen klarar
ett bokslut utan underskott beror på att vi lade en
försiktig budget inför 2018, med mycket ”kuddar”
i form av ofördelade medel som har kunnat
användas som buffert. I den beslutade budgeten för
2019 finns inte lika mycket buffertutrymme.
Det är därför av största vikt att vi tar tag i detta nu
och ser till att kommunen kommer i ekonomisk
balans, innan den kommande lågkonjunkturen gör
utgångsläget värre. Kostnadsutvecklingen måste
omgående hejdas och de underskott som uppstått
under det gångna året rättas till. Detta kommer att
kräva neddragningar och effektiviseringar.
Åtgärder för att minska kostnaderna kommer att
behöva vidtas i alla kommunala verksamheter, inte
bara inom de nämnder som redovisat underskott.
Sammanfattningsvis pekar bokslutet för 2018 på
en oroande utveckling när det gäller kommunens
ekonomi. Samtidigt fortsätter Katrineholms
kommun att utvecklas på ett positivt sätt inom
många områden. Nu gäller det att agera kraftfullt
och ta tag i den ekonomiska situationen för att
kommunen ska stå fortsatt stark inför framtiden.
Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

I sammanfattningen redovisas en sammantagen
bedömning av kommunens finansiella ställning,
måluppfyllelse och förutsättningar att klara
framtida åtaganden. Sammanfattningen innehåller
också en sammanställning av utvecklingen
under de senaste fem åren, en beskrivning av
kommunens intäkter och kostnader samt en
organisationsöversikt.

SAMMANFATTNING

MÅLREDOVISNING

MÅLREDOVISNING

Målredovisningen utgår från kommunplanen
2015-2018 som innehåller kommunens
övergripande mål och resultatmål för
mandatperioden. För varje målområde i
kommunplanen redovisas en beskrivning av
väsentliga händelser och en bedömning av
måluppfyllelse för resultatmålen. Bedömningen
av resultatmålen görs med utgångspunkt från de
indikatorer som finns sammanställda i bilaga 5.

PERSONALREDOVISNING

I personalredovisningen redovisas och
kommenteras utvecklingen när det
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kompetensförsörjning jämfört med föregående år.
Även utvecklingen när det gäller arbetsmiljö och
hälsa redovisas och kommenteras.
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I den ekonomiska redovisningen redovisas
nämndernas förbrukning av medel för
drift och investeringar i förhållande till
budget. Här presenteras även kommunens
respektive koncernens ekonomiska utfall
(resultaträkning), ekonomiska ställning
(balansräkning) och finansiering (finansiell
analys och kassaflödesanalys). Genom
noter, redovisningsprinciper samt ord- och
begreppsförklaringar förtydligas de ekonomiska
sammanställningarna.

SÄRSKILDA UPPDRAG
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med budget 2018-2020.
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KOMMUNENS RESULTAT
God ekonomisk hushållning och
tillväxt
God ekonomisk hushållning tar fasta på kommunens
förmåga att driva en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. I bedömningen vägs de finansiella
och verksamhetsmässiga målen samman.
Kommunens resultat för 2018 uppgår till 1,7 mnkr,
vilket är 19,7 mnkr lägre än budget. Resultatet efter
balanskravsutredning uppgår till 1,1 mnkr.
De främsta orsakerna till avvikelsen mot budgeten är
ökade kostnader inom nämnderna och för pensioner.
Nämndernas resultat innebär en negativ avvikelse
jämfört budget med 18,3 mnkr. De negativa avvikelserna finns främst inom vård- och omsorgsnämnden
samt socialnämnden, men också inom bildningsnämnden. Under året har flera åtgärder planerats och
påbörjats, men kostnaderna har fortsatt öka. Vårdoch omsorgsnämnden har, trots utökad ram och
tillfälliga medel för omställning, inte anpassat
kostnaderna inom tilldelad ram. Socialnämnden har
fler externa placeringar än planerat och höga
kostnader för konsulter. Samtidigt har den pågående
högkonjunkturen inte minskat det ekonomiska
biståndet i den omfattning som kan förväntas.
Åtgärder som påbörjats under året kommer att
medföra omställningskostnader. För att möta dessa
har 4,4 mnkr avsatts och omfattas av årets resultat.
Utifrån de prognoser om kostnadsökningar som
aviserades under året användes de så kallade
välfärdsmedlen och kommunstyrelsens medel till
förfogande inte fullt ut. Därutöver har tillfälliga
statsbidrag för bostadsbyggande och motverkande av
segregation förstärkt kommunens resultat. För att
kommunen långsiktigt ska ha förmågan att driva en
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet krävs
fler åtgärder.
Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen
reserverat medel för att möta framtida kostnader.
Totalt uppgår dessa till 93,7 mnkr. De består av en
resultatutjämningsreserv som endast kan användas i
en lågkonjunktur utifrån fastställda regler. Därutöver
har delar av tidigare års resultat öronmärkts för tillväxtfrämjande åtgärder. Dessa medel kan användas
för tillväxtbefrämjande åtgärder, men påverkar
resultatet när de används. Kommunen har också
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.
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Katrineholms kommuns invånarantal ökar. Fler
invånare innebär ett ökat skatteunderlag och är en
förutsättning för att kommunen långsiktigt ska kunna
finansiera verksamheten. Under 2018 växte befolkningen med 417 personer, vilket var fler än förväntat.
Tillväxten har medfört ett ökat skatteunderlag, men
också en växande kommunal organisation. Under året
har nettokostnaderna ökat mer än skatteintäkterna.
Även behoven av verksamhetslokaler ökar, till
exempel förskolor, skolor, särskilda boenden och
fritidsanläggningar. Det innebär att behovet av
investeringar ökar. För att minska behovet av verksamhetslokaler krävs en mer långsiktig planering,
men också tydligare prioriteringar.
Investeringar i verksamhetslokaler påverkar
koncernen, bostadsbolaget, genom en ökning av de
långfristiga skulderna och kommunen genom ökade
hyreskostnader. Koncernens ökning av långfristiga
skulder är också en följd av ökat bostadsbyggande
som styrs av efterfrågan på bostäder.
Kommunens investeringar får inte överstiga tre
procent av driftbudgeten. För perioden är målet
uppnått. De pågående förändringarna av staden med
utveckling av infrastrukturen kommer dock att
fortsätta påverka kommunens kostnader eftersom
flera åtgärder kvarstår.
De ökande pensionsavgångarna medför ytterligare
kostnader, men kommer under de kommande åren att
kulminera för att sedan minska. Tidigare års inlösningar av pensionsförpliktelser har börjat ge resultat
och har minskat kostnadsökningen för pensioner.
För att klara finansieringen av kommunens
verksamheter krävs att kostnadsökningarna minskar,
vilket kommer att påverka både verksamhet och
personal. Kontrollen över kommunens kostnads- och
volymutveckling samt investeringar måste stärkas
och prognossäkerheten öka, det vill säga en god
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Därutöver
behöver samtliga verksamheter löpande arbeta med
effektiviseringar, våga prova okonventionella
lösningar och att ha mod att prioritera.

SAMMANFATTNING

Framåtblick
Under en lång period har Sverige och Katrineholms
kommun haft en god tillväxt med starkt ökande
skatteunderlag, rea- och exploateringsvinster och
positiva finansnetton.
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arbete. Osäkerheten kring inriktningen på av de statliga arbetsmarknadsåtgärderna påverkar kommunens
planering av insatser men också kommunens
kostnadsutveckling.

Den svenska ekonomin har drivits på av en stark
internationell tillväxt som tillsammans med en svag
krona påverkat svensk export. Det kraftigt ökade
bostadsbyggandet har också varit en injektion i den
svenska ekonomin. Samtidigt har sysselsättningen
ökat snabbare än under tidigare konjunkturuppgångar.
Det finns nu tydliga tecken på att konjunkturen dämpas. Det innebär kommunernas ekonomi försämras
med minskande skatteintäkter, samtidigt som den
demografiska utvecklingen med fler barn och unga
samt äldre ökar behoven av kommunal verksamhet.
Befolkningen i yrkesverksam ålder ökar inte lika
snabbt. Det innebär att färre ska försörja fler och att
konkurrensen om arbetskraften ökar.
Det finns också en stor osäkerhet inför kommande år
när det gäller omfattningen av statliga resurser som
tilldelas kommunerna. Under de senaste åren har
Katrineholms kommun erhållit ett flertal tillfälliga
statsbidrag, exempelvis medel för välfärd, bostadsbyggande och motverkande av segregation. Att dessa
statsbidrag nu inte finns kvar påverkar direkt
kommunens ekonomi.
Katrineholms kommun, liksom övrig offentlig sektor,
står inför två stora utmaningar; kompetensförsörjning
och finansiering av välfärden.
För att möta utmaningarna behöver kommunen
utveckla sin attraktionskraft som plats, med fler
attraktiva och trygga boendemiljöer samt fler arbetstillfällen. Hög kvalitet i förskola och skola samt goda
kommunikationer är också områden som är viktiga
för att fler ska bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms kommun. Fler invånare ökar samtidigt efterfrågan på kommunal verksamhet.
Ökade verksamhetsvolymer innebär en ökad efterfrågan på arbetskraft. Prognoserna för den demografiska utvecklingen i Katrineholm fram till 2025, se
bild nedan, visar att gruppen barn och unga ökar med
tolv procent och antalet äldre med tjugotvå procent.
Befolkningen i yrkesverksam ålder ökar däremot
endast med två procent. Detta innebär att färre
personer ska försörja fler och att konkurrensen om
arbetskraften ökar.
För att klara kompetensförsörjningen behöver fler
komma in på arbetsmarknaden. Ett prioriterat område
för att öka utbudet av arbetskraft är att de som är nya
i Sverige och Katrineholm snabbt ska komma i

Utöver att få fler i arbete krävs också att sysselsättningsgraderna ökar och att arbetslivet förlängs. För
att ge fler möjlighet att arbeta mer har Heltid som
norm införts i kommunen. Nästa steg är att få fler
medarbetare att både höja sysselsättningsgraden och
förlänga arbetslivet. En förutsättning är en god
arbetsmiljö, där medarbetare trivs på arbetsplatsen,
har en tydlig värdegrund och en upplevelse av både
delaktighet och tillhörighet. Tydliga uppdrag,
möjlighet till kompetensutveckling samt en väl känd
lönestrategi är ytterligare faktorer som påverkar
positivt. Hälsa påverkar både fysiskt och psykiskt
mående och hälsoinspiratörernas arbete med olika
aktiviteter kommer att fortsätta utvecklas. Framtida
chefsförsörjning är ytterligare ett område, där
möjlighet till chefsutvecklings- och traineeprogram
bidrar till en attraktiv arbetsgivare.
Smart digitalisering och användande av digitala
verktyg är andra lösningar för att möta kommunens
utmaningar och leverera välfärd på ett annat sätt.
Att öppna upp för innovativa och kreativa idéer är
nödvändigt och förutsätter ett öppet och tillåtande
förhållningssätt, där nya arbetsätt och metoder prövas
och ses som ett medel för att nå ett högre mål.
Det förutsätter ett engagerat, prestigelöst och modigt
ledarskap med en helhetssyn.
Under de närmaste åren kommer en konjunkturnedgång påverka kommunens finansiella utrymme.
För att minimera framtida kostnadsökningar krävs en
bred samsyn kring hur kommunens resurser kan
användas på bästa sätt. En förutsättning är också att
staten ger kommunerna mer långsiktiga planeringsförutsättningar, utan detaljstyrning och utan korta
riktade statsbidrag. En ökad långsiktighet ger
kommunen ökade möjligheter att arbeta mer effektivt,
på rätt sätt och med rätt saker där samverkan mellan
förvaltningar, bolag, ideella krafter och andra
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kommuner ytterligare kan bidra till att minska
kostnadsökningarna för välfärden.
För att dämpa kostnadsökningarna krävs också en
god ekonomi- och verksamhetsstyrning, med ökad
kontroll av kommunens kostnads-, investerings- och
volymutveckling samt ökad prognossäkerhet.
Samtliga verksamheter behöver även arbeta med
effektiviseringar, nya arbetssätt och prioriteringar.

9

Investeringstakten har under flera år varit hög och
fortsätter på en hög nivå under de närmaste åren.
Infrastruktur är en del som påverkar, men det är
behovet av nya verksamhetslokaler som påverkar
mest. För att möta och mota behovet av nya lokaler
behöver både kommunens lokalsamordning och
samarbetet med bostadsbolaget stärkas.

Fem år i sammandrag
Fem år i sammandrag

2018

2017

2016

2015

2014

Antal invånare per 31/12

34 550

34 133

33 722

33 462

33 268

Kommunal skattesats (%)

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

Total skattesats, exkl. begravningsavgift (%)

32,95

32,95

32,95

32,95

32,95

Årets resultat (mnkr)

1,7

32,8

38,9

29,7

2,9

Resultat som andel av skatteintäkter (%)

0,1

1,6

2,0

1,6

0,2

Nettodriftskostnader i relation till skatteintäkter (kvot)

1,5

1,2

0,8

0,7

2,8

Avskrivningar som andel av driftbudget (%)

2,6

3,2

2,7

2,6

2,4

Totala tillgångar per invånare (kr)

48 756

42 742

42 937

37 388

37 114

Totala skulder per invånare (kr)

27 011

20 782

21 681

17 128

17 629

3 364

3 267

3 112

3 009

2 930

78,0

78,0

71,0

69,2

69,2

7,6

7,9

8,2

7,3

6,3

Allmänt

Resultatutveckling

Tillgångar och skulder

Personal
Antal årsarbetare, omräknade heltider
Andel månadsanställda som arbetar heltid (%)
Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (%)
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Kommunens intäkter och kostnader
Var kommer pengarna ifrån?

Hur används skattepengarna?
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Måluppfyllelse
Tillväxt, jobb och egen försörjning
Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid
mandatperiodens slut
Ytterligare förbättrat företagsklimat
Ökad branschbredd i det lokala näringslivet
Växande handel och besöksnäring
Fler nystartade företag

Attraktiva boende- och livsmiljöer
Ökat bostadsbyggande
Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka
Fortsatt bra kommunikationer
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och
cykelvägar

Fler ungdomar ska starta UF-företag
Andelen deltagare i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller
studera efter avslutad insats ska öka

Kultur, idrott och fritid
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och
fritidslivet

Andelen studerande som klarar målen i utbildning i
svenska för invandrare ska öka

Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i
Katrineholms kommun

Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd
som övergår till egen försörjning ska öka

Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med

Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka

Utbildning
Förskolan ska byggas ut efter behov
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga
resultat
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå
höga resultat
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka
Höjd utbildningsnivå i kommunen
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar

Omsorg och trygghet
Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas
ut efter behov
Ökad trygghet för hemtjänstens brukare
Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för
hemtjänstens brukare
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i
särskilt boende
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens
brukare
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer
med funktionsnedsättning
Barn och ungdomar i behov av stöd från
socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas
tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum
Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån
den enskildes behov
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare

Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare
Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för
brukare i äldreomsorgen
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka

Hållbar miljö
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter
Kommunens energiförbrukning ska minska
Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt
så att energi och näring tas till vara
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka
Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk
mångfald
Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska
måltider i kommunens måltidsverksamhet inom
förskola, skola och äldreomsorg
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom
förskola, skola och äldreomsorg

Ekonomi och organisation
Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än
tre procent av driftbudgeten
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad
funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska
förbättras
Tydlig och effektiv kommunikation
Ökat medarbetarengagemang
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad
rekrytering
Minskad sjukfrånvaro
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Kommunkoncernen

Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent
och för delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag.
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Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation

Förkortningar
KS
BIN
BMN
KULN
STN
SOCN

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kulturnämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
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VIAN
VON
KFAB
KIAB
KVAAB
VSR

Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Västra Sörmlands Räddningstjänst
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TILLVÄXT, JOBB & EGEN
FÖRSÖRJNING
ÖVERGRIPANDE MÅL







Befolkningstillväxt
Hög sysselsättning
Ökad egen försörjning
Växande och mångsidigt näringsliv
Landsbygdsutveckling


Väsentliga händelser
Befolkningsutveckling
Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, med
både positiva födelsetal och inflyttningsöverskott.
Målet att befolkningen ska öka till 34 000 invånare
under mandatperioden överträffades redan under
2017. Under 2018 har befolkningen ökat med 417
personer och kommunen hade vid årsskiftet 34 550
invånare
Växande och mångsidigt näringsliv
2018 var ett innehållsrikt år med nya företagsetableringar och arbetstillfällen inom ett flertal
branscher. Amazon Webservices startade verksamhet
i början av december 2017 och skrev under året avtal
för framtida utveckling om ytterligare 210 000 kvm
mark vid Katrineholms Logistikcentrum, ett område
som rankas på plats 15 av Sveriges 25 bästa logistikområden. Under året har 144 nyregistrerade företag
startats i Katrineholm. Strålsäkerhetsmyndigheten har
flyttat in delar av sin personal i tillfälliga kontor
under tiden som ombyggnad av nya lokaler sker.
Katrineholms Industrihus AB, KIAB, har haft en
fortsatt hög uthyrningsgrad och arbetar kontinuerligt
med fastighetsutveckling för att möta nya och befintliga kunders krav och förväntningar på attraktiva
lokaler. Under året har KIAB kundanpassat lokaler
för företagsetableringar i kvarteren Sothönan och
Dovhjorten.
Katrineholms företag har en god tillväxt och
kommunen nådde en andraplats i Synas tillväxtindex
för Södermanlands län. Bästa tillväxt delas ut till
kommuner med störst andel aktiebolag som ökar
omsättningen, nyanställer och går med vinst.
Flera av kommunens företag och företagare har fått
utmärkelser i nationella, regionala och lokala

sammanhang och flera ägar- och generationsskiften
har ägt rum, vilket kommunen uppmärksammat på
olika sätt.
I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av
företagsklimatet rankades kommunen på plats 88,
vilket var ett kliv nedåt med 29 platser. Näringslivsrådets samverkansprogram har uppdaterats och
undertecknats av näringslivet och kommunen.
Över 400 personer deltog i de fyra Morgonsofforna
som arrangerats i samverkan mellan kommunen och
aktörer i Katrineholm, Flen och Vingåker. Vår- och
höstbufféer har genomförts med sammantaget ca 150
deltagande nyckelpersoner från näringslivet, politiker
och tjänstemän.
Genom Ung Företagsamhet, så kallade UF-företag,
uppmuntras och stimuleras gymnasieelevernas
entreprenöriella förmågor, kreativitet, handlingskraft
och företagsamhet. Katrineholms kommun var
huvudsponsor för årets regionala Ung Företagarmässa
där 130 UF-företag medverkade. Samtidigt ägde en
företagsmässa rum med cirka 50 deltagande företag.
KomTek, den kommunala teknik och entreprenörsskolan, har arrangerat en rad tävlingar och aktiviteter
riktade till barn och ungdomar i grundskolan som
syftar till att öka barns och ungas intresse för teknik
och entreprenörskap.
Utförarna inom LOV, Lagen om valfrihetssystem,
inom hemtjänst, har fått en förbättrad ersättningsnivå
för utförd tid samt förbättrad möjlighet till samverkan
med hälso- och sjukvården. Ökade avstämningsmöten
med alla utförare samt stormöten med olika teman för
interna och externa utförare har genomförts. Under
2018 har ytterligare ett företag ansökt om att bli
utförare av hemtjänst.
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Sportcentrum har under året lockat många externa
besökare till kommunen genom olika typer av
arrangemang. De största arrangemangen planeras i
samverkan med KFV marknadsföring. Variationen
har ökat och de traditionella idrottsarrangemangen
har kompletterats med exempelvis bilexpo, megaloppis och Nordic Open i discodans.
Tillgång till fiberbaserat bredband
Under året har fiberutbyggnaden på landsbygden
fortsatt. Tillgång till bredband av hög kvalitet är en
förutsättning för företagande och sysselsättning, men
också för att förenkla vardagen för invånare och företag. Under en femårsperiod investerar Katrineholms
kommun 50 miljoner kronor i fiberbaserat bredband
med målsättningen att 95 procent av alla hushåll och
företag ska ha möjlighet till fiberbaserat bredband
senast 2020, vilket är en högre ambition än det
nationella målet. Bedömningen nu är att kommunens
mål kommer att nås tidigare än 2020 och att ännu fler
kommer att omfattas. Under året har 1 800 hushåll
anslutits till fiberbaserat bredband. Totalt har 2 600
hushåll beställt anslutning via Utsikt. Tillsammans
med Floda fibers 800 anslutningar omfattas nu 3 400
hushåll på landsbygden.
Egen försörjning
Socialnämnden, Viadidaktnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen har under året haft i uppdrag
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att gemensamt utveckla och effektivisera arbetsformer som säkerställer ett tydligt arbetsmarknadsperspektiv i kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Flera förslag för att underlätta övergången till egen försörjning har presenterats. Personer
som söker försörjningsstöd får nu träffa en arbetsmarknadscoach på Viadidakt inom högst en vecka
från ansökan. Även studie- och yrkesvägledning finns
tillgänglig. Ett förslag om att inrätta ett arbetsmarknadsforum för kommungemensam styrning av
frågorna är under utredning. Förslaget att ta fram en
plan för att utveckla användandet av subventionerade
anställningar i kommunen är avhängigt beslut på
nationell nivå om statsbidrag.
Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat.
Socialförvaltningen har arbetat med en modell för
samverkan som resulterat i en samverkansplattform
med Arbetsförmedlingen och Viadidakt. En utgångspunkt är att hålla fast vid ett aktivt försörjningsstöd,
där försörjningsstödet kan villkoras kopplat till
insatser inom Viadidakt och Arbetsförmedlingen. Det
ger också positiva sidoeffekter ur ett barnperspektiv.
Försörjningsstödstagare anvisas till Viadidakt för
planering och aktiverande insatser. Verksamhetens
resultat har utvecklats positivt och andelen som går
vidare arbete eller studier och till egen försörjning har
ökat. Samtidigt finns många deltagare som står långt
från arbetsmarknad eller studier.

MÅLREDOVISNING
Flera nya satsningar inom arbetsmarknadsverksamheten har skett under året. Viadidakts
bytestorg startades under våren för att utveckla
insatserna för deltagarna. Kommunens verksamheter
ges möjlighet att lämna in inventarier, såsom möbler
och kontorsutrustning, som sedan utannonseras och
kan återanvändas av en annan verksamhet. Gensvaret
har varit positivt. Samtidigt som insatsen skapar
möjlighet till arbetsträning bidrar det till att minska
kommunens kostnader för inköp.
Våren 2018 slöts en ny överenskommelse med
Arbetsförmedlingen om lokala jobbspår för
nyanlända, med stöd av Delegationen för unga och
nyanlända till arbete. Syftet är att främja nyanlända
vuxnas etablering på arbetsmarknaden, med
målsättningen att etableringstiden ska kortas till två
år. Eleverna inom jobbspåren kommer att kombinera
sina sfi-studier med praktik och yrkeskurser. Under
andra halvåret startades en utbildning i sfi inom
ramen för den nya överenskommelsen. Viadidakt har
också startat nya grupper med inriktning arbetsmarknadssvenska i samverkan med socialförvaltningen.
Antalet personer som anvisas till Viadidakt från
Arbetsförmedlingen minskade under 2018 med
41 procent jämfört med föregående år. Minskningen
kan delvis bero på ett förbättrat arbetsmarknadsläge,
men kan också ha påverkats av det pågående förändringsarbetet inom Arbetsförmedlingen. En löpande
dialog förs med Arbetsförmedlingen i syfte att klarlägga omfattningen kring framtida samverkan.
Under hösten har en ny MICA-grupp startats upp
(Motivation, Inspiration, CV, Arbete) inom uppdraget
Insatser för personer med åtgärdsanställning. Syftet är
att deltagarna ska komma vidare till anställning, inom
antingen kommunen eller näringslivet.
Service- och teknikförvaltningens verksamhet lämpar
sig väl att ta emot och stötta personer som av olika
anledningar befinner sig en bit ifrån den reguljära
arbetsmarknaden. Ett samarbete kring vuxenutbildning har även bidragit till kompetensförsörjning inom
ett svårrekryterat område. De flesta som genomfört
utbildningen har gått vidare till jobb i kommunen.
Det EU-finansierade MIKA-projektet (Mat och integration i Katrineholm) syftar till att tillvarata kompetens inom mat och gröna näringar. Deltagarna är
utlandsfödda som står långt från arbetsmarknaden
och uppbär försörjningsstöd. Genom att matcha och
komplettera befintliga kunskaper med teori och praktik samt språkträning ska deltagarna nå eller komma
närmare egen försörjning. Flera deltagare har fått
möjlighet till timanställning inom mat och måltider.
Projektet KVISK, Kreativa Vägar till Integration och
Sysselsättning genom Kultur, syftar till att skapa en
metod för hur nyanlända kulturarbetare kan etablera
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sig inom den kreativa arbetsmarknaden. Hittills har
48 deltagare medverkat i projektet. Totalt ska 90
deltagare medverka till och med mars 2019. En första
delrapport visar på goda resultat. Deltagarna har
kunnat förflytta sig i riktning mot ett arbete inom den
kreativa sektorn. Projektet har också lyckats
synliggöra en grupp som varit dold för både den
kreativa sektorn och arbetsmarknaden i stort.
Under 2018 har 11 personer med försörjningsstöd
deltagit i TUNA (träning, utveckling, nära arbetslivet), som syftar till att underlätta vägen till egen
försörjning för personer med psykisk ohälsa. Arbetet
sker i samverkan med Vingåkers kommun med stöd
från Samordningsförbundet RAR. TUNA har kunnat
fortsätta sin verksamhet trots avhopp från flera
aktörer, men kommer att avslutas vid halvårskiftet då
medel saknas för verksamheten.
Projektet Individual Placement and Support syftar till
att personer med psykisk funktionsnedsättning ska
ges stöd till att hantera ett lönearbete. Projektet
omfattade 56 personer under 2018. Samverkan med
företag, föreningar och förvaltningar har fungerat bra
och under året fick tre personer löneanställningar.
För att ge unga bättre förutsättningar på arbetsmarknaden erbjuder kommunen årligen sommarjobb till
ungdomar efter första året på gymnasiet. Därutöver
skedde i år en extrasatsning med stöd av ett särskilt
anslag i regeringens vårändringsbudget. I Katrineholm användes dessa medel till att skapa feriearbeten
för ungdomar inom särskolan.
Ny i Sverige och i kommunen
Utifrån bosättningslagen har kommunerna ett
gemensamt ansvar att ordna boende för nyanlända
utifrån fastställda kommuntal. För 2018 var Katrineholms kommuntal 13 personer. Därutöver tillkommer
familjeåterföreningar för personer under 18 år. För att
klara mottagandet på bästa sätt har ett tvärsektoriellt
samarbete mellan kommun, region och frivilligorganisationer inletts. Den höga efterfrågan på bostäder
innebär en utmaning att möta lagkraven på boenden,
kommunen har dock under året klarat att möta dessa.
De senaste årens kraftiga tillströmning av elever till
sfi, svenska för invandrare, har fortsatt. Genom start
av nya grupper i egen och extern regi har plats kunnat
erbjudas inom tre månader. En rad åtgärder har vidtagits för att fler elever ska nå målen. Ett projekt för
att utvärdera suggestopedi som utbildningsmetod
inom sfi visar att metoden bidrar till att fler elever
knäcker läskoden och lyckas nå ett betyg i kurs A.
Katrineholms kommun bjuder årligen in till en
mottagning för att uppmärksamma de kommuninvånare som blivit svenska medborgare. På årets
ceremoni deltog 84 personer.

Årsredovisning 2018 Katrineholms kommun | 13

MÅLREDOVISNING

Resultatmål
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Kommentar

Invånarantalet ska öka till
minst 34 000 personer vid
mandatperiodens slut
KS

Folkmängden i Katrineholm uppgick till 34 550 personer den 31 december 2018.
Under året har befolkningen ökat med 417 personer, dels genom ett positivt
födelsetal, dels genom ett positivt inflyttningsöverskott.

Ytterligare förbättrat
företagsklimat
KS, BMN, VON, KIAB

I Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet 2018
uppnåddes inte det satta målet på 4,0 i det sammanfattande omdömet utan
resultatet blev 3,8. Katrineholm tappade 29 placeringar i rankingen och hamnade
på plats 88. Katrineholm har nu legat på topp 100 tre år i rad och tredje plats i
länet. Den positiva situation som råder med hög expansionstakt i byggandet och
många nyetableringar har ställt stora krav på kommunens organisation. Det finns
stor potential att återta en bättre position när organisationen har kommit ikapp
med personalresurser, arbetssätt och samverkan över förvaltningar. Samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät visar på en fortsatt hög kundnöjdhet.

Ökad branschbredd i det
lokala näringslivet
KS

Branschbredden ökar i och med fler företagsetableringar. I Katrineholm finns 372
olika branscher representerade, 45,3 procent av det totala antalet branscher i
Sverige enligt SCB.

Växande handel och
besöksnäring
KS, KULN, STN

Enligt den senast tillgängliga statistiken från Handelns utredningsinstitut fortsatte
detaljhandelns omsättning att öka i Katrineholm under 2017. Försäljningsindex
låg kvar på samma nivå som föregående år, med en liten ökning för dagligvaruhandeln och en liten sänkning för sällanköpsvaruhandeln. När det gäller besöksnäringens utveckling saknas aktuell statistik från Handelns utredningsinstitut.
Hotell och vandrarhem i Katrineholms kommun hade totalt 58 914 gästnätter
under 2018. Sportcentrum har haft många välbesökta arrangemang på Backavallen, i gymnastik-/tennishallen samt Duveholmshallen. De största arrangemangen planeras i samverkan med KFV Marknadsföring.

Fler nystartade företag
KS

Under 2018 har 144 nystartade företag registrerats i Katrineholms kommun
enligt Bolagsverket, antalet har minskat jämfört med föregående år. Antalet
nyregistrerade företag per 1 000 invånare har minskat jämfört med 2017,
mönstret är detsamma i övriga kommuner i länet och riket. Kommunen stöttar
nya företagare genom flera samverkansaktörer, bland annat Nyföretagarcentrum. Andelen nya företag som finns kvar efter tre år är 81 procent. Om
mentor finns med för företaget är överlevnaden 89 procent (dessutom med ökad
lönsamhet).

Fler ungdomar ska starta
UF-företag
KS, BIN

Höstterminen 2018 var det 121 elever som drev UF företag, vilket innebär en
viss minskning jämfört med föregående läsår. Minskningen förklaras av att
gymnasiesärskolans elever läser åldersblandat och därmed endast driver UFföretag vart fjärde år. Sett i längre perspektiv har antalet ungdomar som startar
UF-företag ökat.

Andelen deltagare i
kommunens
arbetsmarknadsverksamhet
som börjar arbeta eller
studera efter avslutad insats
ska öka
VIAN

Andelen deltagare som börjar arbeta eller studera efter avslutad insats har ökat
något i Katrineholm jämfört med föregående år. Det är fler män som går vidare
till arbete medan fler kvinnor går vidare till studier.

Andelen studerande som
klarar målen i utbildning i
svenska för invandrare ska
öka
VIAN

Verksamhetens måluppfyllelse har minskat jämfört med föregående år för både
kvinnor och män. Antalet elever som läser SFI har fortsatt att öka under 2018.
Genom start av nya grupper i egen och extern regi kan plats erbjudas inom tre
månader. Utifrån den kvalitetsrapport som Viadidaktnämnden behandlade i april
2018 fortsätter arbetet med förbättringsåtgärder för att öka måluppfyllelsen.

Andelen kvinnor och män
med ekonomiskt bistånd
som övergår till egen
försörjning ska öka
VIAN, SOCN

Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergår till egen
försörjning efter avslutad insats inom Viadidakt har ökat jämfört med föregående
år. Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd som övergått till egen
försörjning är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. Andelen som
övergått till egen försörjning är något högre för män än kvinnor. Antalet bidragshushåll har minskat, framför allt under andra halvåret. Totalt avslutades 542
individer på försörjningsstöd under 2018.

Tillgången till fiberbaserat
bredband ska öka
KS

Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2017 och visar en ökning
jämfört med föregående år. Under 2018 har utbyggnaden fortsatt.
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ATTRAKTIVA BOENDE- OCH
LIVSMILJÖER
ÖVERGRIPANDE MÅL






Ökat bostadsbyggande
Attraktiv stadsmiljö
Levande landsbygd
Säker och funktionell infrastruktur
och kollektivtrafik


Väsentliga händelser
Ökat bostadsbyggande
Byggnation har påbörjats i många av de områden som
planlagts under 2017 och 2018. Katrineholms
kommun har under de senaste åren byggt upp en
planreserv som möjliggör effektivt bostadsbyggande.
Vid Djulö Backar har inflyttning skett i flerbostadshusen samtidigt som villabyggnationen påbörjats.
Under 2018 har arbetet med att färdigställa infrastrukturen inom det nya bostadsområdet pågått och är
i huvudsak klart. Gångstråket utmed åkerkanten har
förstärkts vilket gjort att fler invånare kan utnyttja
området för rekreation och motion.
I kvarteret Havsörnen har byggnation påbörjats för
58 bostäder med blandade upplåtelseformer och
hustyper vilket skapar möjlighet för ökad rörlighet på
bostadsmarknaden.
Dufvegården, med 96 bostäder för äldre, har börjat
byggas i anslutning till Strandgården. Samtidigt pågår
planarbete för fler bostäder och förskola i området.
Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor. Uthyrningsgraden för Katrineholms Fastighets AB, KFAB, är
99,9 procent. KFAB uppför under en femårsperiod
140 nya bostäder i kvarteret Hästen. Den andra
etappen färdigställdes i februari och i början av 2019
sker inflyttning i den tredje och avslutande etappen.
I kvarteret Ekorren pågår ombyggnation av Björkbacken till fem lägenheter som beräknas vara klara
hösten 2019. Arbetet sker i samarbete med byggnadsantikvarie och Duveholmsskolans byggprogram.
Ett långsiktigt arbete pågår med att åtgärda underhållsbehovet för de fastigheter som uppfördes under
1960-70-talet inom det så kallade miljonprogrammet.
En ökad trångboddhet inom vissa bostadsområden
medför också ökad förslitning av lägenheter och

övriga ytor. Under 2018 har KFAB påbörjat
renovering i kvarteret Sågen (Vingåkersvägen/
Bjurtorpsgatan). Utöver stam- och fönsterbyte har
hyresgästerna möjlighet att påverka omfattningen av
renoveringen i sina lägenheter. KFAB har också
beviljats stöd från Boverket för upprustning och
renovering av den yttre miljön i Sågen. De boende
har bjudits in till att påverka utformningen. Ny lekutrustning, nya parkbänkar och körbommar har
installerats. Vidare har en grillplats uppförts, växtligheten anpassats och belysningen förstärkts och ersatts
med ledbelysning.
En effekt av den stora efterfrågan på bostäder är att
vissa grupper har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Socialförvaltningen bedömer att nuvarande
tillgång på lägenheter för sociala boenden är någorlunda i balans. De ärenden som beviljas socialt kontrakt är dock av tyngre art med mer social problematik än tidigare, vilket gör att det krävs insatser under
längre tid innan en eventuell övergång till eget
kontrakt kan bli en realitet. Det är också flera klienter
som har behov av att byta lägenhet, till exempel på
grund av funktionsnedsättning eller att familjen blivit
större. Sammantaget har ändå de sociala kontrakten/
träningslägenheterna minskat, genom aktivt arbete
som leder till att fler kommer in på den ordinarie
bostadsmarknaden.
Attraktiva livsmiljöer
Kommunens genomfarter har under de senaste tre
åren byggts om till stadsgator. I samband med detta
har tidigare gatumiljö utvecklats till parkmiljö.
Konstgräs har lagts in i refuger, mellan körbanor och
i rondeller för att värna om framtida driftskostnader
och arbetsmiljö. Talltullen, med ett hektar ny parkmiljö, har 150 nyplanterade träd och stadens största
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perennplantering. Den varma och torra sommaren var
en utmaning under pågående etablering.
Lekplatser i Forssjö och Björkvik har byggts om och
tillgänglighetsanpassats till moderna lekplatser där
alla kan samlas. Utöver lekutrustning har parkerna
försetts med grillplats och trygghetsbelysning. I Bie
och Björkvik har aktivitetsparker färdigställts.
Första etappen av upprustningen av Sveaparken,
Katrineholms största lekplats, har invigts under året.
Lekytorna har tillgänglighetsanpassats och lekplatsen
har bland annat fått en spindelklätterställning och
vattenlek.
Flera nya konstverk har invigts under året. I januari
invigdes Big Blue av Linda Bäckström i det nybyggda kvarteret Hästen. Konstverket köptes in av KFAB
med kulturförvaltningen som konstnärlig samarbetspartner. Det första av de två konstverk av konstnären
Niklas Mulari som ska placeras i nya Talltullen har
färdigställts. I augusti invigdes konstverket Det stora
i det lilla i Norrköpingsrondellen. Det andra verket
kommer placeras i Nyköpingsrondellen så snart det är
färdigt. Under hösten utlystes ett gestaltningsuppdrag
för det nya gångfartsområdet vid Stadsparken/gamla
brandstationen. Konstnären Fredrik Raddum vann
uppdraget med sin skulptur Här och där, som
kommer att invigas hösten 2019.
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Två litterära bänkar har färdigställts och invigts.
Bänkarna är ett sätt att uppmärksamma författare med
Katrineholmsanknytning. Den första är tillägnad
Ragnar Thoursie och är placerad i Stadsparken. Den
andra som är tillägnad Selma Lagerlöf, är placerad
vid stora Djulö.
Lokstallsområdet har fortsatt att utvecklas. Katrineholms nya teaterscen, black boxen Turbinen, invigdes
i augusti. Vändplattan användes under sommaren som
scen för ”Kvinnorna och staden”, en föreställning
efter Kerstin Ekmans romansvit som fick nationell
uppmärksamhet.
Under året har vision/program för Djulöområdets
utveckling tagits fram i samverkan med Djulögruppen som består av företagare, föreningar och
representanter från kommunen. Första delen av
gångstråket vid strandpromenaden har tillgänglighetsanpassats och belysts under året. Småbåtshamnen har städats upp och nya rutiner för vinterförvaring av småbåtar tagits fram. Det gamla växthuset har renoverats.
För att värna om vattentäkten och naturvärden håller
Forssjöområdet på att utvecklas till ett fritids- och
strövområde. Under året har en parkeringsplats
anlagts i anslutning till fritidsområdet. Planering
pågår inför anläggande av en ny vandringsled mellan
parkeringen och Skirtorps gård.

MÅLREDOVISNING
Som en del av en levande landsbygd och som en
förlängning av Kontaktcenter, inrättades under
sommaren servicepunkter i Björkvik, Julita och
Valla. Servicepunkter ökar möjligheterna för
invånare på landsbygden att komma närmare
kommunens förvaltningar, bland annat genom
information och tillgänglighet till kommunens
hemsida via surfplattor.
Säker och funktionell infrastruktur och
kollektivtrafik
Flera infrastrukturprojekt har avslutats under året,
bland annat ombyggnad av korsningen KungsgatanFredsgatan till cirkulationsplats, utbyggnad av gångoch cykelväg Kungsgatan samt olika tillgänglighetsoch nollvisionsåtgärder. Ombyggnaden av genomfarten till stadsgata har fortsatt, framförallt mellan
Fredsgatan och Djulögatan, och ombyggnad av
Drottninggatan har påbörjats.
Inom Katrineholms logistikcentrum (KLC) pågår
arbete med ett utökat trafiktillstånd för spåren till

Resultatmål
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Lokstallarna inför en framtida museiverksamhet. Det
pågår också en så kallad funktionsutredning gällande
förbättrad utfart mot västra stambanan. Den årliga
besiktningen av spårsystemet visade ett visst behov
av underhåll som har åtgärdats.
Satsningen på asfaltering och beläggningsarbeten
fortsätter. Kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar påverkades mycket av väder- och temperaturförhållandena under vintern, vilket medförde mer
underhållsarbete än normalt. Större omläggningar har
gjorts med tidigare väginventering som underlag.
Med utgångspunkt från parkeringsstrategin har
parkeringsplatser tillskapats på befintliga gator i
staden, där så är möjligt. En ny tillfällig pendlarparkeringsplats har byggts på Norr.
Resandet med buss har ökat för både stadstrafiken
och landsbygdstrafiken. Under sommaren infördes
avgiftsfria resor för skolungdom och pensionärer,
vilket bidrog till ökningen.

Kommentar

Ökat bostadsbyggande
KS, BMN, VON, KFAB

Under 2018 har sju detaljplaner vunnit laga kraft vilket möjliggör byggnation av
cirka 230 nya bostäder och 96 nya platser på särskilt boende för äldre. Under året
har arbete startats för nio nya planuppdrag som sammantaget kommer möjliggöra
byggnation av 100 nya bostäder. Statistiken över antal färdigställda bostäder 2018
visar att bostadsbyggandet har fortsatt ligga på en hög nivå. Kommunens tomtförsäljning för bostadsändamål har ökat och handläggningstiden för bygglov
minskat. En ny gruppbostad och en ny servicebostad enligt LSS har invigts under
2018. Bygget av Dufvegården, det nya särskilda boendet för äldre, påbörjades i
augusti.

Andelen nöjda hyresgäster
hos KFAB ska öka
KFAB

Enligt KFAB:s kundundersökning 2018 har kundnöjdheten bland KFAB:s hyresgäster ökat något jämfört med den senaste undersökningen 2016. Med ett NKIvärde på 75 ligger KFAB i topp i jämförelse med 43 andra allmännyttiga bostadsbolag. NKI-medel för samtliga deltagande bolag var 64,7.

Till- och frångängligheten i
kommunala lokaler ska öka
KS, BIN, BMN, STN, VIAN,
VON, KFAB

Vid renovering, om-, till- och nybyggnad tas tillgänglighetsperspektivet i
beaktande. Kommunens verksamhetslokaler anpassas löpande vid behov för att
tillgängligheten ska öka. Det systematiska brandskyddsarbetet är också en
prioriterad del i arbetet för ökad till- och frångänglighet.

Fortsatt bra
kommunikationer
KS, VON

Under 2018 har bussresandet ökat med både stadstrafiken och landsbygdstrafiken
jämfört med föregående år. Under sommaren infördes avgiftsfria resor för skolungdom och pensionärer, vilket har bidragit till ökningen. Bussresandet har dock
ökat även bortsett från de avgiftsfria resorna. Det nya avtalet för färdtjänst sätter
högre krav på utföraren för färdtjänst när det gäller trygghet och högre kvalitet och
klagomålen på färdtjänsten har minskat. SCB:s medborgarundersökning hösten
2018 visade att invånarnas bedömning av kommunikationerna är något högre i
Katrineholm än genomsnittet för övriga deltagande kommuner. Bedömningen var
något lägre jämfört med undersökningen 2016. Skillnaderna är dock för små för att
vara statistiskt säkerställda.

Förbättrad standard på
gator, vägar, gång- och
cykelvägar
KS, STN

Invånarnas bedömning av kommunens gång- och cykelvägar, gator och vägar
ingår i SCB:s medborgarundersökning som genomfördes hösten 2018.
Indikatorerna visar att nöjdheten har minskat marginellt sedan mätningen 2016.
Katrineholms kommun har ett något bättre resultat än snittet för alla deltagande
kommuner. Kommunen arbetar med ständiga förbättringar inom området.
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UTBILDNING
ÖVERGRIPANDE MÅL

 Fler flickor och pojkar ska klara
målen i grundskolan och gymnasieskolan och nå höga resultat
 Trygga barn och ungdomar som
mår bra
 Höjd utbildningsnivå

Väsentliga händelser
Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan
Sedan flera år pågår ett intensivt arbete för att höja
skolresultaten som nu börjar få tydlig effekt.
I skolplanen för Katrineholms skolor lyfts fyra
områden fram som särskilt prioriterade; språk och
matematik, likvärdig utbildning, individen i fokus
samt demokrati och värdegrund. Alla insatser och
aktiviteter som genomförts i förskolor och skolor har
genomsyrats av skolplanens fyra områden och syftar
till att öka elevernas måluppfyllelse och trygghet.
De insatser som genomförts de senaste åren har lett
till att de kommunala skolornas niondeklassare
vårterminen 2018 presterade de bästa resultaten sedan
den nya läroplanen infördes 2011. Fler elever än
tidigare blev behöriga till ett yrkesförberedande
program på gymnasieskolan och meritvärdet och
andelen elever som nått målen i alla ämnen ökade.
Resultaten för årskurs 9 höstterminen 2018 såg inte
lika positiva ut. Analyser för att ta fram relevanta
insatser på enhets-, grupp- och individnivå pågår.
Fler elever gick ut gymnasieskolan med examensbevis jämfört med föregående år. Dock är resultatet
fortfarande lågt och det finns även stora variationer
mellan de olika programmen. Arbete pågår för att ta
fram analyser på enhets-, grupp- och individnivå som
kan underlätta för att ta fram rätt åtgärder för att höja
elevernas resultat.
Likvärdig skola och individen i fokus
Under året har en rad åtgärder vidtagits för att
vidareutveckla arbetssätt och säkerställa en likvärdig
utbildning med individen i fokus.
Ett gemensamt utvecklingsområde för kommunens
förskolor och skolor har under året varit det kollegiala lärandet. All personal inom förskolan har fått
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kompetensutveckling för att skapa förutsättningar för
en trygg och utvecklande förskoleverksamhet, genom
bland annat storföreläsningar, nätverksarbete och
studiebesök.
Grundskolan har haft fokus på att utveckla det
pedagogiska ledarskapet. Under året har arbete med
kollegialt lärande och ansvarskultur bedrivits aktivt
på alla nivåer i verksamheten. Tydliga rutiner har
tagits fram, kollegiala besök och klassrumsobservationer har genomförts och djupare analyser av
incidentrapporteringen har genomförts på ett strukturerat sätt. Järvenskolan Södra, Nyhemsskolan och
Skogsborgsskolan har också fortsatt sitt arbete inom
Skolverkets satsning Bästa skola.
Gymnasieskolorna har genomfört utbildning i BFL
(bedömning för lärande) för att öka inslagen av
formativ bedömning som utvecklar elevers egen
förståelse för sitt lärande.
Även inrättandet av Resursskolan, som är anpassad
för elever inom grund- och gymnasieskola med
särskilda stödbehov, är kopplat till strävan efter
likvärdig utbildning. Resursskolan tar avstamp i att
vägen till kunskap ser olika ut för alla individer.
Under året har också skolornas samarbete med
socialförvaltningen fortsatt inom flera områden.
Skolfam verkar för att placerade barn ska förbättra
sina skolresultat för att så småningom bli behöriga till
gymnasiet. Vid året slut var nio barn/ungdomar
inskrivna i Skolfam och för de flesta deltagare ses
goda resultat. Detta är särskilt viktigt då elever som
lyckas ta sig igenom hela skolsystemet sällan blir
föremål för socialtjänstens insatser. Samtid är en
samverkan kring barn och ungdomar i grundskolan
som av olika anledningar har en hög skolfrånvaro.
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Under året har cirka 30 elever varit inskrivna i
verksamheten. EU-projektet #jag med, som syftar till
att öka andelen elever som slutar gymnasiet med
fullständiga betyg, avslutades under hösten och
kommer att permanentas i ordinarie verksamhet 2019.
Från och med läsåret 2017/18 måste alla elever i
årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till
gymnasieskolan erbjudas lovskola. Lovskola har
anordnats på alla lov under 2018. Sommarskolan
anordnades i samverkan med kulturförvaltningen.
Nytt för året var att gymnasieelever hade möjlighet
att anmäla sig till svenska som andra språk och att
elever i årskurs 9 kunde förbättra sitt betyg inför
ansökan till gymnasiet.
Under året har en ny modell för bildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete arbetats fram,
ViSKA. Systemet omfattar hela kedjan från kvalitetsplan till kvalitetsdialoger och kvalitetsrapport.
ViSKA har tagits fram för att kunna göra djupare och
säkrare analyser på olika nivåer. Alla elevers utveckling i alla ämnen följs nu på övergripande nivå redan
från årskurs 1. Från och med vårterminen 2018 gör
också alla rektorer i grundskolan betygsprognoser.
Utifrån analyser av resultat och prognoser skapas
aktiviteter på enhets- grupp- och individnivå. Arbetet
har bidragit till snabbare identifiering av elever i
behov av individuellt utformat stöd och till effektivisering av samarbetet inom olika kompetensområden
såsom barn- och elevhälsa, Resursskolan och Samtid.
Språk och matematik
Sammanställningen av nationella bedömningsstödet i
årskurs 1 visade att måluppfyllelsen när det gäller att
läsa har ökat, särskilt för pojkar. Måluppfyllelsen när
det gäller att skriva är i stort sett oförändrad, här är
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resultaten för pojkarnas del något lägre än föregående
år, medan flickornas har ökat något.
Katrineholms förskolor har under året arbetat med att
utveckla miljöer som inspirerar till språk och kommunikation. Många små bibliotek har under året vuxit
fram på förskolorna. Medarbetarna har blivit mer
medvetna om språkutvecklande arbetssätt genom
bland annat användning av ”Polyglutt” (digitala
böcker inlästa på olika språk), Läslyftet och stöd från
huvudbiblioteket. Många förskolor har också arbetat
aktivt för att öka föräldrarnas förståelse för hur
viktigt det är att läsa högt för sina barn.
I december fastställdes en formaliserad samarbetsorganisation för förskola och bibliotek. Organisationen har utformats i samråd med samtliga förskolor
och beslutats i både bildnings- och kulturnämnden.
Syftet är att skapa en stabil, långsiktig och kvalitativ
verksamhet och att använda de gemensamma
resurserna på ett effektivt sätt för att nå målet att alla
barn tidigt ska klara kunskapsmålen.
Skolbiblioteksverksamheten i grundskolan har goda
resultat. Exempel på aktiviteter som genomförts är ett
filmprojekt med värdegrundstema, projektet Jakten
på Jack med fokus på illustration och ett flertal
författarbesök. En utvärdering av skolbiblioteksverksamheten har genomförts med överlag positiva
resultat. För att koppla resultaten till aktuell forskning
och ge möjlighet till planering och erfarenhetsutbyte
anordnades en träff för rektorer, skolbibliotekarier
och skolbibliotekspedagoger i slutet av året.
När det gäller matematik har resultaten i de nationella
proven förbättrats både i årskurs 3 och 6. Även
andelen elever som når minst betyget E i matematik
har ökat både i årskurs 6 och 9. Projektet Mathivation
har nu kommit så långt att det finns en röd tråd från
gymnasieskolan till årskurs 4. Elever från gymnasiet
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coachar elever på högstadiet som i sin tur undervisar
elever på mellanstadiet i matematik. Från hösten
2018 är både Järvenskolan Tallås och Järvenskolan
Södra med i projektet. Våren 2019 kommer även
årskurs 1-3 att kopplas på.
Demokrati och värdegrund
Det normkritiska arbetet i förskola och skola har
fortsatt för att få syn på och förändra strukturer och
normer som är begränsande. Järvenskolan Tallås har
under flera år arbetat framgångsrikt med att skapa
trygghet med normkritik. De insatser som har
genomförts har bidragit till nya synsätt i undervisning
och planering, utjämnade betygsresultat, lugnare
skolmiljö, högre grad av arbetsro samt tryggare
elever. Arbetet har uppmärksammats i hela landet och
presenterats i riksdagen.
Mat och hälsa
En bra måltidsverksamhet bidrar till att elever mår
bra och trivs i skolan och ger bättre förutsättningar att
klara kunskapsmålen. Under året har måltidsmiljön
på Nyhemsskolan utvecklats, dels genom en
uppskattad muralmålning, dels genom färdigställande
av en uteplats. Arbete pågår också för att utveckla
måltidspedagogiken inom förskolan. Kommunen har
haft flera nomineringar till White guide, bland annat i
kategorierna årets skolkök och årets gastronomiska
rektor.
Kampanjen ”I Katrineholm är det lätt att göra bra
val” har genomförts i Duveholmsgymnasiets café.
Det är en del i projektet ”Kostens betydelse i det
offentliga rummet”, ett samarbete mellan primärvård,
kommun och länsstyrelse. Målet är att utveckla en
samverkansmodell där hela Katrineholm blir
engagerad i att ”peppa” för bättre mat- och fikavanor.
Höjd utbildningsnivå
Verksamhetsvolymerna inom vuxenutbildningen har
under de senaste åren ökat. Under 2018 har ökningen
fortsatt inom sfi, gymnasial vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Jämfört med föregående
år har antalet uppnådda verksamhetspoäng ökat med
40 procent inom gymnasial vuxenutbildning och med
45 procent inom särskild utbildning för vuxna.
En tydlig trend är att andelen studerande som vill läsa
på distans ökar. En orsak kan vara att fler vill kunna
kombinera studier med förvärvsarbete. Den ökande
andelen distansstuderande understryker behovet av att
kunna styra om verksamheten från generella platsbundna lösningar till ett mer individbaserat och
flexibelt upplägg. Under året har möjligheterna till
platsbunden handledning för elever utvecklats.
Under hösten startades ett samarbete med namnet
”Bättre samverkan för fler till studier” för att stödja
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och underlätta samverkan mellan kommuner och
Arbetsförmedlingen på lokal nivå. Syftet är att underlätta en övergång från arbetslöshet till studier inom
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning
för vuxna. Viadidakt har gemensamt med Arbetsförmedlingen valt att arbeta med att utveckla tidig
identifiering av invånare som saknar grund- eller
gymnasieskoleutbildning. Tyngdpunkten ligger på
vägledande insatser som fokuserar på motivationens
betydelse för att ha mod att påbörja och ork att
fullfölja studierna. Samarbetet ”Bättre samverkan för
fler till studier” kommer fortsätta inom befintlig
verksamhet under 2019.
Högskolestudier erbjuds idag genom Viadidakts
samarbete med externa utförare. Under 2018 var det
125 studenter som använde lokaler och service vid
lärcenteret Campus Viadidakt i sina eftergymnasiala
studier, varav 66 procent kvinnor och 34 procent
män. Bedömningen är att antalet studenter som
använder lokaler och service vid lärcenter Campus
Viadidakt kommer fortsätta att öka.
I slutet av augusti beviljade Skolverket en gemensam
ansökan om 4,2 miljoner kronor till Katrineholm,
Vingåker och Flen avseende lärcentrum inom
kommunal vuxenutbildning. Detta gav bland annat
möjlighet att fortsätta att utveckla det organiserade
stödet för elevernas lärande inom Viadidakts elevstudio och stödenhet Loftet. Statsbidraget fick nyttjas
till den 31 december 2018.
Digital delaktighet
Under året har skolornas arbete med IT-satsningen
Vår digitala resa fortsatt. För att få kunskaper och
inspiration kring digitalisering deltog alla skolledare
från förskola till gymnasieskola på den så kallade
BETT-mässan i London i januari 2018. På hösten
anordnades sedan den första KETT-dagen, en heldag
med inspirationsföreläsningar för all pedagogisk
personal. Syftet var att knyta ihop 1-1-satsningen som
har pågått under flera år, men också att inspirera och
lyfta digitalisering som en viktig fråga utifrån regeringens digitaliseringsstrategi för skolväsendet och
reviderade läroplaner och kursplaner.
Även kommunens insatser för att öka den digitala
delaktigheten bland allmänheten har fortsatt, med
individuella handledningar på kulturhuset Ängeln och
två digitala veckor. Utbudet har varierat från föreläsningar av allmänt intresse till samhällsplanering och
handledning i specifika digitala tjänster som
kommunen erbjuder.
Utvecklingen av kommunens nya hemsida har fokuserat på tillgänglighet, tydlighet och användbarhet för
att öka möjligheterna till digital delaktighet för alla
kommuninvånare.
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Kommentar

Förskolan ska byggas ut
efter behov
BIN

Sedan årsskiftet 2013/14 har 24 nya förskoleavdelningar öppnats i kommunen,
vilket innebär nästan 500 nya förskoleplatser. Andelen barn som fick förskoleplats på önskat placeringsdatum har ökat kraftigt jämfört med föregående år och
uppgick till 77 procent. Den genomsnittliga väntetiden för dem som inte fick
förskoleplats på önskat datum har också kortats betydligt jämfört med
föregående år.

Trygg och utvecklande
förskoleverksamhet
BIN

En stor andel barn och föräldrar är nöjda med den verksamhet som bedrivs i
Katrineholms förskolor och den senast tillgängliga statistiken visar att personaltätheten har ökat.

Alla elever ska tidigt klara
kunskapsmålen i skolan
BIN, KULN

Andelen elever som kunde läsa när de gick ut årskurs 1 har ökat jämfört med
föregående år. Samtidigt fick fler elever i årskurs 3 godkänt på de nationella
proven och fler elever i årskurs 6 uppnådde kunskapskraven i alla ämnen. För
alla indikatorer har resultaten förbättras för både flickor och pojkar. Under året
har en formell samverkansorganisation mellan biblioteket och förskolan
utformats och beslutats för att ytterligare förbättra förutsättningarna för att nå
målet framöver.

Fler elever ska klara målen i
grundskolan och nå höga
resultat
BIN, KULN

Årets niondeklassare presterade de bästa resultaten sedan den nya läroplanen
infördes 2011. Fler elever än tidigare blev i år behöriga till ett yrkesförberedande
program på gymnasieskolan. Även meritvärdet och andelen elever som nått
målen i alla ämnen ökade. Resultaten har förbättrats för både flickor och pojkar.

Fler elever ska klara målen i
gymnasieskolan och nå
höga resultat
BIN

Andelen elever med examen eller studiebevis inom fyra år ligger totalt sett kvar
på samma nivå som föregående år, resultaten har förbättrats för flickor men
försämrats för pojkar. Betygspoängen för gymnasieeleverna har totalt sett ökat
jämfört med föregående år, här har resultatet istället förbättrats för pojkar men
försämrats något för flickor. Andelen elever med grundläggande behörighet till
universitet/högskola har minskat för pojkar och ligger betydligt lägre än riket.

Andelen elever som mår bra
och trivs i skolan ska öka
BIN, STN

Vissa av indikatorerna visar en positiv och andra en negativ utveckling. Den
senast tillgängliga statstiken visar att personaltätheten i grundskolan har ökat.
Andelen elever som är nöjda med och känner sig trygga i de kommunala
skolorna har minskat något men är fortfarande jämförelsevis hög i Katrineholm.
Enligt enkäten Liv & hälsa ung 2017 hade andelen unga som uppger att de mår
bra minskat både bland flickor och pojkar sedan föregående mätning. Arbetet för
att skapa en bättre måltidsmiljö och öka vuxennärvaron i skolrestaurangerna har
fortsatt.

Höjd utbildningsnivå i
kommunen
BIN, KULN, VIAN, VON

Arbetet för att höja utbildningsnivån i kommunen är långsiktigt och involverar
flera nämnder. Enligt den senast tillgängliga statistiken är andelen invånare med
eftergymnasial utbildning i stort sett oförändrad i Katrineholm. Andelen är
betydligt högre bland kvinnor än bland män. Andelen gymnasieelever som når
högskolebehörighet har ökat något jämfört med föregående år, vilket innebär att
fler ungdomar har möjlighet att påbörja studier på universitet eller högskola.
Under 2018 har det skett en volymmässig ökning av antalet producerade
verksamhetspoäng inom den gymnasiala vuxenutbildningen, framförallt vad
gäller yrkesvux och distansstudier. Samtidigt har andelen kvinnor och män som
klarat målen inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning minskat jämfört
med föregående år. Ett förbättringsarbete pågår för att öka måluppfyllelsen inom
vuxenutbildningen med utgångspunkt från den kvalitetsrapport som Viadidaktnämnden behandlade i april 2018. Biblioteket har också gjort en extra satsning
på inköp av kurslitteratur för vuxenstuderande.

Den digitala delaktigheten
ska öka i alla åldrar
KS, BIN, KULN, VIAN, VON

SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 visade att den upplevda digitala
delaktigheten har ökat när det gäller de flesta indikatorer jämfört med
undersökningen 2016. Arbetet för att öka den digitala delaktigheten både bland
invånare och kommunens medarbetare pågår parallellt med att kommunens
verksamheter utvecklas genom nya e-tjänster och digitalisering.
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OMSORG & TRYGGHET
ÖVERGRIPANDE MÅL

 Social omsorg som utgår från
individens behov och
självbestämmande för ökad
trygghet och livskvalitet
 Katrineholm ska vara en trygg och
säker kommun att leva och verka i


Väsentliga händelser
Plats för fler som behöver omsorg och stöd
Under året har det strategiska arbetet med att möta
nuvarande och kommande behov av vård, omsorg
och stöd fortsatt. Utvecklingen med allt fler äldre i
kommunen påverkar behovet av både hemtjänst och
särskilt boende. Även när det gäller boendeplatser
inom området funktionsstöd fortsätter utvecklingen
med fler personer med behov av stöd.
Ett nytt särskilt boende för äldre, Dufvegården, med
närmare 100 platser ska byggas vid Strandgården.
I augusti togs första spadtaget och boendet beräknas
vara inflyttningsklart hösten 2020. Till följd av ett
ökande behov har tre avdelningar på Strandgården
under året omvandlats till boende med demensinriktning. Brukare i behov av demensboende har därmed
snabbare kunnat erbjudas plats och kön till boende
med demensinriktning har minskat.
En ny gruppbostad och en ny servicebostad för
personer med funktionsnedsättning har invigts.
Planering pågår för byggnation av ytterligare en
gruppbostad, för målgruppen personer med neuropsykiatrisk diagnos.
Trygghet och livskvalitet
Under året har en rad insatser för att utveckla vården
och omsorgen genomförts. Generellt har kommunen
relativt goda resultat i brukarundersökningar, som
står sig väl i jämförelse med andra kommuner,
exempelvis vad gäller nöjdhet och trygghet.
Ett exempel på förbättringsarbete är den utveckling
som skett när det gäller att dagligen erbjuda aktiviteter på kommunens särskilda boenden för äldre.
Årets brukarundersökning visade också att nöjdheten
22 | Årsredovisning 2018 Katrineholms kommun

beträffande aktiviteterna på äldreboendena har ökat.
En annan fråga som prioriterats är att informera
brukare i alla verksamheter om vart de ska vända sig
med eventuella synpunkter och klagomål. Tidigare
mätningar har visat att en relativt stor andel av
brukarna inte vet till vem de ska vända sig.
Arbetsmiljön inom hemtjänsten belystes genom
en rad verksamhetsbesök under sommaren 2018.
En rapport med förbättringsåtgärder redovisades för
kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden.
Parallellt med dessa åtgärder fortlöper ett arbete med
att förbättra personalkontinuiteten för hemtjänstens
brukare.
Bra måltider och matlust har stor betydelse för
livskvaliteten. Samtliga enheter inom särskilt boende
har infört sociala måltider, som innebär att personal
deltar i måltiden för att erbjuda fysiskt, psykiskt och
socialt stöd. Arbetet för att sprida måltiderna över
dagen för de äldre som bor på särskilt boende har
också fortsatt och gett goda resultat. För att minska
nattfastan sker en kontinuerlig samverkan mellan
dietister, sjuksköterskor och chefer. Inom området
funktionsstöd har arbetet med Sapere återinförts.
Sapere handlar om att träna sinnena och uppleva mat
med alla sinnen, och bidrar till att göra måltiderna till
en positiv stund att se fram emot.
Även en rad andra insatser med koppling till mat
och måltider har genomförts. Ett exempel är Historiesmakarna, som under en vecka gav möjlighet till en
historisk resa i matkultur. Vid äldreboendet
Igelkotten har Festival för mogna och en grillkväll
anordnats. Serveringstillstånd har beviljats på två
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särskilda boenden på landsbygden, Yngaregården och
Almgården. I Valla har ett pilotprojekt genomförts
där brukare med matdistribution fått möjlighet att
välja mellan tio olika maträtter varje vecka. Modellen
kommer införas i hela kommunen.
Kvalitets- och utvecklingsarbete
En rad åtgärder har vidtagits inom vård- och
omsorgsförvaltningen för att säkerställa och utveckla
verksamhetens kvalitet. En aktgranskning har genomförts för att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i
handläggningen av enskilda ärenden. Ett arbete har
påbörjats för att införa arbetssättet IBIC (individens
behov i centrum) i alla verksamheter, bland annat för
att stärka individens och anhörigas delaktighet i
utredning, planering och genomförande av insatser.
Användandet av nationella kvalitetsregister har också
utvecklats för att synliggöra risker och behov och
kunna arbeta förebyggande. Vidare har insatser gjorts
för att förbättra rapportering och hantering av
avvikelser, som är en viktig del av kvalitetsledningssystemet.
En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018.
Under året har kommunens samverkan med regionen
utvecklats för att skapa förutsättningar för en snabb
och trygg hemgång, som nu ska nu kunna ske inom
tre dagar från att en patient är utskrivningsklar. En
länsgemensam riktlinje för arbetet har tagits fram.
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Arbetet har också fortsatt med att ta fram förslag på
välfärdstekniska lösningar som ska bidra till att öka
brukarnas trygghet, delaktighet, självständighet och
integritet. Nya tekniska lösningar kan även bidra till
effektiviseringar och förbättrad arbetsmiljö. Införande
av nyckelfri hemtjänst har pågått under året. En pilotstudie kring larm med artificiell intelligens och ett
förarbete för att införa fjärrtillsyn pågår. Digitala
skärmar har installerats på alla hemtjänstenheter för
att förbättra informationsspridningen.
Utveckling av socialnämndens insatser
Under året aktualiserades 1 763 barn och unga varav
579 ledde till utredning, ärenden som nästan
uteslutande handlar om våld. Som följd genomfördes
12 LVU- och 27 SoL-placeringar av barn och unga.
Av dessa var 21 flickor och 18 pojkar. Ärenden har
bland annat aktualiserats på grund av aktiviteter som
pågår bland kriminella i Katrineholm. Orosanmälningar från skolan och ansökningar om skydd som
grupp/familj har inkommit. Denna ärendetyp har
ökat.
Ett jämförelsevis stort antal barn har varit aktuella för
samråd på Barnahus i Nyköping. Barnahus är en
myndighetsövergripande verksamhet med syfte att
samordna utredningsarbete och krisomhändertagande
av barn och familjer när det gäller misstanke om våld
eller sexuella övergrepp mot barn. Flera välbesökta
informationsträffar har anordnats för personal inom
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förskola och skola i samverkan med Barnahus.
En samverkansdag för socialtjänst och barnhälsovård
har också genomförts.
Genom aktivt arbete har fler familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner rekryterats. Samtliga
familjehem har bjudits in till erfarenhets- och
informationsträffar.
Arbetet med social insatsgrupp har fortsatt. Social
insatsgrupp är en arbetsmetod som används för
ungdomar som begått brott eller är i riskzonen att
utveckla ett kriminellt beteende. Samverkan sker med
polis, skola och andra berörda verksamheter på
individnivå. Färre ungdomar har omfattats än 2017.
En anledning är att många ungdomar inom målgruppen har varit placerade på externa HVB-hem och
några har dömts till sluten ungdomsvård.
Två nya insatser har tillkommit inom socialnämndens
verksamhet för ungdomar; gruppverksamhet för unga
anhöriga till föräldrar med missbruk och ett särskilt
riktat stödprogram för unga brottsoffer. Ungdomsenheten har också fortsatt att fälta. Efterfrågan har
varit störst dagtid på skolor och närvaron har därför
koncentrerats till skolgårdar, korridorer och matsalar.
Under hösten har det också varit ett högt inflöde av
vuxenärenden. Det har även inkommit ärenden som
verksamheten normalt inte hanterar, till exempel
hyresvärdar som anmält äldre som inte betalar hyran
och med allvarlig misär i hemmet. Vidare är det flera
ärenden med relationsvåld och flera anmälningar där
hedersproblematik misstänks. Under året aktualiserades totalt 623 ärenden, varav 181 ledde till utredningar. Totalt har 140 personer fått stöd av Relationsvåldsteamet, varav 11 män samt 5 våldsutövare.
Arbetet gällande samverkan kring samsjuklighet
(missbruk, somatisk och psykisk ohälsa) har fortsatt.
En utbildningsinsats i Case management har genomförts i samverkan mellan socialförvaltningen och
vård- och omsorgsförvaltningen.
Under året har mer än 100 personer tagit del av
motivationssamtal och 45 personer genomgått hela
vårdkedjan inom öppenvården för missbruk.
Därigenom har många hjälpts ur sitt missbruk på ett
tidigt stadium, vilket också får positiva följder för
anhöriga. 65 anhöriga har fått ett aktivt stöd.
Behandlingsverksamheten för spelmissbrukare har
tagit emot och hjälpt 12 personer. Under året har
också 178 individer fått hjälp med skuldsanering.
Den sociala beredskapen har haft 367 larm under året.
Planeringsarbete har skett inför införandet av den nya
länsgemensamma jouren som startar i mars 2019.
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Trygghet och säkerhet
Inför 2018 fick alla nämnder i uppdrag att verka för
ökad säkerhet och trygghet och ett stort antal
aktiviteter har planerats och genomförts under året.
Kommunens säkerhets- och trygghetsarbete har
stärkts genom tätare och strukturerad samverkan med
polisen och räddningstjänsten. Täta avstämningar och
en tydlig ansvarsfördelning gör att aktörerna har en
god lägesbild när det gäller trygghet och säkerhet i
hela kommunen. Förmågan att i ett tidigt skede sätta
in rätt resurser och åtgärder har ökat.
Ökat fokus och krav på ett civilt försvar, kontinuitetshantering i samtliga verksamheter och säkerhetsskydd
har resulterat i en personalförstärkning inom säkerhet
och krisberedskapsområdet. Ett arbete med säkerhetsskyddsanalys och en bredare risk- och sårbarhetsanalys påbörjades under hösten. I samverkan med
polisen, säkerhetspolisen och andra aktörer fortgår
också arbetet med att förebygga och hantera
våldsbejakande extremism.
Kommunen arbetar kontinuerligt med trygghetsvandringar och samverkar med fastighetsägare för att
öka tryggheten i den offentliga miljön. Trygghetsfrämjande åtgärder har bland annat genomförts i
området kring Backavallen och i Sveaparken,
buskage och träd har tagits ner och belysning har
förbättrats. Fortsatt utbyggnad av kameraövervakning
på flera skolor har gett resultat genom att skadegörelse och stölder fortsätter att minska och därmed
även kostnaderna.
Under 2018 implementerades projektet Lyckliga
Gatorna och blev en verksamhet som organisatoriskt
ligger under kulturförvaltningen men har arbetsgrupp
och styrgrupp med representanter från flera förvaltningar. Lyckliga Gatorna syftar till att skapa
förutsättningar för en trygg och meningsfull fritid för
alla barn och ungdomar. Inom ramen för Lyckliga
Gatorna anordnas kostnadsfria fritidsaktiviteter efter
skoltid, lovaktiviteter samt gatufester i olika bostadsområden. Verksamheten bidrar till en ökad social
trygghet, både för dem som deltar i verksamheten och
för boende i de områden som verksamheten bedrivs.
En ny brandstation har byggts och inflyttning sker i
februari 2019. Antalet larm till räddningstjänsten har
ökat. Totalt larmades Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) 748 gånger, vilket är 37 fler larm än
förra året. Konceptet Civil insatsperson (CIP) har
startats upp i två nya områden. Arbetet innebär att
frivilliga utbildas i områden där räddningsstyrkorna
har lång framköringstid.
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Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd
och ett mål för VSR är att öka enskildas kunskap och
förmåga. Antalet utbildade personer har ökat både
totalt och gällande skolelever. VSR genomför även
hembesök för att minska risken för bostadsbränder.
Under året fick totalt 1318 personer personlig
information om vikten av fungerande brandvarnare i
flera rum, brandsläckare och brandfilt.

Resultatmål
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VSR söker aktivt möjligheter till samverkan med
andra räddningstjänster. Ett samverkansavtal har
under året tecknats med Räddningstjänsten Östra
Götaland (RTÖG).

Kommentar

Omsorgen för äldre och
funktionsnedsatta ska
byggas ut efter behov
VON

Under året har det strategiska arbetet med att möta nuvarande och kommande
behov fortsatt. Under 2017 och 2018 har det varit kö till demensplats eller plats
på servicehus, med ökade väntetider som följd. Däremot var det kort eller ingen
väntetid till plats på vårdboende. Behovet av platser ökar eftersom befolkningen
blir allt äldre. Byggnationen av ett nytt särskilt boende för äldre med 96 platser
har påbörjats. Omvandling av vårdplatser till platser med demensinriktning pågår
på ett befintligt boende. En ny gruppbostad och en ny servicebostad för personer
med funktionsnedsättning har invigts.

Ökad trygghet för
hemtjänstens brukare
VON

Totalt känner sig 84 procent av hemtjänstens brukare ganska eller mycket trygga
med att bo hemma med stöd av hemtjänsten. Andelen har minskat marginellt för
både kvinnor och män jämfört med föregående år. Personalkontinuiteten i hemtjänsten, som mättes under våren, var oförändrad jämfört med föregående år.
Ett antal åtgärder har initierats för att förbättra personalkontinuiteten.

Fortsatt utveckling av
service och omvårdnad för
hemtjänstens brukare
VON

Resultaten från den nationella brukarundersökningen Vad tycker de äldre om
äldreomsorgen visar att hemtjänstens brukare generellt är relativt nöjda med den
vård och omsorg som ges, men att det fortsatt finns vissa utvecklingsområden
att arbeta vidare med. Ett förbättringsarbete pågår kring de områden som
identifierats med hjälp av undersökningen.

Fortsatt utveckling av vård
och omsorg för äldre i
särskilt boende
VON

De personer som bor på särskilt boende för äldre i Katrineholm är överlag nöjda
med det stöd de får. Resultaten från den nationella brukarundersökningen har
förbättrats inom flera områden jämfört med tidigare år.

Minskad risk för undernäring
för äldreomsorgens brukare
STN, VON

Risk för undernäring bedöms utifrån det nationella kvalitetsregistret Senior Alert.
Drygt hälften av brukarna som riskbedömts visar risk för undernäring. Andelen
av dessa som har en planerad förebyggande åtgärd har ökat. Två gånger per år
mäts nattfastan på kommunens särskilda boenden för äldre. Nattfastan är tiden
mellan en dags sista mål och följande dags första mål. Målet är att nattfastan
ska vara kortare än 11 timmar. Årets mätningar visar sammantaget på en viss
förbättring jämfört med föregående år, fortfarande är det dock mindre än hälften
av brukarna som har en nattfasta som är kortare än 11 timmar. En rad insatser
har genomförts för att utveckla arbetet kring mat och måltider inom särskilt
boende för äldre. Samtliga enheter har infört sociala måltider. För att minska
risken för undernäring erbjuds också alla brukare kvällsmål och förfrukost.

Fortsatt utveckling av vård
och omsorg för personer
med funktionsnedsättning
VON

Resultatet från brukarenkäten 2017 visade på att brukarna inom området
funktionsstöd är trygga och nöjda med den omsorg de får. Ett utvecklingsområde
är att brukarna behöver känna sig mer delaktiga i planeringen av de insatser de
får. Inom verksamheten pågår därför ett förbättringsarbete med genomförandeplaner och delaktighet.

Barn och ungdomar i behov
av stöd från socialnämnden
ska i ökad utsträckning
upptäckas tidigt och få
insatser där barnets behov
sätts i centrum
BIN, KULN, SOCN

Arbete med förebyggande aktiviteter som riktar sig till barn, ungdomar och deras
familjer pågår i samverkan mellan flera förvaltningar. Den nya familjecentralen
kommer att bli ett nav i detta arbete som kontaktskapare och som bas för
föräldrautbildning, konceptet med föräldrautbildning kommer att utvecklas och
förstärkas.

Fortsatt utveckling av
socialnämndens insatser
utifrån den enskildes behov
SOCN

Arbetet med att möta upp social problematik på hemmaplan har fortsatt under
året. Framförallt handlar det om stöd till familjer för att möta problem som ökat
missbruk, hedersrelaterat våld och problematik samt ökat uppfostringsvåld. Två
nya verksamheter för unga har startat under året; stödprogram för unga brottsoffer samt anhörigstöd till unga som har föräldrar med missbruk.
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Resultatmål
Ökad trygghet och säkerhet
för kommunens invånare
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON, KFAB,
VSR

29

Kommentar
I början av året genomförde polisen en lokal trygghetsmätning som visade på
ökad trygghet. Även SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 visade att
tryggheten har ökat. Den senast tillgängliga statstiken över anmälda våldsbrott
visar på en minskning 2017 jämfört med föregående år. Antalet larm till
räddningstjänsten ligger på ungefär samma nivå som förra året, likaså antalet
personer som skadats. Räddningstjänsten har under året i hög utsträckning
hunnit fram inom målsatt tid. Fler invånare har utbildats i förebyggande och
olycksavhjälpande åtgärder än föregående år. Kommunens säkerhets- och
trygghetsarbete har stärkts genom tätare och strukturerad samverkan med
polisen och räddningstjänsten. Arbetsmetoden social insatsgrupp har gett goda
resultat för ungdomar som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Fortsatt
utbyggnad av kameraövervakning har gett resultat genom att skadegörelse och
stölder fortsätter att minska och därmed även kostnader för detta. Det löpande
arbetet med identifiering och åtgärd av platser som kan upplevas otrygga har
fortsatt genom trygghetsvandringar, klottersanering, förbättrad belysning med
mera. Under året har också en rad åtgärder vidtagits ökad trygghet och säkerhet
inom kommunens verksamheter, exempelvis aktivt värdegrundsarbete inom
skolan, nyckelfri hemtjänst och brandförebyggande arbete.
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KULTUR, IDROTT & FRITID
ÖVERGRIPANDE MÅL

 Ett rikt kultur- och fritidsliv som
alla invånare kan ta del av
 Goda förutsättningar för spontan
och organiserad idrott
 Stark samverkan med
föreningslivet
 God folkhälsa


Väsentliga händelser
Ett rikt kultur- och fritidsliv för alla
I mars infördes merÖppet på Kulturhuset Ängeln.
MerÖppet innebär att besökare som är över 18 år kan
skriva under ett avtal och få tillgång till utbudet i
Kulturhuset Ängeln (utom konsthallen) även under
tid då huset inte är bemannat. Fram till årsskiftet har
215 personer kvitterat ut en merÖppettagg och de har
genererat ca 1200 besök utanför ordinarie öppettid.
Ingen allvarlig incident har rapporterats under den
period som merÖppet varit i drift. Kammarrätten har
gett tillstånd till kameraövervakning vid entrén.
Katrineholms bibliotek har bytt biblioteksdatasystem
och använder nu Koha som är byggt i så kallad öppen
källkod. Det innebär att endast drift, support och
utveckling behöver upphandlas, vilket ger en större
stabilitet för verksamheten. Bytet medförde en del
tekniska problem under en period. Fortsatt arbete
med att utveckla systemet pågår.
Flera nya koncept för att nå ut till nya målgrupper
och sänka trösklarna till Konsthallen har utvecklats
under året och ledde till nya besökare. Som ett led i
detta har en konstverkstad iordningställts i anslutning
till Konsthallen. Satsningen på föreläsningar om
samtidskonst och samtal kring vad konst egentligen
är fortsätter även kommande år.
Föreställningen ”Kvinnorna och staden”, efter
Kerstin Ekmans romansvit, spelades under sommaren
på vändplattescenen vid Lokstallet och skapade både
lokalt och nationellt intresse.
Katrineholms nya teaterscen Turbinen, en så kallad
Black Box, invigdes i augusti och färdigställdes
under hösten med scenteknik, scenljus, läktare,
backdrops och ljudutrustning.

Lyckliga Gatorna har under hela året erbjudit
kostnadsfria fritidsaktiviteter efter skoltid på
Nyhemsskolan, Östra skolan och Västra skolan.
Under hösten startades verksamhet även i Valla.
Vid varje tillfälle erbjuds både idrotts- och kulturaktiviteter. Aktiviteterna har lockat ca 30 deltagare
per plats och tillfälle. Genom aktiviteterna nås också
målgrupper som vanligtvis inte deltar i organiserade
fritidsaktiviteter. Totalt sett har ungefär lika många
barn och unga som identifierar sig som tjejer
respektive killar deltagit.
Lyckliga Gatorna har även hanterat de statliga bidrag
för lovaktiviteter och sommarlovsaktiviteter som
kommunen tilldelats. Under sommarlovet erbjöds
kostnadsfria aktiviteter varje dag i veckan på minst
två platser. Även på samtliga övriga lov och studiedagar har det erbjudits verksamhet på flera platser.
Under sommaren genomfördes också tre välbesökta
gatufester; i Valla, Nävertorp och på Norr. Syftet med
festerna var att skapa möten, engagemang, stolthet
och trygghet i bostadsområdet.
Kulturskolan har under året fått bidrag från Kulturrådet som har använts till att skapa öppen avgiftsfri
verksamhet. Många nya barn och unga har därigenom
hittat till Kulturskolan.
KomTek har fortsatt att erbjuda kvällskurser inom
teknik för barn och unga. Under skolloven har
KomTek anordnat uppskattade LAN för ungdomar.
LAN innebär att ungdomar träffas och kopplar ihop
sina datorer i lokala nätverk (Lokal Area Network).
KomTek har även anordnat öppet hus för att ge fler
möjlighet att testa KomTeks verksamhet.
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Ungkulturhuset Perrongen har under året satsat på
dans, bland annat genom samarbete med Åsa folkhögskola kring dansworkshops och danstävlingar.
En workshop i Afrobeat lockade över 200 ungdomar.
Perrongen har också arrangerat nattfotboll fredagar
och lördagar kl 22:00-24:00 i Nyhemshallen som
lockat många ungdomar. För att skapa förutsättningar
för alla att våga vara med har vissa fredagar vikts till
dem som identifierar sig som tjejer.
I samarbete med Skateboardklubben har kommunen
deltagit i projektet ”Hela orten rullar”, ett folkhälsooch integrationsprojekt som syftar till att få fler att
röra på sig och ingå i ett positivt sammanhang.
Isbanan på torget har blivit uppskattad och välbesökt.
Friluftsbad och motionsspår har fortsatt att rustas upp
och Duveholmsleden har tillgänglighetsanpassats.
Cykelleden Djulöleden har fått en uppfräschning med
ny skyltning och delvis ny sträckning.
Att i högre grad anordna sociala aktiviteter för
brukare inom vård och omsorg har varit prioriterat
under 2018. Samtliga enheter inom särskilt boende
för äldre anordnar nu aktiviteter sju dagar i veckan
och har en anslagstavla där aktiviteterna annonseras i
förväg. Samtliga enheter erbjuder också utevistelse
varje dag.
I slutet av maj arrangerades under två dagar Festival
för mogna vid äldreboendet Igelkotten. Festivalen,
som har blivit ett återkommande och uppskattat
inslag, riktar sig främst till äldre och anordnas av
äldreomsorgens kulturombud tillsammans med
frivillignätverket.
Under året har kulturförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen arbetat fram en struktur för en
mer formaliserad samverkan. Syftet är att skapa en
långsiktigt stabil organisation för att kunna erbjuda
förvaltningarnas gemensamma målgrupper likvärdig
tillgång till bred och anpassad kulturell verksamhet.
Goda förutsättningar för idrott
På sportcentrumområdet pågår flera byggprojekt för
att förverkliga visionen för området. Duveholmshallens entré och foajé har renoveras för att skapa en
välkommande och trivsam miljö. Renoveringen av
konstgräsfotbollsplanen är klar och har inneburit
förbättringar både när det gäller spelbarhet och miljömässigt. Planering pågår för en ny konstgräsplan i
Värmbol. Etapp tre av fyra i renoveringen av Backavallens läktare är färdigställd och renovering av
gymnastik- och tennishallen pågår. Planering pågår
också för konvertering av köldmedel i kylanläggningen vid isbanorna och för byggnation av nya
omklädningsrum och personalutrymmen.

28 | Årsredovisning 2018 Katrineholms kommun

31

Efter ett kakelras i simhallen i maj har en stor renovering tagit fart. Verksamheten har påverkats på flera
sätt, bland annat simundervisning och föreningsverksamhet. Enligt KFAB:s tidplan beräknas den
stora bassängen öppnas igen sommaren 2019.
Stark samverkan med föreningslivet
Ett stort antal utvecklingsprojekt pågår för att
förbättra förutsättningarna för föreningslivet att
bedriva sin verksamhet i Katrineholm. Kommunens
föreningsservice har under året utvecklats och en
tydligare organisation har kommit på plats. Målet är
att förbättra stöd och support till föreningarna, både
när det gäller föreningarnas verksamhet och genom
bra anläggningar.
Föreningsservice har under hösten haft träffar med
föreningar för att skapa en tydligare bild av hur det
nya reglementet för service- och tekniknämndens
föreningsbidrag har slagit igenom. De nya reglerna
bidrar bland annat till mer jämställda föreningsverksamheter.
Under hösten har verksamheten i Katrineholms
Idrottsallians utvärderats, detta efter att Alliansen
ansökt om nytt bidrag efter det första uppstartsbidraget som beviljades 2017. Utvärderingen
resulterade i att nämnden lämnade avslag på den nya
ansökan. Planering av ett nyöppnande av Fritidsbanken i kommunens regi pågår.
Reglerna för kulturnämndens föreningsbidrag har
reviderats och förenklats. Ett arbete med att
digitalisera ansökan har påbörjats i samarbete med
Föreningsservice.
God folkhälsa
I juni antog riksdagen en ny folkhälsoproposition,
God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.
Genom att stärka jämlikhetsaspekten i folkhälsomålet samt renodla antalet målområden, är målet att
bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar.
Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för en bättre folkhälsa ingår
som en viktig del i arbetet för en god välfärd och ett
hållbart Sverige och Katrineholm. Till grund för
kommunens folkhälsoarbete ligger också folkhälsoutskottets styrdokument ”En god hälsa för alla barn
och ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar
2017-2019”.
ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak
och spel) är en del i ett bredare folkhälso- och brottsförebyggande arbete. Under hösten har ett kommunövergripande arbete påbörjats med utgångspunkt i
Södermanlands läns regionala ANDT-strategi. En har
en nulägesanalys har tagit fram som grund för det
fortsatta förebyggande ANDTS-arbetet.
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Kommentar

Fler invånare ska delta
aktivt i kultur-, idrotts- och
fritidslivet
BIN, KULN, STN, SOCN,
VON

Tilläggsfrågor i SCB:s medborgarundersökning hösten 2018 visade att 47 procent av invånarna upplever sig vara delaktiva i kulturlivet (fler kvinnor än män)
och 45 procent delaktiga i idrottslivet (fler män än kvinnor). Resultaten tyder på
att delaktigheten har ökat något jämfört med förra undersökningen 2016. Under
året har en rad olika aktiviteter genomförts för att möjliggöra för fler att aktivt
delta i kultur- och fritidslivet. Kommunens föreningsservice har utvecklats och en
tydligare organisation har kommit på plats för att förbättra stödet till föreningarna
både när det gäller föreningsverksamhet och anläggningar. Inom Lyckliga
gatorna erbjuds barn och ungdomar kultur- och fritidsaktiviteter efter skoltid och
på lov. Verksamheten når målgrupper som i vanliga fall inte deltar i organiserade
fritidsverksamheter. Perrongen har haft riktad verksamhet, till exempel Tjejskate
och Tjejlördagar. Ett aktivt arbete pågår på kommunens HVB-hem för att fler
ungdomar ska bli aktiva i föreningslivet. Katrineholms konsthall har erbjudit
samtidskonstföreläsningar och utvecklat nya koncept för att attrahera målgrupper som vanligtvis inte hittar till konsthallen, exempelvis äldreomsorgen och
SFI. Vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen har arbetat fram en
struktur för en mer formaliserad samverkan för att stärka förutsättningarna för
likvärdig tillgång till bred och anpassad kulturell verksamhet.

Goda möjligheter till en
innehållsrik och aktiv fritid i
Katrineholms kommun
BIN, KULN, STN, VON

Medborgarundersökningen 2018 visar invånarnas bedömning av fritidsmöjligheterna i Katrineholms kommun är oförändrad jämfört med 2016 och i nivå med
genomsnittet för andra kommuner. Kultur-, idrotts- och fritidsutbudet i kommunen
har under året fortsatt att utvecklas och ger goda möjligheter till en aktiv fritid.
Teaterlokalen Turbinen som invigdes i augusti förbättrar förutsättningarna för
aktiva inom scenkonst och för ett ökat scenkonstutbud. MerÖppet har tillgängliggjort huvudbiblioteket på Kulturhuset Ängeln även utanför bemannade
öppettider. Vid Sportcentrumområdet pågår förverkligande av den framtagna
visionen för området. Ett flertal byggprojekt har slutförts, bland annat renovering
av entrén och konstgräsplanen. Motionsspår och friluftsbad har fortsatt att rustas
upp. Isbanan på torget blev en succé som återkommit. Även inom vård- och
omsorgsförvaltningens verksamheter erbjuds brukarna goda möjligheter till en
aktiv fritid.
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Kulturverksamheter som
invånarna är nöjda med
BIN, KULN, VON

Medborgarundersökningen 2018 visade att invånarnas nöjdhet med kulturverksamheterna ligger på ungefär samma nivå som i förra undersökningen 2016
och står sig bra i jämförelse med andra kommuner. Kommunen har fått positiv
respons på olika evenemang, exempelvis Lyckliga Gatornas gatufester i Valla,
Nävertorp och på Norr, invigningen av första delen av konstverket Det lilla är det
stora i Talltullen och Festival för mogna som arrangeras varje år vid Igelkottens
äldreboende. Katrineholms bibliotek har under året fortsatt att aktivt arbeta med
rutiner och bemötande i syfte att förbättra service, trygghet och säkerhet för
både besökare och medarbetare.

Sportcentrum ska ha nöjda
utövare och besökare
STN

Sportcentrum har många återkommande kunder år från år vilket pekar på stor
nöjdhetsgrad. Den senaste kundundersökningen gjordes 2015, mätningen ligger
vilande och utvecklingsmöjligheter för en ny mätmetod undersöks. De renoveringsprojekt som genomförts/pågår kan ha haft en temporär negativ påverkan på
kundnöjdheten men ger goda förutsättningar för nöjda utövare och besökare
framöver.

Förbättrade möjligheter att
delta i sociala aktiviteter för
brukare i äldreomsorgen
KULN, STN, VON

Möjligheten för brukare i äldreomsorgen att delta i sociala aktiviteter har tydligt
förbättrats jämfört med förgående år och är mycket god i jämförelse med andra
kommuner. Brukarnöjdheten när det gäller sociala aktiviteter har ökat för både
kvinnor och män. Samtliga enheter inom särskilt boende äldre erbjuder nu
sociala aktiviteter sju dagar i veckan (två på vardagar och en på helgen) och har
en anslagstavla uppsatt där aktiviteterna annonseras i förväg. Återkommande
aktiviteter genomförs även i samverkan med service- och teknikförvaltningen,
exempelvis utematlagning, trubadurkvällar och aktiviteter med trädgårdsmästare.
En struktur för en mer formaliserad samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen har arbetats fram för att öka möjligheter till
delaktighet och deltagande för nämndernas gemensamma målgrupper.

Jämställda kultur- och
fritidsverksamheter
BIN, KULN, STN, VON

Ett aktivt arbete pågår inom flera förvaltningar för att skapa förutsättningar för
jämställda kultur- och fritidsverksamheter, genom bland annat medvetet arbete
kring inkludering och representation vid såväl rekrytering som vid val av innehåll
och aktiviteter. Det nya reglementet för service- och tekniknämndens föreningsbidrag bidrar till mer jämställda föreningsverksamheter. Tillsammans med
berörda föreningar har ett utvecklingsarbete bedrivits i ishallen för en mer
jämställd ishall.

Andelen invånare med goda
levnadsvanor ska öka
KS, BIN, KULN, STN, VIAN,
VON

Ett rikt kultur- och fritidsliv och ett aktivt stöd till föreningslivet bidrar till bättre
levnadsvanor. Ett aktivt folkhälsoarbete är också en del av den löpande
verksamheten inom kommunens olika förvaltningar. Öppna Jämförelser
Folkhälsa visar att hälsoutvecklingen för kommunens invånare generellt följer
den nationella och regionala utvecklingen. För Katrineholms kommun ligger
andelen med bra hälsa kvar på samma nivå.
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HÅLLBAR MILJÖ
ÖVERGRIPANDE MÅL






Minskad klimatpåverkan
Rena sjöar och vattendrag
Biologisk mångfald
God bebyggd miljö


Väsentliga händelser
Minskad klimatpåverkan
Energi- och klimatrådgivningen har utökats med
projektet ”Coacher för energi och klimat” som riktar
sig till små och medelstora företag. Under året har ett
tiotal företag coachats i att sänka sin energianvändning. Företagsträffar har anordnats med olika teman,
exempelvis solceller och energieffektivisering.
Finansiering sker genom bidrag från Energimyndigheten, fram till 2020. Kommunen medverkar
även i ett nationellt projekt gällande energitillsyn på
små och medelstora företag som också syftar till att
företagen ska effektivisera sin energianvändning.
KFAB arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera bostäder och lokaler genom modernisering av
teknisk utrustning, optimering av system och information till hyresgäster. Även KIAB har fortsatt att
systematiskt energieffektivisera fastighetsbeståndet.
KFAB köper enbart el som är producerad av förnybara enerikällor och minskar också användningen av
fossila bränslen genom inköp av elbilar.
Katrineholms kommuns medverkan i Fossilfritt
Sverige fortsätter och kommunen deltar i upphandling och avtal för att integrera fossilfritt i LOU (lagen
om offentlig upphandling), förslag har överlämnats
till regeringen. En handlingsplan för Katrineholms
kommun inom fossilfria transporter är framtagen.
Samtliga kollektivtrafikfordon i Sörmland körs nu
med fossilfria bränslen och den nya upphandlingen av
busstrafik har resulterat i att elbussar kommer att
användas i tätortstrafiken från och med augusti 2019.
En fordonsstrategi är framtagen som ger en helhetsbild av befintlig fordons- och maskinpark inom
service- och teknikförvaltningen. Vartefter utbyten
och nyinköp görs slussas fossildrivna fordon och
maskiner ut. HVO-diesel (hydrerad vegetabilisk olja)

används som ersättning till traditionell diesel där det
är möjligt.
Ett ständigt utvecklingsarbete sker kring klimatsmart
mat och ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom förskola, skola och äldreomsorg.
En återkommande utmaning är att minska matsvinnet.
Stora förväntningar är koppladet till pågående
utveckling av en e-tjänst för specialkostintyg och
frånvaro.
Sommarens torra och varma väder medförde
svårigheter för kommunens lantbrukare och lokala
leverantörer av livsmedel. Kommunen erbjöd lantbrukare att slå gräs på kommunens mark och gjorde
stödköp av kött. Vädret var även en utmaning för
kommunen. Stora nyplanteringar av träd, gräs och
perenner krävde mycket bevattning. För att hushålla
med vattnet skedde bevattningen på kvällar och
nätter.
Rena sjöar och vattendrag
Implementeringen av kommunens dagvattenplan
pågår. Under hösten genomfördes bland annat en
ansvarsutredning för att klarlägga och fastställa
ansvarfördelning mellan kommunens förvaltningar
och Sörmland Vatten AB.
Katrineholms kommun driver ett av delprojekten
inom LIFE IP Rich Waters som samordnas av
Länsstyrelsen i Västmanland. Projektet syftar till att
undersöka förutsättningarna för att kunna återföra
bottensediment med hög fosforhalt till jordbruksmark
och därigenom minska övergödningseffekterna och
reducera behovet av importerad fosfor. Projektet
startade 2017 och förväntas pågå till 2023. Tillståndsansökan för vattenverksamheten är inlämnad till
Mark -och miljödomstolen. Ett omtag i upphandling
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har genomförts och muddringen i Öljaren förväntas
kunna påbörjas våren 2019. Katrineholms kommun
har fått stor uppmärksamhet kring projektet, bland
annat på Havs- och vattenforum i Göteborg i maj och
under Almedalsveckan i Visby.
I samverkan med Flen och Vingåkers kommuner
samt Sörmland Vatten AB har lämpliga metoder för
att återföra näring från små avlopp till jordbruksmark
utretts. Projektet genomfördes med bidrag från Länsstyrelsen och avslutades vid årsskiftet. Kommande år
ska beslut tas om kommunen ska gå vidare med
implementering av ny modell.
Avloppsinventeringsprojektet har 2018 gått in i
Stora Malms socken vilket berör mellan 300 och 400
fastighetsägare. Under året har en statlig utredning
redovisat förslag för att höja åtgärdstakten för små
avlopp som kan komma att påverka kommunens
arbete framöver.
I tillsynen har särskild uppmärksamhet ägnats åt
gödselhanteringen vid hästgårdar i vattennära lägen.
Tillsynskampanjen pågår till år 2021. Hästgårdar i
Sköldinge, Lerbo och Floda har inventerats och
utskick gjorts med information om vilken miljöhänsyn man som hästägare behöver ta, samt vad som
kommer att kontrolleras vid kommande tillsyn.
I kommunens växthus har en recirkuleringsanläggning färdigställs, vilket innebär att vattensystemet är slutet och inte släpper ut några näringsämnen i naturen. En energioptimering har också
genomförts för att minska energiförbrukningen.
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Biologisk mångfald
Naturutställningen i Tornstugan är under uppbyggnad
och väntas kunna invigas i slutet av våren. Skolorna
kommer därigenom få ökade möjligheter och tillgång
till naturskola.
I området vid Gersnäs gård har ett röjningsarbete
genomförts i samarbete med Länsstyrelsen. Syftet var
att öka den biologiska mångfalden och höja naturvärdena. Unikt på platsen är förekomsten av skalbaggar som nu fått bättre förutsättningar. En insektsinventering som kommer att ligga till grund för framtida skötselplaner har genomförts. I augusti deltog ett
60-tal personer, både barn och vuxna, i en guidad
vandring för att titta närmare på inventeringen.
God bebyggd miljö
En grönplan för Katrineholms stad har antagits av
kommunfullmäktige. Planen fungerar som ett
tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 - del staden
och visar hur Katrineholms gröna offentliga miljöer
såsom parker, natur, platser och naturmiljöer kan
utvecklas.
Arbetet med att ta fram en handlingsplan mot
nedskräpning pågår och väntas kunna bli antagen
under 2019 som en del i avfallsplanearbetet.
Bekymren med nedskräpning vid återvinningsstationerna fortgår. Det finns också ett behov av att
etablera flera återvinningsstationer i kommunen.
Regeringen har under våren föreslagit att dagens
system med återvinningsstationer ska ersättas med
fastighetsnära insamling vid alla bostadsfastigheter.
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Flera av kommunens förskolor och skolor arbetar
med Grön Flagg, som drivs av Håll Sverige Rent och
är en del av en internationell certifiering för
pedagogiska verksamheter som arbetar med hållbar
utveckling. Målet med Grön Flagg är att barn och
unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för
hållbar utveckling.
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I och med antagandet av Katrineholms kommuns
kemikalieplan har en inventering av kemikalieanvändningen i kommunens verksamheter påbörjats
och även arbetet med att ta fram riktlinjer för inköp.
Ett kemikalieregister har köpts in som används av
samtliga förvaltningar. Tillämpningen av kemikalieplanen har medfört en minskning av mängden och
exponeringen av farliga ämnen och kemikalier.

Kommentar

Ökad andel miljöbilar i
kommunens verksamheter
KS, BIN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON, KFAB

Andelen miljöbilar av det totala antalet bilar i kommunkoncernen uppgick till 52
procent 2018 enligt preliminära uppgifter från Miljöfordon Syd. Jämfört med
andra kommuner har Katrineholm en hög andel miljöbilar i kommunkoncernen.

Kommunens
energiförbrukning ska
minska
KS, BIN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON, KFAB

Energiintensiteten, det vill säga energiförbrukningen för el och värme per
kvadratmeter, har fortsatt att minska såväl i KFAB:s bostadsbestånd som i de
verksamhetslokaler som KFAB äger och förvaltar åt kommunens verksamheter.
Indikatorerna för att följa kommunens energiförbrukning har setts över och
justerats. Medel avsätts årligen till KFAB för energieffektiviseringsåtgärder.
Även inom förvaltningarna bedrivs ett aktivt arbete för att minska energiförbrukningen. Exempel på åtgärder under året är översyn av energisystemet i
kommunens växthus, planering av styrsystem för kommunens gatubelysning och
ökad användning av belysning kopplad till rörelsedetektorer.

Minst hälften av matavfallet
ska behandlas biologiskt så
att energi och näring tas till
vara
KVAAB

Separerad matavfallsinsamling för hushållen infördes våren 2016. En plockanalys samma höst visade att målet uppnåddes redan då, det vill säga mer än
hälften av matavfallet sorterades i den gröna påsen och kunde därmed
behandlas biologiskt så att näringsämnen och energi togs tillvara. En ny plockanalys hösten 2018 visar att det fortfarande är mer än hälften av matavfallet som
sorteras ut, andelen har dock minskat något. När det gäller den totala andelen
av hushållsavfallet som återvinns visar den senast tillgängliga statistiken från
2017 att det över tid skett en tydlig förbättring. Jämfört med föregående år har
dock andelen minskat något.

Andelen sjöar med god
ekologisk status ska öka
KS, BMN, STN

På grund av den varma sommaren med mycket låga vattenstånd kunde delar av
provtagningen inte genomföras. Den senaste mätningen genomfördes 2015, då
var det 16 procent av de provtagna sjöarna som hade god ekologisk status.
Arbete pågår, bland annat genom tillsyn av enskilda avlopp och FSC-certifiering
av kommunens skogsbruk.

Skyddad natur ska bevaras
för att främja biologisk
mångfald
KS, STN

Den totala arealen skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområden) har
enligt den senast tillgängliga statistiken (31 december 2017) ökat jämfört med
föregående år. Under 2018 har skyddad natur bevarats, röjning och skogsavverkning har utförts i bland annat Gersnäsområdet.

Fortsatt utveckling av
klimatsmarta och ekologiska
måltider i kommunens
måltidsverksamhet inom
förskola, skola och
äldreomsorg
BIN, STN, VON

Arbetet fortgår utifrån det måltidspolitiska programmet. Matsvinnet har minskat
till följd av ökad medvetenhet och aktiva insatser, exempelvis mindre tallrikar och
borttagna matsvinnshinkar. Det har också skett en viss förbättring när det gäller
det beräknade klimatavtrycket av kommunens livsmedelsinköp. Andelen
ekologiska livsmedel är i det närmaste oförändrad, de ökade livsmedelspriserna
påverkar vilket sortiment som inhandlas. Andelen närproducerade livsmedel har
ökat något till följd av stödköp av lokalt producerat kött i samband med
sommarens torka.

Ökat gästfokus i
kommunens
måltidsverksamhet inom
förskola, skola och
äldreomsorg
BIN, STN, VON

Brukarenkäter inom äldreomsorgen visar att en stor andel av dem som bor på
kommunens äldreboenden är nöjda med maten och ser måltiderna som en
trevlig stund på dagen. Jämfört med föregående år har andelen ökat för kvinnor
men minskat något för män. Fler boenden erbjuder möjlighet att välja mellan
olika rätter. Vård- och omsorgsförvaltningen har måltidsombud som kan
uppmärksamma om brukare behöver extra stöd i måltidssituationen. Samtliga
enheter inom särskilt boende äldre har infört sociala måltider. Andelen brukare
som har måltidssituationen beskriven i genomförandeplanen är dock fortfarande
låg. Även inom förskola/skola har utvecklingsarbetet kring maten och
måltidsmiljöerna fortsatt under året. 2018 års barn- och elevenkäter tyder inte på
någon större förändring jämfört med 2016.
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EKONOMI & ORGANISATION
ÖVERGRIPANDE MÅL

 God ekonomisk hushållning
 Tillgänglig, tydlig och öppen
organisation
 Attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning


Väsentliga händelser
God ekonomisk hushållning
Under året har upphandling och förbererdelser för
implementering av ett nytt affärssystem för
kommunen och bolagen (KFAB/KIAB) genomförts.
Systemet har en ny struktur med fler funktioner och
därmed möjligheter. Ambitionen är att öka tillgängligheten och underlätta för ansvariga att få en mer
aktuell, sammanställd och rättvisande ställning som
därmed ökar kvaliteten på underlag för analys och
uppföljning. Tillsammans med förvaltningarna pågår
en utveckling av ekonomistyrningen genom
förbättrade processer, rutiner och rapportering.
Strukturen kring upphandling och inköpsstyrning har
stärkts. Beslut om att införa certifierade inköpare har
tagits och utbildning av dessa har påbörjats. Utbildningen är en förutsättning för att släppas in i det nya
ekonomisystemet. Förväntade effekter är minskad
administration och lägre kostnader för inköp.
En reviderad taxa för plan- och byggverksamheten
har antagits och trädde ikraft den 1 augusti 2018.
Förberedelsearbetet kring hållbart informationsbevarande och e-arkiv har fortsatt. I augusti godkändes en
avsiktsförklaring om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera.
Kommunens IT-system har inventerats, vilket är en
förutsättning för att kunna öka takten på kommunens
digitaliseringsarbete. Med regeringens mål och
kommunens IT-strategi som utgångspunkt har
förvaltningarna under året fortsatt arbeta för en smart
digitalisering av kommunen med målsättningen
”Digitalt där det är möjligt - personligt när det
behövs.” Antalet e-tjänster i e-tjänstportalen har ökat
och flera olika digitaliseringsprojekt pågår.
Två av kommunens nämnder, socialnämnden och
vård- och omsorgsnämnden, har under året inte klarat
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att ha en ekonomi i balans. Flera åtgärder har tagits
fram under året men inte varit tillräckliga. Även
bildningsnämnden visar en negativ avvikelse mot
budget till följd av leasingkostnader för iPads.
Framåt krävs ett fortsatt tydligt fokus inom samtliga
verksamheter för att dämpa kostnadsutvecklingen,
bland annat genom täta avstämningar mellan chefer
och ekonomer.
Organisationsförändringar har genomförts inom flera
förvaltningar för att utveckla och effektivisera verksamheterna. Inom vård- och omsorgsförvaltningen
har en utvärdering gjorts av den organisationsförändring som genomfördes våren 2017. Arbetet
fortsätter under kommande år.
Service- och teknikförvaltningen har under året flyttat
till nya verksamhetslokaler i kvarteret Rådmannen.
Flytten har bidragit till ett intensifierat arbete med att
utveckla och effektivisera rutiner och processer utifrån flera perspektiv som beskrivs i en strategikarta.
Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
Under året har en ny webbsida utvecklats. Stort fokus
har lagts på tillgänglighet och tydlighet. Målet är att
det ska bli enklare för användarna att hitta relevant
information om kommunen och dess verksamheter.
Kommunens tillgänglighet per e-post och telefon,
samt bemötandet per telefon mäts årligen inom ramen
för Kommunens kvalitet i korthet. Samtliga resultat
har förbättrats och är högre än genomsnittet för
deltagande kommuner. När det gäller bemötandet är
kommunens resultat bland de bästa i landet.
På Kontaktcenter, som öppnade i februari 2018, har
både besökare och antalet inkommande frågor ökat
över tid. Karaktären på frågorna har också blivit mer
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omfattande. Större delen av de ärenden som tas emot
är konsumentrådgivning. Som en förlängning av
Kontaktcenter har också tre servicepunkter på landsbygden invigts under året i samarbete med lokala
näringsidkare. Servicepunkterna finns i Björkvik,
Julita och Valla.
En ny näringslivschef har anställts och näringslivsenheten har blivit en egen enhet under kommunstyrelsen, efter att tidigare tillhört samhällsbyggnadsförvaltningen.
I september genomfördes valet till riksdag, kommunoch landstingsfullmäktige. I juni genomfördes en
utbildningsinsats för röstmottagare. Andelen väljare
som valde att förtidsrösta ökade.
Utveckling av kommunens lokalresurser
I samverkan med KFAB och berörda förvaltningar
har under året ett arbete pågått för att få fram effektiva och funktionella lokallösningar för att möta
förändrade behov i verksamheterna. Huvuddelen av
arbetet har berört lokaler för familjecentral, förskola,
skola och äldreomsorg. För att underlätta långsiktig
planering har KFAB:s arbete med att ta fram underhållsplaner fortsatt. Flera arbetsgrupper arbetar
löpande med att utveckla lokalresurserna för ökad
funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet.
En ny förskola, intill förskolan Örnen, är uppförd och
markarbeten för tillbyggnad av förskolan Karossen
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med två avdelningar har påbörjats. Vid norra infarten
har en ny brandstation uppförts. Byggnationen av det
nya äldreboendet Dufvegården har påbörjats.
Ombyggnation av Duveholmshallens entré har
färdigställts och renovering av simhallen pågår.
En ny teaterlokal i lokstallet, Turbinen, har invigts.
Restaurangen i Stadsparken är ombyggd och scenen
har målats om.
Skolor och förskolor har de senaste åren varit utsatta
för mycket skadegörelse. Kameraövervakning och
andra åtgärder såsom ökad belysning, åtgärder av den
yttre miljön samt trygghetsvandringar, har gett effekt
på skadegörelsen som har minskat kraftigt.
Den varma sommaren medförde ökad belastning på
hissar, kyl- och ventilationssystem, vilket påverkade
verksamheterna. Vid äldreboendet Igelkotten stod
hissarna stilla vid flera tillfällen under sommaren.
Vid Järvenskolan Tallås ställdes undervisning in på
eftermiddagarna under en veckas tid.
I oktober gick Katrineholms kommun in i ett nytt
städavtal och fick en ny leverantör av städning. Inför
den nya avtalsperioden har justeringar i frekvenser
och moment genomförts för att vara i nivå med
rekommendationer från folkhälsorådet. De första
månaderna på det nya avtalet har varit problematiska
då det nya företaget inte levererat enligt den
upphandlade kvaliteten. De allvarligaste avvikelserna
har varit på de större skolenheterna i centralorten.
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Attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning
Heltid som norm genomfördes 1 juli 2018. Samtliga
medarbetare, inom målgruppen och som är i tjänst,
har därmed en grundanställning på 100 procent.
Under året har HR-funktionen förstärkts. Syftet är att
öka och utveckla det nära stödet för kommunens
chefer samt den strategiska samordningen och
styrningen av HR-frågor. En ny chefshandbok har
lanserats och välbesökta frukostmöten anordnats
utifrån aktuella frågeställningar. Introduktionen för
nya chefer har utvecklats och rutiner och stöd kring
rehabilitering förstärkts.
Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa
har utvecklats under året och friskvårdsbidrag har
införts. På förvaltningarna finns nu hälsoinspiratörer
med uppdrag att bidra till arbetsglädje, engagemang
och hälsofrämjande aktiviteter. Syftet är att öka
trivsel och arbetsglädje och därmed minska sjukfrånvaro och stress.
Liksom övriga Sverige har kommunen svårigheter att
rekrytera behörig personal till förskola och skola. En
rad insatser har genomförts för att säkra personalförsörjningen inom förskola och skola och för att
trygga barnens och elevernas rätt till likvärdig
utbildning. Bildningsförvaltningen har ett omfattande
samarbete med universitet, högskolor och andra
utbildningsanordnare och tar emot många studerande
och praktikanter. Medarbetare uppmuntras också att
vidareutbilda sig inom bland annat Lärarlyftet.
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Med utgångspunkt i den oro som under året lyfts fram
i förskolan har en långsiktig plan för förskolans
utveckling tagits fram. Åtgärderna i planen syftar till
att förbättra arbetsmiljön och stärka kvaliteten i
verksamheten. Bland annat har det administrativa
stödet ökat för att avlasta personalen.
Även socialsekreterare är svårt att rekrytera, särskilt
erfarna. Ett aktivt arbete sker gentemot universitet
och högskolor för att visa upp kommunen som en
attraktiv arbets-givare. Under året har sex socionomstuderande erbjudits utbildningstjänst. Avtalen om
verksamhetsförlagd utbildning, VFU, har setts över
och ett nytt avtal är på väg att tecknas med
Linköpings universitet. En översyn av rekrytering och
hur kommunen kan behålla personal för att säkra
kompetensförsörjning inför framtiden pågår också
tillsammans med medarbetare och fackliga
organisationer.
Vård- och omsorgsförvaltningens rutiner för
systematiskt arbetsmiljöarbete har uppdaterats och
chefer, arbetsplatsombud och skyddsombud har fått
utbildning i arbetsmiljö. Arbetsmiljön inom
hemtjänsten har belysts genom verksamhetsbesök
under sommaren. Behov av åtgärder som framkom är
bland annat genomgång av besöksplaner. Ett närvarande ledarskap lyftes också som en viktig del för att
förbättra arbetsmiljön. Inom alla vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter har handlingsplaner
utifrån medarbetarenkäten tagits fram. Fokus ligger
på att minska både sjukfrånvaro och sjuknärvaro,
samt att utveckla kommunikation/delaktighet i beslut.
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Kommentar

Resultatet ska uppgå till
minst en procent av
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Resultatet för helåret 2018 uppgår till 0,1 procent av skatteintäkterna, vilket är
under målet på 1 procent.

Nettodriftskostnaderna ska
inte öka snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat mer än skatteintäkterna, vilket
innebär att målet inte nås. Kostnaderna har ökat med 4,9 procent och
skatteintäkterna med 3,3 procent.

Avskrivningar ska under
planperioden inte ta mer än
tre procent av driftbudgeten
KS

Avskrivningarna uppgår under perioden till 2,6 procent, vilket uppfyller målet på
maximalt 3 procent av driftsbudgeten.

Kommunens lokalresurser
ska utvecklas för ökad
funktionalitet,
kostnadseffektivitet och
kundnöjdhet
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON, KFAB

KFAB:s kundenkät hösten 2018 visar på en ökad kundnöjdhet avseende
kommunens verksamhetslokaler jämfört med mätningen 2016. Genomgång och
åtgärder för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet sker
kontinuerligt för kommunens lokaler. Genom lokalförsörjningsplan och samarbete med KFAB sker ett långsiktigt arbete för att stämma av användning och
avveckling av verksamhetslokaler. En större förändring under året är serviceoch tekniknämndens flytt av stora delar av verksamheten till kvarteret
Rådmannen, som på sikt bedöms leda till ökad effektivitet och funktionalitet samt
minskade kostnader. Vidare pågår omfattande upprustning i Sportcentrums
anläggningar.

Kommunens tillgänglighet
per telefon och e-post ska
förbättras
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post mäts årligen inom ramen för
Kommunens Kvalitet i Korthet. Enligt mätningen hösten 2018 hade tillgängligheten förbättrats både per e-post och telefon. Även bemötandet per telefon hade
förbättrats ytterligare, Katrineholms kommun resultat är nu bland de bästa i
landet.

Tydlig och effektiv
kommunikation
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Under året har en ny webbsida utvecklats för Katrineholms kommun som
lanseras i januari 2019. Även Viadidakts hemsida har utvecklats under året. Den
befintliga kommunikationen via webben har under flera år haft goda resultat i
SKL:s undersökningar av kommunernas webbsidor. I början av året öppnades
också ett kontaktcenter för att ytterligare förenkla invånarnas kontaktvägar till
den kommunala verksamheten.

Ökat
medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Medarbetarengagemang mäts inom ramen för kommunens medarbetarundersökning som senast genomfördes hösten 2017. Jämfört med undersökningen 2015 hade resultatet för kommunen som helhet förbättrats för alla tre
delindex; ledarskap, motivation och styrning. Resultaten hade också förbättrats
både för kvinnor och män. Under året har arbetet fortgått utifrån de handlingsplaner som verksamheterna har tagit fram för att ytterligare öka engagemang
och trivsel. Nästa medarbetarundersökning planeras att genomföras 2019.

Tryggad personalförsörjning
genom utvecklad rekrytering
KS, BIN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Under året har utvecklingsarbete fortgått för att skapa ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen bland annat genom kompetensförsörjningsplaner, studentevent, information på högskolor och universitet samt
en satsning på utbildningstjänster. För att stärka chefsförsörjningen har
ledarskapsutbildningen Personligt ledarskap genomförts för fjärde året i rad.

Minskad sjukfrånvaro
KS, BIN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron bland kommunens tillsvidareanställda medarbetare minskat för kvinnor men ökat något för män. Långtidssjukfrånvaron som andel av den totala sjukfrånvaron har minskat både för
kvinnor och män. Det systematiska arbetet kring arbetsmiljö och hälsa har
utvecklats under året, bland annat genom införande av hälsoinspiratörer och
friskvårdsbidrag.
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PERSONALREDOVISNING
Kommunens personalarbete utgår från det kommunövergripande målet attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning samt från det personalpolitiska
programmet.
Personalstyrka
Fler invånare innebär en växande kommunorganisation. Mellan 2017 och 2018 ökade antalet månadsanställda med 3,5 procent, eller 114 personer, och
uppgår vid årets slut till 3 347 personer. Av dessa är
87 procent tillsvidareanställda, vilket är på samma
nivå som 2017. Lönekostnaden har samtidigt ökat
med 5,5 procent jämfört med föregående år.
De största personalökningarna kan ses inom
nämnderna bildning samt vård- och omsorg. Inom
bildning har antalet barn inom både förskola och
skola ökat. Samtidigt har staten tillfört statsbidrag för
att minska barngrupperna, ge lärarna mer tid med
eleverna och öka likvärdigheten. Inom vård- och
omsorg har grundbemanningen utökats inom
hemtjänst i syfte att minska behov av timvikarier.
Inom äldreomsorgen har verksamhetsvolymerna ökat
marginellt. Inom området funktionsstöd har två nya
LSS-boenden öppnats.
Kompetensförsörjning
Behovet av fler medarbetare kommer att fortsätta då
kommunens verksamheter fortsätter växa, i takt med
befolkningsutvecklingen. Rekryteringsbehovet
påverkas också av pensionsavgångar och personalomsättning. De nämnder som har högst andel
kommande pensionsavgångar är kultur, service- och
teknik samt Viadidakt. Andelen som slutat på egen
begäran ligger kvar på samma nivå som tidigare år,
det vill säga cirka 6 procent av de månadsanställda.
Totalt innebär det att kommunen inom de närmaste
åren har behov av att nyrekrytera långt över 1 000
nya medarbetare.
Det är redan idag svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper och specialister. Fler barn och äldre kommer
också att öka efterfrågan inom andra yrkesgrupper,
exempelvis barnskötare, undersköterskor och måltidspersonal. Då antalet invånare i yrkesverksam ålder
inte ökar i samma omfattning som barn och unga
samt äldre kommer konkurrensen om arbetskraften
att öka ännu mer. För att trygga kompetensförsörjningen inom Katrineholms kommun behöver
ytterligare steg tas för att stärka attraktionskraften.
Under året har heltid som norm införts och alla som
omfattas av reformen har nu en grundanställning på
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heltid. Nästa steg är att genom intervjuer identifiera
upplevda hinder för att också välja att arbeta heltid.
Arbetsmiljö och hälsa
Sjukskrivningstalen är fortsatt höga. De långa sjukskrivningarna minskar något, men samtidigt ökar de
korta sjukskrivningarna. Totalt har sjukfrånvaron
minskat för kvinnor men är oförändrad för män.
En förändring kan också ses inom de yngre åldersgrupperna där sjukskrivningarna ökar.
Åtgärder har vidtagits och rutiner och stöd kring
rehabilitering förstärkts vid både kort- och långtidssjukfrånvaro. Effekter kan ses genom att fler
rehabiliteringsärenden både påbörjas och avslutas.
Samtidigt ökar andelen som återgår i arbete.
Under året har det nära stödet till kommunens chefer
samt den strategiska samordningen och styrningen av
HR-frågor utvecklats. Cheferna har fått tillgång till
digitala utbildningar, en ny chefshandbok har lanserats och frukostmöten har anordnats utifrån aktuella
frågeställningar. Administrationen för chefer har
också underlättats genom digitalisering, ett område
som ska utvecklas ytterligare. Bland annat har delar
av lönerapporteringen förenklats.
I förebyggande syfte har det hälsofrämjande arbetet
utvecklats genom införande av friskvårdbidrag och
hälsoinspiratörer på varje arbetsplats. Under året har
1 357 medarbetare använt sig av friskvårdsbidraget,
eller 40 procent av de månadsanställda, vilket är fler
än förväntat. Aktiviteter har också anordnats kring
livsstilsfrågor som kost, motion och mental hälsa.
Samtidigt ökar efterfrågan på hälsofrämjande
åtgärder. Något tydligt resultat av de genomförda
insatserna är ännu svårt att se. Arbetet med att
utveckla förebyggande insatser och öka arbetsglädjen
fortsätter under kommande år.
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2018
Personalstatistik

Totalt

Kvinnor

Antal månadsanställda personer

3 347

2 652

andel tillsvidareanställda

87 %

andel visstidsanställda

13 %

Andel månadsanställda som arbetar
heltid

2017
Män

Mätdatum/
mätperiod

Totalt

Kvinnor

Män

695

3 233

2 567

666

30/11

89 %

82 %

87 %

89 %

81 %

30/11

11 %

18 %

13 %

11 %

19 %

30/11

78 %

75 %

88 %

78 %

75 %

88 %

30/11

Andel månadsanställda med
heltidsanställning som har valt att
arbeta deltid

16 %

19 %

6%

-

-

-

30/11

Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
månadsanställda med
deltidsanställning

73 %

74 %

65 %

73 %

74 %

66 %

30/11

Andel timanställda av totalt antal
årsarbetare

8%

8%

9%

8,3 %

8,1 %

8,8 %

1/12-30/11

Föräldradagar, andel föräldraledig tid
av total årsarbetstid

3%

4%

1%

3%

3%

1%

1/12-30/11

74

54

20

61

44

17

1/12-30/11

Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre

545

420

125

443

332

111

30/11

Antal tillsvidareanställda som slutat på
egen begäran

206

161

45

215

161

54

1/12-30/11

Total sjukfrånvaro

7,1 %

7,5 %

5,7 %

7,2 %

7,7 %

5,7 %

1/12-30/11

total sjukfrånvaro, anställda -29 år

6,6 %

7%

5,6 %

6,1 %

6,6 %

4,8 %

1/12-30/11

total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år

6,5 %

7%

4,7 %

6,8 %

7,2 %

5,1 %

1/12-30/11

total sjukfrånvaro, anställda 50- år

7,9 %

8,2 %

6,7 %

8,1 %

8,5 %

6,8 %

1/12-30/11

Sjukfrånvaro månadsanställda

7,5 %

7,8 %

1/12-30/11

varav sjukfrånvaro <15 dagar

2,7 %

2,4 %

1/12-30/11

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar

1,5 %

1,5 %

1/12-30/11

varav sjukfrånvaro >90 dagar

3,3 %

3,8 %

1/12-30/11

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning
Antal tillsvidareanställda som gått i
pension

Hälsa

Antal pågående rehabärenden

304

262

42

322

269

53

30/11

3 363,6

2 619,4

744,2

3 266,5

2 549,5

717,0

1/12-30/11

Personalkostnader
Antal årsarbetare totalt (omräknade
heltider)
Total lönekostnad (tkr)

-1 675 532

-1 587 790

1/1-31/12

Sjuklönekostnad som andel av total
lönekostnad

1,9 %

1,8 %

1/1-31/12

Kostnad övertid inkl mertid som andel av
total lönekostnad

0,6 %

0,9 %

1/1-31/12
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EKONOMISK REDOVISNING
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen
Redovisat 2018
Intäkter
Kommunfullmäktige/politisk ledning

Kostnader

Netto

Budget 2018

Budgetavvikelse

2017

1 063

-10 265

-9 202

-12 545

3 343

-8 736

72 094

-261 682

-189 587

-216 632

27 045

-203 554

1 996

-15 416

-13 419

-27 300

13 881

-23 704

varav KS-medel till förfogande

0

-2 727

-2 727

-6 000

3 273

-5 898

Bygg- och miljönämnden

0

-362

-362

-521

159

-341

176 085

-278 291

-102 207

-102 673

467

-100 783

67 886

-264 993

-197 107

-175 963

-21 144

-179 461

Kommunstyrelsen
varav Välfärdsfonden

Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Kulturnämnden

14 172

-49 868

-35 696

-36 780

1 084

-38 260

Bildningsnämnden

743 855

-1 566 141

-822 286

-815 704

-6 582

-820 784

Vård- och omsorgsnämnden

220 575

-915 415

-694 840

-671 534

-23 306

-696 765

Viadidaktnämnden

45 399

-102 099

-56 699

-57 335

636

-51 700

Summa nämnder

1 341 129

-3 449 116

-2 107 987

-2 089 689

-18 299

-2 100 385

26 998

88 958

115 956

131 253

-15 297

190 022

0

-128 889

-128 889

-113 299

-15 590

-110 682

12 712

0

12 712

12 712

0

11 570

Finans
Pensioner/semesterlöneskuld
Intäkter Viadidakt Vingåker
Räddningstjänstförbundet

0

-28 741

-28 741

-28 741

0

-27 355

Skatter och statsbidrag

2 138 665

0

2 138 665

2 109 227

29 438

2 069 617

Summa finans

2 178 375

-68 672

2 109 702

2 111 152

-1 450

2 133 172

RESULTAT

3 519 504

-3 517 789

1 713

21 463

-19 749

32 785

Kommentarer till driftsredovisningen
Katrineholms kommuns resultat för 2018 uppgår till
1,7 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget
med -19,7 mnkr.
Kommunens nettodriftskostnader för helåret har
ökat med 4,9 procent samtidigt som ökningen av
kommunens skatteintäkter har varit 3,3 procent.
Detta framgår av resultaträkningen och den
finansiella analysen nedan. För att ha möjlighet att
finansiera den framtida kommunala välfärden är det
viktigt att ha kontroll över kostnadsutvecklingen i
kommunen. Katrineholms kommun har goda
ekonomiska förutsättningar och utmaningen är att
fortsätta den gynnsamma utvecklingen. För att möta
framtidens volymutvecklingar och oförutsedda
kostnader är det viktigt att dämpa kostnaderna så att
dessa inte långsiktigt ökar mer än skatter och bidrag.
Kommunens driftredovisning är uppdelat i två
områden; nämnder och finans.
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Nämnder
Nämnderna visar tillsammans en negativ budgetavvikelse på -18,3 mnkr. Den största delen av
kommunens budgetavvikelse återfinns därmed i den
löpande verksamheten. Nämndernas negativa resultat
påverkar direkt kommunens möjligheter att finansiera
befintlig verksamhet och kommande volymökningar.
Flera åtgärder pågår för att dämpa kostnadsutvecklingen, både på kort och på lång sikt.

Vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och
bildningsnämnden visar på en högre kostnad än
budget. Övriga nämnder visar positiva avvikelser, det
största överskottet finns på kommunstyrelsen.
Vård- och omsorgsnämndens avvikelse mot budget är
-23,3 mnkr. Underskottet avser framförallt personalkostnader inom hemtjänst och personlig assistans,
köp av verksamhet avseende externa placeringar,
extern personlig assistans och extern hemtjänst.

EKONOMISK REDOVISNING
Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot
budget på -21,1 mnkr. Avvikelsen beror framförallt
på ökat antal ärenden och som följd av detta höga
kostnader för inhyrda konsulter samt kostsamma
placeringar.
Bildningsnämnden visar en negativ avvikelse mot
budget på -6,6 mnkr. Underskottet är kopplat till
leasingkostnader för iPads. Under 2018 har nytt avtal
tecknats med en ny leverantör vilket innebär att all
leasing från och med hösten 2018 är av den art som
kan betraktas som finansiell leasing som då övergår
till en investering. Kostnaderna fördelas då över fler
år. Kvarvarande kostnader på det gamla avtalet
kommer att belasta bildningsnämndens driftsbudget
under 2019, 2020 och 2021 medan alla nya leasingavtal belastar investeringsbudgeten. Medel för detta
finns avsatt i investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot
budget på 27,1 mnkr. Den största delen av överskottet
hänförs till välfärdsfonden och KS medel till förfogande som inte användes fullt ut, för att säkerställa
kommunens totala resultat, då flera nämnder prognostiserat underskott under året. En del av överskottet
förklaras av ett statsbidrag avseende bidrag mot
segregation som tillfördes under årets senare del.
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Finans
Finansen visar ett underskott jämfört mot budget på
-1,5 mnkr.

Under året har kommunen erhållit ett statsbidrag för
välfärd om 27,4 mnkr. Bidraget redovisas budgetmässigt i resultaträkningen under raden finansen, men
intäkterna redovisas inom skatter och bidrag.
Exklusive statsbidraget för välfärd visar raden finans
på en positiv avvikelse på 12 mnkr. Avvikelsen är
främst en följd av lägre kostnader för avskrivningar
samt avslutade exploateringar. Därutöver har
omställningskostnader för påbörjade insatser inom
nämnderna, som en följd av årets underskott jämfört
med budget, påverkat med 4,4 mnkr.
Skatter och bidrag, exklusive statsbidrag för välfärd,
visar på en positiv avvikelse på 2,1 mnkr. Lägre
intäkter för slutavräkningen av kommunalskatten
för 2017 uppvägs genom statsbidrag för bostadsbyggande om 4,1 mnkr.
Kostnaderna för pensioner har varit högre än budgeterat och är till största delen en följd av förtida uttag,
fler anställda och högre lönenivåer. Även semesterlöneskulden visar på högre kostnader än budget.
Tillsammans visar dessa poster en negativ avvikelse
mot budget på -15,6 mnkr.

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige

Redovisat
2018

Budget
2018

Budgetavvikelse

Redovisat
2017

0

0

0

17

-50 794

-74 313

23 519

-21 615

varav Kommunledningsförvaltningen och kommuncentrala

-24 871

-45 483

20 612

-12 564

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen

-25 923

-28 830

2 907

-9 051

-37 281

-56 462

19 181

-39 342

-25

-1 300

1 275

-664

-5 696

-7 871

2 175

-2 028

-10 849

-24 896

14 047

-10 161

-4 657

-6 394

1 737

-2 273

-455

-680

225

-327

48

0

48

33

-109 710

-171 916

62 206

-76 360

-58 099

-119 312

61 213

-7 719

-167 809

-291 228

123 419

-84 079

Kommunstyrelsen exkl. exploateringar

Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Kultur- och turismnämnden
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Viadidaktnämnden
Finansförvaltningen
Summa nämnder exkl exploateringar
Exploateringar
Summa nämnder inkl exploateringar
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Kommentarer till investerings- och
exploateringsredovisningen
Investeringsredovisningen visar nämndernas
investeringar i förhållande till budget. Under 2018
uppgick investeringarna exklusive exploateringar till
109,7 mnkr vilket är 62,2 mnkr lägre än budget.
Totalt har nämnderna förbrukat 63,1 procent av de
totala investeringsmedlen exklusive exploateringar.
Alla nämnder visar positiv avvikelse mot budget.
Störst budgetavvikelse finns hos kommunstyrelsen,
service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden.

På samhällsbyggnadsförvaltningen beror avvikelsen
bland annat på projekt som inte hunnit påbörjas inom
utsatt tid på grund av senareläggningar av upphandlingar. Det största investeringsprojektet avser nya
stråket som löper över flera år och till viss del finansieras av statliga bidrag.

Utfallet för exploateringsverksamheten uppgår till
58,1 mnkr, vilket är 61,2 mnkr lägre än budget.
Kommunens exploateringar syftar till att främja
tillväxt och utveckling, vilket omfattar kostnader för
att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för
bostäder, affärer, kontor eller industrier. Markexploatering kan också omfatta gemensamma anordningar som grönområden, VA- och elanläggningar.
Inriktningen är att kostnaden på sikt ska täckas av
intäkter i samband med en försäljning av fastigheter
och tomter.

Bildningsnämnden redovisar ett utfall på 10,8 mnkr
vilket är 14,1 mnkr lägre än budget. Den största
positiva avvikelsen avser kostnader för iPads. 2018
avsattes 9 mnkr för den så kallade 1-1 satsningen för
år 1-9. Gällande leasingavtal avseende detta kan inte
finansieras via investeringar utan har istället
kostnadsförts på driftsbudgeten och gör att resultatet
där slutar på ett negativt resultat för året. Ett nytt
avtal har tecknats som möjliggör att leasingen kan tas
som investering då detta avser finansiell leasing.
Kostnaden kommande år kan föras på investeringar.
Först 2019 kommer beställningar från den nya
leverantören att göras i större skala.

Under året har det varit en hög efterfrågan på mark
för företag och bostadsetablering, vilket vid försäljning har påverkat nettokostnaden positivt. Behoven
av nya markområden för exploatering har i och med
försäljningar ökat. Pågående projekt som löper över
tid är bland annat kvarteret Havsörnen där försäljning
skett och kostnader för infrastruktur kommer under
2019. Planering för infrastrukturarbeten pågår för
industrimark inom område Lövåsen för att kunna
möta de behov som uppstår framöver. Kvarteren
Djulö Backar och Trolldalen pågår och kommer att
slutföras under 2019.
I samband med uppstart av nytt affärssystem har
samtliga exploateringar setts över och avslutats,
vilket påverkat kommunens resultat positivt 2018.
Under året påbörjades också en översyn av
exploateringsredovisningen, i syfte att redovisa en
rättvisande ställning för delprojekt inom större
exploateringsområden. Denna kommer att slutföras
under kommande år, då det nya ekonomisystemet
också ger bättre förutsättningar att hantera området.
Investeringarna (exklusive exploateringar) uppgick
till 50,8 mnkr för kommunstyrelsen, vilket är en
avvikelse mot budget på +23,5 mnkr. Den stora
avvikelsen finns på kommunledningsförvaltningen.
Det är framförallt investeringsmedel för fiberutbyggnaden som ännu inte använts, då totalen 50 mnkr är
jämnt fördelade över fem år och de samlade
kostnaderna kan ses först under 2019. Kostnaderna
för utveckling av Stadsparken blev högre än planerat.
De ökade kostnaderna täcks med ökade hyresintäkter
för de delar som påverkas av serveringen.
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Den totala budgetavvikelsen för service- och tekniknämndens investeringar är drygt +19 mnkr. Anledningen är långa upphandlingsförfaranden, högkonjunktur som påverkar antal leverantörer som lämnar
anbud och att den löpande driften har prioriterats.

Kulturnämnden och socialnämnden visar positiva
avvikelser mot budget till följd av investeringsprojekt
som är påbörjade men inte är avslutade. Det största
projektet inom kulturnämnden har varit Turbinen,
som beräknas avslutas i början av 2019.
För vård- och omsorgsnämndens del har den största
investeringen varit nyckelfri hemtjänst, investeringen
avslutades under året. Den största delen av den
positiva avvikelsen avser Hästens service- och gruppbostad där investeringsbehovet var lägre än
budgeterat.

Totalt
utfall 2017
och 2018

Total
investeringsbudget 2017
och 2018

Bredbandsutbyggnad

-14 175

-20 000

Nya Stråket

-24 946

-19 449

-14 351

-14 645

-3 525

-4 200

-1 735

-3 587

De största pågående
investeringsprojekten
Kommunstyrelsen

Service- och tekniknämnden
Beläggningsytor
Kulturnämnden
Turbinen
Vård- och omsorgsnämnden
Nyckelfri hemtjänst
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Resultaträkning
Kommunen
Belopp i tkr

Not

Verksamhetens intäkter

1,9

562 470

580 980

34

779 129

802 822

Verksamhetens kostnader

2,9

-2 653 067

-2 562 294

35

-2 702 192

-2 622 179

-56 036

-64 917

-161 613

-163 573

-2 146 633

-2 046 230

-2 084 676

-1 982 930

Avskrivningar

3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

2018

Sammanställd redovisning
2017

Not

2018

2017

Skatteintäkter

4

1 476 234

1 434 988

1 476 234

1 434 988

Generella statsbidrag och utjämning

5

662 431

634 629

662 431

634 629

Finansiella intäkter

6

14 685

12 850

10 498

8 829

Finansiella kostnader

7

-5 004

-3 451

-51 934

-51 414

1 713

32 785

12 554

44 105

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
Extraordinära intäkter

8

0

0

0

0

Extraordinära kostnader

8

0

0

0

0

1 713

32 785

12 554

44 105

-623

23 150

-623

23 150

1 090

55 934

11 931

67 255

ÅRETS RESULTAT
Jämförelsestörande poster
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT

9
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Balansräkning
Kommunen
Belopp i tkr

Not

2018

Sammanställd redovisning

2017

Not

2018

2017

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

10

0

0

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

11

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

671 275

629 698

Maskiner och inventarier

139 157

124 470

Pågående investeringar

132 458

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

306

2 329 755

2 092 492

675 738

581 218

117 070

382 232

420 648

36

12

Långfristiga fordringar
Värdepapper, andelar m.m.
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

37

13

4 300

4 300

30 838

27 574

53 277

53 253

9 688

9 664

1 000 468

928 791

3 428 288

3 131 903

33 216

35 000

33 216

35 000

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m.m.

14

6 907

8 176

Fordringar

15

437 921

354 871

Kortfristiga placeringar

16

51 486

Kassa, bank

17

154 512

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

6 907

8 176

481 266

387 315

51 486

51 486

51 486

80 598

162 692

98 627

650 826

495 131

702 351

545 604

1 684 510

1 458 922

4 163 855

3 712 507

1 713

32 788

12 554

44 105

17 000

17 000

17 000

17 000

732 567

699 780

894 036

849 399

751 280

749 567

923 591

910 505

37

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL

18

Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
SUMMA EGET KAPITAL

38

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande

19

205 870

184 543

224 233

203 274

Avsättningar till statlig infrastruktur

20

0

0

0

0

205 870

184 543

224 233

203 274

SUMMA AVSÄTTNINGAR

39

SKULDER
Långfristiga skulder

21

0

0

40

2 122 032

1 992 391

Kortfristiga skulder

22

727 360

524 811

41

893 999

606 336

727 360

524 811

3 016 031

2 598 727

1 684 510

1 458 922

4 163 855

3 712 507

23

550 472

560 172

550 472

560 172

24
25

1 893 735
1 067 052

1 769 835
989 601

6 309

7 410

SUMMA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna
eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Leasing och hyror
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Kassaflödesanalys
Kommunen
Belopp i tkr

Not

2018

Sammanställd redovisning

2017

2018

2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

1 713

32 785

12 554

44 105

Justering för av- och nedskrivningar

3

56 036

64 917

161 613

163 573

Justering för gjorda avsättningar

26

21 327

1 078

20 959

846

0

1 251

4 016

-574

79 076

100 030

199 142

207 950

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar

27

-83 050

23 661

-93 951

31 948

Ökning-/minskning+ förråd och varulager

28

1 269

4 841

1 269

4 854

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder

29

202 549

-22 851

287 663

-50 450

199 844

105 682

394 123

194 302

-112 301

-68 806

-493 396

-204 964

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering- i materiella anläggningstillgångar

30

Försäljning+ av materiella anläggningstillgångar

30

0

-1 245

0

0

Investering i pågående projekt

30

-15 388

-14 029

38 416

-172 293

Ökning-/minskning+ finansiella anläggningstillgångar

31

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-24

-43

-6 504

345

-127 714

-84 123

-461 484

-376 912

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

32

0

0

129 641

196 924

Amortering- av skuld

32

0

0

0

0

Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar

33

0

0

0

0

Bidrag till statlig infrastruktur

13

1 784

1 784

1 784

1 784

1 784

1 784

131 425

198 708

73 914

23 342

64 065

16 099

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel

17

80 598

57 256

98 627

82 528

154 512

80 598

162 692

98 627

73 914

23 342

64 065

16 099

Årsredovisning 2018 Katrineholms kommun | 45

EKONOMISK REDOVISNING

49

Noter kommunen
Noter resultaträkningen

2018

2017

Not 1 Verksamhetens intäkter
Varav:
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Realisationsvinster
Övriga intäkter
Interna intäkter
Summa verksamhetens intäkter

1 376 144

1 412 678

14 830
86 364
58 121
277 878
104 160
7 329
13 787
-813 675
562 470

16 524
83 037
55 163
301 562
98 973
578
25 143
-831 698
580 980

Not 2 Verksamhetens kostnader
Varav:
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Övriga tjänster
Lokal- och markhyror
Bränsle, energi och vatten
Hyra/leasing av anläggningstillgång
Materialkostnader
Övriga kostnader
Realisationsförluster och periodiseringar
Interna poster
Summa externa kostnader
Diff interna konton
Summa verksamhetens kostnader

-3 466 742

-3 393 992

-1 559 087
-118 997
-6 433
-134 353
-263 437
-112 102
-246 308
-10 533
-30 150
-80 301
-87 372
-3 994
813 675
-2 653 067
0
-2 653 067

-1 471 699
-115 678
-5 313
-143 030
-267 286
-110 189
-237 195
-9 850
-31 753
-81 127
-88 098
-1 078
831 698
-2 562 294
0
-2 562 294

0
-31 355
-24 681
0
-56 036

0
-41 407
-23 509
-1
-64 917

1 483 239
-2 078
-4 926
1 476 234

1 440 072
-6 857
1 773
1 434 988

415 316
0
62 341
57 569
90 396
5 360
0
31 449
662 431

403 735
0
57 349
55 666
83 254
-328
8 055
26 896
634 629

Not 6 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

5 605
75
9 005
14 685

6 261
73
6 516
12 850

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

-646
-4 084
-274
-5 004

-372
-3 009
-70
-3 451

Belopp i tkr

Not 3 Avskrivningar
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivningar maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa avskrivningar
Not 4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Preliminär slutavräkning föregående år
Summa skatteintäkter
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Bidrag för LSS-utjämning
Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag/-avgift
Bidrag till ökat bostadsbyggande
Bidrag till tillfälligt stöd flyktingmottagande
Summa generella statsbidrag och utjämning
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2018

2017

0

0

0
-665
0
0
42
-623

12 271
-578
0
11 000
456
23 150

2018

2017

0
0

0
0

1 120 238
-448 963
671 275

1 047 505
-417 807
629 698

326 075
-186 918
139 157

307 773
-183 303
124 470

Pågående investeringar
Anskaffningsvärde
Bokfört värde

132 458
132 458

117 070
117 070

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Redovisat värde av utrangeringar och avyttringar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

629 698
73 162
-230
0
0
-31 355
671 275

637 568
33 472
65
0
0
-41 407
629 698

Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Redovisat värde av utrangeringar och avyttringar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

124 470
39 485
-118
0
0
-24 680
139 157

112 712
35 267
0
0
0
-23 509
124 470

Pågående investeringar
Redovisat värde vid årets början
Årets förändringar
Redovisat värde vid årets slut

117 070
15 388
132 458

103 041
14 029
117 070

4 300
4 300

4 300
4 300

40 129
4 000
40
30
43
255

40 129
4 000
40
30
43
255

Belopp i tkr
Not 8 Extraordinära poster
Summa extraordinära poster
Not 9 Jämförelsestörande poster
Exploateringsintäkter
Reavinst
Reaförlust
Pensionsförsäkring
Använda öronmärkta medel
Summa jämförelsestörande poster

Noter balansräkningen
Belopp i tkr
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Ackumulerade av- och nedskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Kommuninvest
Summa långfristiga fordringar
Värdepapper, andelar m.m.
Aktier Katrineholms Fastighets AB
Aktier Katrineholm Vatten och Avfall AB
Aktier Katrineholms Entreprenörscentrum AB
Aktier KFV marknadsföring AB
Aktier Inera AB
Aktier Katrineholms Tekniska College AB
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2018

2017

7
6 890
1 818
2
24
6
53 277

7
6 890
1 818
2
0
6
53 253

36 100
-1 444
-7 220
8 500
-340
-2 380
33 216

36 100
-1 444
-5 776
8 500
-340
-2 040
35 000

840
11
6 055
6 907

807
11
7 358
8 176

25 503
60 309
86 541
47 548
65 433
152 587
437 921

26 250
49 587
47 408
40 108
74 403
117 115
354 871

Not 16 Kortfristiga placeringar
Aktie- och räntefonder Nordea
Räntepapper Nordea
Räntefonder
Summa kortfristiga placeringar

7 003
41 263
3 220
51 486

7 003
41 263
3 220
51 486

Marknadsvärden
Aktie- och räntefonder Nordea
Aktiefonder Nordea
Långa räntor Nordea
Summa marknadsvärde
Orealiserad vinst

10 825
15 064
27 512
53 401
1 915

6 473
7 710
41 397
55 580
4 094

Belopp i tkr
Aktier SKL Kommentus AB
Aktier Energikontoret i Mälardalen AB
Aktier Sörmlands turismutveckling
Andelar i Kommuninvest ekonomiska förening
Andelar i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Övriga andelar
MOEK
Bostadsrätt
Summa värdepapper, andelar m.m.

2
32

2
32

Katrineholms kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga
280 kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomiska
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråkstagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken
på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomiska
förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Katrineholm kommuns
ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 348 849 370 005 kronor och
tillgångarna till 355 709 939 011 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna
uppgick till 1 726 527 230 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 1 760
481 596 kronor.
Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till Citybana*
Årets upplösning Citybanan
Ackumulerad upplösning Citybanan
Bidrag till trafikplats Finntorp**
Årets upplösning Finntorp
Ackumulerad upplösning Finntorp
Summa bidrag till statlig infrastruktur
*Kommunfullmäktige beslutade i november 2009 att medfinansiera Citybanan med 36,1
miljoner kronor. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses under 25 år med
början 2013.
**Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2009 att medfinansiera trafikplatsen vid
Finntorp, östra förbifarten med 8,5 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balansräkningen
och upplöses på 25 år med början 2011.
Not 14 Förråd m.m.
Måltidsverksamhetens förråd
Övriga förråd
Tomtmark för försäljning, industrimark bostadsmark
Summa förråd m.m.
Not 15 Fordringar
Kundfordringar
Fordran mervärdesskatt
Periodisering leverantörsfakturor
Fordran skatt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar
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2018

2017

Not 17 Kassa bank
Handkassor
Plusgiro
Bank
Summa kassa bank

59
219 634
-65 180
154 512

60
79 819
719
80 598

Not 18 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Utgående eget kapital
varav fond för upprustning av samlingslokaler

732 567
1 713
17 000
751 280
138

699 780
32 785
17 000
749 567
138

184 543
-6 805
14 769
3 197
4 164
0
6 002
205 870
205 870
40 191

171 561
-5 768
13 525
2 612
2 535
0
78
184 543
184 543
36 029

10
3
18 131
97%

9
2
18 449
98%

0
0
0
0
0

11 905
0
-11 905
0
0

0

-11 905

0
0

0
0

Not 22 Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
varav semesterlöneskuld och okompenserad övertid
varav löneskatt på pensionsförsäkring
varav pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension
Summa kortfristiga skulder

216 224
157 790
1 482
26 299
325 566
97 247
2 115
49 127
727 360

110 096
109 613
322
23 618
281 162
91 291
0
51 281
524 811

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna inkl löneskatt
Ingående ansvarsförbindelse
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension

560 172
-19 294
7 678

584 520
-17 320
-8 340

Belopp i tkr

Fullmäktige har beslutat att avsätta 17 miljoner kronor av tidigare års resultat till
resultatutjämningsreserven.
Not 19 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Specifikation - Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående avsättning
Summa avsatt till pensioner
varav löneskatt
Antal visstidsförordnaden
Politiker
Tjänstemän
Överskottsmedel
Aktualiseringsgrad
Beräkningsgrund för pensioner mm framgår av avsnittet redovisningsprinciper
Not 20 Avsättning för statlig infrastruktur
Avsättning för Citybanan*
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Förändring av nuvärde
Summa
*utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 2013-2017
Summa avsättningar
Not 21 Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt
under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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2018

2017

7 239
-1 894
-3 429
0
550 472
107 468

12 393
-4 754
5 311
-11 638
560 172
109 362

1 887 426
6 198
111
1 893 735

1 762 425
7 244
166
1 769 835

1 030 008
207 995
715 470
106 543

938 343
173 928
589 983
174 432

37 044
19 667
17 377
0

51 258
22 111
29 147
0

2018

2017

Not 26 Ökning/minskning av gjorda avsättningar
Avsättningar 1/1
Avsättningar 31/12
Förändring av avsättningar

184 543
205 870
21 327

183 466
184 543
1 077

Not 27 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar 1/1
Kortfristiga fordringar 31/12
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar

354 871
437 921
-83 050

378 532
354 871
23 661

8 176
6 907
1 269

13 017
8 176
4 841

Not 29 Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Skulder 1/1
Skulder 31/12
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder

524 811
727 360
202 549

547 662
524 811
-22 851

Not 30 Investering i materiella anläggningstillgångar
Ingående värde 1/1
Utgående värde 31/12
Förändring

871 238
942 891
-71 653

853 320
871 238
-17 918

Avskrivningar under året

-56 036

-64 917

-208 537
15 389
0
-223 926

-209 896
14 030
0
-223 926

53 253
53 277
-24

53 210
53 253
-43

Belopp i tkr
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring av löneskatten
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse
varav löneskatt
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.
Not 24 Övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser dotterbolag
Borgensförbindelser föreningar
Borgensförbindelse och förlustansvar egna hem
Summa övriga ansvarsförbindelser
Not 25 Leasing och hyror
Operationella leasingavtal
Fastigheter*
Totala leasing- och hyresavgifter**
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år
Maskiner och inventarier
Totala leasing- och hyresavgifter
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år
*2015 är första året som fastigheter redovisas som förpliktelse.

Noter kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Not 28 Ökning/minskning av förråd och varulager
Förråd/varulager 1/1
Förråd/varulager 31/12
Ökning-/minskning+ av förråd och varulager

Totala investeringar
varav investeringar i pågående projekt
försäljningar/utrangering
Aktiverade investeringar*
Not 31 Ökning av finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper andelar 1/1
Värdepapper andelar 31/12
Förändring
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Not 32 Ökning/minskning av långfristiga skulder
Långfristiga skulder 1/1
Långfristiga skulder 31/12
Förändring
Not 33 Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar 1/1
Långfristiga fordringar 31/12
Förändring

54

2018

2017

0
0
0

0
0
0

4 300
4 300
0

4 300
4 300
0

Noter sammanställd redovisning
Noter sammanställd redovisning
2018

2017

562 470
380 009
34 057
112 496
-309 902
779 129

580 980
362 884
31 537
105 816
-278 396
802 821

-2 653 067
-250 990
-31 623
-76 414
309 902
-2 702 192

-2 562 294
-241 448
-28 790
-68 042
278 396
-2 622 178

671 275
1 541 544
8 667
108 269
2 329 755

629 698
1 348 939
9 031
104 824
2 092 492

Not 37 Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga interimsfordringar
Summa kortfristiga fordringar

27 087
454 179
481 266

26 119
361 196
387 315

Not 38 Specifikation till förändring av eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa utgående eget kapital

911 042
12 554
923 598

866 398
44 105
910 505

Not 39 Avsättningar till pensioner och liknande
Kommunens avsättning
KFAB
VSR
Summa avsättningar

205 870
700
17 663
224 233

184 543
310
18 421
203 274

2 122 032
2 122 032

1 992 391
1 992 391

230 558
663 439
893 998

119 889
536 897
656 786

Belopp i tkr
Not 34 Verksamhetens intäkter
Kommunen
KFAB
VSR
KVAAB
Interna mellanhavanden i form av intäkter har eliminerats
Summa verksamhetens intäkter
Not 35 Verksamhetens kostnader
Kommunen
KFAB
VSR
KVAAB
Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats
Summa verksamhetens kostnader
Not 36 Fastigheter och anläggningar
Kommunen
KFAB
VSR
KVAAB
Summa fastigheter och anläggningar

Not 40 Långfristiga skulder
Lån
Summa långfristiga skulder
Not 41 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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Finansiell analys
Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt
ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för
perioden på 12,6 mnkr (44,1 mnkr). Resultat för
föregående år redovisas inom parentes. Katrineholms
Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrihus
AB, redovisar ett positivt resultat om 10,8 mnkr
(10,9 mnkr). Katrineholms Vatten och Avfall AB
redovisar ett resultat om 0,0 mnkr (0,0 mnkr). Västra
Sörmlands Räddningstjänst redovisar ett resultat om
0,1 mnkr (0,6 mnkr). Katrineholms kommuns andel i
Västra Sörmlands Räddningstjänst uppgår till 82,4
procent.
Katrineholms kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för perioden
på 1,7 mnkr (32,8 mnkr). Resultat för föregående år
redovisas inom parentes. Det motsvarar 0,1 procent
av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är lägre än
Katrineholms kommuns krav för god ekonomisk hushållning på en procent. Resultatet innebär en negativ
avvikelse mot budget på -19,7 mnkr. Det budgeterade
resultatet för 2018 är 21,5 mnkr. Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 1,1 mnkr.
Katrineholm är en expansiv kommun och står inför
växande investeringsvolymer. Kommunen har goda
förutsättningar för en stark ekonomi, men det
förutsätter att kostnadsutvecklingen dämpas och
takten på investeringar minskar.
Ett av kommunens tre finansiella mål nås för
perioden, att avskrivningarna inte upptar mer än tre
procent av driftbudgeten (2,6 procent). Däremot ökar
nettodriftkostnaderna snabbare än skatteintäkterna
och resultatet är lägre än en procent av skatteintäkterna. Det innebär att kostnaderna ökar mer än
skatteintäkterna, vilket på sikt kommer att medföra
negativa resultat.
Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är lägre
än tidigare år, men fortfarande god. Utvecklingen av
verksamhetens nettokostnader är hög och behöver
dämpas för att fortsatt ha en god ekonomisk utveckling som skapar goda förutsättningar för framtiden.
Kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag
utvecklas i lägre takt än nettokostnaderna för perioden. Utvecklingen minskar handlingsberedskapen för
oförutsedda kostnader samt för att möta behoven i en
växande verksamhet om den inte dämpas.
Kommunen är fortsatt fri från långfristiga skulder.
Kommunens soliditet exklusive ansvarsförbindelse
har för perioden minskat, jämfört tidigare år. Det
beror på att tillgångarnas värde ökat mer än det egna
kapitalet. Kommunens skuldsättningsgrad har ökat
med sex procentenhet jämfört 2017. För att minimera
kommunens totala risk är det viktigt att minska
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kommunens skuldsättningsgrad som består av
kortfristiga skulder samt avsättningar till pensioner
och statlig infrastruktur. Kommunen har inga
långfristiga skulder. Kommunens kostnader för
pensioner och pensionsskuld behöver minska för att
de totala förpliktelserna fortsättningsvis ska avta.
Utvecklingen av kommunens borgensåtagande är
fortsatt god, vilket minskar kommunens totala
riskexponering.
Finansiella mål
I enlighet med god ekonomisk hushållning och en
ekonomi i balans ska kommunens finansiella mål
anges i budget och stämmas av i delårsrapport och
årsbokslut. I tabellen nedan redovisas de finansiella
mål som fastställts av kommunfullmäktige i budgeten
samt utfallet för de senaste tre åren.
Finansiella mål

Resultatet ska uppgå till minst en
procent av skatteintäkterna (%)
Nettodriftskostnaderna ska inte öka
snabbare än skatteintäkterna (kvot)
Avskrivningar ska under planperioden
inte uppta mer än tre procent av
driftbudgeten (%)

2018 2017 2016
0,1

1,6

2,0

1,5

1,2

0,8

2,6

2,8

2,7

Kommunen uppfyller ett av de tre finansiella målen
för perioden.
Kommunens bokförda resultat för perioden uppgår
till 1,7 mnkr, vilket motsvarar 0,1 procent av skatteintäkterna. Det finansiella målet om att resultatet ska
uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnås
inte.
Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat med
4,9 procent, att jämföra med skatteintäkter och
utjämning som ökat med 3,3 procent. Det innebär att
det andra finansiella målet inte nås.
Avskrivningarna uppgår för perioden till 2,6 procent
av driftbudgeten, vilket är lägre än målet om 3,0 procent. Därmed nås det tredje finansiella målet.
Kommunens ökade investeringsbehov påverkar
kostnaderna. Att fortsatt prioritera behov av framtida
investeringar är nödvändigt för att dämpa kommunens kostnadsutvecklig.
Kommunen behöver långsiktigt arbeta för att nå alla
tre finansiella målen och skapa goda förutsättningar
för att möta framtida utmaningar och en god
ekonomisk hushållning.
Resultatanalys
Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt
ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för
perioden om 12,6 mnkr vilket är 31,6 mnkr mindre än
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2017. Katrineholms Fastighets AB, inklusive
Katrineholms Industrihus AB, redovisar ett positivt
resultat om 10,8 mnkr. I KFAB budgeteras för ett
resultat på ca 7 mnkr, utfallet blev 9,3 mnkr och
härleds till lägre kapitalkostnader (avskrivningar och
ränta) samt lägre förbrukningskostnader (fjärrvärme,
fastighetsel, renhållning) än planerat. Katrineholms
Vatten och Avfall AB redovisar ett resultat på 0,0
mnkr. Västra Sörmlands Räddningstjänst redovisar
ett resultat på 0,1 mnkr.
Resultatutveckling före extraordinära
poster, koncernen
49,6

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

12,6

9,2

2014

2015

2016

2017

2018

Resultat

Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2018 på
1,7 mnkr med då det budgeterade resultatet uppgår
till 21,5 mnkr, innebär det en negativ avvikelse mot
budget på -19,7 mnkr. Kommunen har haft ett starkt
resultat jämfört mot budget de senaste åren och
behöver även fortsättningsvis redovisa en stark
ekonomi för att skapa förutsättningar att möta
framtida utmaningar, därmed är årets resultat
oroväckande.
Resultatutveckling före extraordinära
poster, kommunen
38,9

Mnkr

32,8

29,7

30

För finansieringsverksamheten redovisas en negativ
avvikelse mot budget på -1,5 mnkr. Det är en
försämring om 23,5 mnkr jämfört med 2017.
Skatteintäkterna redovisar en negativ avvikelse mot
budget på -0,8 mnkr beroende på en förändrad slutavräkning 2017. Generella stadsbidrag och utjämning
visar ett överskott mot budget (efter korrigering) på
2,9 mnkr, 4,1 mnkr avser statsbidrag för ökat bostadsbyggande som inte var budgeterat. I övrigt visas positiva avvikelser mot budget på finansverksamheten
framförallt beroende på avslutade exploateringsprojekt och övriga finansiella intäkter. Pensioner och
semesterlöneskuld visar en negativ avvikelse mot
budget på -15,6 mnkr.
Jämfört med 2017 har kommunen haft högre redovisade nettokostnader. Samtidigt har skatteintäkter
och statsbidrag ökat, men inte i samma utsträckning
som kostnaderna ökat, vilket har bidragit till ett
försämrat resultat jämfört med 2017.
Resultatutredning,
mnkr
Resultat föregående år

0

2017

2016

32,8

38,9

29,7

-100,4

-128,3

-94,8

Skatteintäktsförändring
Statsbidrag- och
utjämningsförändring

41,2

62,7

60,8

27,8

47,2

54,8

Finansnettoförändring

0,3

12,4

-11,6

Extraordinära poster

0,0

0,0

0,0

Resultat innevarande år

1,7

32,8

38,9

Nettokostnadsförändring

20
10

2018

Finansnetto
Finansnettot består av finansiella intäkter minus
finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är
viktigt för kommunen eftersom det tillför medel till
den löpande verksamheten.

50
40

förvaltningarna. Detta påverkar kostnadsutvecklingen
och i förlängningen även kommunens resultat.

Finansnetto
2,9

2014

10,0

1,7

2015
Resultat

2016

2017
Budget

Det är nämnderna som står för den negativa budgetavvikelsen. Av avvikelsen på -19,7 står nämnderna
för -18,3 mnkr. Det är tre nämnder som visar underskott, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden
och bildningsnämnden.
Befolkningsmålet på 34 000 invånare under mandatperioden uppnåddes redan 2017 och antal invånare
uppgick till 34 550 stycken i slutet av 2018. Det är en
positiv utveckling för kommunen, men påverkar
också volymutvecklingen inom framförallt de större

8,6

9,4

9,7

2017

2018

7,0

2018
Mnkr

Mnkr

44,1

40,5

56
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Kommunens finansnetto för perioden uppgår till
9,7 mnkr vilket är 0,3 mnkr högre än 2017 års utfall
på 9,4 mnkr. Med undantag för 2016 års negativa
finansnetto, som förklaras av en finansiell kostnad
som inte var hänförlig till räntekostnader, har
kommunen uppvisat ett positivt finansnetto sedan
2014. Ett kontinuerligt positivt finansnetto ökar
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kommunens möjligheter att betala investeringar med
egna medel och minskar behov av upplåning.

57
Intäkter
Statsbidrag
och utjämn.
24,4%

Jämförelsestörande poster
Kommunens jämförelsestörande poster uppgår till
-0,6 mnkr 2018. De består av reavinster vid försäljning/utrangering av inventarier.
Kassalikviditet
Likviditet anger betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel binds i betalningssystemet och behövs för
att utjämna tidsskillnader mellan in och utbetalningar.
Likviditet kan också ge säkerhet vid oväntade
händelser.

Försälj. av
verks. 3,8%
Avgifter 3,2%
Bidrag 10,2%
Fin. int. 0,5%
Skatter
54,4%

För 2018 uppgår de likvida medlen till 154,5 mnkr,
2017 var periodens likvida medel 80,6 mnkr.
Samtidigt har de kortfristiga skulderna ökat.
Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är att
betrakta som fortsatt god.
Koncernkontot får en avgift för varje dag som
checkkontot uppvisar ett överskott, därför lönar det
sig att nyttja checkkrediten. Bolagen använder idag
checkkrediten i avvaktan på nyupplåning för bostadsbyggande. Koncernens totala beviljade checkkredit
uppgick till 250 mnkr. Vid 2018 års utgång hade
bolagen nyttjat 215,3 mnkr av den totala beviljade
checkkrediten på 250,0 mnkr. Kommunen redovisade
ett positivt saldo på 152,2 mnkr för checkkontot. Den
totala utnyttjade checkkrediten uppgick därför till
63,1 mnkr.
Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till
562,5 mnkr, vilket är 18,5 mnkr lägre än samma
period 2017. Intäkterna består i huvudsak av bidrag,
försäljning av verksamhet, taxor och avgifter och
realisationsvinster. Dessa poster visar alla på en
minskning i jämförelse mot 2017.

Verksamhetens kostnader uppgår till 2 653,1 mnkr,
vilket är en ökning om 90,8 mnkr jämfört med
föregående år. De största kostnadsökningarna avser
personal 87,4 mnkr och lokal- och markhyror
9,1 mnkr. De största kostnadsminskningarna finns
hos posterna lämnade bidrag 8,7 mnkr och köp av
huvudverksamhet 1,9 mnkr.
Cirkeldiagrammen visar fördelningen av kommunens
totala intäkter och kostnader 2018.
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Övriga int.
3,5%

Kostnader
Köp av
verks. 9,7%
Lokalkostn.
9,1%
Avskrivningar
2,1%
Bidrag 5,0%
Fin. kostn.
0,2%
Personalkost
57,4%

Övriga kostn.
16,6%

Nettokostnadsandel av skatteintäkter, utjämning
och generella statsbidrag
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och
generella statsbidrag visar hur stor del av kommunens
skatteintäkter och bidrag som använts till den löpande
verksamhetens kostnader. Generellt bör inte
nettokostnadsandelen överstiga 98,0 procent för att
kommunen ska ha god kostnadskontroll och skapa
handlingsutrymme för oförutsedda kostnader,
pensionsåtaganden, reinvesteringar av anläggningstillgångar och räntekostnader.

För 2018 uppgår nettokostnadsandelen till
100,4 procent exklusive jämförelsestörande poster,
vilket är 1,5 procentenheter högre än 2017.
Det innebär att kommunens skatteintäkter och
utjämningsbidrag utvecklas i lägre takt än nettokostnaderna. Kommunen behöver dämpa nettokostnadsutvecklingen om nettokostnadernas andel
av skatteintäkter och utjämning ska ligga under
98,0 procent för en god ekonomisk utveckling som
skapar goda förutsättningar för framtiden.
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Nettokostnadernas andel av skatteintäkter,
utjämning och generella statsbidrag

100,4%
98,8%

98,9%
97,9%

98,9%
97,8%

96,7%

96,5%

2016

2017

2018

Riket, vägt medel

Verksamhetens nettokostnadsutveckling uppgår till
4,9 procent och är därmed högre än utvecklingen av
skatteintäkter och de generella statsbidragen. Det är
framförallt kostnader personalkostnader som bidragit
till kostnadsökningen mellan åren.
Skatteintäkter, utjämning och generella
statsbidrag samt nettokostnader
6,3%

6,7%
5,6%

6,0%
4,7%

4,0%

3,2%

3,0%

4,9%

5,2%
2,9%
4,1%

3,3%

2,0%
1,0%
2014

120,0

109,7

90,0
60,0
0,0

2015

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt
nettokostnader
Skatteintäkterna och utjämningsbidragen är
kommunens största inkomstkälla. 78,7 procent av
kommunens samtliga driftsintäkter avser skatteintäkter och utjämningsbidrag. För helåret 2017 var
utfallet 77,7 procent. Som framgår av nedanstående
diagram motsvarar det en ökning med 3,3 procent.
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Nettokostnader

Befolkningsökningen i Katrineholm är positiv för
kommunen och bådar gott inför ett framtida skatteunderlag. Men det påverkar även volymutvecklingen
inom olika verksamheter. För att Katrineholm ska
kunna växa och vara en expansiv kommun även
fortsättningsvis krävs att volymutvecklingen inte
påverkar kommunens resultat negativt i form av en
allt högre kostnadsutveckling.
Nettoinvesteringar och avskrivningar
Nettoinvesteringar och avskrivningar avser kostnader
för investeringar, exklusive exploateringar. Budgeten
avser de medel som avsatts enligt kommunfullmäktiges beslut och omfattar inte budgetjusteringar efter
årets slut.

2014

2015

Nettoinv.

2016

2017

2018

Budgetdiff, nettoinv.

Avsk.

Under 2018 uppgår den beslutade investeringsbudgeten, exklusive exploateringsmedel, till
171,9 mnkr. Nettoinvesteringskostnaden uppgår till
109,7 mnkr. Det innebär att kommunen har förbrukat
63,8 procent av de budgeterade investeringsmedlen.
Det motsvarar 62,2 mnkr i investeringskapital som
bundits upp men som ännu ej tagits i bruk. Den låga
andelen kan bero på att nämnderna inte har påbörjat
sina investeringar, att investeringskostnader inte
aktiverats ännu eller att investeringar löper över olika
år varför kostnaden uppstår vid ett senare tillfälle.
Föregående år förbrukade kommunen 54,1 procent av
de budgeterade investeringsmedlen. Katrineholms
kommun band under året upp investeringskapital som
ej förbrukades om 77,4 mnkr. Budgeterade
investeringsmedel som ej tas i bruk binder upp
kapital i investerings- respektive driftbudgeten.
Avskrivningarna har uppgått till 56,0 mnkr, helårsbudgeten är 59,1 mnkr.
En del av kommunens investeringar löper över flera
år, varför återstående investeringsbudget för dessa
överförs till kommande år vid bokslutet.
Långsiktig kapacitet
Den finansiella kapacitet på lång sikt kan handla om
faktorer som tillräcklig betalningsberedkap, ökat eget
kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar
samt en rimlig skuldsättningsgrad.
Fonderade medel
Kommunen har tre olika sorters fonderade medel;
resultatutjämningsreserv (RUR), medel i integrationsfond samt medel från tidigare års resultat som öronmärkts för framtida särskilda satsningar, så kallade
tillväxtfrämjande medel.
Fonderade medel 2018-12-31
RUR
Integrationsfonden
varav beslut i budget 2019
Tillväxtfrämjande medel
TOTALT
Kvar att besluta om

Belopp
(mnkr)
17,0
41,3
12,5
35,3
93,6
81,1

Vid årsskiftet uppgick de fonderade medlen till
93,6 mnkr. Då det i kommunens övergripande plan
med budget 2019 tagits beslut om att använda
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I februari 2014 beslutade kommunstyrelsen att inrätta
en integrationsfond. En del av den schablonersättning
som årligen tilldelas kommunen från Migrationsverket avsätts till fonden för att kunna användas till
specifika projekt. Medlen i integrationsfonden ska
användas för utvecklande insatser för förbättrad
integration. Såväl berörda nämnder som kommunstyrelsen kan initiera integrationsprojekt. Kommunstyrelsen fattar beslut om beviljande av medel ur
integrationsfonden.
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.
Under 2018 användes endast 42 tkr av de tillväxtfrämjande medlen.
Balanskravsutredning
Det statliga balanskravet, som finns i kommunallagen
och infördes vid millennieskiftet, innebär att enskilda
kommuner inte får besluta om en budget där
kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå
blir negativt måste det kompenseras med överskott
inom tre år. Nollresultat är det lägsta godtagbara
resultatet på kort sikt. På längre sikt räcker inte ett
nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten.
För att utveckla kapaciteten på lång sikt ska
intäkterna överstiga kostnaderna.
Balanskravsutredning, mnkr
Årets resultat enligt resultaträkningen
Reavinst vid försäljning

2018
1,7
-0,7

Reaförlust vid försäljning av aktier

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

1,0

Avgår tillväxtbefrämjande medel

0,0

Använda tillväxtbefrämjande medel *

0,0

Årets resultat efter jämförelsestörande
poster **

1,1

* 42 tkr
** slutsumman påverkas av avrundningar

Vid avstämning mot balanskravet återläggs under
perioden uppkomna reavinster/förluster. I tabellen
ovan redovisas även resultatet efter avräkning för
kostnader som är hänförliga till projekt som bekostats
via tidigare års öronmärkta resultat. Under 2018 har
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endast 42 tkr redovisats här. Kommunens resultat för
perioden efter avräkning av öronmärkta medel uppgår
till 1,1 mnkr.
Räntebärande tillgångar och skulder
Kommunens räntebärande tillgångar och skulder
består av det bokförda värdet av kortfristiga placeringar och kortfristiga skulder. Sammansättningen
visar kommunens exponering mot räntemarknaden.

Mnkr

12,5 mnkr av integrationsfonden, återstår 81,1 mnkr
kvar att besluta om.
Kommuner har möjlighet att avsätta medel inom det
egna kapitalet till en resultatutjämningsreserv (RUR).
Även om lagen gäller från och med 2013, kan
resultaten för 2010–2012 reserveras retroaktivt.
Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj
2013 om att anta riktlinjer för resultatutjämningsreserven (RUR) samt att göra en avsättning till RUR
om 17 mnkr.

59

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Räntebärande tillgångar och skulder
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De räntebärande tillgångarna uppgick till 650,8 mnkr,
vilket motsvarar en ökning på 155,7 mnkr jämfört
med 2017. De räntebärande tillgångarna består i
huvudsak av fordringar, varav kundfordringar och
banktillgångar har ökat mest vid årsavslutet. De kortfristiga skulder har ökat med 202,6 från 524,8 mnkr
2017 till 727,4 mnkr. Det är främst kortfristiga skulder till kreditinstitut (bland annat har checkkrediten
ökat på grund av bankbyte vid årsskiftet 2018/2019)
och kunder, leverantörsskulder och upplupna
kostnader och förutbetalda intäkter som har som ökat.
Kommunens skuldexponering mot räntemarknaden
som andel av totalt eget kapital, avsättningar och
skulder uppgår till 43,2 procent. Kommunens
tillgångsexponering mot räntemarknaden som andel
av de totala tillgångarna uppgår till 38,6 procent.
Räntemarknaden kännetecknas generellt av låg risk,
varför kommunens skuldexponering mot räntemarknaden inte kan tolkas som en hög riskfaktor.
Tillgångar
De totala tillgångarna ökade med 225,6 mnkr under
året och uppgick till 1 684,5 mnkr. De materiella
anläggningstillgångarna ökade med 71,7 mnkr sedan
bokslut 2017 och uppgick vid årets slut till
942,9 mnkr. Mark, byggnader och tekniska anläggningar står för den största ökningen, men även
maskiner och inventarier samt pågående investeringar
har ökat mellan åren. De finansiella anläggningstillgångarna är oförändrade. Bidrag till statlig infrastruktur betraktas som tillgångar och uppgick till
33,2 mnkr. Bidragen består i huvudsak av bidrag till
Citybanan och trafikplats vid Finntorp. Kommunfullmäktige fattade beslut om att medfinansiera dessa
2009. Bidragen till statlig infrastruktur har minskat
med 1,8 mnkr och utgörs framförallt av ackumulerad
upplösning av Citybanan. Omsättningstillgångarna
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ökade med 155,6 mnkr jämfört med 2017 och
uppgick till 650,8 mnkr.
Skulder
Kommunen har inga långfristiga skulder. De kortfristiga skulderna ökade med 202,6 mnkr i jämförelse
mot bokslut 2017 och uppgick vid årets slut till
727,4 mnkr. Differensen består till största del av
högre skulder till kreditinstitut (bland annat checkkrediten har ökat på grund av bankbyte vid årsskiftet
2017/2018) och kunder, leverantörsskulder samt
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Avsättningar
De totala avsättningarna har ökat med 21,3 mnkr och
uppgick vid årets slut till 205,9 mnkr. Dessa består av
avsättningar till pensioner eller motsvarande och
avsättningar till infrastruktur. Avsättningar till infrastruktur har betalats av enligt plan och den sista
betalningen skedde 2017. Kommunen har därför
ingen kvarstående fordran. Ökningen under 2018
består bland annat av nyintjänad pension och
uppräkningen av ränte- och basbeloppet.
Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital, det vill säga
inte finansierade genom lån. Soliditeten mäter det
egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna
och uttrycker den finansiella styrkan på lång sikt.
Ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och
amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är
resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring.
En oförändrad soliditet pekar på att det egna kapitalet
och tillgångarna utvecklas i samma takt.
Soliditet
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Kommunens soliditet har minskat med 6,8 procentenheter, från 51,4 procent till 44,6 procent jämfört
med föregående år. Det innebär att tillgångarna har
ökat i högre takt än det egna kapitalet. Detta betyder
att kommunens utgifter för räntor och amorteringar
ökar. Inklusive ansvarsförbindelsen för pensioner har
soliditeten minskat med 1,1 procentenheter, från
13,0 procent till 11,9 procent. En positiv soliditet
skapar goda förutsättningar för kommunen att
fortsätta utvecklas.
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Lån, räntor och amorteringar
Katrineholms kommun amorterade under 2013 av
samtliga egna långfristiga skulder som en följd av att
de kommunala bolagen Katrineholms Fastighets AB
och Katrineholms Vatten och Avfall AB återbetalade
sina lån till kommunen. Kommunen har sedan dess
arbetat för att bibehålla en låg skuldsättningsgrad.
Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgraden är ett mått på kapitalstyrka och
används för att beskriva relationen mellan skulder
och eget kapital. Det visar i vilken utsträckning
kommunen finansierat sina tillgångar med
främmande kapital. Låga värden indikerar god
finansiell styrka.
Skuldsättningsgrad (%)
Avsättningar till pensioner
Avsättningar till statlig infrastruktur
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Total skuldsättningsgrad

2018
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12
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12

0

0

1
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0

0

0
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Kommunens skuldsättningsgrad har ökat med sex
procentenheter jämfört med 2017. Det beror på att
de kortfristiga skulderna, i andel av eget kapital,
avsättningar och skulder har ökat. Den högre skuldsättningsgraden är en negativ utveckling som visar att
kommunen i mindre utsträckning finansierar sina
tillgångar med eget kapital.
Placeringar
Kommunen placerade 2013 en del av den överlikviditet, som de inlösta lånen från bolagen genererade,
i enlighet med kommunens finanspolicy.

För 2018 uppgick det bokförda värdet av placeringarna till 51,5 mnkr. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till 53,4 mnkr. Den orealiserade värdeökningen
uppgår till 1,9 mnkr.
Pensioner och pensionsskulden
I enlighet med den kommunala redovisningslagen
redovisar kommunen pensionsförpliktelserna enligt
den så kallade blandmodellen. Detta innebär att de
pensionsförpliktelser som är intjänade efter år 1998
redovisas i balansräkningen medan pensioner
intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Årets kostnader
för pensioner består av utbetalningar till dagens
pensionärer samt avsättningar för de som arbetar i
kommunen idag.
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2018

2017

2016

Ansvarsförbindelse (inkl. särskild
löneskatt) som inte tagits upp bland
avsättningarna

550,5

560,2

584,5

Avsättningar i BR (inkl. särskild
löneskatt) som inte tagits upp bland
avsättningarna

205,9

184,5

171,6

0,0

0,0

0,0

756,3

745,0

756,1

Finansiella placeringar avseende
pensionsmedel
Återlånade medel

Årets kostnader för utbetalningar för ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) bokförs
löpande och belastar årligen resultatet. Pensionsskulden har minskat med 9,7 mnkr mellan 2017 och
2018 och kan förklaras av färre åtaganden. Den totala
ansvarsförbindelsen har minskat med 7,8 mnkr 2018,
det är en följd av tidigare inlösen av pensionsåtagande. Under 2018 genomfördes en inlösen av
pensionsförpliktelsen på ytterligare 11,0 mnkr.
Den del av pensionen som avsätts i balansräkningen
(pensioner intjänade efter 1998) har ökat med
21,3 mnkr. Orsaken är förtida uttag, fler anställda och
högre lönenivåer. Hela den avgiftsbaserade delen av
avtalspensionen disponeras av den anställde för eget
val av förvaltare, och kostnaden bokförs löpande.
Den individuella delen utbetalas en gång per år (mars
efter intjänandeåret) och intjänandet under året finns
med som en kortfristig skuld vid bokslutet. Den
avsättning som finns upptagen i balansräkningen
avser pensioner på löner över 7,5 basbelopp samt
pensionsåtaganden för förtroendevalda.
Återlånade medel utgör skillnaden mellan totala
pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel,
angivna till marknadsvärde. Om kommunen inte har
några förvaltade pensionsmedel i form av penningplaceringar betyder det att kommunen återlånar sina
pensionsmedel. Kommunen har alltså möjlighet att
använda medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar till utgifter som uppkommer i verksamheten.
Katrineholms kommun har inte några finansiella
placeringar avseende pensionsmedel.
Borgensåtagande
Kommunens borgensåtaganden ska ligga inom den
kommunala kompetensen. De ändamål som åtagandet
gynnar ska sammanfalla med kommunens egna
syften och intressen. Borgen lämnas endast om åtagandet är en absolut nödvändighet för genomförandet
av projekt eller verksamhet som kommunen värderar
som angelägen. Kommunal borgen får endast lämnas
till förmån för föreningar och organisationer som
uppför anläggningar och tillämpas restriktivt. Beslut
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att ingå borgen föregås av en noggrann bedömning av
den risk som borgensåtagandet medför.
Borgensförbindelserna var 1 893,7 mnkr vid bokslutstillfället. Det är en ökning på 123,9 mnkr jämfört
med 2017. Övervägande delen av borgensförbindelser är lån upptagna av kommunens bolag. Riskerna i
dessa förbindelser bedöms vara låga.
Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms
Industrihus AB, hade vid årsskiftet nyttjat
1 347,4 mnkr av den totala beviljade borgensramen
om 2 050 mnkr. Katrineholms Vatten och Avfall AB
hade vid årsskiftet nyttjat 540 mnkr av den totala
beviljade borgensramen på 563 mnkr. Från och med
2010 infördes en borgensavgift, 0,3 procent, för
kommunens bolag.
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Redovisningsprinciper
Kommunen tillämpar de redovisningsregler som
anges i kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis enligt rekommendationer och
uttalanden från rådet för kommunal redovisning
(RKR) med undantag för leasingavtal.
Intäkter från avgifter, bidrag och
försäljningar
Kommunen följer RKR:s rekommendation nr. 18:1
avseende redovisning av intäkter. Inkomster i form av
bidrag från stat och landsting bokförs som förutbetalda intäkter och intäktsförs i enlighet med matchningsprincipen successivt i takt med att motsvarande
kostnader bokförs.
Skatteintäkter
Katrineholms kommun följer RKR:s rekommendation nr 4:2 som anger att det är SKL:s decemberprognos som ska användas i beräkningen av den
preliminära slutavräkningen.
Anläggningstillgångar
Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en
varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst ½ prisbasbelopp.

EKONOMISK REDOVISNING
2014 inleddes arbetet med att dela nya investeringar i
komponenter för byggnader och tekniska anläggningar. Komponenterna redovisas som separata
enheter med separata avskrivningstider. Tidigare
aktiverade investeringar är inte delade i komponenter.
Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen
till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga
avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med
anskaffningsutgifter minus investeringsbidrag.
Avskrivningar och kapitalkostnader
Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Tillgången skrivs av
linjärt efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte att
återspegla resursförbrukningen. RKR:s föreslagna
avskrivningsintervall har använts som vägledning
med följande undantag; viss del av markanläggning
och järnvägsspår inom Logistikcentrum, 75 år.
Linjär avskrivning innebär att tillgången skrivs av
med belopp som är lika stora under objektets
beräknade ekonomiska livslängd (nominell metod).
Lånekostnader
Kommunen använder sig av huvudregeln, det vill
säga att lånekostnader ska belasta resultatet då de
uppkommer.
Exploateringsverksamhet
Med exploatering avses att iordningställa råmark för
att industri- och bostadsområden som kommunen
inom de närmaste åren beräknar att sälja.
Exploatering av industri- och bostadsområden
redovisas som omsättningstillgångar av mark för
bostäder och industri.
Försäljningsintäkt redovisas mot resultaträkningen
tillsammans med matchande kostnader för såld mark
när äganderätten övergår till köparen.
Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk
som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas som
anläggningstillgång.
Pensioner
Pensionsskulden har beräknats av Skandia och
redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket
innebär att skulden t.o.m. 2018-12-31 redovisas inom
linjen/ansvarsförbindelse inkl. löneskatt. Intjänade
pensioner fr.o.m. 1998-01-01 samt avtalspensioner
redovisas som skuld i balansräkningen. Individuell
pensionsdel inkl. löneskatt redovisas under kortfristiga skulder.
Leasingavtal
Alla leasingavtal bokförs mot resultaträkningen.
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Semesterlöneskuld
I kommunens semesterlöneskuld ingår även uppehållslön och ferielöneskuld. Skulden är uppbokad för
innevarande och föregående år samt för okompenserad övertid.
Sociala avgifter
Sociala avgifter har bokförts genom procentuella
personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Periodisering av skulden har skett.
Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt
interndebiterats förvaltningarna med följande
procentpåslag:
Totalt
Anställda på kommunalt avtalsområde

39,17

Anställda på timlön

39,17

Pan-avtalet (personliga assistenter)

39,17

Uppdragstagare

31,42

Beredskapsarbete

39,17

Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge
en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska
ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen
ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst
20 procent eller bolag där ägandet är mindre men där
omsättningen i bolaget är högre än 2 procent av
kommunens skatteintäkter.
I den sammanställda redovisningen ingår två bolag
som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun;
Katrineholms Fastighets AB och Katrineholm Vatten
och Avfall AB. Dessutom ingår ett delägt kommunalförbund, Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund.
Följande bolag har uteslutits på grund av lågt ägande
eller omsättning understigande 2 procent av
skatteintäkterna: Katrineholms Entreprenörcentrum
AB, KFV Marknadsföring AB och Katrineholms
Tekniska College.
Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden
avses att anskaffningsvärdet för bolagens andelar har
avräknats mot förvärvat eget kapital. Proportionell
konsolidering innebär att endast ägda andelar av
bolagens resultat- och balansräkningar tas in i den
sammanställda redovisningen. I den sammanställda
redovisningens egna kapital ingår, förutom
kommunens, endast den del av bolagens egna kapital
som intjänats efter förvärvet.
I enlighet med RKR:s rekommendation nr 8 delas
obeskattade reserver upp i avsättningar med 28
procent och eget kapital 72 procent.
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Då den sammanställda redovisningen endast ska visa
koncernens förhållande mot omvärlden har interna
mellanhavanden inom koncernen eliminerats, varvid
väsentlighetsprincipen har tillämpats.
Den sammanställda redovisningen är grundad på
årsredovisningar vilka inte har varit definitivt fastställda vid konsolideringstidpunkten. Vissa avvikelser
av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört
med de definitiva årsredovisningarna i bolagen.
För i den sammanställda redovisningens ingående
bolag gäller bokföringslagen.
I kommunen har redovisningen skett enligt den
kommunala redovisningslagen. Redovisningsprinciperna kan därför skilja något mellan de
ingående enheterna. Det rör sig dock om i sammanhanget marginella skillnader som inte i någon
väsentlig grad påverkar koncernens resultat och
ekonomiska ställning. Där så har varit möjligt har
kommunens redovisningsprinciper varit vägledande.
Kommunen har beräknat förändringen av pensionsskulden enligt den så kallade blandmodellen varvid
skuldökningen belastat resultaträkningen samt
bokförts som långfristig skuld i balansräkningen.
Se även redovisningsprinciper för Katrineholms
kommun.

Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Anläggningskapital är tillsammans med långfristiga skulder vad
som finansierar ett företags anläggningstillgångar.
Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.
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Intern ränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i
anläggnings- och omsättningstillgångar) som
utnyttjas inom en viss verksamhet.
Kapitalkostnader
Ett samlat begrepp för intern ränta och avskrivning.
Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den
löpande verksamheten och som förfaller till betalning
inom ett år.
Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala
skulder i rätt tid).
Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning överstigande ett
år.
Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag med mera. Under denna rubrik ingår inte rena
försäljningar av anläggningstillgångar.
Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag, driftbidrag, avgifter och
ersättningar. Finansieras med skattemedel.
Nyckeltal
Mäter förhållandet mellan två storheter, till exempel
likvida medel i procent av externa utgifter (likviditet).
Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång och
som avses att säljas.
Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Ska i princip motsvara förslitningen eller
förbrukningen av en anläggningstillgång.

Resultaträkning
Översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet
och hur den påverkat det egna kapitalet.

Balansräkning
Översiktlig sammanfattning av tillgångar, skulder och
eget kapital.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella styrka.

Eget kapital
Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder.
Egna kapitalet består av ingående eget kapital samt
årets vinst/förlust.

Soliditet
Andelen eget kapital i de totala tillgångarna, det vill
säga graden av egna finansierade tillgångar.

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
Översiktlig sammanfattning av hur årets drift-,
investerings- och låneverksamhet med mera. har
bidragit till rörelsekapitalets (likviditetens)
förändring.
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SÄRSKILDA UPPDRAG
I tabellen redovisas aktuell status för uppdrag som
kommunfullmäktige beslutade om i samband med
övergripande plan med budget 2018-2020.
I redovisningen används följande symboler:

Resultatmål
Ökad säkerhet och trygghet

Genomfört
Pågår
Ej genomfört

Kommentar
Styrdokument och policydokument har setts över, bemanning och struktur har
förstärkts och ett antal aktiviteteter har påbörjats och planerats. Arbetet
involverar alla förvaltningar och leds av säkerhetschefen. Exempel på aktiviteter:

















Fortsatt utveckling av den sociala insatsgruppen
Daglig dialog med bevakningsbolag
Kommunikationsstrategi för att synliggöra pågående trygghetsarbete
Ökad kameravervakning, bland annat vid skolor
Gatubelysning, ren och fin utemiljö, klottersanering, och halkbekämpning
Inventering av häckar för ökad trafiksäkerhet
Vuxennärvaro i det offentliga rummet (parkarbetare på stan, vaktmästare i
skolan etc.),
Trygghetsvandringar
Systematiskt brandsskyddsarbete
Fältverksamhet på stan och vid utsatta skolområden
Ombyggnation av lokaler för att öka säkerhet och förbättra arbetsmiljö
Arbete mot diskriminering och kränkande behandling
Utbildningsinsatser för personal
Plan för krisberedskap
Nyckelfria lås i hemtjänsten
Uppföljning av trygghetslarm och rörelselarm i vård- och omsorg

Verksamhetsutveckling
genom digitalisering och etjänster

Med regeringens mål och kommunens IT-strategi som utgångspunkt har
förvaltningarna under året fortsatt arbeta för en smart digitalisering av
kommunen med målsättningen ”Digitalt där det är möjligt - personligt när det
behövs.” Vid årsskiftet fanns 72 e-tjänster publicerade på e-tjänstportalen, att
jämföra med 50 i början av året. Flera olika digitaliseringsprojekt har genomförts,
exempelvis nyckelfri hemtjänst, digital körjournal i kommunens bilar, skolval,
Mer-öppet på kulturhuset Ängeln, ansökan om föreningsbidrag, digital
publicering av matsedel samt nytt biblioteksdatasystem, som ett axplock av cirka
30 digitaliseringsinitiativ. Samordning sker genom ett digitaliseringsforum där
representanter för alla förvaltningar deltar. Syftet är att finna gemensamma
digitaliseringslösningar samt inspirera varandra.

Minska sjukfrånvaron,
delmål högst 6 procent
sjukfrånvaro

För att nå målet för hela kommunen krävs en aktiv och närvarande arbetsgivare.
Flera insatser har genomförts och pågår, bland annat har personalavdelningen
ökat kompetensen kring rehabilitering. Genom fokus på friskvård och
hälsoinspiratörer ökar också förutsättningarna att uppfylla målet.
För kommunen som helhet var den totala sjukfrånvaron 7,1 procent under den
mätperiod som redovisas i årsredovisningen (dec 2017 t.o.m. nov 2018), vilket
var något lägre än motsvarande period föregående år. Bland kvinnor var sjukfrånvaron 7,5 procent och bland män 5,7 procent. Sjukfrånvaron har minskat
bland kvinnor men är oförändrad bland män. Sjukfrånvaron har minskat bland
medarbetare över 30 år men ökat bland yngre medarbetare. Det är långtidssjukfrånvaron som har minskat, korttidssjukfrånvaron har däremot ökat något.
Inom kommunledningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen och Viadidakt var sjukfrånvaron lägre än
delmålet 6 procent. Inom bildningsförvaltningen var sjukfrånvaron 6,8 procent,
något lägre än föregående år. Inom service- och teknikförvaltningen var sjukfrånvaron 6,4 procent, vilket är något högre än föregående år. Inom vård- och
omsorgsförvaltningen var sjukfrånvaron 8,7 procent, en liten ökning jämfört med
föregående år.
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Kommentar

Masterplan för norra
stadsdelen

Arbetet med Masterplan för norra stadsdelen återrapporterades till kommunstyrelsen i december 2018. I uppdraget ingick att ta ett helhetsgrepp kring
planeringen när det gäller utveckling av stadsmiljön, bostadsbyggande, förskolor
och skolor, omsorg, kultur- och fritidsliv, gång- och cykelvägar, belysning,
parkeringshus, brandstation samt övrig infrastruktur. Masterplanen har tagits
fram för att samla pågående projekt och arbeten gällande den norra staddelen i
Katrineholm och skapar förutsättningar för kommunen att arbeta långsiktigt och
mot en gemensam framtidsbild. Masterplanen ska ses som en vision och
inriktning för den norra stadsdelen men är inte bindande för övrig planering.

Utöka markreserven för
exploateringar

Inga nya markinköp har genomförts under året. Arbetet har fokuserat på att
etablera kontakter med markägare. En diskussion har inletts gällande intresse
att utöka kommunens framtida expandering kring Lövåsen-Finntorp. Det pågår
ett arbete att ta fram en form av "Letter of intent" där man kommer överens om
framtida förutsättningar för att dels införskaffa mer mark men även se över
möjligheten till samordnad exploatering.

Lokalisering av ytterligare
förskoleplatser

Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i september 2018. En översikt
har tagits fram över möjlig mark att omvandla till tomter för fortsatt förskoleutbyggnad på längre sikt. Med denna som underlag har samhällsbyggnadsförvaltningen, bildningsförvaltningen och KFAB analyserat var det är mest
angeläget att begära planändring.

Servicepunkter på
landsbygden

Tre servicepunkter har etablerats; i Valla, Björkvik samt Julita.

Strategisk plan för friluftsliv

En strategisk plan för friluftsliv Katrineholms kommun har tagits fram med förslag
på fokusområden framåt. Arbetet har skett i samverkan med KFV Marknadsföring och synpunkter har samlats in via eventet ”Kontoret på stan” samt i en
workshop med frivilligorganisationer inom friluftslivsområdet. Arbetet återrapporterades till kommunstyrelsen i november 2018.

Begravningsplats för
husdjur

Förslag till lokalisering av en begravningsplats för husdjur har tagits fram.
Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i november 2018.

Elbussar i stadstrafiken

Kollektivtrafikmyndigheten har genomfört en ny upphandling av kollektivtrafiken.
Elbussar kommer införas i augusti 2019.

Utreda för- och nackdelar
med en samlad
gymnasieskola

En utredning är genomförd och redovisades på kommunstyrelsen i september
2018. Bedömningen är att en samlad gymnasieskola skulle vara gynnsam för
kommunen men kräver viss utbyggnad av Duveholmsskolan.

Plan för byggnation av
ytterligare en gruppbostad

Vård- och omsorgsnämnden har i samarbete med KFAB lämnat förslag till
kommunstyrelsen kring byggandet av ytterligare en gruppbostad enligt LSS.
Målgruppen är personer med neuropsykiatrisk diagnos. Ärendet behandlas av
kommunstyrelsen i januari 2019.

Tydligt
arbetsmarknadsperspektiv i
försörjningsstödet

En utredning är genomförd och redovisades på kommunstyrelsen i september
2018. Utredningen har bland annat sett över hur samarbetet mellan
förvaltningarna och andra aktörer kan utvecklas för att stärka förutsättningarna
för en ökad övergång till arbete och studier. Huvuddragen i förslaget är:
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Viadidakt och kommunledningsförvaltningen bör ta fram en plan för att
utveckla användandet av subventionerade anställningar i kommunen för att
underlätta övergången till egen försörjning (genomförande avhängigt
statsbidrag)
Personer som söker försörjningsstöd får träffa en arbetsmarknadscoach
inom högst en vecka (genomfört, exkluderade är sjukskrivna och
pensionärer)
Ett arbetsmarknadsforum för kommungemensam styrning av frågorna
inrättas (under utredning)

SÄRSKILDA UPPDRAG

Resultatmål
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Kommentar

Minska kostnaderna för
ekonomiskt bistånd och
externa placeringar

Ett samarbete är påbörjat mellan socialförvaltningen, Viadidakt, Arbetsförmedlingen och näringslivet för att få ut försörjningsstödtagare i arbete inom
näringslivet. En samverkansplattform för handläggare inom socialförvaltningen,
Viadidakt och Arbetsförmedlingen har startats för att få fler klienter till egen
försörjning, t.ex. genom subventionerade anställningar. Samverkan tar avstamp i
en lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.
Samverkan sker också mellan socialförvaltningen, landstinget och Försäkringskassan för att sjukskrivna ska komma till rätt ersättningsform.
Socialförvaltningen har genomfört en översyn av samtliga externa placeringar för
att kartlägga behovet av stöd på såväl individuell som på övergripande nivå och
se över möjligheter till anpassning av interna insatser, till exempel utökade
öppenvårdsinsatser samt anpassade lösningar på hemmaplan för både barn
unga och vuxna. En åtgärds-och handlingsplan är framtagen för att minska
kostnaderna för externa placeringar på HVB-hem och konsulentstödda
familjehem.

Beredskap att tillsätta
trygghets-/ordningsvakter

Kommunen har god beredskap att sätta in ordningsvakter samt att leda en
sådan verksamhet genom samverkan med tre bevakningsbolag som har
kapacitet för detta.

Utreda förutsättningar för att
införa ett förbud mot tiggeri

Kommunledningsförvaltningen har utrett förutsättningar för att införa ett förbud
mot tiggeri i Katrineholms kommun. Tiggeri, dvs. att utan erbjudande om
motprestation be om ekonomiskt understöd, inte är straffbart enligt svensk lag.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tidigare bedömt att möjligheterna
för kommuner att, genom ändring i lokala ordningsföreskrifter, förbjuda tiggeri är
begränsad. Kommunledningsförvaltningen har vid återkopplingen i samband
med delårsbokslutet konstaterat att det råder osäkerhet kring införande av
tiggeriförbud och föreslagit en avvaktande hållning. I slutet av året har Högsta
förvaltningsdomstolen upphävt kammarrättens dom samt förvaltningsrättens och
länsstyrelsens avgöranden i de delar de avser Vellinge kommuns beslut att anta
tillägg i lokala ordningsföreskrifter om förbud mot passiv insamling av pengar
(tiggeri) vid särskilt angivna områden. Kommunledningsförvaltningen kommer att
på nytt att lyfta frågan utifrån denna dom.

Utreda förutsättningar för earkiv

Arbetet med digitalt informationsbevarande, E-arkiv, har påbörjats. En
avsiktsförklaring för medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera med start
2021 beslutades av kommunstyrelsen i augusti 2018.
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Bilaga 1: Uppföljning av investeringar utförda av KFAB
Investeringsobjekt
Utemiljö förskolor/skolor
Ljudabsorbenter och akustik

Budget kr

Status

Allt utom ett objekt
2 100 000 beställt
380 000 Pågår

Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor (investeringar 50 tkr
eller mindre)

5 620 000 Pågår

Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ myndighetskrav)

7 500 000 Klart

Återvinningsstationer på förskolor och skolor

1 000 000 Pågår

Larm förskolor

2 200 000 Klart

Ventilation skolor

400 000 Klart

Torvbrytarvägen 1. Nytt gemensamt kök i gruppbostaden.

500 000 Klart

Fettavskiljare avlopp

2 000 000 Återstår

Energibesparande åtgärder

3 000 000 Pågår

Enskilda investeringar
Nyhemshallen byte av tak

500 000 Klart

Igelkotten. Byte av tak

400 000 Klart

Furuliden. Byte av tak

500 000 Återstår

Sandbäcksskolan. Byte av fönster.

600 000 Avvaktar ombyggnation

Almgården. Byte av tak.

900 000 Återstår

Brandstation

40 000 000 Klart

Safirenhuset ventilation

13 000 000 Pågår

Safirenhuset utemiljö

1 500 000 Återstår

Om- och tillbyggnad på Sandbäcksskolan

5 000 000 Pågår

Ombyggnad av Bäverhyddan till förskola

2 900 000 Klart

Tillbyggnad förskola Karossen
Ny förskola vid Örnen
Familjecentral
Lokstallet bygghyttan
Black Box
Ombyggnad och utemiljö i Lokstallet
Ombyggnation och utemiljö kök

1 770 000 Pågår
14 000 000 Klart
2 000 000 Klart
200 000 Klart
7 220 000 Klart
600 000 Pågår
1 750 000 Klart

Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid sportcentrum

500 000 Återstår

Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler

200 000 Återstår

Röda huset Kungsgatan 19. Fortsatt renovering och behovsanpassning av personaloch utbildningslokaler.

600 000 Pågår

Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid äldreboenden
Ombyggnad av Furulidens gamla kök. Ersättningsbostäder för Skogsbrynet.
Totalt

300 000 Klart
15 482 000 Pågår
134 622 000

Kommunägda fastigheter
Stadsparken servering renovering

600 000 Klart

Krämbols gård, nytt avlopp

400 000 Klart

Stora Djulö

650 000 Pågår

Gröna Kulle, fönsterrenovering

500 000 Klart

Arrendebostaden Stora Djulö

400 000 Pågår

Akutbostäder, markarbeten

100 000 Återstår

Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)

150 000 Klart

Summa
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2 800 000
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Bilaga 2: Kommunkoncernen
Nedan lämnas en kort beskrivning över den
kommunala verksamheten som bedrivs av annan
juridisk person än kommunen oavsett om kommunen
har ett reellt inflytande eller inte.
Helägda bolag
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är ett allmännyttigt bostadsföretag helägt av Katrineholms
kommun. Bolaget svarar för uthyrning av bostäder av
god standard och boendealternativ för olika skeenden
i livet. Bolaget ska tillämpa ett affärsmässigt och
marknadsorienterat synsätt i sin verksamhet. KFAB
ska verka för att utveckla boendeinflytandet över
bostäder och boendemiljö samt även ta ansvar för att
bereda utsatta och svaga grupper bostäder. KFAB ska
också till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla
lokaler för kommunal verksamhet. Katrineholms
kommuns aktiekapital i KFAB är 40 mnkr.
Katrineholms Industrihus AB
KFAB är moderbolag till Katrineholms Industrihus
AB (KIAB). KIAB har till uppgift att utifrån affärsmässiga principer erbjuda lokaler till närings- och
föreningslivet. KIAB ska även främja näringslivsutvecklingen i kommunen.
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) ägs till
100 procent av Katrineholms kommun. Bolaget har
till uppgift att tillhandahålla kommunal VA- och
avfallsverksamhet samt äga och förvalta kommunens
vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar. Bolagets
uppgift är vidare produktion och utveckling inom
biogas, försäljning av fordonsgas samt annan därmed
förenlig verksamhet. Verksamheten startade 2009 och
är taxefinansierad. Bolaget är i sin tur delägare i
Sörmlands Vatten och Avfall AB (SVAAB) som
ansvarar för VA-verksamheten inom Katrineholm,
Flen och Vingåker. Katrineholms kommuns
aktiekapital i Katrineholms Vatten och Avfall AB är
4 mnkr.

Delägda bolag
KFV Marknadsföring AB
Katrineholms kommun äger 30 aktier á 1 000 kr i
KFV Marknadsföring AB, till ett värde av 30 000 kr.
Resterande aktier är fördelade mellan företagare/
företagarorganisationer och aktiekapitalet i bolaget
uppgår till totalt 100 000 kr. Bolagets bildades 2008
och dess verksamhet är marknadsföring, försäljning
och marknadsutveckling av platsen Katrineholm och
övriga KFV-regionen, med syfte att stärka
varumärket Sveriges Lustgård. Bolaget verkar också

för att ge god service till besökare i Katrineholm samt
marknadsföra destinationen i natur, kultur- och sportperspektiv för att få fler besökare till Katrineholm.
Katrineholms entreprenörcentrum AB
Katrineholms entreprenörcentrum AB (Katec) är ett
utvecklingsbolag som ägs till 40 procent av Katrineholms kommun och till 60 procent av näringslivet.
Bolaget ska vara en resurs för människor, företag och
samhälle för utveckling av nya produkter, tjänster och
företag. Katrineholms kommuns aktiekapital i
Katrineholms entreprenörcentrum AB är 40 000 kr.
Katrineholms Tekniska College AB
Katrineholms Tekniska College AB ägs av
Katrineholms kommun och KTC Intressenter, en
ideell förening. Bolaget bedriver utbildning inom
naturvetenskap, teknikvetenskap, industriteknik, eloch energivetenskap samt fordons- och transportvetenskap. Katrineholms kommun äger 51 procent av
bolagets aktier till ett insatt kapital av 255 000 kr.

Stiftelser
Installatörernas Utbildningscentrum
Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) är en
utbildningsanordnare inom installationsbranschen.
Företaget tillhandahåller yrkesinriktad grundutbildning och fortbildning, vidareutbildning och
certifiering inom teknik och ledarskap. Ägare är
VVS Företagen, Svensk Ventilation, Kyl & Värmepumpföretagen, Svenska Värmepumpföreningen och
Katrineholms kommun.

Förbund
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Katrineholms kommun överlät 2012-01-01 aktierna
i Länstrafiken Sörmland AB till det nya kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Den
nya lagen om kollektivtrafik som trädde i kraft den
1 januari 2012 innebar att en myndighet för kollektivtrafik skulle inrättas. Ansvaret för kollektivtrafiken
övertogs därmed av den nya myndigheten.
Kommunalförbundet har ansvaret för kollektivtrafiken i Sörmland. Förbundet ägs till hälften av
landstinget och till hälften av kommunerna i länet.
Katrineholms kommuns andel i förbundet är
5,93 procent.
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett
kommunalförbund mellan Vingåkers och Katrineholms kommuner som har funnits sedan 1999. VSR
ansvarar för räddningstjänsten i Katrineholm och
Vingåker. Förbundets huvuduppgift är att arbeta
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förebyggande och stödja den enskilde så att denne
kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och
begränsa olyckor.
Vårdförbundet Sörmland
Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund
med fyra kommuner i Södermanlands län som
medlemmar; Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och
Vingåker. Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten och driver behandlingshem för vuxna missbrukare, familjerådgivning och
familjehemsvård för barn och ungdomar.
Regionförbundet Sörmland
Medlemmar i Regionförbundet Sörmland är
Landstinget Sörmland och de nio kommunerna i
länet. Regionförbundet Sörmland är medlemmarnas
gemensamma organ för regional utveckling och
samordning. Regionförbundet ska särskilt främja
inomregional samverkan beträffande trafik och
infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt
kompetensutveckling och arbetskraftstillgång.
Regionförbundet ska också utarbeta och fastställa en
strategi för länets utveckling, samordna insatser för
genomförandet av strategin, besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, upprätta och fastställa länsplaner för regional
transportinfrastruktur samt följa upp, låta utvärdera
och årligen till regeringen redovisa resultaten av det
regionala tillväxtarbetet.

Övriga
SKL Kommentus AB
Katrineholms kommun äger 23 aktier á 100 kr i SKL
Kommentus AB. Aktierna införskaffades i samband
med att kommunen gick in som delägare i Kommunaktiebolaget, som det då hette. Antal aktier i bolaget
uppgår till totalt 216 000 st. SKL Kommentus AB ägs
till 98 procent av SKL Företag AB, övriga aktier ägs
av 256 kommuner.

SKL Kommentus AB driver sedan 1927 verksamhet
inom affärsområdena Upphandling och Förlag.
Kommentus Upphandling genomför samordnade
upphandlingar på nationell nivå inom utvalda varuoch tjänsteområden såsom IT, fordon och energi samt
ger stöd och kvalificerad rådgivning i upphandlingsfrågor. Kommentus Förlag producerar och distribuerar information. Kommentus verksamhet är i alla
delar utsatta för konkurrens och bedrivs på
rentaffärsmässiga grunder.
Inera AB

Katrineholms kommun äger 5 aktier á 8 500 kr i Inera
AB. Inera AB samordnar, tillhandahåller och

66 | Årsredovisning 2018 Katrineholms kommun

utvecklar gemensamma tjänster och lösningar till stöd
för digitalisering och verksamhetsutveckling i
kommuner, landsting och regioner. Syftet med
kommunens delägarskap i Inera AB är att enklare
kunna använda företagets tjänster.
Energikontoret i Mälardalen AB
Katrineholms kommun äger 320 aktier á 100 kr i
Energikontoret i Mälardalen AB. Energikontoret i
Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med
verksamhet i fyra län, Södermanland, Västmanland,
Uppsala och Region Gotland. Huvudsaklig uppgift är
att som kompetensresurs för kommunerna arbeta för
en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom att
bidra till ökad medvetenhet om och agerande för
energi- och klimatfrågor.
Sörmlands turismutveckling AB
Katrineholms kommun äger 7 aktier á 1 000 kr i
Sörmlands turismutveckling AB, som är den regionala länsturistorganisationen i Sörmland. Sörmlands
turismutveckling AB bedrivs i aktiebolagsform och
ägs av Landstinget Sörmland samt länets nio
kommuner och drygt 100 företag. Bolagets uppgift är
att tillsammans med kommuner och näringsliv samt
övriga regionala organisationer i Sörmland, genom
marknadsföring och produktutveckling, verka för
ökad omsättning inom besöksnäringen i länet.
Samordningsförbundet RAR
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har till
uppgift att inom samtliga kommuner i länet svara för
en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, landsting
och kommun i syfte att underlätta och uppnå en
effektiv resursanvändning.
Kommuninvest ekonomisk förening
Katrineholms kommun är sedan 1995 medlem i
Kommuninvest ekonomiska förening. Kommuninvest är en frivillig medlemsorganisation för
Sveriges kommuner och landsting. Syftet är att ordna
så fördelaktiga finansieringslösningar som möjligt för
medlemmarnas investeringar. Medlemmarna i den
ekonomiska föreningen har tecknat borgen för
Kommuninvests samtliga åtaganden. Affärerna
genomförs i det helägda aktiebolaget Kommuninvest
i Sverige AB.
Lerbo bygdegårdsförening
Katrineholms kommun har andelar i Lerbo
bygdegårdsförening till ett värde av 1 000 kr.
Strångsjö fastighetsägarförening
Katrineholms kommun har andelar i Strångsjö
fastighetsägarförening till ett värde av 600 kr.
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Bilaga 3: Volymutveckling
Kommunstyrelsen
Utfall
2018

Utfall
2017

Antal leverantörsfakturor

77 577

77 122

Antal lönespecifikationer

70 840

68 364

-

490

80

102

1

1

Volymmått

Antal näringslivsfrämjande aktiviteter
Antal företagsbesök
Antal EU-ansökningar (projekt)

Kommunens omsättning ökar, vilket påverkar antalet
leverantörsfakturor. Antalet lönespecifikationer
speglar ökningen av antalet medarbetare.
Företagsbesöken minskade. Ett femtiotal besök
genomfördes mellan oktober och december. Flera
näringslivsfrämjande aktiviteter har genomförts.
Projektet MIKA, som är ett samverkansprojekt
mellan lokalt näringsliv och Katrineholms kommun
med stöd av Europeiska Socialfonden startade i juni
2018 och sträcker sig till 30 november 2020. Syftet är
skapa möjligheter för individer att utvecklas, få
arbetslivserfarenhet från näringar med koppling till
mat samt möjlighet till självförsörjning.
Bildningsnämnden
Volymmått

Utfall
2018

Utfall
2017

Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg

1 891

1 838

Antal elever i grundskola

3 933

3 834

86

94

Antal barn i fritidshem

1 365

1 375

Antal elever i gymnasieskolan

1 217

1 197

45

36

681

648

1 116

829

26

29

703

670

Antal elever i grundsärskola

Antal elever i gymnasiesärskolan
Antal barn i kulturskolans verksamhet
(ämneskurs)
Antal pågående ärenden inom Elevhälsan
Antal barn inskrivna i omsorg på obekväm tid
Antal elever som deltar i
modersmålsundervisning

Utfallet för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem,
gymnasieskola och gymnasiesärskola avser de barn och elever som
kommunen har betalningsansvar för.

Ökningen av antalet barn i Katrineholms förskolor
har fortsatt under året och det har även utbyggnaden
av förskolan. På Regndroppen har fyra nya
avdelningar öppnats under året och på förskolan
Räven i Julita har det öppnats en ny avdelning.
Antalet barn per avdelning har under året minskat
från 19,3 barn per avdelning i december 2017 till 18,6
barn per avdelning i december 2018. Under året valde
Föräldrakooperativet Lyckebobarnen att lägga ner sin
verksamhet och förskolan gick över i kommunal regi.

Till hösten flyttades barnen från Lyckebo till andra
kommunala förskolor.
Grundskolan tillsammans med förskoleklass ökade
med drygt 100 elever under året. Störst har ökningen
varit på Västra och Östra skolan där det nu är ont om
lokaler. Grundsärskolan har under året minskat sitt
elevantal.
Inom gymnasieskolan har det skett en mindre ökning
av elever under året. Höstterminen 2018 startade
barn- och fritidsprogrammet som lärlingsprogram på
Lindengymnasiet. Estetiska programmets
musikinriktning fasades ut under vårterminen 2018.
Gymnasiesärskolan har ökat sitt elevantal.
Antalet barn i Kulturskolans ämneskurser har varit
relativt konstant de sista åren. Dock har det statliga
kultur- och musikskolebidraget gjort att Kulturskolan
nått flera deltagare i sin öppna verksamhet.
Antalet öppna ärenden på barn- och elevhälsan har
fortsatt att öka vilket är naturligt då antalet barn och
elever ökar. Att antalet ärenden ökar beror också på
att ärenden läggs på bevakning då de inte är aktiva,
att samma barn/elev kan vara aktiv i flera ärenden
och att förskolorna har blivit bättre på att upptäcka
barn med särskilda behov tidigt. Verksamheten har
också blivit bättre på att se vikten av externt stöd.
Bygg- och miljönämnden
Utfall
2018

Utfall
2017

302

272

18

28

156

125

3

7

Antal antagna detaljplaner

5

10

Tillsynsuppdrag miljöskydd

98

94

Tillsynsuppdrag hälsoskydd

119

79

Tillsynsuppdrag livsmedel

289

305

Inkomna avloppsansökningar

142

131

2 167

1 633

Volymmått
Antal inkomna bygglovsansökningar
Antal strandskyddsärenden
Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga
åtgärder
Antal ansökningar förhandsbesked om bygglov

Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt

Antalet inkomna bygglovsansökningar har ökat,
särskilt under årets sista månader. Antalet antagna
detaljplaner har minskat jämfört med föregående år,
vilket framförallt beror på att många detaljplaner
antogs i december 2017. Komplexiteten när det gäller
framtagande av detaljplaner har också ökat. Fler
utredningar i samband med planprocessen, och
svårigheter att få tag i kompetens på konsultsidan, har
medfört längre handläggningstider för vissa
detaljplaner. Förskjutningen mot att göra fler
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utredningar i detaljplaneskedet kan dock innebära att
den totala tiden från planuppdrag till färdig byggnation kan kortas då fler frågor redan är färdigutredda
när planen antas.
Den huvudsakliga orsaken till ökningen av det totala
antalet miljö- och hälsoskyddsärenden är inventering
av enskilda avlopp i Stora Malm.
Kulturnämnden
Volymmått
Arrangemangsbidrag, beviljade
Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade

Utfall
2018

Utfall
2017

24

28

11

5

259 698

265 889

18 306

22 249

8 784

11 951

6,2

6,4

varav lån per invånare på huvudbiblioteket

62%

60%

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial

38%

40%

75 833

52 627

Antal besökare i Kulturhuset
Besök på Kulturhusets konstutställningar
Utlån av e-media
Utlån per invånare

Antal besökare på Perrongen, Lokstallet

I antalet besök till Kulturhuset Ängeln är en
uppskattning av antalet merÖppet-besök inräknad.
Uppskattningen är lågt räknad och satt till 1 200
besök. Totalt har 215 personer har anslutit sig till
merÖppet. Det totala antalet fysiska besök till
Kulturhuset Ängeln visar en sjunkande trend.
Digitalisering i form av utökade möjligheter att ta del
av bibliotekets utbud online kan vara en orsak, en
annan att delar av årets programverksamhet förlagts
till Lokstallet.

Antal besökare i simhallen
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom
Sportcentrum
Antal avtal med föreningar
Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter

Antalet kvadratmeter asfaltsbeläggning är lägre än
prognosen och föregående år. I huvudsak beror detta
på ökade säkerhetskrav. Under 2018 har asfalteringen
också skett i områden med mycket brunnar och
kantstensbyten, vilket påverkar hur mycket asfalt som
kan läggas.
Drift- och underhållsansvaret för GC-vägar ökade
med ca 500 meter under 2018. Det rör sig om en
utbyggnad av GC-vägar vid Kungsgatan samt en
kompletterande sträcka vid Karsuddens sjukhus.
Att antalet portioner i grundskolan är lägre och
antalet dagsportioner för äldre är högre än föregående
år beror på ändrade administrativa rutiner. Däremot
har antalet portioner matlåda minskat reellt, arbete
pågår kring nya rutiner som förväntas resultera i ökat
antal matlådor.
Antalet ärenden hos konsumentvägledningen har
ökat. Konsumentvägledningen har under året flyttats
över till ett nystartat kontaktcenter.
Socialnämnden
Volymmått
Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd,
genomsnitt per månad

Utfall
2018

Utfall
2017

599

643

Antal ensamkommande barn och unga

49

156

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem,
ensamkommande barn och unga

14 944

21 822

4 571

16 819

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, barn och
unga exkl ensamkommande

24 078

21 018

Antal utnyttjade vårddygn i stödboende/HVB,
ensamkommande barn och unga

Service- och tekniknämnden
Volymmått

Antalet besökare i simhallen har minskat på grund av
den pågående renoveringen av den stora bassängen,
som har varit stängd sedan i maj 2018.

Utfall
2018

Utfall
2017

79 437

127 734

Antal utnyttjade vårddygn på institution, barn och
unga exkl ensamkommande

6 649

4 060

126 915

124 771

Antal utnyttjade vårddygn på institution, vuxna

7 690

7 387

64

65

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag

1 238

1 225

31 770

45 780

81

84

Drift/underhåll av kilometer GC-vägar

23,7

23,2

Drift/underhåll av kilometer gatuvägar

168,1

168,1

Antal lunchportioner förskola

280 224

Antal lunchportioner grundskola

626 287

Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet, KTC
Antal dagsportioner särskilt boende för äldre

Antal pågående insatser,
kontaktfamiljer/kontaktpersoner

125

110

Antal sociala kontrakt

94

103

257 512

Antal stadigvarande serveringstillstånd

30

28

634 057

Antal inkomna aktualiseringar

4 314

4 176

149 599

152 748

Antal startade utredningar

2 005

1 833

131 332

126 062

Antal avslutade utredningar

1 940

1 851

39 374

41 442

Antal pågående utredningar

449

344

Antal ärenden hos konsumentvägledningen

142

130

Antal anknytningar/abonnemang i kommunens
växel

723

754

Antal inkommande samtal per dag i växeln

120

115

79 437

127 734

Antal portioner matlåda äldreomsorg

Antal bilar inom bilsamordningen
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Antal kvinnofridsärenden

Antalet hushåll inom försörjningsstöd har minskat,
dock har antalet barn i hushållen ökat. Genom
samarbetet med Viadidakt och arbetsförmedlingen
har dock många individer kommit vidare till egen
försörjning.
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Antalet anmälningar har ökat, från 1 893 anmälningar
2017 till 2 118 anmälningar 2018. Störst ökning har
det varit i åldrarna 0-17 år. Det ökade antalet anmälningar utgör en del av ökningen gällande inkomna
aktualiseringar.
Vårddygnen har ökat för både barn, unga och vuxna,
delvis till följd av ett ökat antal allvarliga anmälningar. När det gäller vuxna har även fler tvångsplaceringar gjorts med stöd av LVM (Lagen om vård
av missbrukare i vissa fall). Antalet vårddygn när det
gäller ensamkommande barn och unga har dock
minskat betydligt. Antalet ensamkommande har
minskat kraftigt till följd av att kommunen inte har
något inflöde, åldersuppskrivningar, återbördande till
Migrationsverket av asylsökande som fyllt 18 år samt
familjeåterföreningar.
Antalet sociala kontrakt/träningslägenheter har
minskat något, bidragande är ett aktivt arbete
tillsammans med bostadsföretag så att dessa boende
kommit in på den reguljära bostadsmarknaden.
Viadidaktnämnden
Utfall
2018

Utfall
2017

Producerade verksamhetspoäng gymnasial
nivå

407 000

253 000

Producerade verksamhetspoäng
grundläggande nivå

160 000

187 500

3 300

2 280

Antal studerande inom svenska för invandrare,
sfi, genomsnitt per månad

626
59% kv
41% män

560
52% kv
48% män

Antal studerande inom samhällsorientering,
genomsnitt per månad

304
56% kv
44% män

306
48% kv
52% män

Antal studenter som i sina eftergymnasiala
studier använder lokaler och service vid
lärcenter Campus Viadidakt

125
66% kv
34% män

Nytt mått

Antal mottagna ungdomar som faller under
aktivitetsansvaret

167
50% kv
50% män

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i
Katrineholm anvisade av socialförvaltningen
Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i
Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen

Volymmått

Producerade verksamhetspoäng särskild
utbildning för vuxna

ning. Inom den grundläggande vuxenutbildningen har
volymerna minskat något jämfört med föregående år.
Inom den gymnasiala vuxenutbildningen är det
antalet studerande på distans och på de gymnasiala
yrkesutbildningarna som ökat. Trenden med ökande
verksamhetsvolymer inom gymnasial vuxenutbildning förväntas fortsätta även framöver. För sfi är
bedömningen att de senaste årens tillströmning är på
väg att kulminera, som följd av minskningen av
antalet asylärenden efter 2015.
Volymerna inom särskild utbildning för vuxna har
ökat kraftigt under året, detta har skett inom samma
budgetram genom ett uppsökande arbetssätt som gett
gott resultat.
Antalet studenter som i sina eftergymnasiala studier
använder lokaler och service vid lärcenter Campus
Viadidakt bedöms öka under kommande år.
Antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärder har
minskat jämfört med föregående år. Under 2018 har
Viadidakt haft totalt 541 deltagare som anvisats till
verksamheten från socialförvaltningarna i Katrineholms och Vingåkers kommuner och från Arbetsförmedlingen. Detta kan jämföras med 630 personer
under 2017, en minskning med 13 procent. Det är
framförallt antalet deltagare från Arbetsförmedlingen
som minskat.
Antalet ungdomar som faller under aktivitetsansvaret
har ökat något jämfört med föregående år, liksom
även antalet ungdomar på Viadidakt ungdomstorg.
Vård- och omsorgsnämnden
Utfall
2018

Utfall
2017

Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi

15 480

15 040

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi

6 602

5 574

149
43% kv
57% män

Personlig assistans beviljad enligt
socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första
timmarna per vecka, internt utförd*

7 535

8 988

285
48% kv
52% män

244
50% kv
50% män

Personlig assistans beviljad enligt
socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första
timmarna, externt utförd*

11 663

13 286

163
47% kv
53% män

267
51% kv
49% män

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd

908

590

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd

6 156

4 968

138

130

5

6

237

229

Volymmått

Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på
Viadidakt ungdomstorg

117
62% kv
38 % män

90
48% kv
52 % män

Belagda platser på LSS-boende

Antal feriearbetare i Katrineholm

267
52%kv
48% män

275
51%kv
49% män

Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per
månad

För grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt särskilt
utbildning för vuxna gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas
heltidsstudier för en elev.

De senaste åren har verksamhetsvolymerna inom
Viadidakts vuxenutbildning ökat, ökningen har under
2018 fortsatt inom sfi och gymnasial vuxenutbild-

Externa placeringar LSS

Antalet utförda hemtjänsttimmar har ökat för andra
året i rad inom både privat och kommunal hemtjänst,
vilket indikerar att kommunen har en åldrande
befolkning som behöver mer stöd. Enligt befolkningsprognosen kommer antalet äldre fortsätta öka.
Detta innebär att antalet hemtjänsttimmar sannolikt
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kommer att fortsätta stiga. Då allt fler brukare väljer
en annan utförare än kommunen sker volymökningen
framförallt inom den externt utförda hemtjänsten.
Ökningen inom intern hemtjänst kan bland annat
kopplas till den länsgemensamma riktlinjen ”Trygg
hemgång och effektiv samverkan”, som ger kortare
ställtider för att starta upp insatser.
Personlig assistans beviljad av Försäkringskassan
enligt socialförsäkringsbalken har minskat.
Utvecklingen följer trenden på nationell nivå där det
totala antalet assistansberättigade minskat sedan
2015. Samtidigt ökar den personliga assistansen som
beviljats av kommunen enligt LSS.
De belagda platserna på LSS-boende har ökat med
åtta platser, som en följd av att en ny gruppbostad och
en ny servicebostad startats i kvarteret Hästen.
Överförmyndaren
Utfall
2018

Utfall
2017

Antal aktuella ärenden

597

599

varav godmanskap

385

333

varav förvaltarskap

79

62

varav ensamkommande barn

18

30

Volymmått

Det totala antalet ärenden ligger på samma nivå som
föregående år. Antalet godmanskap och förvaltarskap
ökar medan ensamkommande barn minskar.
Antalet ärenden som är mer komplicerade ökar och
det har blivit svårare att hitta gode män som vill ta på
sig dessa.

Katrineholms Fastighets AB
Volymmått

Utfall
2018

Utfall
2017

Antal bostäder, totalt

1 940

1 892

varav bostäder i centrum

364

318

99,9%

99,9%

Antal lägenhetskontrakt med kommunal
hyresgaranti

10

10

Antal lägenhetskontrakt med socialt kontrakt

38

42

212 990

212 026

Uthyrningsgrad lägenheter

Yta verksamhetslokaler, kvm

KFAB uppför under en femårsperiod 140 nya
bostäder i kvarteret Hästen. De första två etapperna är
färdigbyggda. Inflyttning i den andra etappen om 46
lägenheter skedde i februari 2018. För den sista
etappen sker inflyttning under kvartal 1 2019.
Uthyrningssituationen är fortsatt gynnsam. Antalet
tomma lägenheter är i genomsnitt ca 2 st per månad.
De tomma lägenheterna genomgår i regel reparation
eller annan åtgärd. Trots en för Katrineholm hög
nybyggnationstakt av bostäder har efterfrågan på
KFAB:s äldre lägenhetsbestånd inte minskat. Dock
märks en viss avmattning av efterfrågan på lägenheter
i nyproduktion. KFAB:s målsättning är att långsiktigt
ha en uthyrningsgrad om 98,5 procent.
Den ökning av lokalyta som skett för kommunala
verksamhetslokaler inom KFAB består till största
delen av utbyggnad av Sandbäcksskolans matsal, ny
förskolebyggnad för Örnens förskola som ersatt en
mindre borttagen byggnad samt ny större brandstation som ersatt sålda lokaler i kvarteret Aborren.
Katrineholms Industrihus AB
Volymmått
Uthyrningsbar area, kvm
Uthyrningsgrad

Utfall
2018

Utfall
2017

111 327

111 327

94,6%

92%

KIAB har under en lång period haft en hög
uthyrningsgrad både i låg- och högkonjunktur.
Uthyrningsgraden har ökat ytterligare under 2018.
Service- och teknikförvaltningen har under året flyttat
in i nyrenoverade lokaler i kvarteret Rådmannen vid
Västgötagatan. I kvarteret Dovhjorten har KIAB
kundanpassat kontorslokaler för elteknikföretaget
Teknikservice. I kvarteret Sothönan har lokaler
anpassats för etableringen av Malus landskaps- och
markutrustningar AB.

70 | Årsredovisning 2018 Katrineholms kommun

74

Bilaga 4: Uppföljning handlingsplan jämställdhet
Katrineholms kommuns handlingsplan för
jämställdhet enligt CEMR (Council of European
Municipalities and Regions) fastställdes av kommunfullmäktige i december 2017. I handlingsplanen
anges vilka artiklar i CEMR-deklarationen som
prioriterats för 2018-2019 och vilka nämnder som
ansvarar för åtgärder kopplat till respektive artikel.
Handlingsplanen ska följas upp i samband med
delårsrapport och årsredovisning. Deklarationen är ett
verktyg som ska hjälpa oss att ännu bättre sortera och
systematisera vårt arbete med jämställdhetsintegrering.
Artikel 6 – Bekämpa stereotyper
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när
det gäller jämställdhetsintegreringen av styrningen
Ansvarig: Alla nämnder
Exempel på åtgärder: Fritidsenheten/barn och
ungdomsenheten inom funktionsstödsområdet är i sin
helhet HBTQ-certifierad (i andra verksamheter är
merparten av personalen utbildad och viss enskild
personal är diplomerad/certifierad). I enhetens
handlingsplan ingår att informera och introducera
nyanställda och vikarier i frågor som avser HBTQ
och genus. Personalen diskuterar också med anhöriga
i ämnet och reagerar direkt på nedsättande
kommentarer. I verksamheten finns det inga
genusspecifika toaletter eller foton på enbart killar
eller på enbart tjejer. Verksamheten strävar efter att
vara en öppen arbets- och fritidsmiljö för alla.
På sommarskolan har ambitionen varit att bryta
stereotyper genom att bemanna icke-traditionellt.
Artikel 7 – God förvaltning och samråd
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när
det gäller jämställdhetsintegreringen av styrningen
Ansvarig: Alla nämnder
Exempel på åtgärder:
Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när
det gäller jämställdhetsintegreringen av styrningen
Ansvarig: Alla nämnder
Exempel på åtgärder:
Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande
Mål: Höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning
Ansvarig: BIN, VIAN, VON

Exempel på åtgärder: Katrineholm har en
genusmedveten SYV-verksamhet: Studie- och
yrkesvägledarna arbetar för att få fler pojkar och
flickor att bryta traditionella program- och yrkesval, i
samverkan med skolans jämställdhetsarbete och med
stöd av samarbetande yrkesbranscher. Det pågår ett
ständigt arbete att avskaffa stereotypa uppfattningar
om kvinno- och mansroller i alla former av
utbildning.
Varje sommar anordnas en sommarkurs för
ungdomar i årskurs åtta. Sommarkursen innehåller en
blandning av teori och praktik kring vård- och
omsorgsarbete. I samband med sommarkursen och
antagning arbetar vård- och omsorgsförvaltningen
aktivt utifrån artikel 13. Dels genom att bryta
eventuella föreställningar om könsroller, utifrån att
både män och kvinnor marknadsför vård- och
omsorgsyrkena. Dels genom att eftersträva en jämn
fördelning mellan killar och tjejer inom praktikgrupperna via lottning. Minst 40 procent av underrepresenterat kön ska komma med på kursen. Detta är
en del i arbetet med att på lång sikt nå en jämnare
könsfördelning inom förvaltningen.
KomTek har under året anordnat två olika
innovationstävlingar för skolklasser (4-6 och 7-9)
vilka innebär att elever får delta och premieras utifrån
uppfinningarna/konstruktionerna - oberoende av
vilket kön, etnicitet och funktionsnedsättning de har.
Artikel 14 – Hälsa
Mål: God folkhälsa
Ansvarig: Samtliga nämnder
Exempel på åtgärder:
Artikel 15 - Social omsorg och sociala
tjänster
Mål: Social omsorg utgår från individens behov och
självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet,
god folkhälsa, ökad egen försörjning
Ansvarig: SOCN, VON
Exempel på åtgärder: Det pågår en ständigt en
diskussion inom Socialförvaltningens verksamhet om
hur könstillhörighet påverkar de tjänster som
tillhandahålls ex. har fokus satts på kvinnor och
missbruk, där deras behov av vård inte syns lika
tydligt som hos män som ofta agerar ut sitt missbruk
och där kvinnor ofta av skuld- och skamkänslor
döljer sitt missbruk och därför blir svårare att nå
tidigt i ett förebyggande perspektiv. När det gäller
familjer som har försörjningsstöd är frågan aktuell
utifrån båda parters skyldighet att försörja familjen,
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utifrån kulturella aspekter förväntas oftast kvinnan
vara hemma med barnen medan mannens skall vara
den som försörjer familjen. I Socialförvaltningens
arbete med försörjningsstöd är denna fråga ständigt i
fokus.
Under 2018 genomfördes en aktgranskning för att
säkerställa kvalitet och rättsäkerhet i handläggningen
av enskilda ärenden inom vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsutövning. Granskningen utgick
även från CEMR-deklarationens artikel 15. Med
koppling till deklarationen granskades om det i utredningarna gick att urskilja olikheter i bedömningar och
antal beviljade timmar för kvinnor och män.
Resultatet visade att det inte fanns några uppenbara
skillnader i omfattningen av beviljade insatser. Totalt
granskades 52 ärenden.
Artikel 17 – Vård av anhöriga
Mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret
för vård av andra anhöriga än barn bland annat
genom att motverka den stereotypa uppfattningen att
vård av anhöriga i första hand är ett ansvar för
kvinnor.
Ansvarig: VON, SOCN
Exempel på åtgärder: Ett arbete pågår för att fler
män ska söka stöd av socialförvaltningens anhörigstöd för missbruk. En stor majoritet som tillgodogör
sig detta stöd är kvinnor och det går att se att män har
mycket svårare att söka detta stöd, vilket innebär
ökad risk för psykisk ohälsa och ett eget missbruk.
Vård- och omsorgsförvaltningen har under året
fortsatt att utveckla verksamhetens stöd till vuxna
anhöriga. Utifrån artikel 17 i CEMR-deklarationen,
tillämpar vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd ett genusperspektiv för att motverka den stereotypa uppfattningen att vård av anhöriga i första hand
är ett ansvar för kvinnor.
Artikel 18 – Social integration
Mål: Social omsorg utgår från individens behov och
självbestämmande för ökad trygghet och livskvalitet,
God folkhälsa, ökad egen försörjning
Ansvarig: SOCN, VIAN
Exempel på åtgärder: Detta mål är tydligt kopplat
till socialtjänstlagen. När det gäller familjer som har
försörjningsstöd är frågan aktuell utifrån båda parters
skyldighet att försörja familjen, utifrån kulturella
aspekter förväntas oftast kvinnan vara hemma med
barnen medan mannen skall vara den som försörjer
familjen. I socialförvaltningens arbete med
försörjningsstöd är denna fråga ständigt i fokus.
Socialförvaltningen är också i högsta grad delaktig i
de projekt som har fokus på att individer med
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funktionsvariationer och annan nedsatt förmåga kan
komma i egen försörjning. Exempel på projekt är
TUNA, MIKA och Vinka in. Här är samarbetet med
Viadidakt särskilt viktigt.
Viadidaktnämnden har genomfört åtgärder för att
skapa bättre förutsättningar för kvinnor och män som
drabbats, eller riskerar att drabbas, av social utslagning eller fattigdom. Åtgärder som genomförts syftar
till en breddad rekrytering till Viadiakts utbildningar.
Sysselsättningsprojektet, Vinka IN och yrkeshögskolan har medvetet riktat sin rekrytering för att motivera
kvinnor att söka till mansdominerade
yrkesutbildningar.
Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid
Mål: Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare
kan ta del av, stark samverkan med föreningslivet,
god folkhälsa
Ansvarig: STN, KULN, BIN
Exempel på åtgärder: Under året har KomTek
inbjudit till särskilda kvällar för flickor och de som
definierar sig som flicka för grundläggande programmering. Programmerare är ett bristyrke idag som är
starkt könssegregerat.
I kulturnämndens samtliga verksamhetsområden
genomförs riktade insatser för olika målgrupper i
syfte att bryta stereotypa mönster, exempelvis
Nattfotboll för de som identifierar sig som tjejer. Vid
inköp av media samt bokning av externa aktörer som
exempelvis konstnärer beaktas könsfördelning,
uttryck och innehåll för att säkerställa ett icke
stereotypt, normbrytande utbud. I all marknadsföring
av kulturnämndens verksamhet används bilder som
representerar olika grupper i samhället.
Artikel 21 – Säkerhet och trygghet
Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och
säker kommun att leva och verka i.
Ansvarig: BIN, STN, KS
Exempel på åtgärder: Resultaten i elevenkäterna har
analyserats på enhetsnivå. Analyserna har skett på
könsuppdelad nivå och i kvalitetsarbetet läsåret
2018/2019 sker särskild uppföljning av analyserna
och de planerade åtgärderna.
Service- och teknikförvaltningen arbetar för ökad
säkerhet och trygghet för kommunens medborgare.
Trygghetsvandringar är en central aktivitet i detta
arbete, men service- och teknikförvaltningen arbetar
även med andra trygghetsskapande aktiviteter.
Inom Lyckliga Gatornas verksamhet för barn och
ungdomar märks det på individnivå hur trygga
relationer leder till ökat livsutrymme. Fler aktiviteter
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som erbjuds parallellt skapar också möjligheter att
prova på aktiviteter utanför det stereotypa valet.
Artikel 22 – Könsrelaterat våld
Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och
säker kommun att leva och verka i
Ansvarig: BIN, SOCN, KULN
Exempel på åtgärder: För att nå detta mål har
bildningsförvaltningen under 2018 påbörjat ett
intensifierat arbetet i alla verksamheter kring
nolltolerans mot skojbråk och verbala trakasserier
och kränkningar. Bildningsförvaltningen har sedan
2018 implementerat ett integrerat sätt att arbeta
främjande och förebyggande mot alla skyddade
diskrimineringsgrunder genom likabehandlingsarbetet.
I socialförvaltningens arbete inom relationsvåldsteamet står frågan om jämställdhet alltid i fokus. Att
misshandla en närstående är den yttersta handlingen
mot ett jämställt förhållande. I relationsvåldsteamet
kan den som drabbas av våld få hjälp och stöd. Barn
som bevittnat och anhöriga till den våldsutsatta kan
också få stöd via teamet. Även de som utövar våldet
kan få hjälp med att ta ansvar för handlingen och ta
hjälp för att bryta sitt beteende.
Artikel 24 – Hållbar utveckling
Mål: Principen om hållbar utveckling ska följas fullt
ut när strategier för kommunens/regionens framtid
planeras och utarbetas vilket innebär en väl avvägd
integration av ekonomiska, sociala, miljömässiga och
kulturella aspekter, samtidigt som jämställdhet ska
främjas och uppnås.
Ansvarig: Samtliga nämnder
Exempel på åtgärder: Service- och teknikförvaltningen arbetar för en hållbar utveckling utifrån olika
perspektiv och har arbetat fram en egen modell för
hållbarhetsredovisning. Modellen är inspirerad av
Artikel 24 men även Agenda 2030 och breddar hållbarhetsperspektivet. Stora inköpsvolymer i kombination med att förvaltningen ansvarar för verksamhet
inom områden som är miljöpåverkande, gör att
service- och teknikförvaltingen har stor möjlighet att
bidra till att minska kommunens miljöpåverkan.

Sammanfattning
Som det går att se arbetar kommunens verksamheter
med en stor del av innehållet i deklarationen.
Katrineholms kommun lägger ett stort vikt vid dessa
frågor och arbetar med dem både internt och externt.
Vi vill kunna visa att vi är en attraktiv arbetsgivare,
vara förebilder och inte exkludera någon som arbetar
eller söker arbete inom vår organisation. Vi ska vara
inkluderande för alla oavsett vem man är, var man
kommer ifrån eller hur man identifierar sig själv.
Parallellt arbetar vi med jämställdhetsfrågor som rör
invånarna i kommunen, de som tar del av vår service
och tjänster, för att alla ska kunna känna sig trygga,
säkra, inkluderade och sedda. Genom vårt arbete med
att jämställdhetsinkludera blir vi mer medvetna om
oss själva och vad vi behöver göra framöver.
Arbetet med att bekämpa stereotyper är något vi
arbetar intensivt med. Som framgår ovan har
kommunen lagt resurser på att alla anställda ska ha
genomgått en HTBQ-utbildning. Detta är något som
kommer vara återkommande för att även nyanställda
ska omfattas. Samtidigt fortsätter vi med
utbildningstillfällen i genusmedveten styrning.
Vi har ett flertal lyckade projekt och insatser kring
social integration som utgår från individens behov
och att det i ett långsiktigt perspektiv ska leda till
ökat trygghet och livskvalitet, god folkhälsa samt
ökad egen försörjning. Därigenom arbetar vi för att
motverka segregationen samt minska utanförskapet.
Under det kommande året ska den kommunövergripande handlingsplanen kring jämställdhet revideras.
Vi ska vara stolta över hur långt kommunen har
kommit jämställdhetsarbetet, vilket även uppmärksammats utanför kommungränsen. Samtidigt har vi
ett fortsatt stort arbete framför oss, där det blir viktigt
att ha dessa frågor ständigt aktuella för att kommunen
ska kunna vara den föregångare i jämställdhetsintegrering som vi vill vara. Ett utvecklingsområde är
att genomföra jämställdhetsanalyser inom alla
verksamhetsområden. Inom området folkhälsa görs
väldigt mycket i dagsläget, men arbetet kan behöva
analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling
Mål: Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
Ansvarig: Alla nämnder
Exempel på åtgärder:
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Bilaga 5: Uppföljning av indikatorer
I denna bilaga redovisas utfall för de indikatorer som
används som underlag för bedömning av resultatmålen i kommunplanen. Indikatorerna fastställdes
i övergripande plan med budget 2018-2020. Vid
rapportering av utfall för indikatorerna används
senast tillgäng statistik, i kommentaren anges vilken
period som statistiken avser. Utfallet ska även
rapporteras könsuppdelat när så är möjligt.

Trendpilarna uttrycker en värdering av utfallet
jämfört med föregående mätning, det vill säga om
utfallet har blivit bättre eller sämre. För vissa
indikatorer innebär det att pilen pekar uppåt när
utfallsvärdet minskat, till exempel när det gäller
invånarantal. För andra indikatorer betyder det att
pilen pekar nedåt när utfallsvärdet ökat, till exempel
antal barn per årsarbetare i förskolan.

Genom trendpilar redovisas utvecklingen över tid:
Utfallet har förbättrats
Utfallet är oförändrat
Utfallet har försämrats
Utfallet kan inte jämföras över tid

Tillväxt, jobb och egen försörjning
Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Resultatmål

Indikatorer

Invånarantalet ska
öka till minst 34 000
personer vid
mandatperiodens
slut

Invånarantal

34 550

Företagarnas
sammanfattande
omdöme om
kommunens service

NKI 69

Utfallet avser 2017 och baseras på SKL:s
servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning (Insikt). Medelvärde för
samtliga kommuner som deltagit i
undersökningen var NKI 71.

Svenskt Näringslivs
ranking av
kommunerna

rank 88

Utfallet avser Svenskt Näringslivs ranking av
lokalt företagsklimat 2018.

Kundnöjdhet
avseende
kommunens service
och bemötande vid
bygg-, trafik- och
miljöärenden

5,4

Resultatet avser januari till juni 2018.
Kundnöjdheten mäts på en skala 1-6.

NKI 81

Utfallet avser NKI enligt mätning 2016.

17 034

17 099

Kommentar
Befolkning per 31 december 2018. Under 2018
har befolkningen ökat med 417 personer.

KS
Ytterligare förbättrat
företagsklimat
KS, BMN, VON,
KIAB

Kundnöjdhet
avseende lokaler
som KIAB
tillhandahåller

Ökad branschbredd
i det lokala
näringslivet
KS
Växande handel
och besöksnäring
KS, KTN, STN

Andel lokala
livsmedelsleverantörer via
kommunens interna
omlastningscentral

8

Andel av totala
antalet branscher i
Sverige som finns
representerade i
Katrineholms
näringsliv

45%

Andel av totala antalet branscher i Sverige
som finns representerade i Katrineholms
näringsliv uppgår till 45 procent.

Försäljningsindex för
dagligvaruhandeln

100

Utfallet avser 2017 och visar faktisk
omsättning dividerad med
försäljningsunderlag.

Försäljningsindex för
sällanköpsvaruhandeln

72

Utfallet avser 2017 och visar faktisk
omsättning dividerad med
försäljningsunderlag.
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Utfall per december 2018.
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Resultatmål

Indikatorer
Detaljhandelns
totala omsättning

Fler nystartade
företag
KS

Fler ungdomar ska
starta UF-företag

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

1 937
mnkr

Utfallet avser 2017.

Sysselsättning inom
handeln

854

Utfallet avser 2017.

Omsättningen inom
besöksnäringen

762
mnkr

Utfallet avser 2016 och är hämtat från
Handelns utredningsinstitut.

Sysselsättningen
inom besöksnäringen

501

Utfallet avser 2016 och är hämtat från
Handelns utredningsinstitut.

Antal nya företag

144 st

Antal nya företag
per 1000 invånare

4,2

Utfallet avser 2018.

Andel nya företag
som finns kvar efter
tre år

81%

Utfallet avser 2018.

Antal elever som
driver UF-företag

121

57

64

Utfallet avser höstterminen 2018. Fördelningen
mellan kommunens gymnasieskolor: Linden
79, KTC 24, Duveholm 18.

Resultat vid avslut i
kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, andel
deltagare från
Katrineholm som
börjat arbeta

18%

11%

24%

Resultat efter avslutad insats för deltagare från
Katrineholm anvisade av socialförvaltningen
och Arbetsförmedlingen under 2018.
Resultatet är oförändrat för kvinnor och har
förbättrats för män.

Resultat vid avslut i
kommunens
arbetsmarknadsverksamhet, andel
deltagare från
Katrineholm som
börjat studera

18%

22%

15%

Resultat efter avslutad insats för deltagare från
Katrineholm anvisade av socialförvaltningen
och Arbetsförmedlingen under 2018.
Resultatet har förbättrats för både kvinnor och
män.

Andelen studerande
från Katrineholm
som klarar målen i
utbildning i svenska
för invandrare

49%

57%

40%

Resultat för studerande på sfi alla kurser
helåret 2018, studerande från Katrineholm.

Andelen kvinnor och
män med
ekonomiskt bistånd
som övergår till
egen försörjning

46%

44%

53%

Utfallet avser 2018 och är i stort sett
oförändrat jämfört med föregående år.

Andel personer (från
Katrineholm) med
ekonomiskt bistånd
som anvisas till
Viadidakt som går
vidare till egen
försörjning

32%

25%

37%

Resultat efter avslutad insats för deltagare från
Katrineholm anvisade av socialförvaltningen
under 2018. Utfallet har förbättrats för både
kvinnor och män.

Andel invånare med
tillgång till
fiberbaserat
bredband, i tätort
resp landsbygd

70%

Utfallet avser 2017. 79% tätbebyggt område,
18% glesbebyggt område, baserat på PTS
statistik 1 oktober 2017.

Andel invånare med
tillgång till 100
Mbit/s bredband,
i tätort resp
landsbygd

74%

Utfallet avser 2017. 82% tätbebyggt område,
18% glesbebyggt område, baserat på PTS
statistik 1 oktober 2017.

Utfallet avser hela 2018.

KS, BIN
Andelen deltagare i
kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som
börjar arbeta eller
studera efter
avslutad insats ska
öka
VIAN

Andelen studerande
som klarar målen i
utbildning i svenska
för invandrare ska
öka

Kommentar

VIAN
Andelen kvinnor och
män med
ekonomiskt bistånd
som övergår till
egen försörjning ska
öka
VIAN, SOCN

Tillgången till
fiberbaserat
bredband ska öka
KS
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Attraktiva boende- och livsmiljöer
Utfall
män

Indikatorer

Ökat
bostadsbyggande

Antal färdigställda
lägenheter i
nybyggda småhus

3

Utfallet avser kvartal 1-4 2018.

Antal färdigställda
lägenheter i
nybyggda
flerbostadshus

210

Utfallet avser kvartal 1-4 2018.

Kommunens
försäljning av tomter
för småhus och
flerbostadshus

20 st

Utfallet avser 2018.

Handläggningstid för
bygglov

29 dagar

KS, VON, KFAB

Andelen nöjda
hyresgäster hos
KFAB ska öka

Kundnöjdhet
avseende KFAB:s
bostäder

Utfall

Utfall
kvinnor

Resultatmål

Kommentar

Under första halvåret 2018 beviljades 127
bygglov. I nio ärenden överskred
handläggningstiden 10 veckor. Den
genomsnittliga handläggningstiden var 15
dagar för enkla ärenden och 29 dagar för
normala ärenden. Under andra halvåret 2018
beviljades 111 bygglov. Alla ärenden hade
kortare handläggningstid än 10 veckor. Den
genomsnittliga handläggningstiden var 12
dagar för enkla ärenden och 29 dagar för
normala ärenden.

NKI 75

Utfallet avser NKI-undersökning 2018.

KFAB
Till- och
frångängligheten i
kommunala lokaler
ska öka
KS, BIN, STN,
VON, KFAB
Fortsatt bra
kommunikationer
KS, VON

Förbättrad standard
på gator, vägar,
gång- och
cykelvägar
KS, STN

Redovisning av
tillgänglighetsförbättrande
åtgärder i
kommunala lokaler

God tillgänglighet utgör en viktig del i det
pågående planeringsarbetet inför byggandet
av nya skolor och ett nytt äldreboende.

Invånarnas
bedömning av
kommunikationerna

61

Antal resande med
stadstrafiken (buss)

237 976

Utfallet avser januari till och med december
2018.

Antal resande med
landsbygdstrafiken
(buss)

433 813

Utfallet avser januari till och med december
2018.

Antal tågstopp i
rusningstid vid
Katrineholm Central
(vardagar kl 06-09
samt 16-19 under
normal säsong)

34

Andel invånare som
är nöjda med
kommunens gångoch cykelvägar
(belysning, underhåll, snöröjning,
trafiksäkerhet)

56

57

55

Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 111 deltagande
kommuner: 55.

Andel invånare som
är nöjda med
kommunens gator
och vägar
(belysning, underhåll, snöröjning,
trafiksäkerhet)

52

53

51

Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 111 deltagande
kommuner: 54.
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62

60

Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 111 deltagande
kommuner: 60.

Utfallet avser vecka 40 år 2018.

80
Utbildning
Utfall
män

Indikatorer

Förskolan ska
byggas ut efter
behov

Antal nya
förskoleavdelningar
som öppnas under
mandatperioden

24

Andel barn som får
plats på förskola på
önskat
placeringsdatum

77%

82%

73%

Utfallet avser första halvåret 2018. Medelvärde
alla kommuner 61%.

Väntetid i antal
dagar för de barn
som inte fått plats på
förskola på önskat
placeringsdatum

11 dagar

9 dagar

12 dagar

Utfallet avser första halvåret 2018. Medelvärde
alla kommuner 30 dagar.

Barn per årsarbetare
i förskolan, antal

5,1

Utfallet avser 2017. Medelvärde alla
kommuner: 5,1 barn per årsarbetare.

Faktisk personaltäthet, antal
närvarande barn per
närvarande personal

4,1

Utfallet avser hösten 2016. Jämförande
statistik för länet och riket finns inte att tillgå.

Andel föräldrar som
är nöjda med den
verksamhet som
bedrivs i
Katrineholms
förskolor

81%

Utfallet avser 2018.

Andel flickor och
pojkar på förskolan
som uppger att de
tycker om att vara
på förskolan

96%

97%

96%

Utfallet avser 2018.

Alla elever ska tidigt
klara
kunskapsmålen i
skolan

Andel flickor och
pojkar som går ut
årskurs 1 som kan
läsa

90%

91%

89%

Utfallet avser vårterminen 2018. Både flickorna
och pojkarna har förbättrat sina resultat och
skillnaden mellan könen har minskat.

BIN, KTN

Andel elever som får
godkänt i alla
delmoment för de
nationella proven i
årskurs 3

60%

61%

59%

Utfallet avser 2018. Både andelen flickor och
andelen pojkar som klarat alla delproven i
svenska och matematik har ökat. Resultatet
avser alla elever folkbokförda i kommunen.
Medelvärde alla kommuner: flickor 73%, pojkar
65%, totalt 69%.

Andelen elever som
uppnått kunskapskraven i alla ämnen
(som eleven läser) i
årskurs 6

71%

75%

67%

Utfallet avser 2018. Resultatet har förbättrats
för både flickor och pojkar. Medelvärde alla
kommuner: flickor 78,8%, pojkar 71,4%, totalt
75%.

Andelen flickor och
pojkar i årskurs 9
som är behöriga till
gymnasieskolan

84%

87%

80%

Utfallet avser 2018 och visar andelen elever i
år 9 som är behöriga till minst ett
yrkesprogram. Utfallet har förbättrats för både
flickor och pojkar. Resultatet avser alla elever
folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla
kommuner: flickor 86%, pojkar 82%, totalt
84%.

Meritvärdet för
flickor och pojkar i
årskurs 9

208

227

191

Utfallet avser 2018. Meritvärdet har förbättrats
för både flickor och pojkar. Utfallet avser alla
elever som är folkbokförda i kommunen.
Medelvärde alla kommuner: flickor 230, pojkar
202, totalt 215.

Andel elever med
ärende hos Elevhälsan som bedöms
ha fått förbättrade
förutsättningar att
klara målen i skolan
genom stödet från
Elevhälsan och
åtgärder som skolan
har satt in

88%

BIN

Trygg och
utvecklande
förskoleverksamhet
BIN

Fler elever ska klara
målen i grundskolan
och nå höga resultat
BIN, KTN

Utfall

Utfall
kvinnor

Resultatmål

Kommentar
Utfallet avser 2018, antal nya avdelningar som
öppnats sedan årsskiftet 2013/2014.

Utfallet avser 2017 och visar andel av
pedagogerna som svarat ja eller delvis på
frågan "Bedömer du att elevens förutsättningar
att klara målen i skolan har förbättrats som en
följd av stödet från elevhälsan och de åtgärder
som skolan har satt in."
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Utfall
män

Indikatorer

Fler elever ska klara
målen i
gymnasieskolan och
nå höga resultat

Andel gymnasieelever med examen
inom 4 år, flickor och
pojkar

75%

81%

69%

Utfallet avser 2018. Utfallet har förbättrats för
flickor men försämrats för pojkar. Resultatet
avser alla elever folkbokförda i Katrineholm.
Medelvärde alla kommuner: flickor 81%, pojkar
76%, totalt 78%.

Andel flickor och
pojkar med
grundläggande
behörighet till
universitet och
högskola

45%

61%

30%

Utfallet avser 2018. Utfallet har förbättrats för
flickor men försämrats för pojkar. Medelvärde
alla kommuner: flickor 63%, pojkar 45%, totalt
53%.

Betygspoäng för
flickor och pojkar
efter avslutad
gymnasieutbildning

13,6

14,2

13

Utfallet avser 2018. Utfallet har minskat något
för flickor och ökat för pojkar. Resultatet avser
alla elever folkbokförda i Katrineholm.
Medelvärde alla kommuner: flickor 14,8, pojkar
13,5, totalt 14,2.

Andelen elever som
mår bra och trivs i
skolan ska öka

Elever/pedagogisk
personal
grundskola, antal

9,2

Utfallet avser 2017 och avser kommunala
skolor. Medelvärde alla kommuner: 9,9.

BIN, STN

Andel flickor och
pojkar i årskurs 9
som anger att de
känner sig trygga i
skolan

79%

Utfallet avser 2018 och är baserat på
Skolinspektionens elevenkät till elever i
kommunala skolor. Medelvärde riket 81%.
Resultaten finns ej könsuppdelade.

Andel flickor och
pojkar i årskurs 9
som anger att de är
nöjda med sin skola
som helhet

70%

Utfallet avser 2018 och är baserat på
Skolinspektionens elevenkät till elever i
kommunala skolor. Medelvärde riket 67%.
Resultaten finns ej könsuppdelade.

Andel flickor och
pojkar som mår bra

78%

BIN

Utfall

Utfall
kvinnor

Resultatmål

69%

87%

Andel flickor och
pojkar som inte
använder tobak,
alkohol eller droger

Höjd utbildningsnivå
i kommunen
BIN, KTN, VIAN,
VON

Den digitala
delaktigheten ska
öka i alla åldrar
KS, BIN, KTN,
VIAN, VON

Kommentar

Utfallet avser 2017 och baseras på Liv & hälsa
ung. Utfallet är en sammanvägning av
resultatet för år 7, år 9 och år 2 på
gymnasieskolan. Resultatet har sjunkit för
både flickor och pojkar sedan föregående
mätning.
Resultat finns för 2017. En genomgång
behöver göras av vilka undersökningsfrågor
som ska användas som underlag för
indikatorn.

Elevnärvaro vid
skollunchen på
högstadiet och vid
Duveholmsgymnasi
et och KTC

75%

Andel kvinnor och
män i grundläggande vuxenutbildning som klarar
målen

74%

79%

68%

Utfallet avser studerande från Katrineholm
2018 inom ämnesområdena svenska, svenska
som andraspråk, matematik och engelska.
Resultatet har försämrats för både kvinnor och
män.

Andel kvinnor och
män i gymnasial
vuxenutbildning som
klarar målen

62%

64%

59%

Utfallet avser studerande från Katrineholm
2018 inom ämnesområdena svenska, svenska
som andraspråk, matematik och engelska.
Resultatet har försämrats för både kvinnor och
män.

Andel kvinnor och
män med eftergymnasial utbildning

29%

36%

23%

Utfallet avser 2017. Andelen har ökat
marginellt för kvinnor och är oförändrad för
män.

Andel invånare som
upplever sig vara
digitalt delaktig när
det gäller att nyttja
e-tjänster inom
kommun och
landsting

73%

79%

68%

Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Andel invånare som
upplever sig vara
digitalt delaktig när
det gäller att utföra
bankärenden

88%

90%

85%

Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.
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Utfallet avser 2018.
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Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Andel invånare som
upplever sig vara
digitalt delaktig när
det gäller att söka
information

84%

85%

82%

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Andel invånare som
upplever sig vara
digitalt delaktig när
det gäller att delta i
samhällsdebatten

54%

55%

54%

Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Andel invånare som
upplever sig vara
digitalt delaktig när
det gäller att vara
aktiv på sociala
medier

62%

68%

56%

Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Andel anställda i
Katrineholms
kommun som
känner sig digitalt
delaktiga och kan
använda de digitalta
verktyg och system
som behövs i
arbetet

73%

74%

74%

Utfallet avser medarbetarundersökningen
2017, andel av samtliga medarbetare i
Katrineholms kommun som svarade att det
stämmer ganska eller mycket bra.

Omsorg och trygghet
Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Resultatmål

Indikatorer

Kommentar

Omsorgen för äldre
och funktionsnedsatta ska
byggas ut efter
behov

Väntetid till särskilt
boende inom
äldreomsorgen

101
dagar

101
dagar

101
dagar

Personalkontinuitet
inom hemtjänsten –
antal personer som
en hemtjänsttagare
möter under 14
dagar, medelvärde

16

16

15

Andel brukare som
svarar att det känns
ganska/mycket
tryggt att bo hemma
med stöd från
hemtjänsten

84%

84%

83%

Utfallet avser 2018. Andelen har minskat något
för både kvinnor och män. Medelvärde alla
kommuner: 85%.

Andel brukare med
hemtjänst som
svarar att
personalen
oftast/alltid tar
hänsyn till åsikter
och önskemål

89%

89%

90%

Utfallet avser 2018. Utfallet är oförandrat för
kvinnor och har ökat något för män.
Medelvärde alla kommuner: 87%.

Andel brukare med
hemtjänst som
svarar att de
oftast/alltid kan
påverka vilka tider
de får stöd

57%

54%

64%

Utfallet avser 2018. Utfallet har minskat något
för kvinnor och är oförändrat för män.
Medelvärde alla kommuner: 59%.

Andel brukare som
svarar att
personalen
oftast/alltid brukar
meddela i förväg om
tillfälliga förändringar

66%

68%

63%

Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat något för
kvinnor och minskat något för män.
Medelvärde alla kommuner: 68%.

Utfallet avser 2018 (första halvåret).
Medelvärde KKiK: 53 dagar.

VON
Ökad trygghet för
hemtjänstens
brukare
VON

Fortsatt utveckling
av service och
omvårdnad för
hemtjänstens
brukare
STN, VON

Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 15.
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Resultatmål

Fortsatt utveckling
av vård och omsorg
för äldre i särskilt
boende
STN, VON

Minskad risk för
undernäring för
äldreomsorgens
brukare
STN, VON

Fortsatt utveckling
av vård och omsorg
för personer med
funktionsnedsättning
VON

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Andel brukare som
svarar att de
sammantaget är
ganska/mycket
nöjda med den
hemtjänst de har

90%

91%

88%

Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat något för
kvinnor och minskat något för män.
Medelvärde alla kommuner: 91%.

Andel brukare som
svarar att det vet
vart de ska vända
sig med synpunkter
eller klagomål på
hemtjänsten

61%

63%

56%

Utfallet avser 2018. Utfallet har minskat något
för både kvinnor och män. Medelvärde alla
kommuner: 63%.

Andel brukare inom
särskilt boende som
svarar att
personalen
oftast/alltid tar
hänsyn till åsikter
och önskemål

83%

86%

73%

Utfallet avser 2018. Utfallet har minskat något
för både kvinnor och män. Medelvärde alla
kommuner: 80%.

Andel brukare inom
särskilt boende som
svarar att de oftast/
alltid kan påverka
vilka tider de får
hjälp av personalen

69%

72%

61%

Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat något för
kvinnor och minskat något för män.
Medelvärde alla kommuner: 61%.

Andel brukare som
svarar att det känns
ganska/mycket
tryggt att bo på ett
särskilt boende

92%

92%

93%

Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat något för
både kvinnor och män. Medelvärde alla
kommuner: 89%.

Andel brukare som
svarar att
personalen
oftast/alltid brukar
meddela i förväg om
tillfälliga förändringar

54%

56%

46%

Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat för
kvinnor men minskat något för män.
Medelvärde alla kommuner: 50%.

Andel brukare som
svarar att de
sammantaget är
ganska/mycket
nöjda med sitt
särskilda boende

88%

89%

84%

Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat något för
kvinnor men minskat för män. Medelvärde alla
kommuner: 82%.

Andel brukare i
särskilt boende med
risk för undernäring
enligt bedömning i
Senior Alert

58%

57%

42%

Utfallet avser 2018, andel som riskerar
undernäring av de personer som har fått en
riskbedömning. Könsuppdelad statistik är ej
tillgängligt i Senior Alert.

Andel brukare i
särskilt boende med
bedömd risk för
undernäring som har
en planerad
förebyggande åtgärd

86%

48%

56%

Utfallet avser 2018, andel av de personer som
riskerar undernäring som har en planerad
förebyggande åtgärd. Könsuppdelad statistik
är inte tillgängligt i Senior Alert.

Andel brukare i
äldreomsorgen vars
nattfasta är mindre
än 11 timmar (med
hänsyn taget till den
enskildes önskemål)

44%

33%

54%

Utfallet avser nattfastemätningen hösten 2018.
Vid mättillfället, en natt, hade 44% av brukarna
en nattfasta kortare än 11 timmar. Det totala
utfallet är i stort sett oförändrat jämfört med
vårens mätning men utfallet för kvinnor har
försämrats mellan mättillfällena.

Andel brukare inom
omsorg till personer
med funktionsnedsättning som
som upplever att de
får bestämma om
saker som är viktiga
för dem själva i
hemmet/daglig
verksamhet/
sysselsättning

74%
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Utfallet avser 2017. 74% svarar "Ja" på frågan,
18% "Ibland". Medelvärde riket: 76%.
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Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Andel brukare inom
omsorg till personer
med funktionsnedsättning som
upplever att
personalen bryr sig
om dem

88%

Utfallet avser 2017. 88% svarar "Ja" på frågan,
9% "Ibland". Medelvärde riket: 86%.

Andel brukare inom
omsorg till personer
med funktionsnedsättning som
upplever att
personalen pratar
med dem så att de
förstår vad
personalen menar

78%

Utfallet avser 2017. 78% svarar "Alla" på
frågan, 19% "Några".

Barn och ungdomar
i behov av stöd från
socialnämnden ska i
ökad utsträckning
upptäckas tidigt och
få insatser där
barnets behov sätts
i centrum

Antal
informationsbesök
av socialsekreterare
på förskola, BVC
och skola

15

BIN, KTN, SOCN

Genomsnittlig
utredningstid för
individ- och
familjeomsorgens
utredningar
avseende barn och
ungdomar 0-20 år

110
dagar

120
dagar

Andel av barn som
kommunen placerar
i familjehem/på
institution som
genomgår hälsooch tandvårdsundersökning i
samband med
socialnämndens
första placering av
individen

68%

76%

Andel barn i
familjehem som
besökts minst en
gång per kvartal

95%

95%

95%

Utfallet avser 2018. Rutinen följs men det
förekommer undantagsfall där besök har fått
bokas om för att passa alla inblandade (barn,
god man, familjehem, ev. tolk).

Andel brukare som
upplever att behovet
är tillgodosett

81%

87%

75%

Utfallet avser 2017 och baseras på SKL:s
årliga brukarundersökning som Katrineholms
kommun har deltagit i.

Andel brukare som
upplever att
socialförvaltningen
har god tillgänglighet
och bra bemötande

89%

89%

89%

Utfallet avser 2017 och baseras på SKL:s
årliga brukarundersökning som Katrineholms
kommun har deltagit i.

Invånarnas
bedömning av
tryggheten i
kommunen

60%

47%

76%

Utfallet avser andel invånare som i polisens
trygghetsundersökning 2018 svarat trygg på
frågan: ”Om du går ut ensam sent en kväll i
området där du bor, känner du dig då trygg
eller otrygg?”. Utfallet har förbättrats något
jämfört med undersökningen 2015, för både
kvinnor och män.

Andel av till
kommunen
inkommande
uppdrag avseende
klottersanering som
slutförs inom 24
timmar

75%

Fortsatt utveckling
av socialnämndens
insatser utifrån den
enskildes behov
SOCN

Ökad trygghet och
säkerhet för
kommunens
invånare
KS, BIN, KTN, STN,
VON, VSR

Utfallet avser antal genomförda planerade
informationsträffar under 2018 riktat till
förskola, skola, MVC, polisen samt föräldrar
och ungdomar kring socialtjänstens arbete
med orosanmälningar/insatser, alkohol och
droger. Under 2017 genomfördes ett större
antal besök då det under 2016 inte gjorts
några besök alls.
103
dagar

55%

Utfallet avser 2018. Den lagstadgade
utredningstiden är max 120 dagar.

Utfallet avser 2018, andel som genomgått
hälsoundersökning i anslutning till placering för
vård utanför det egna hemmet. Utfallet har
tydligt förbättrats för pojkar men är fortfarande
högre för flickor än för pojkar.

Utfallet avser 2018. 12 av 16 klotterärenden
har sanerats inom 24 timmar. Omfattande
klotter är dock inte alltid möjligt att hinna
hantera inom 24 timmar.
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Resultatmål

Indikatorer
Antal anmälda
våldsbrott i
kommunen (per
100 000 invånare)

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

1 523

Utfallet avser 2017. Antalet anmälda våldsbrott
har minskat jämfört med föregående år.
Medelvärde kommunerna i Sörmland: 1 162
anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.

Antal personer som
skadas eller
omkommer i olyckor
som föranleder
räddningsinsats

51

Utfallet avser 2018. Totalt har antalet ökat
något jämfört med föregående år. Antal
omkomna var 3 personer, antal transporterade
med ambulans 40 personer och antal
omhändertagna på plats 8 personer.

Andel olyckor där
räddningstjänstens
första enhet kommer
fram inom målsatt tid

99%

Utfallet avser 2018. Målsatt tid definieras i
förmågekarta i Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst - Direktionens vilja
2016-2019. Vid en av totalt 105
räddningsinsatser var framkomsttiden längre
än förmågekartans målnivå.

Antal personer som
utbildats av
räddningstjänsten
kring olycksförebyggande och
olycksavhjälpande
åtgärder

6 532

Utfallet avser 2018. Totalt har fler utbildats än
föregående år. Även antalet utbildade
skolelever har ökat.

Andel av de olyckor
som föranlett
räddningsinsats där
en första skadebegränsande åtgärd
gjorts av enskild

42%

Utfallet avser 2018. För att utvärdera det
förebyggande arbetet för VSR statistik över om
enskilda har påbörjat en skadebegränsande
insats när räddningsstyrkan anländer till
olycksplatsen.

Kultur, idrott och fritid
Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Resultatmål

Indikatorer

Fler invånare ska
delta aktivt i kultur-,
idrotts- och
fritidslivet

Andel invånare som
upplever sig vara
delaktiga i kulturlivet
i Katrineholm

47%

50%

45%

Kommentar
Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

BIN, KTN, STN,
SOCN, VON

Andel invånare som
upplever sig
delaktiga i
idrottslivet i
Katrineholm

45%

43%

48%

Utfallet avser 2018, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Antal deltagare i
Perrongens
gruppverksamheter

730

333

277

Det totala utfallet avser antal deltagartillfällen
under hela 2018 och innefattar även
ickebinära besökare. Den största delen utgörs
av gruppverksamheten MOGAI som pågått
under hela året, övrig gruppverksamhet kom i
gång i slutet av oktober.

Antal deltagare/
besökare i
kulturnämndens
programverksamhet

4 619

Utfallet avser 2018. Fördelningen på de
program som har könsuppdelad statistik visar
att andelen flickor/kvinnor är 65% och andelen
pojkar/män är 35%.

Antal medlemmar i
föreningar som
sorterar under
kulturnämnden

Underlag för att ta fram korrekt statistik
saknas.

Antal
deltagare/besökare i
kulturföreningarnas
program

Underlag för att ta fram korrekt statistik
saknas.

Antal aktiva
låntagare på
Katrineholms
bibliotek
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8 685

4 575

3 233

På grund av byte av biblioteksdatasystem
avser statistiken endast kvartal 2, 3 och 4 av
2018.

86
Utfall
män

Indikatorer

Goda möjligheter till
en innehållsrik och
aktiv fritid i
Katrineholms
kommun

Invånarnas
bedömning av
fritidsmöjligheterna i
kommunen (parker,
natur, idrott, kultur,
föreningsliv, nöjen)

60

62

58

Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 111 deltagande
kommuner: 61.

Invånarnas
bedömning av
biblioteksverksamheten

7,5

7,6

7,5

Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 111 deltagande
kommuner: 7,7.

Invånarnas
bedömning av
utställnings- och
konstverksamheter

6,9

7,1

6,7

Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 111 deltagande
kommuner: 6,5.

Invånarnas
bedömning av
teaterföreställningar
och konserter

6,1

6,5

5,7

Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 111 deltagande
kommuner: 5,7.

6

6,2

5,9

Utfallet avser 2018, betygsindex (av max 10)
enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Andel unga och
unga vuxna som är
nöjda med den
verksamhet som
erbjuds inom
kulturområdet

97%

97%

93%

Utfallet avser 2016, ingen undersökning har
gjorts därefter.

Andel nöjda utövare
och besökare på
Sportcentrum

95%

Utfallet avser 2015. Mätningen ligger vilande
och ny mätmetod undersöks.

Andel boendeplatser
i särskilt boende
som erbjuder minst
två organiserade
och gemensamma
aktiviteter på
vardagar

98%

Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 54%.

Andel boendeplatser
i särskilt boende
som erbjuder minst
en organiserad och
gemensam aktivitet
per dag under
helgen

74%

Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 39%.

Andel äldre som
svarar att de är
ganska/mycket
nöjda med de
aktiviteter som
erbjuds på sitt
särskilda boende

81%

81%

81%

Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat för både
kvinnor och män. Medelvärde alla kommuner:
63%.

Andel äldre i särskilt
boende som inte
besväras av
ensamhet

40%

40%

41%

Utfallet avser 2018 och har förbättrats något
för kvinnor. Genomsnitt riket: 35%.

Andel äldre i särskilt
boende som svarar
att de upplever att
möjligheterna att
komma utomhus är
ganska/mycket bra

73%

75%

68%

Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat för
kvinnor men minskat för män. Medelvärde alla
kommuner: 57%.

Antal äldre som äter
i de kommunala
lunchrestaurangerna

118

BIN, KTN, STN,
VON
Kulturverksamheter
som invånarna är
nöjda med
BIN, KTN, VON

Invånarnas
bedömning av
kulturutbudet för
barn och unga

Sportcentrum ska
ha nöjda utövare
och besökare

Utfall

Utfall
kvinnor

Resultatmål

Kommentar

STN
Förbättrade
möjligheter att delta
i sociala aktiviteter
för brukare i
äldreomsorgen
STN, VON

Utfallet avser genomsnitt under andra halvåret
2018.
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Resultatmål

Indikatorer

Jämställda kulturoch fritidsverksamheter

Könsfördelning på
Perrongen,
Lokstallet

BIN, KTN, STN,
VON

Utfall
33%

Utfall
kvinnor
33%

Utfall
män
58%

Könsfördelning
bland deltagare i det
kulturella
föreningslivet

Kommentar
Utfallet avser den genomsnittliga andelen
flickor/kvinnor per månad bland Perrongens
besökare under perioden januari till och med
december 2018. Andelen har ökat något
jämfört med föregående år.
Underlag för att ta fram korrekt statistik
saknas.

Könsfördelning
bland deltagare i det
idrotts- och
fritidsrelaterade
föreningslivet inom
service- och
tekniknämndens
verksamhetsområden

62%

38%

62%

Utfallet avser 2017. Insamling och bearbetning
av statisk pågår, utfall för 2018 redovisas i
samband med tertial 1 2019.

Andelen invånare
med goda
levnadsvanor ska
öka

Andel invånare som
använder tobak

9%

9%

9%

Utfallet avser 2017, andel som röker dagligen.
Andelen dagligrökare har minskat jämfört med
2012. Sörmland: kvinnor 9%, män 9%, totalt
9%.

KS, BIN, KTN, STN,
VIAN, VON

Andel invånare med
skadliga
alkoholvanor

13%

11%

16%

Utfallet avser 2017, andel riskbrukare av
alkohol (AUDIT-C med gränserna 6 för män
och 5 för kvinnor). Utfallet kan inte jämföras
med undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor
10%, män 14%, totalt 12%.

Andel invånare med
goda kostvanor

8%

10%

6%

Utfallet avser 2017, andel som äter frukt och
grönt minst 5 ggr/dag. Andelen har ökat något
för kvinnor jämfört med 2012. Sörmland:
kvinnor 8%, män 5%, totalt 6%.

Andel invånare som
är fysiskt aktiva

36%

38%

35%

Utfallet avser 2017, andel som
vardagsmotionerar minst 2½ timmar per
vecka. Utfallet kan inte jämföras med
undersökningen 2012. Sörmland: kvinnor 36%,
män 34%, totalt 35%.

Hållbar miljö
Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Resultatmål

Indikatorer

Ökad andel miljöbilar i kommunens
verksamheter

Andel miljöbilar av
totalt antal bilar i
kommunkoncernen

52%

Minskning av
energianvändning i
kommunens
lägenhetsbestånd
sedan 2008

16,5%

Utfallet avser 2016. Redovisas inte längre,
ersätts av ny indikator med basår 2007.

Minskning av
energianvändning i
kommunens
verksamhetslokaler
sedan 2008

13,9%

Utfallet avser 2016. Redovisas inte längre,
ersätts av ny indikator med basår 2007.

Minskad energiintensitet (kWh/m2)
bostäder KFAB
jämfört med basår
2007

15,6%

Utfallet avser 2018.

Minskad energiintensitet (kWh/m2) i
verksamhetslokaler
som ägs och
förvaltas av KFAB
jämfört med basår
2007

16,6%

Utfallet avser 2018.

Samtliga nämnder,
KFAB
Kommunens
energiförbrukning
ska minska
KS, BMN, VON,
KTN, STN, BIN,
VIAN, SOCN, KFAB
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Kommentar
Utfallet avser andel miljöbilar i
kommunkoncernen 2018 enligt preliminära
uppgifter från Miljöfordon Syd. Medelvärde alla
kommuner: 35%.
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Resultatmål

Minst hälften av
matavfallet ska
behandlas biologiskt
så att energi och
näring tas till vara
STN, KVAAB

Andelen sjöar med
god ekologisk status
ska öka

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Minskad energiintensitet (kWh/m2) i
verksamhetslokaler
som ägs av
kommunen och
förvaltas av KFAB
jämfört med basår
2007

27,8%

Utfallet avser 2018.

Andel matavfall som
samlas in och
behandlas biologiskt

57,8%

Utfallet avser Katrineholms kommun 2018,
andel utsorterat matavfall enligt plockanalys.

Andel hushåll som
uppger att de
sorterar ut matavfall

Utfall kan ej rapporteras, frågan ställs inte i
SVAAB:s kundenkät.

Andel hushållsavfall
som återvinns
genom
materialåtervinning,
inklusive biologisk
behandling

40%

Utfallet avser 2017. Medelvärde KKiK: 40%.

Andel sjöar med god
ekologisk status

16%

Utfallet avser provtagningen 2015. På grund
av den varma sommaren med mycket låga
vattenstånd 2018 kunde delar av den
planerade provtagningen inte genomföras. 18
av 26 sjöar är provtagna.

KS, BMN, STN
Skyddad natur ska
bevaras för att
främja biologisk
mångfald

Kommentar

Areal reservat och
biotopskydd

802ha

Utfall per 31 december 2017.

KS, STN
Fortsatt utveckling
av klimatsmarta och
ekologiska måltider i
kommunens
måltidsverksamhet
inom förskola, skola
och äldreomsorg
BIN, STN, VON

Ökat gästfokus i
kommunens
måltidsverksamhet
inom förskola, skola
och äldreomsorg

Matsvinn per portion
i samband med
lunchserveringarna,
antal gram

47 g

Utfallet avser hösten 2018.

Kostnaden för
kommunens inköp
av ekologiska
livsmedel som andel
av kommunens
totala kostnad för
inköp av livsmedel

31,5%

Utfallet avser 2018.

Kostnaden för
kommunens inköp
av närproducerade
livsmedel som andel
av kommunens
totala kostnad för
inköp av livsmedel

11%

Utfallet avser 2018.

Livsmedelsinköpens
klimatavtryck

1,92
Co2e

Utfall 2018, beräkning av livsmedelsinköpens
klimatpåverkan baserat på SLU:s mat-klimatlista. Mäts i koldioxidekvivalenter (Co2e) per
kg livsmedel.

Andel barn som är
nöjda med maten
och måltidsmiljön

65%

Andel elever som
har schemalagd
lunch

13%

Andelen äldre som
svarar att maten
smakar ganska/
mycket bra på sitt
särskilda boende

81%

63%

66%

BIN, STN, VON

Utfallet avser 2016 och är en sammanslagning
av svaren i enkäter riktade till barn och elever
inom kommunal förskola, grundskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola (ej
Lindengymnasiet och Ellwynska skolan). 2018
års elevenkäter tyder inte på någon större
förändring jämfört med 2016.
Utfallet avser 2018. Av kommunens totalt
3 933 grundskoleelever är det 522 elever
(Sandbäcksskolan) som har schemalagd
lunch.

82%

79%

Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat för
kvinnor men minskat något för män.
Medelvärde alla kommuner: 75%.
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Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor
79%

Utfall
män
81%

Kommentar

Andelen äldre som
svarar att måltiderna
på sitt särskilda
boende ofta/alltid är
en trevlig stund på
dagen

79%

Utfallet avser 2018. Utfallet har ökat för
kvinnor men minskat något för män.
Medelvärde alla kommuner: 69%. Spridningen
mellan olika enheter är stor (högsta 100%,
lägsta 64 %).

Andelen äldre på
särskilt boende med
en aktuell
genomförandeplan
som innehåller
information om den
äldres önskemål och
behov i samband
med måltiderna

29%

Utfallet avser 2018. Genomsnitt för riket är
82%. Resultatet för Katrineholm har ökat
sedan 2017 (16%) men är fortfarande lågt
jämfört med 2016 (45%).

Andel äldre på
särskilt boende som
har möjlighet att
välja mellan olika
maträtter

45%

Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 48%.

Ekonomi och organisation
Resultatmål

Indikatorer

Resultatet ska
uppgå till minst en
procent av
skatteintäkterna

Resultat i
förhållande till
skatteintäkter och
utjämning

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

0,1%

Utfallet avser perioden januari-december
2018.

Nej

Utfallet avser perioden januari-december
2018.

2,6%

Utfallet avser perioden januari-december
2018.

Samtliga nämnder
Nettodriftskostnader
na ska inte öka
snabbare än
skatteintäkterna
Samtliga nämnder
Avskrivningar ska
under planperioden
inte ta mer än tre
procent av
driftbudgeten

Nettodriftskostnader
na ska inte öka
snabbare än
skatteintäkter och
utjämning,
måluppfyllelse
Avskrivningar i
förhållande till
nettodriftbudget

KS
Kommunens
lokalresurser ska
utvecklas för ökad
funktionalitet,
kostnadseffektivitet
och kundnöjdhet

Kundnöjdhet
avseende KFAB:s
verksamhetslokaler

NKI 65

Utfallet avser NKI enligt mätning 2018.

Kommunens
tillgänglighet per
telefon och e-post
ska förbättras

Andel invånare som
får svar på en enkel
e-postfråga inom två
arbetsdagar

93%

Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 86%. I
Katrineholm var andelen som fick svar inom en
arbetsdag 87%, medelvärde KKiK 80%.

Samtliga nämnder

Andel invånare som
får ett direkt svar på
en enkel fråga när
de tar kontakt med
kommunen via
telefon

59%

Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 53%.

Gott bemötande via
telefon, andel av
maxpoäng

92%

Utfallet avser 2018. Medelvärde KKiK: 85%.

Samtliga nämnder,
KFAB
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Utfall
män

Indikatorer

Tydlig och effektiv
kommunikation

Andel av maxpoäng
i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån
ett invånarperspektiv

81%

Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i
undersökningen. Medelvärde alla deltagande
kommuner 79%.

Andel av maxpoäng
i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån
ett företagarperspektiv

79%

Utfallet avser 2017, andel av maxpoäng i
undersökningen. Medelvärde alla deltagande
kommuner 82%.

Resultat i
undersökningen
kring hållbart
medarbetarengagemang

80%

Samtliga nämnder

Ökat medarbetarengagemang
Samtliga nämnder

Tryggad
personalförsörjning
genom utvecklad
rekrytering
Samtliga nämnder

Minskad
sjukfrånvaro
Samtliga nämnder

Utfall

Utfall
kvinnor

Resultatmål

80%

79%

Kommentar

Utfallet avser 2017. HME-index består av tre
delindex. Jämfört med 2015 har
ledarskapsindex ökat från 75 till 78,
motivationsindex från 79 till 82 och
styrningsindex från 78 till 80 för kommunen
som helhet. Totalt ökade HME-indexet från 78
till 80. HME-index har ökat för både kvinnor
och män. Medarbetarenkätens svarsfrekvens
var 74%. Katrineholms resultat är något högre
än genomsnittet för samtliga kommuner som
genomförde HME-undersökningen 2017.

Andel påbörjade
rekryteringar där
tjänsten tillsätts

Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett
tillförlitligt sätt.

Andel rekryteringar
där tjänsten tillsätts
med eftersökt
kompetens enligt
rekryteringskravprofilen

Indikatorn kan för närvarande inte mätas på ett
tillförlitligt sätt.

Andel anställda med
heltid

78%

75%

88%

Utfallet visar andel månadsanställda som
arbetade heltid per 30 november 2018 för
kommunen som helhet. Andelen
månadsanställda som har en heltidsanställning
men som valt att arbeta deltid uppgick till totalt
16%, för kvinnor 19% och för män 6%.

Andel
sjukfrånvarotimmar
av ordinarie
arbetstid, totalt

7,6%

8%

6%

Utfallet avser sjukfrånvaro bland
tillsvidareanställda i kommunen som helhet
under perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30.
Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron
minskat för både kvinnor och män.

Del av sjukfrånvaro
som är längre än 60
dagar

43,9%

45,8%

33,9%

Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som
avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
bland anställda i kommunen som helhet under
perioden 2017-12-01 t.o.m. 2018-11-30.
Jämfört med föregående år har andelen
minskat för både kvinnor och män.
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Läge för liv & lust
Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för
lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det
vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt –
rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl 8–17)
katrineholm.se
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Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019
Använda
Investerings- investeringsbudget 2018 medel 2018

Projekt
Bildningsnämnden
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Gemensamma verksamheter
Upprustning idrottshallar
Oförutsedda investeringar och myndighetskrav
Familjecentral

Avvikelse

Information om
ombudgetering
till 2019
Kommentar

3 827 000
4 286 000
4 380 000
792 000
562 000
999 000
250 000

2 041 000
3 085 000
2 832 000
506 000
276 000
660 000
175 000

1 786 000
1 201 000
1 548 000
286 000
286 000
339 000
75 000

1 786 000
1 201 000
1 548 000
286 000
286 000
339 000
75 000

15 096 000

9 575 000

5 521 000

5 521 000

Kommunledningsförvalningen och kommunfullmäktige
62004 Webbutveckling/Ny Webb
1 175 000
62006 Årliga nätverksinvesteringar
2 217 000
62008 Trådlösa accespunkter (trådlöst nätverk)
1 441 000
62012 Ekonomisystem
868 000
62023 Bredbandsutbyggnad
27 464 000
62025 E-tjänstplattform
-121 000
62032 Stora Djulö, Målning fasad och fönster
660 000
62034 Oförutsedda mindre investeringsbehov
805 000
62037 Säkerhetsplattform
300 000
62038 Digital teknik, utemiljöj
312 000
62039 Trådlöst nätverk i skoornas utemiljö
137 000
62040 Arrendebostaden St Djulö
2 310 000
62042 Flytt EDU till ADM
190 000

990 000
2 204 400
1 398 300
2 182 400
6 968 600
0
210 900
189 500
299 000
273 400
40 000
488 000
110 000

185 000
12 600
42 700
-1 314 400
20 495 400
-121 000
449 100
615 500
1 000
38 600
97 000
1 822 000
80 000

185 000
12 600
42 700
-1 314 000
20 495 000
-121 000
449 000
250 000
1 000
38 600
97 000
1 822 000
80 000

15 354 500

22 403 500

22 037 900

TOTALT BIN

TOTALT KLF och KF

37 758 000

Pågående projekt nya förskolor mm
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt

Projektet fortsätter 2019
Projektet fortsätter 2019
Projektet fortsätter 2019
Projektet fortsätter 2019
Projektet fortsätter 2019
Projektet fortsätter 2019
Projektet fortsätter 2019
Projektet fortsätter 2019
Projektet fortsätter 2019
Projektet fortsätter 2019
Projektet fortsätter 2019
Projektet fortsätter 2019
Projektet fortsätter 2019

Använda
Investerings- investeringsbudget 2018 medel 2018

Projekt

Avvikelse

Information om
ombudgetering
till 2019
Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden
60046 Nya stråket

7 000 000

9 682 000

-2 682 000

-2 682 000 Fortsätter

60083 Sveaparken
60200 Cirkulationsplats Kungsgatan/Fredsgatan
60081 Drottninggatan

3 000 000
2 500 000
2 500 000

5 121 000
2 718 000
1 346 000

-2 121 000
-218 000
1 154 000

-2 121 000 Fortsätter
-218 000
1 154 000 Fortsätter

60076
60045
60204
60072
60082
60198
60073
60018
60034
60053
60006
60019
60032
60036
60201
60017
60203
60016
60202
60009
60079
60010

GC-väg Kungsgatan
Kollektivtrafikåtgärder
Åtgärder enligt parkeringsstrategi
Aktivitetsparker i kransorterna
Åtgärder enligt GC-plan
KLC projekt
Forssjö fritidsområde
Hastighetssäkring inom 30-zon
Utbyte av belysning i centrum
Hastighetsplan, byte av skyltar
Tillgänglighetsåtgärder
Stortorget
Belysning
Djulö allé, belysning
Digitalisering och E-tjänst
Nollvisionsåtgärder
Åtgärder enligt dagvattenstrategin
Hastighetssäkring övergångst.
Servicepunkter på landsbygden
Gator
LIFE15 IPE SE 015 Rich Waters
Parkeringsplatser centrum

750 000
500 000
945 000
600 000
250 000
1 500 000
700 000
250 000
250 000
203 000
250 000
150 000
250 000
250 000
500 000
250 000
300 000
250 000
100 000
500 000
3 382 000
0

990 000
948 000
865 000
795 000
479 000
425 000
422 000
405 000
330 000
325 000
272 000
239 000
187 000
175 000
140 000
135 000
121 000
63 000
54 000
43 000
40 000
24 000

-240 000
-448 000
80 000
-195 000
-229 000
1 075 000
278 000
-155 000
-80 000
-122 000
-22 000
-89 000
63 000
75 000
360 000
115 000
179 000
187 000
46 000
457 000
3 342 000
-24 000

60067
60035
60043
60012
60023
60100
60063

Fokusområde vatten
Belysning i parker
Övriga inveteringar
Attraktiva gångstråk
Ortofoto
Blåklinten 3
Stadsparken

0
100 000
250 000
0
0
0
0

24 000
24 000
23 000
12 000
12 000
11 000
6 000

-24 000
76 000
227 000
-12 000
-12 000
-11 000
-6 000

60080 Dalagatan, GC-väg mm
60068 Fokusområde miljömål
TOTALT SBF

-240 000
-448 000
80 000
-195 000
-229 000
1 075 000
278 000
-155 000
-80 000
-122 000
-22 000
-89 000
63 000
75 000
360 000
115 000
179 000
187 000
46 000
457 000
3 342 000
-24 000

Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter

Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter

-24 000
76 000
227 000 Fortsätter
-12 000 Fortsätter
-12 000
-11 000
-6 000

0

-10 000

10 000

600 000

-526 000

1 126 000

1 126 000 fortsätter

10 000

28 080 000

25 920 000

2 160 000

2 160 000
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Använda
Investerings- investeringsbudget 2018 medel 2018

Projekt

Avvikelse

Information om
ombudgetering
till 2019
Kommentar

Socialnämnden

66019 Möbler och inventarier ny våning
Totalt SOCN

400 000

25 000

375 000

En ombyggnation av socialförvaltningens lokaler
är påbörjad och beräknas vara klar senast under
hösten år 2019. Investeringen för möbler
inventarier ny våning kommer att användas av
socialförvaltningen under år 2019 när lokalerna
375 000 är klara för inflytt och möblering.

400 000

25 000

375 000

375 000

Kulturnämnden
Inventarier Ängeln

852 000

226 000

626 000

626 000 Pågående projekt

1 295 000

807 000

488 000

488 000 Pågående projekt

626 000

415 000

211 000

211 000 Pågående projekt

3 600 000

3 525 000

75 000

75 000 Pågående projekt

Perrongen Ljud och Ljus

300 000

29 000

271 000

271 000 Pågående projekt

Koha

650 000

246 000

404 000

404 000 Pågående projekt

7 323 000

5 248 000

2 075 000

Konstnärlig gestaltning
RFID, skolbibliotek
Black Box

TOTALT KULT

2 075 000

Service- och tekniknämnden
63080

Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB)

3 700 000

3 637 000

63 000

60 000 Projektet fortsätter 2019

63125

Måltidsmiljö i våra restauranger

1 540 000

1 070 000

470 000

170 000 Projektet fortsätter 2019

63170

Matbil, fossilfri

1 200 000

610 000

590 000

590 000 Projektet fortsätter 2019

63002
63033

Fordon och maskiner
Gatubelysning,
Byte till LED-belysning (samt
63160)

6 067 000
3 469 000

4 070 000
1 805 000

1 997 000
1 664 000

1 500 000 Projektet fortsätter 2019
1 664 000 Projektet fortsätter 2019

63160

Belysning

1 291 000

342 000

949 000

949 000 Projektet fortsätter 2019

63139

Automatbevattning park

178 000

32 000

146 000

146 000 Projektet fortsätter 2019

63158

Växthuset, teknik och utrustning

750 000

375 000

375 000

375 000 Projektet fortsätter 2019

63026

Sportutrustning sportcentrum

999 000

501 000

498 000

498 000 Projektet fortsätter 2019

63161

Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum

602 000

412 000

190 000

190 000 Projektet fortsätter 2019

63144

Backavallen utemiljö, belysning m.m.

150 000

48 000

102 000

102 000 Projektet fortsätter 2019

63022
63086

Övriga IP
Backavallen upprustning läktare A-plan exteriört

1 425 000
1 400 000

519 000
1 198 000

906 000
202 000

640 000 Projektet fortsätter 2019
202 000 Projektet fortsätter 2019

63164

Djulö camping

400 000

225 000

175 000

175 000 Projektet fortsätter 2019

63207

Tennis- gymnastik- boulehallen + vandrarhem

4 500 000

631 000

3 869 000

3 869 000 Projektet fortsätter 2019

63175

Ny konstgräsplan i Katrineholm

7 000 000

750 000

6 250 000

6 250 000 Projektet fortsätter 2019

34 671 000

16 225 000

18 446 000

Inventarier till lokaler

680 000

455 000

225 000

225 000 Pågående projekt

TOTALT VIAN

680 000

455 000

225 000

225 000

TOTALT STN

17 380 000

VIAN

Information om budgetöverföring - påbörjade investeringar

49 773 900
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Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019

Projekt

Använda
Investerings- investeringsbudget 2018 medel 2018

Kommunledningsförvalningen och kommunfullmäktige
62003 Läs/skrivplatto/iPads till KS/KF
62027 Djulö vandrarhem
62028 Krämbols gård
62036 Nämndhusets säkerhet
62045 Akutbostäder markarbeten
62046 Mobilt reservelverk
TOTALT KLF och KF
Samhällsbyggnadsförvaltningen
60001 Miljöinventering
60008 Lövåsen/Sandbäcken
60011 Nya informationsplatser

63168
63173

Begäran om
ombudgetering
Kommentar
till 2019

Avvikelse

360 000
47 000
516 000
175 000
100 000
700 000

0
0
0
0
0
0

360 000
47 000
516 000
175 000
100 000
700 000

360 000
47 000
300 000
175 000
100 000
700 000

1 898 000

0

1 898 000

1 682 000

150 000
500 000
100 000

0
0
0

150 000
500 000
100 000

0
0
0
0

Projektet genomförs 2019
Projektet genomförs 2019
Projektet genomförs 2019
Projektet genomförs 2019
Projektet genomförs 2019
Projektet genomförs 2019

TOTALT SBF
Service- och tekniknämnden
Sportcentrum utveckling nya anläggningar
Nytt underlag 2 st tennisbanor (utebanor)

750 000

0

750 000

1 000 000
800 000

0
0

1 000 000
800 000

1 000 000 Medel till projektet Konstgräsplan Värmbol.
800 000 Projektet genomförs 2019

TOTALT STN

1 800 000

0

1 800 000

1 800 000

100 000

0

100 000

Kulturnämnden
Streetbasketbana

100 000 Streetbasketbanan……..
Projektet ej påbörjat då den del som KFAB
ansvarade för avslutades förstunder hösten.
Kompletteringar kommer att ske med uppmålade
linjer för en basketplan, korgar m m.

TOTALT KULN
Socialnämnden
60201 Digitalisering -utveckling/datorprogram
66045 Arbetsmiljöinvesteringar
Totalt SOCN
Viadidakt
TOTALT VIAN

100 000

0

100 000

100 000

300 000
600 000

0
0

300 000
600 000

900 000

0

900 000

0

0

0

300 000 Investeringen digitalisering och e-tjänst kommer
användas för
utveckling och datorprogram
600 000 att
Investeringen
arbetsmiljöinvesteringar
har inteår
2019
på under
socialförvaltningen.
använts
året. Ett arbeteMen
har påbörjats med
socialförvaltningen
resultatetvad
av ett
att informera, att gåinväntar
igenom först
och prioritera
900 000
pilotprojekt
som
inte ärtill
färdigt,
dessa medel
skaännu
användas
inom projektet
genomförs
Göteborgs
kommunår
av CGI som är
socialförvaltningen
kommande
leverantör av verksamhetssystemet Treserva
0

0

0

0

Vård- och omsorgsnämnden
TOTALT VON

0

Projekt

Använda
Investerings- investeringsbudget 2018 medel 2018

Begäran om budgetöverföring - ej påbörjade investeringar

Avvikelse

Begäran om
ombudgetering
till 2019
Kommentar

4 482 000
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Information om ombudgetering av exploateringsmedel från 2018 till 2019

Exploateringsbudget 2018

Objekt

Använda
exploateringsmedel 2018

Avvikelse

Information om
ombudgetering
till 2019
Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen
80024 Kv. Lejonet
80042 Trolldalen

0
3 500 000

-5 000
-61 000

-5 000
-3 561 000

5 000
3 561 000

80033 Klubbetorp, Björkvik

1 090 000

-90 000

-1 180 000

1 180 000

80001 Luvsjön etapp 3

500 000

-215 000

-715 000

715 000

80045 Ragnars Gärde
80040 Norra stadsdelen

800 000
2 500 000

-240 000
-368 000

-1 040 000
-2 868 000

1 040 000
2 868 000

80034 Djulö skola
80043 Duvestrand

2 000 000
1 000 000

-436 000
-1 652 000

-2 436 000
-2 652 000

2 436 000
2 652 000

31 579 000

-2 120 000

-33 699 000

33 699 000 Fortsätter

42 969 000

-5 187 000

-48 156 000

48 156 000

80003 Lövåsen
TOTALT SBF
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Begäran om ombudgetering av exploateringsmedel från 2018 till 2019

Exploateringsbudget 2018

Objekt
80012
80017
80020
80023
80027
80029
80030
80031
80036
80037
80038
80044

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Djulönäset
Sandbäcken
Luvsjön etapp 2
Jägarparken
Utredning trollestrand
Utredning Lövåsen
kv. Vägskälet 17
Exploatering Luvsjön villor
Kvarteret Örnen
Kvarteret Alen
Kv. Pionen
Sportcentrum

Avvikelse

Begäran om
ombudgetering
till 2019
Kommentar

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 303 000
852 000
168 000
727 000
1 000 000
100 000
800 000
-3 446 000
2 921 000
800 000
2 000 000
-249 000

7 976 000

0

7 976 000

7 976 000

50 945 000

-5 187 000

-40 180 000

56 132 000

2 303
852
168
727
1 000
100
800
-3 446
2 921
800
2 000
-249

TOTALT SBF

Summa exploatering kat 6

Använda
exploateringsmedel 2018

Information om budgetöverföring - påbörjade exploateringar
Begäran om budgetöverföring - ej påbörjade exploateringar

2 303 000
852 000
168 000
727 000
1 000 000
100 000
800 000
-3 446 000 Fortsätter
2 921 000
800 000
2 000 000
-249 000

48 156 000
7 976 000
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-03-07

KS/2019:55 - 003

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna revidering av lokala ordningsföreskrifter.
2. Översända ärendet till Länsstyrelsen Södermanland för fastställande.
3. Beslutet börjar gälla från och med den 1 augusti 2019.
Sammanfattning av ärendet
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03). Förslaget
har varit på remiss hos Polismyndigheten Öst, service- och tekniknämnden samt byggoch miljönämnden.
Revideringen innefattar följande ändringar:
1) Paragraf § 12 innefattar nu även förbud mot passiv pengainsamling (tiggeri) enligt
kartbilaga. Polismyndighetens tillstånd krävs när skolklasser samlar in pengar till
hjälporganisationer eller liknande.
2) Paragraf § 13 det geografiska området för kartbilaga 2 har utökats och innefattar
även lekplats Götaparken, med anledning av parkens närhet till skola och förskola.
3) Paragraf § 23 Överträdelse av § 12 tredje stycket kan dömas till penningböter enligt
3 kap, § 22, andra stycket, ordningslagen.
Ärendets handlingar






Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholm kommun
Kartbilagor
Remissvar från Polismyndigheten Region Öst
Remissvar från service- och tekniknämnden
Remissvar från bygg- och miljönämnden

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03).
Grunden till revideringen utgår från kommunplanen 2019-2022 (KF § 2 2019-01-21)

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2019-03-07

KS/2019:55 - 003

Den lokala ordningsstadgan ska fullt ut använda lagens möjligheter att begränsa eller
förbjuda tiggeri.
Vellinge kommun införde i september 2017 förbud mot passiv pengainsamling
(tiggeri) genom lokala ordningsföreskrifter, beslutet upphävdes av Länsstyrelsen Skåne
men överklagades hela vägen till Högsta förvaltningsdomstolen. Med anledning av
Högsta förvaltningsdomstolens beslut (Mål nr 2149-18, 2018-12-17) finns det numera
möjlighet för kommuner att genom lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri på
geografiskt avgränsade områden på offentlig plats.
Paragraf § 12 formuleras på samma sätt som i Vellinge kommun då tydligheten i
formuleringen har prövats genom Högsta förvaltningsdomstolen.
Det har även gjorts en generell revidering av de lokala ordningsföreskrifterna, vilket
resulterat i en utökad zon gällande förbud mot förtäring av alkohol.
I remissförslaget togs även med ett förslag om förbud mot skjutning med luftvapen
utan tillstånd av Polismyndigheten, men togs bort efter remissvaret från
Polismyndigheten Öst. Anledningen är att detta redan regleras i ordningslagen.
Polismyndigheten Öst rekommenderar även i sitt remissvar att kommunen inkluderar
paragraf § 12 tredje stycket i paragraf § 23 om att överträdelse av detta kan föranleda
straffansvar.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen Södermanland
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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Styrdokument

Lokala ordningsföreskrifter
för Katrineholms kommun

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 2.03)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2019-xx-xx, § xx
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2.03 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2019-02-12

Beslutshistorik
Antagna av kommunfullmäktige 1995-10-30, § 257
Godkända av länsstyrelsen 1995-11-09, 2015-06-15
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 1996.
Ändrad av kommunfullmäktige
2009-05-18, § 79
2009-12-14, § 219
2015-04-20, § 131
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2.03 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2019-02-12

Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun
Katrineholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela
lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
§1
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats
finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur
den allmänna ordningen i Katrineholms kommun skall upprätthållas.
§2
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig
plats enligt 1 kap. 2 §, första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.
För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också av
kommunfullmäktige fastställda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Katrineholms kommun (kommunal författningssamling nr 2.4).
§3
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd
av 1 kap. 2 §, andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med
offentlig plats:
a) Badplatsen vid Djulösjön med del av intill badplatsen beläget fritidsområde
(bilaga 1)
b) Kommunens övriga allmänna badplatser vid Duveholmssjön, Malmen
(Strängstorp), Storsjön (Strångsjö), Aspen (Äs), Forssjö, Veckeln (Sköldinge),
Fagerön (Björkvik)
c) Område i anslutning till Tornstugan vid sjön Näsnaren (bilaga 3)
d) skolgårdar och förskolegårdar.
§4
Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt § 7, § 10 första stycket
§§ 11 och 12 första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.
§5
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som är ansvarig
för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för
tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
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2.03 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2019-02-12

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.
Schaktning, grävning m.m.
§6
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att
det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
För närmare information, se Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns
mark.
Störande buller
§7
Arbete som orsakar buller eller annat oljud och som utgör en påtaglig störning
för allmän ordning, säkerhet eller trafik på offentliga platser, t ex stenkrossning,
pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.
Containrar
§8
Ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren till en container, som skall ställas på en
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättsinnehavarens namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
§9
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en
gångbana på lägre höjd än 2,20 meter, över en cykelbana på lägre höjd än 3,20
meter, eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. Trafikanordningar får
inte skymmas.
Affischering
§ 10
Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap
eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på
sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare, eller andra
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
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Styrdokument - Författningssamling
Datum

2019-02-12

För affischtavlor särskilt avsedda för föreningslivet i Katrineholms kommun
gäller dessutom anvisningar för användningen fastställda av service- och
tekniknämnden.
Anvisningarna skall finnas anslagna på respektive tavla.
Högtalarutsändning
§ 11
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer
på offentliga platser får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
Polismyndigheten.
Insamling av pengar
§ 12
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande på offentlig plats, om insamlingen inte utgör led i tillståndspliktig
allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd.
Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår av bilaga
4.
Förtäring av alkohol
§ 13
Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt över 2,25 volymprocent får ej
förtäras inom särskild zon i centrala Katrineholm (bilaga 2) eller på kommunens
offentliga platser angivna i § 3 ovan annat än i samband med tillåten
utskänkning därav.
Ambulerande försäljning
§ 14
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats
i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver
tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.
Ambulerande försäljning får ej ske på Stortorget i Katrineholm inom det område
där särskilt fastställda lokala ordningsföreskrifter för torghandel gäller, ej heller
på offentlig plats inom särskild zon i Katrineholms tätort enligt bilaga 2 eller
inom särskilt avgränsad zon inom Djulö fritidsområde enligt bilaga 1.

106

6 (7)
2.03 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER
FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2019-02-12

Camping
§ 15
Camping är tillåten endast på campingplatsen vid Djulö fritidsområde.
Polismyndigheten får dock ge tillstånd till camping inom annan offentlig plats
vid särskilda evenemang. Med camping avses tältning och uppställning av
husbil och husvagn.
Hundar
§ 16
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller
den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§
17 och 18. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för hund som assisterar
funktionshindrade (s k servicehund) eller för polishund i tjänst.
§ 17
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där
kommunen anordnat hundparker.
Hundar får inte vistas på kommunens allmänna badplatser (se § 3). Särskilt
anvisad badplats för hundar finns vid Djulö (bilaga 1)
Inom Djulö Camping skall hund hållas kopplad.
§ 18
Föroreningar efter hundar på offentlig plats skall plockas upp.
Motionsspår
§ 19
Ridning, cykling eller trafik med motordrivet fordon får ej ske i kommunala
motionsspår. Särskilt preparerade och märkta skidspår får endast användas för
skidåkning.
Adressnummerskyltar
§ 20
Varje fastighet som tilldelas adressnummer skall vara försedd med särskild från
gatan väl synlig och läslig adressnummerskylt.
Avgift för att använda offentlig plats
§ 21
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som beslutas
av kommunfullmäktige.
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FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2019-02-12

Användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter
§ 22
Tillstånd från Polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller andra
pyrotekniska varor.
Tillstånd från Polismyndigheten behövs dock inte under följande tider:
Från klockan 17.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen
Från klockan 17.00 skärtorsdagen till klockan 01.00 på påskdagen
Från klockan 17.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
§ 23
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§ 5-9, § 10
första stycket, § 11, § 12 första och tredje stycket, §§ 13-15, §§ 18-19 döms till
penningböter enligt 3 kap. 22 §, andra stycket, ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Yttranden
§ 24
1. Att avge yttranden som avses i 3 kap. 2 §, ordningslagen ankommer på
a) service- och tekniknämnden såvitt avser idrottsplatser, platser för
friluftsbad, camping och fritidsområden
b) samhällsbyggnadsförvaltningen i övriga fall
2. Att avge yttranden enligt § 4 i lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms
kommun ankommer på
a) bygg- och miljönämnden såvitt avser § 7 i dessa föreskrifter
b) service- och tekniknämnden såvitt avser § 10 första stycket, § 11 och § 12
första stycket i dessa föreskrifter
_________________
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Tornstugan - Ett naturreservat vid Näsnaren

Teckenförklaring
Offentlig plats
Naturstig
Fastighetsgräns
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Bilaga 3
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POLISHUS

112

REMISSVAR
Datum

2019-03-01

Polismyndigheten
Dennis Ejdvinsson

Diarienr (åberopas)

Saknr

A102.994/2019

527

Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen

Lokala ordningsföreskrifter Katrineholms kommun

Bakgrund
Lokalpolisområde Katrineholm har erhållit en remiss från Katrineholms kommun
avseende revidering av de lokala ordningsföreskrifterna.

Lokalpolisområde Katrineholms synpynkter
§ 12 insamling av pengar
Av § 12 tredje stycket i de lokala ordningsföreskrifterna har ett förslag till
förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) införts. Området där förbudet
ska gälla finns angivet i en bilaga till föreskrifterna.
Med stöd av 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617) får en kommun meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen
på offentlig plats inom kommunen. Reglering avseende detta finns även i
förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser
att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Av 3 kap. 22
§ andra stycket ordningslagen framgår att till penningböter döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 7 § eller mot föreskrifter enligt
någon av 8-11 §§. Det medför att den som bryter mot förbudet om passiv
penninginsamling gör sig skyldig till ett brott mot ordningslagen enligt 3 kap.
22 § andra stycket ordningslagen.
Geografiskt område
Enligt 3 kap. 12 § ordningslagen följer att föreskrifter enligt 8-11 §§ får inte
angå förhållanden som är reglerade i denna lag eller annan författning eller
som enligt lagen eller annan författning kan regleras på något annat sätt.
Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra
obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Lokala ordningsföreskrifter får inte ges ett större geografiskt
tillämpningsområde än vad som är påkallat i det enskilda fallet.
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Tillämpningsområdet måste alltså begränsas till de områden där störningen
faktiskt utgör eller kan antas utgöra ett problem (RÅ 1974 B 1010, RÅ 1977
Bb 101, RÅ 1982 Ab 106, RÅ 1980 2:55 och HFD mål nr 2149-18).
Lokalpolisområdet förutsätter att kommunen själva bedömt storleken på det
geografiska tillämpningsområdet.
Tillräckligt tydlig utformning
Förbud mot passiv penninginsamling har formulerats på samma sätt som
Vellinge kommun. Tydligheten i formuleringen har prövats genom Högsta
förvaltningsdomstolen mål nr 2149-18. Formuleringen i föreskrifterna är
tillräckligt tydliga för att det ska vara möjligt att göra en gränsdragning mellan
tiggeri och sådan insamling som sker till förmån för t.ex. en
hjälporganisation.
§ 23 skjutning med luftvapen m.m.
Av 3 kap. 6 § ordningslagen framgår att sprängning och skjutning med
eldvapen inte får utan tillstånd av Polismyndigheten äga rum inom område
som omfattas av detaljplan. Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av
Polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda
luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas
ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet används under
uppsikt av någon som har fyllt 20 år. Skjutbanor som inte hör till
försvarsmakten får användas endast efter tillstånd av Polismyndigheten.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om utförande och besiktning av skjutbana.
I de lokala föreskrifterna är förslaget följande: Luftvapen, fjädervapen och
paintballvapen får inte användas utan tillstånd av Polismyndigheten. Det
verkar således saknas information i föreskrifterna. Enligt 3 kap. 6 §
ordningslagen får sådana föremål inte användas utan Polismyndighetens
tillstånd inom detaljplanelagt område. Detsamma gäller utanför
detaljplanelagd område, om vapnet inte används under uppsikt av någon som
fyllt 20 år.
§ 24 överträdelse av lokal ordningsföreskrift
Som redan angetts till § 12 är det ett brott mot 3 kap. 22 § andra stycket
ordningslagen att bryta mot de lokala ordningsföreskrifterna. I
ordningsföreskrifterna saknas hänvisning till att § 12 tredje stycket kan
föranleda straffansvar enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. Det
rekommenderas att detta förtydligas.
Formalia
I en bilaga till yttrande finns de lokala ordningsföreskrifterna för Katrineholms
kommun med förslag till ändringar. Lokalpolisområdet har genomgående
ändrat till Polismyndigheten med stor bokstav och bytt ut polisen mot
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Polismyndigheten. Lokalpolisormådet har även korrigerat laghänvisningarna
med punkter istället för kommatecken.

Bilaga
Katrineholms kommuns lokala ordningsföreskrifter med korrigerar enligt ovan
text i formalia.

Lokalpolisområde Katrineholm

Liselotte Jergard
Lokalpolisområdes chef

Dennis Ejdvinsson
Föredragande

3
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2019-02-28

§ 15

Remissvar lokala ordningsföreskrifter (STN/2019:24)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden har inget att erinra mot föreslagen revidering av
kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Joha Frondelius (KD) och Jöran Mathiesen (V).
Joha Frondelius (KD) reservation redovisas som bilaga A.
Särskilt yttrande
Nämnden medger att Mårten Grothérus (L) får foga ett särskilt yttrande till
protokollet. Det särskilda yttrande redovisas som bilaga B.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03) och
föreslår i ett missiv en revidering av föreskrifterna.
Missivet har remitterats från Kommunledningsförvaltningen och remissinstanser är
Polismyndigheten Region Öst, bygg- och miljönämnden samt service- och
tekniknämnden.
Ärendets handlingar





Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-14
Anvisning till remiss av lokala ordningsföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter - bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats
Kartbilagor till lokala ordningsföreskrifter

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD), Mårten Grothérus (L) och Jöran Mathiesen (V).
Förslag och yrkanden
Joha Frondelius (KD) yrkar på avslag av § 12 och Jöran Mathiesen (V) yrkar på
avslag av § 12 och § 13, i revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna.
Ordförande Anneli Hedberg (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut
och avslag på övriga yrkanden.
Beslutsgång
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Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till
propositionsordning, vilken godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon
sedan proposition på förvaltningens förslag till beslut, Jöran Mathiesens (V) yrkande
och Joha Frondelius (KD) yrkande. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt yttrande
Mårten Grothérus (L) framför till service- och tekniknämnden att han önskar få foga
ett särskilt yttrande till protokollet, vilket nämnden medger.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

2019-02-28 § 15

117 A
BILAGA

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

2019-02-28 § 15

118 B
BILAGA

2019-02-28
Ärende: STN: 2019:24
Särskilt yttrande Liberalerna
angående remissvar lokala
ordningsföreskrifter.
Liberalerna Katrineholm motsätter sig ändringarna av § 12 i ordningsstadgarna för
Katrineholms tätort.
Trots att tiggeri funnits i vår gatumiljö i många år är det först nu, när det handlar om
andra EU-medborgare, som det tydligen har blivit ett problem. Ett problem så stort
att Socialdemokraterna och Moderaterna i Katrineholm vill lägga redan knappa
resurser på att jaga tiggarna. Vi håller helt med om att det är ovärdigt ett land som
Sverige att ha utsatta människor som lever på gatan och försörjer sig genom att
tigga.
Att förbjuda människor att be om hjälp sopar bara problemen under mattan. Ett
tiggeriförbud skulle göra redan utsatta personer ännu mer utsatta. Problematiken
skulle med stor sannolikhet flyttas från din och min näthinna i de centrala delarna av
tätorten, men istället hitta till andra delar av kommunen, till betydligt mörkare
marknader eller till andra länder.
Det händer att tiggare utnyttjas och utsätts för både tvång och människohandel.
Detta är olagligt och ska såklart bekämpas. Men att förfölja den utsatte är fel väg att
gå. Istället bör EU ställa höga krav på sina medlemsländer att ta större ansvar för
sina fattigaste medborgare och jobba aktivt med att bekämpa fattigdom och
utanförskap.
Vi måste också göra det lättare för människor med låg utbildning att få ett första
jobb, därför vill vi se insatser inom politiken som gör att färre behöver tigga och att
fler ska få hopp om framtiden.
Fattigdom bekämpas inte genom att förbjuda människor att be om hjälp.
För Liberalerna:
Mårten Grothérus

Liberalerna Katrineholm · Floragatan 11 · 641 33 Katrineholm · 0702 666 379
www.katrineholm.liberalerna.se · katrineholm@liberalerna.se

119
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2019-02-14

Vår handläggare

Magnus Gustafsson

STN/2019:24 - 401

Service- och tekniknämnden

Remissvar lokala ordningsföreskrifter
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden har inget att erinra mot föreslagen revidering av
kommunens lokala ordningsföreskrifter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03) och föreslår
i ett missiv en revidering av föreskrifterna.
Missivet har remitterats från Kommunledningsförvaltningen och remissinstanser är
Polismyndigheten Region Öst, bygg- och miljönämnden samt service- och
tekniknämnden.
Ärendets handlingar




Anvisning till remiss av lokala ordningsföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter - bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats
Kartbilagor till lokala ordningsföreskrifter

Ärendebeskrivning
Varje kommun har enligt ordningslagen rätt att meddela de lokala föreskrifter som
behövs för att dels upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats dels för att
förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av
pyrotekniska varor.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen
gjort en översyn av kommunens lokala ordningsföreskrifter (KFS nr 2.03) och föreslår
en revideringen som innefattar följande ändringar:
1) Paragraf § 12 innefattar nu även förbud mot passiv pengainsamling (tiggeri) samt
kartbilaga.
2) Paragraf § 13 det geografiska området för kartbilaga 2 har utökats och innefattar
även lekplats Götaparken, med anledning av parkens närhet till skola och förskola.
3) Paragraf § 23 Skjutning med luftvapen är ny.

Magnus Gustafsson
SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post: service.teknik@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2019-02-14

STN/2019:24 - 401

Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post: service.teknik@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2019-03-06

BMN §35 ALLM.1.6

Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms
kommun
Beslut
Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter på föreslagen revidering av de
lokala ordningsföreskrifterna.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Nicklas
Adamsson (MP), Ulf Rosén (KD), Bertil Carlsson (C) och Sanna Cronhielm
(MP).
Reservationer
Miljöpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se
separata bilagor.
Särskilt yttrande
Liberalerna ger ett skriftligt särskilt yttrande. Se bilaga.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljöpartiet och Kristdemokraterna yrkar att i föreslagen revidering av de
lokala ordningsföreskrifterna, §12, stryka "Passiv pengainsamling av pengar
(tiggeri) får ej ske på område som framgår av bilaga 4".
Beslutsgång
Ordförande Martin Edgélius ställer förslagen mot varandra och finner att Byggoch miljönämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
beslut.
Motivering
Ändringen i de lokala ordningsföreskrifterna påverkar inte nämndens
ansvarsområde eller tillsynsarbete.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till nya ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun är framtaget.
Ändringarna omfattar passiv pengainsamling, förbud mot förtäring av alkohol i
Götaparken samt förbud mot skjutning av luftvapen.

Ordförandens sign

Justerandes sign

14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2019-03-06

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Anvisning till remiss av lokala ordningsföreskrifter.pdf
Kartbilagor till lokala ordningsföreskrifter.pdf
Lokala ordningsföreskrifter - bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats.pdf
______________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Datum

Vår beteckning

2019-03-04

ALLM.1.6

Vår handläggare

Erik Bjelmrot
Avdelningschef, Planering och byggande, 0150571 96

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

Remiss av lokala ordningsföreskrifter för
Katrineholms kommun
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter på föreslagen revidering av de
lokala ordningsföreskrifterna.
Motivering
Ändringen i de lokala ordningsföreskrifterna påverkar inte nämndens
ansvarsområde eller tillsynsarbete.
Sammanfattning av ärendet
Förslag till nya ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun är framtaget.
Ändringarna omfattar passiv pengainsamling, förbud mot förtäring av alkohol i
Götaparken samt förbud mot skjutning av luftvapen.
Beslutsunderlag:
Anvisning till remiss av lokala ordningsföreskrifter
Kartbilagor till lokala ordningsföreskrifter
Lokala ordningsföreskrifter - bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på
offentlig plats
Beslutsmottagare:
Kommunledningsförvaltningen
________________

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1

641 80 Katrineholm

Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org. Nr: 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Administrativt stöd
Vår handläggare
Elvira Fritzell

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-03-18
Ert datum

KS/2019:94 - 003
Er beteckning

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för service- och tekniknämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till reviderat
reglementet för service- och tekniknämnden.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden har till kommunstyrelsen överlämnat ett förslag på
reviderat reglemente för service- och tekniknämnden.
Uppgiften att ansvara och fullgöra kommunens åliggande inom konsumentrådgivning
och konsumentpolitik har i och med det nyinrättade kontaktcentret organisatoriskt
övergått till kommunledningsförvaltningen vilket föranleder en revidering av serviceoch teknikämnens regementet. I och med revideringen har även ansvarsområdena
uppdaterats i regelmentet, och det har skett vissa redaktionella uppdateringar.
Ärendets handlingar





Protokollsutdrag från service-och tekniknämnden, 2019-02-28
Tjänsteskrivelse förslag till reglemente för service och tekniknämnden, 2019-02-19
Förslag till reglemente för Service- och tekniknämnden, Katrineholms kommun
Reglemente för service- och tekniknämnden, § 310, 2011-11-21

Elvira Fritzell
Utredare
Beslutet skickas till:
Service- och tekniknämnden
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se
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§ 18

Förslag till reglemente för service - och tekniknämnden
(STN/2019:16)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden antar service- och teknikförvaltningens förslag till
uppdaterat reglemente för service- och tekniknämnden som sitt eget och lämnar det
till kommunstyrelsen för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Uppgiften att ansvara och fullgöra kommunens åligganden inom
konsumentrådgivning och konsumentpolitik har i och med det nyinrättade
kontaktcentret organisatoriskt övergått till kommunledningsförvaltningen. Mot
bakgrund av detta behöver service- och tekniknämndens reglemente 2011-11-21, §
310, revideras.
Kontaktcenter för Katrineholms kommun öppnade den 14 februari 2018. Under 2018
har kontaktcentret handlagt konsumentfrågor för service- och teknikförvaltningens
räkning. Att hantera konsumentfrågor i kommunens kontaktcenter har visat sig vara
en uppskattad och efterfrågad tjänst bland medborgare i Katrineholms kommun, då
den upplevs som mer personlig och tillgänglig. Mot bakgrund av detta har ansvaret
för att fullgöra kommunens åligganden inom konsumentrådgivning och
konsumentpolitik organisatoriskt övergått till kommunledningsförvaltningen.
Service- och tekniknämndens reglemente behöver därmed uppdateras. I samband med
ovan nämnda uppdatering har förvaltningen identifierat behov av ytterligare tillägg av
ansvarsområden i nämndens reglemente.
För att tydliggöra nämndens olika ansvarsområden har även uppdatering av mer
redaktionell karaktär utförts.
Förslag till uppdaterat reglemente har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen
samt kommunledningsförvaltningen, deras synpunkter har hanterats.
Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-19
Reglemente för service – och tekniknämnden, Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 1.05)
Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden, Katrineholms kommun

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) samt
förvaltningschef Magnus Gustafsson.
___________________
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, Akten
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Vår handläggare

Magnus Gustafsson

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2019-02-19

STN/2019:16 - 003

Service- och tekniknämnden

Förslag till reglemente för service - och tekniknämnden
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Service- och tekniknämnden antar service- och teknikförvaltnigens förslag till
updaterat reglermente för service- och tekniknämnden som sitt eget och lämnar det till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
Sammanfattning av ärendet
Uppgiften att ansvara och fullgöra kommunens åligganden inom konsumentrådgivning
och konsumentpolitik har i och med det nyinrättade kontaktcentret organisatoriskt
övergått till kommunledningsförvaltningen. Mot bakgrund av detta behöver serviceoch tekniknämndens reglemente 2011-11-21, § 310, revideras.
Kontaktcenter för Katrineholms kommun öppnade den 14 februari 2018. Under 2018
har kontaktcentret handlagt konsumentfrågor för service- och teknikförvaltningens
räkning. Att hantera konsumentfrågor i kommunens kontaktcenter har visat sig vara en
uppskattad och efterfrågad tjänst bland medborgare i Katrineholms kommun, då den
upplevs som mer personlig och tillgänglig. Mot bakgrund av detta har ansvaret för att
fullgöra kommunens åligganden inom konsumentrådgivning och konsumentpolitik
organisatoriskt övergått till kommunledningsförvaltningen. Service- och
tekniknämndens reglemente behöver därmed uppdateras. I samband med ovan nämnda
uppdatering har förvaltningen identifierat behov av ytterligare tillägg av
ansvarsområden i nämndens reglemente.
För att tydliggöra nämndens olika ansvarsområden har även uppdatering av mer
redaktionell karaktär utförts.
Förslag till uppdaterat reglemente har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen
samt kommunledningsförvaltningen, deras synpunkter har hanterats.
Ärendets handlingar



Reglemente för Service – och tekniknämnden, Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 1.05)
Förslag till reglemente för service- och tekniknämnden, Katrineholms kommun

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Magnus.Gustafsson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2019-02-19

STN/2019:16 - 003

Magnus Gustafsson
Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

SERVICE- OCHTEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Magnus.Gustafsson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Styrdokument

Reglemente för
service- och
tekniknämnden
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS
nr 1.05)
Senast reviderad av kommunfullmäktige 2019-x-x
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1.05 Reglemente för service- och
tekniknämnden
Styrdokument- Författningssamling
Datum

Beslutshistorik
Gäller från
Antagen av kommunfullmäktige XXX
Ändring av kommunfullmäktige
2008-11-17, § 195 och § 207
2009-08-17, § 119
2010-12-13, § 33
2011-11-21, § 310
Ändring av service- och tekniknämnden
2008-01-17, § 31

133
1.05 Reglemente för service- och
tekniknämnden
Styrdokument- Författningssamling
Datum

Reglemente för service- och tekniknämnden
§ 1 Service – och tekniknämndens uppgifter och ansvarsområde
Service- och tekniknämnden är kommunens gemensamma serviceorgan till den
kommunala verksamheten.
Service – och tekniknämnden ska, i enlighet med tillämplig lag och förordning
som berör nämndens ansvarsområde, fullgöra kommunens uppgifter och ansvara
för frågor beträffande drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom
områdena:








Internservice
Måltidsverksamhet
Allmän platsmark, naturområden, skog
Anläggning
Föreningsfrågor
Idrottsanläggningar, camping samt småbåtshamn
Trafikfrågor och väghållning

§ 2 Internservice
Service- och tekniknämnden ansvarar för- och fullgör kommunens uppgifter
inom: lokalvård, samordning av intern varudistribution, posthantering,
verksamhetsvaktmästeri, samordning av kommunens fordonsflotta,
dietisttjänster samt växel- och telefonservice.
§ 3 Måltidsverksamhet
Service- och tekniknämnden ansvarar för att tillhandahålla måltider inom
skolan, förskolan samt inom vård – och omsorgsverksamheten.
§ 4 Allmän platsmark, naturområden, skog
Service- och tekniknämnden ansvarar för drift och underhåll av allmän
platsmark såsom parker och grönområden samt torg på kommunens mark.
Service- och tekniknämnden ansvarar drift och underhåll av kommunala
grönområden, friluftsanläggningar, lekplatser, samt badplatser.
Service- och tekniknämnden ansvarar för kommunens skogsförvaltning samt
drift och skötsel av kommunal skog.

134
1.05 Reglemente för service- och
tekniknämnden
Styrdokument- Författningssamling
Datum

§ 5 Anläggning
Service – och tekniknämnden ansvarar för kommunens anläggningsverksamhet.
§ 6 Föreningsfrågor
Service- och tekniknämnden ansvarar för att stödja det ideella föreningslivet
inom sitt verksamhetsområde och därvid svara för stöd till föreningars drift av
egna anläggningar samt för aktivitetsstöd till föreningar.
§ 7 Idrottsanläggningar, camping samt småbåtshamn
Service- och tekniknämnden ansvarar för drift, skötsel samt förvaltning av
kommunens idrottsanläggningar, camping samt de av kommunens fastigheter
som angivits för ändamålet förening/fritid.
Det åligger service – och tekniknämnden att ansvara för underhåll och skötsel av
kommunens småbåtshamn.
§ 8 Trafikfrågor och väghållning
Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet.
Service- och tekniknämnden ansvarar för kommunens parkeringsövervakning.
Service- och tekniknämnden avger yttrande till polismyndigheten i ärenden
angående ianspråktagande av offentlig plats enligt ordningslagen.
Service- och tekniknämnden handlägger frågor gällande upplåtelse av salutorg
och övriga allmänna platser.
§ 9 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Service- och tekniknämnden svarar för de trafikuppgifter som ska fullgöras av
den nämnd som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
(trafiknämnd).
Service- och tekniknämnden handlägger frågor om gaturenhållning enligt lag
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning.
Service- och tekniknämnden handlägger frågor som anges i lagen (1982:129)
om flyttning av fordon.
Service- och tekniknämnden är kommunal tillstånds- och
registreringsmyndighet enligt lotterilagen (1994:1000).
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1.05 Reglemente för service- och
tekniknämnden
Styrdokument- Författningssamling
Datum

§ 10 Personuppgiftsansvar
Service- och tekniknämnden är ansvarig för personuppgifter i register inom
nämndens verksamhetsområde.
§ 11 Processbehörighet
I frågor som faller inom dess verksamhetsområde har nämnden att själv eller
genom ombud, föra kommunens talan i mål och ärenden där detta inte på grund
av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på
annan. Därvid innefattas även att med för kommunen bindande verkan sluta
förlikning och anta ackord.
Nämndens arbetsformer
§ 12 Allmänt nämndreglemente
För service- och tekniknämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna
allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns
nämnder.
§ 13 Sammansättning
Service- och tekniknämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.
§ 14 Utskott med mera
Service- och tekniknämnden får tillsätta de utskott samt arbetsgrupper som
nämnden bedömer lämpliga.
§ 15 Förvaltningsorgan
Under service- och tekniknämnden lyder service- och teknikförvaltningen. Vad
avser myndighetsutövning nyttjar nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen som
förvaltningsorgan.
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Styrdokument

Reglemente för serviceoch tekniknämnden

Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 1.05)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2011-11-21, § 310
Antagen av kommunfullmäktige 1992-04-27 § 112

Giltighetstid 2008-04-03—2011-12-31
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1.05 REGLEMENTE FÖR SERVICE- OCH
TEKNIKNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2011-11-21

Beslutshistorik
Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-18, § 28
Ändring av kommunfullmäktige
2008-11-17, § 195 och § 207
2009-08-17, § 119
2010-12-13, § 33
2011-11-21, § 310
Ändring av service- och tekniknämnden
2008-01-17, § 31
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1.05 REGLEMENTE FÖR SERVICE- OCH
TEKNIKNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2011-11-21

Reglemente för service- och tekniknämnden
Nämndens verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter inom serviceområdet
Service- och tekniknämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter
inom:
 Service och logistik med städning, verksamhetsvaktmästeri, transporter och
bilsamordning
 Måltidsservice
 Växel- och telefonservice
 Konsumentrådgivning med konsumentpolitik
§ 2 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Service- och tekniknämnden svarar för de trafikuppgifter som skall fullgöras av
den nämnd som avses i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
(trafiknämnd).
Service- och tekniknämnden handlägger frågor om gaturenhållning enligt lag
(1998:814) om gaturenhållning och skyltning.
Service- och tekniknämnden handlägger frågor som anges i lagen om flyttning
av fordon.
Service- och tekniknämnden är kommunal tillstånds- och
registreringsmyndighet enligt lotterilagen (1994:1000).
Service- och tekniknämnden är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i
register inom nämndens verksamhetsområde.
§ 3 Övriga uppgifter
Service- och tekniknämnden är kommunens väghållningsmyndighet. Nämnden
ansvarar för kommunens parkeringsövervakning.
Service- och tekniknämnden ansvarar för kommunens skogsförvaltning, parker
och grönområden samt kommunala idrotts- och friluftsanläggningar samt för
drift och underhåll av kommunal skog, park- och grönområden.
Service- och tekniknämnden skall stödja det ideella föreningslivet inom sitt
verksamhetsområde och därvid svara för stöd till föreningars drift av egna
anläggningar samt för aktivitetsstöd till föreningar. Nämnden handlägger
därutöver – enligt respektive beslutande nämnds instruktioner – övriga
föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar och organisationer. I
dessa frågor gäller inskränkningen att beslut fattas av den nämnd där föreningen
är grundregistrerad.
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1.05 REGLEMENTE FÖR SERVICE- OCH
TEKNIKNÄMNDEN
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2011-11-21

Service- och tekniknämnden ansvarar för upplåtelse av salutorg och övriga
allmänna platser.
§ 4 Processbehörighet
I frågor som faller inom dess verksamhetsområde har nämnden att själv eller
genom ombud, föra kommunens talan i mål och ärenden där detta inte på grund
av särskilt beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ankommer på
annan. Därvid innefattas även att med för kommunen bindande verkan sluta
förlikning och anta ackord.
Nämndens arbetsformer
§ 5 Allmänt nämndreglemente
För service- och tekniknämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna
allmänna nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns
nämnder.
§ 6 Sammansättning
Service- och tekniknämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.
§ 7 Utskott m.m.
Service- och tekniknämnden får tillsätta de utskott som nämnden bedömer
lämpliga.
§ 8 Förvaltningsorgan
Under service- och tekniknämnden lyder service- och teknikförvaltningen. Vad
avser myndighetsutövning nyttjar nämnden samhällsbyggnadsförvaltningen som
förvaltningsorgan.
_____________________
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration
Vår handläggare

Emma Fälth

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2019-03-15

KS/2019:95 - 049

Kommunstyrelsen

Extra medel till investeringsprojektet Ny konsgräsplan i
Katrineholm
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillföra ytterligare 1,6 mnkr
till investeringsprojektet Ny konstgräsplan i Katrineholm. Finansieringen sker via
rörelsekapitalet.
Sammanfattning av ärendet
Service- och tekniknämnden beslutade 2019-02-28 § 17 att lämna följande förslag till
kommunstyrelsen:
Investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan i Katrineholm (projekt 631 75”) tillförs
ytterligare 1,6 mnkr på grund av kostnadsökningar, efter genomförd platsspecifik
projektering samt upphandling.
Beslutad investeringsbudget för den nya konstgräsplanen är 7 mnkr, men på grund av
rådande markförhållanden på utsedd plats, såsom bland annat markens bärighet samt
förmåga att hantera ytvatten kommer kostnaderna att bli högre än budgeterat.
Ärendets handlingar



Protokollsutdrag service- och tekniknämnden, 2019-02-28 § 17
Tjänsteskrivelse service- och tekniknämnden, 2019-02-05

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Service- och teknikförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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Protokollsutdrag
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

1 (1)

2019-02-28

§ 17

Begäran om extra medel till investeringsprojektkonstgräsplan (STN/2019:26)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden lämnar följande förslag till kommunstyrelsen för vidare
hantering: investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan i Katrineholm” (projekt 631 75)
tillförs ytterligare 1,6 mnkr på grund av kostnadsökningar, efter genomförd
platsspecifik projektering samt upphandling.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan Katrineholm” projektleds och styrs idag av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen bistår projektet
med kompetens vad gäller drift, skötsel samt föreningsdialog. Beslutad
investeringsbudget för den nya konstgräsplanen i Katrineholm är 7 mnkr.
I samhällsbyggnadsförvaltningens projekteringsarbete har det framkommit att
kostnaderna för en ny konstgräsplan, förlagd i Värmbol, blir högre än budgeterat.
Detta på grund av de rådande markförhållandena på utsedd plats, vad gäller
exempelvis markens bärighet, förmåga att hantera ytvatten samt behov av belysning.
Tillkommande kostnad för belysning av området hanteras genom omdisponering av
förvaltningens befintliga investeringsmedel.
Specifikation
Befintliga investeringsmedel konstgräsplan: 7 mnkr
Befintliga investeringsmedel belysning: 2 mnkr
Tillkommande kostnad markförhållande: 1,6 mnkr
Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-05

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Joha
Frondelius (KD) samt avdelningschef Karin Engvall och förvaltningschef Magnus
Gustafsson.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2019-02-05

Vår handläggare

Karin Engvall

STN/2019:14 - 049

Service- och tekniknämnden

Begäran om extra medel till investeringsprojektkonstgräsplan
Service- och teknikförvaltningen förslag till beslut
Service- och tekniknämnden lämnar följande förslag till kommunstyrelsen för vidare
hantering: investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan i Katrineholm” (projekt 631 75)
tillförs ytterligare 1,6 mnkr på grund av kostnadsökningar, efter genomförd
platsspecifik projektering samt upphandling.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsprojektet ”Ny konstgräsplan Katrineholm” projektleds och styrs idag av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen bistår projektet med
kompetens vad gäller drift, skötsel samt föreningsdialog. Beslutad investeringsbudget
för den nya konstgräsplanen i Katrineholm är 7 mnkr.
I samhällsbyggnadsförvaltningens projekteringsarbete har det framkommit att
kostnaderna för en ny konstgräsplan, förlagd i Värmbol, blir högre än budgeterat. Detta
på grund av de rådande markförhållandena på utsedd plats, vad gäller exempelvis
markens bärighet, förmåga att hantera ytvatten samt behov av belysning.
Tillkommande kostnad för belysning av området hanteras genom omdisponering av
förvaltningens befintliga investeringsmedel.
Specifikation
Befintliga investeringsmedel konstgräsplan: 7 mnkr
Befintliga investeringsmedel belysning: 2 mnkr
Tillkommande kostnad markförhållande: 1,6 mnkr
Karin Engvall
Avdelningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post: service.teknik@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration
Vår handläggare
Emma Fälth

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-03-12
Ert datum

KS/2019:106 - 109
Er beteckning

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner mars 2019
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 19 mars
2019 fanns sammanlagt 14 obesvarade motioner.
Den äldsta motionen, ”Motion om att det är dags att bygga ett klimatsmart
Katrineholm”, väcktes i kommunfullmäktige i april 2018.
Ärendets handlingar


Sammanställning över obesvarade motioner, 2019-03-19

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150 - 570 15
E-post: emma.falth@katrineholm.se
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Sammanställning över obesvarade motioner
Dnr/Handl

Motion

Remissinstans

KS/2018:195 AS

Motion från Miljöpartiet om att det är dags bygga ett
klimatsmart Katrineholm

BMN

Väckt
i KF
18-04

KS/2018:302 ElF

Motion från Centerpartiet om Inför "Rättviksmodellen"

BMN

18-08

KS/2018:307 AS

Motion från Miljöpartiet - rullstolsgungor i parker

18-08

KS/2018:337 ElF
KS/2018:339 AS
KS/2018:359 AS

Motion från Centerpartiet, "rätt till deltid"
Motion från Centerpartiet om Bättre brandberedskap
Motion från Liberalerna om att avlasta lärarna genom
att anställa lärassistenter

STN
SBF
PU
VSR
BIN

KS/2018:380 AS

Motion från Centerpartiet om bostäder på landsbygden

18-09

KS/2018:396 AS

Motion från Kristdemokraterna om föreningsbidrag och
delegation
Motion från Centerpartiet om kranmärkt vatten

SBF
KFAB
SBF

18-11

BIN

19-01

KS/2018:474 AS
KS/2018:500 EF

Motion från Kristdemokraterna om mera motion i tidiga
år

18-08
18-08
18-08

18-10

Motionär
Ylva G Karlsson (MP)
Lilli Marton (MP)
Whera Nyvell (MP)
Inger Fredriksson(C)
Sten Holmgren(C)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Ylva G Karlsson (MP)
Inger Fredriksson (C)
Inger Fredriksson (C)
Ewa Callhammar(L)
Inger Hult (l)
Jesper Ek (L)
Lars Levin (L)
Inger Fredriksson (C)
Anita Karlsson (C)
Marian Loley (KD)
Joha Frondelius (KD)
Inger Fredriksson (C)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Victoria Barrsäter (C)
Marian Loley (KD)
Joha Frondelius (KD)
Ceith Landin (KD)

2019-03-19

Prel tid för
beslut i KF
19-04
19-05
19-03
(bordlades)
19-05
19-05

19-09
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Dnr/Handl

Motion

Remissinstans

Väckt
i KF
19-01

KS/2019:21 AS

Motion från Centerpartiet om förtydligande skyltning

KS/2019:42 EF

Motion från Vänsterpartiet om att återuppta projektet
språkvänner

STF
KULN
SBF
VIAN

KS/2019:62 ElF

Motion från Vänsterpartiet om att tillgänglighetsanpassa
politiken i Katrineholm

FU

19-02

KS/2019:82 EF

Motion från Sverigedemokraterna om subventionerade
lunchkuponger till fattigpensionärer

STN

19-02

19-02

Motionär

Prel tid för
beslut i KF

Ann-Charlotte Olsson (C)
Victoria Barrsäter (C)
Tony Rosendahl (V)
Thomas Selig (V)
Anita Johansson (V)
Thomas Selig (V)
Tony Rosendalh (V)
Anita Johansson (V)
Elise Egestål (SD)

19-09

19-09
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Nämndadministration
Vår handläggare
Emma Fälth

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-03-12
Ert datum

KS/2019:100 - 041
Er beteckning

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 för Västra Sörmlands
Räddningstjänst
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Västra Sörmlands
Räddningstjänst (VSR) årsredovisning för 2018 samt bevilja ansvarsfrihet för VSRdirektion och dess enskilda ledamöter 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.
VSR:s årsredovisning innehåller bland annat uppföljning av uppdraget från
medlemskommunerna, verksamhetsmål, verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning. Årets resultat ger ett överskott på 89 tkr jämfört med det budgeterade
resultatet på 4 tkr. Det finns inte något underskott från föregående år som ska täckas.
Revisorerna bedömer, bland annat, att direktionen bedrivit verksamheten
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare, att
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att direktionens interna kontroll varit
tillräcklig. Revisionen instämmer dock inte i förbundets bedömning att balanskravet
för 2018 är uppfyllt, men väl i att de två finansiella målen har uppnåtts.
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna
beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma.
Ärendets handlingar






Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst 2019-02-27 § 13
Årsredovisning 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisionsberättelse för 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorernas redogörelse för 2018 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2018 Västra Sörmlands
Räddningstjänst, med bilagor

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till: Västra Sörmlands Räddningstjänst, akt
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150 - 570 15
E-post: emma.falth@katrineholm.se
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Västra Sörmlands Räddningstjänst

Årsredovisning 1 januari – 31 december 2018
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”Slanglista"
VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och
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 om brandfarliga/explosiva varor
LEH: Lag om extraordinära händelser
RVR: Restvärdesräddning
FIP: Första insats person
RCB: Räddningschef i beredskap
BM: Brandmästare
IL: Insatsledare
BF: Brandförman
BmH: Brandman heltid
PwC: Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB
TiB: Tjänsteman i beredskap
CIP: Civil insatsperson
RTÖG: Räddningstjänsten Östra Götaland
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ORDFÖRANDE OCH FÖRBUNDSCHEF HAR ORDET,
VSR UNDER 2018
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har under 2018 fortsatt med det viktiga arbetet att
förebygga uppkomsten av oönskade händelser. Det förebyggande arbetet har bedrivits genom
upplysning, en aktiv förebild i samhället i kombination med att visa människan bakom
uniformen, utbildning, tillsyn och information till invånare, företag och myndigheter.
När det trots ett aktivt förebyggande arbete inträffar en oönskad händelse jobbar VSR för en
ökad flexibilitet i vår egen organisation där en organisatorisk förändring av styrkornas
utgångspunkt har visat sig vara av stor vikt. Organiseringen har bidragit till bättre möjligheter
att klara de tillfällen när VSR har flera pågående insatser samtidigt. För att ytterligare stärka
vår beredskap och förmåga fortskrider arbetet med högre ledning vid större insatser, ett
samverkansavtal är tecknat med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) och kommer att
träda i kraft april 2019.
Ett utökat förbund tillsammans med Flens räddningstjänst har utretts av våra
medlemskommuner samt Flens kommun, dock avbröts utredningen på begäran av utredande
parter under våren 2018.
Sommaren 2018 var en ansträngd period för räddningstjänsterna i landet. Även VSR hade en
intensiv sommar med ett stort antal insatser. Dock var vi förskonade från större skogsbränder
och de uppkomna bränderna hanterades utan ytterligare spridning.
Arbetet med en byggnation av ny huvudstation för VSR fortskrider och beräknas färdigställd
till februari 2019. Då har vi en ändamålsenlig station med en möjlighet att bedriva arbetet på
ett verksamhetsmässigt och arbetsmiljömässigt gott vis. I övrigt så fortsätter vi att utveckla och
förbättra vår verksamhets materiel och metoder med god arbetsmiljö i fokus.
En ny hemsida med ny plattform har arbetats fram under året, under 2019 kommer ytterligare
revideringar av densamma att ske.
Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, Direktion och medarbetare för ett gott
samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfört arbete – tillsammans driver och utvecklar
vi VSR!

Anette Lundin
Förbundschef

Håkan Persson
Ordförande Direktionen
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Direktionen
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 har det övergripande ansvaret, Förbundschefen är genom delegation utsedd att leda
den dagliga verksamheten. Direktionen har under året haft fyra möten.
Förtroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2018-12-31
V = Vingåker, K = Katrineholm
Ordförande
Håkan Persson (S) V
Vice ordförande
Marie-Louise Karlsson (S) K
Ledamöter
Glenn Christensen (S) V
Björn Andersson (M) V
Therese Palm (S) V
Karl-Gunnar Ljungqvist (S) K
Göran Nilsson (M) K
Lars Levin (L) K
Sten Holmgren (C) K
Ersättare
Marie-Louise Thyberg (S) V
Mensud Vrana (S) V
Caisa Sävheden Larsson (S) V
Gunnar Österberg (C) V
Johanna Karlsson (S) K
Michael Hagberg (S) K
Christoffer Öqvist (M) K
Olof Carlsson (V) K
Ingemar Björklund (KD) K
Direktionens vilja
Under våren 2016 antog direktionen nuvarande handlingsprogram ”Direktionens vilja”. Handlingsprogrammet gäller för tiden 2016–2019. Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas
uppdrag till VSR.
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.
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Arbetsutskottet
Direktionens Arbetsutskott (AU) har utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice ordförande
Marie-Louise Karlsson samt ledamöterna Björn Andersson och Sten Holmgren. AU har haft
fem 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 2018 har varit PwC.
Under året har revisorerna även granskat hur VSR arbetar med tillståndsprövning och tillsyn
enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) PwC har i
revisionsrapporten bedömt att VSR bedriver en ändamålsenlig tillståndsprövning och tillsyn av
brandfarliga och explosiva varor. I rapporten framkommer ändå förbättringsområden och det är
viktigt att organisationen tar till sig av sådana iakttagelser och självkritiskt beaktar dem i sitt
ständigt pågående förbättringsarbete. Att det är väldigt få i organisationen som hanterar dessa
frågor anses som en sårbarhet, hemsidan bör uppdateras, dokumentationen i ärendena kan
utvecklas i ärendehateringssytemet och att det finns förbättringspotential vad det gäller
skriftliga rutiner vid bedömning av tillsyner som ska genomföras under året. Sårbarheten är
VSR väl medvetna om men på grund utav organisationens storlek kommer arbetsområdet
fortsatt att vara sårbart. Resterande punkter är åtgärdade alternativt under framtagande.
En påbörjad granskning av VSRs arbete med strategisk kompetensförsörjning har inletts under
slutet av 2018.
Revisorer
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Karl Källander, Katrineholm
Sören Ericsson, Vingåker
Jan-Olov Karlsson, Katrineholm
Ingvar Lind, Vingåker
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UPPFÖLJNING AV MEDLEMSKOMMUNERNAS MÅL
EKONOMISKA MÅL

Målet uppnått

Målet delvis uppnått

Målet ej uppnått

Finansiella mål

Åtgärder

VSR ska ha ett positivt årligt
resultat.
Reinvesteringar ska ske med
förbundets egna medel.

VSR har arbetat aktivt med uppföljning av det
ekonomiska utfallet under hela året.
Årets gjorda investeringar har finansierats med
förbundets egna medel och följer den
investeringsplan som finns.

Status

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 för perioden 2015–2019. 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. Pågående
arbete att utveckla uppföljningsarbetet för att göra träffsäkra prognoser. Till hjälp finns en
funktion i ekonomisystemet som kommer att vara till stor hjälp framöver. Målet är att samtliga
budgetansvariga ska vara delaktiga i prognosarbetet i större utsträckning för att ytterligare
förbättra träffsäkerheten, då det är de som känner till sina verksamheter bäst.
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VERKSAMHETSMÅL
Målen gäller från 1 januari 2016 till 2019. Utifrån dessa har Direktionen formulerat sin vilja
vilken följs upp nedan. Direktionen har uppfattat att de mål som framgår av medlemsuppdraget
är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.

1. Verksamhetsmål
Status
VSR har uppdrag att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den
på
bästa
sätt
stödjer
medlemskommunernas
intentioner
för
räddningstjänstverksamhet, säkerställer en långsiktigt effektiv verksamhet samt
möter framtidens krav.
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. Sommaren har varit mycket ansträngd för den operativa
avdelningen. Flera pågående insatser inom förbundet har med lyckat resultat kunna lösas.
VSRs samarbete med RTÖG kommer att innebära att förbundet kommer att kunna hantera flera
insatser samtidigt. Detta kommer att innebära ökad trygghet för medborgarna.

Målvärdet avser hela 2018
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2. Verksamhetsmål
Status
VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att
medlemskommunerna är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara
olycksförebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i
centrum.
Åtgärder
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning, information, samverkan samt hembesök
VSR har börjat genomföra hembesök på flera orter inom förbundet. Syftet med hembesöken är
att minska antalet bostadsbränder.
VSR har internutbildat tre brandmän som kommer att hjälpa till med att genomföra tillsyner.
Dessa personer kommer främst att genomföra tillsyner på enklare objekt.
Vi bedömer att målet delvis är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller:

Målvärdet avser hela 2018

3. Verksamhetsmål
Status
Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder
räddningsinsats, ska minska över tid.
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.
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VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för
att nå måluppfyllnad.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet.
Personer som skadas kan också vara på besök i kommunerna. VSR har också bytt
rapporteringssystem vid insatser vilket gör att fler personer klassas som svårt skadade.
Redovisning sker i följande tre tabeller:

Målvärdet avser hela 2018

4. Verksamhetsmål
Status
VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med
andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnå
ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.
Åtgärder
VSR söker samverkan med högre ledning från annan räddningstjänst.
VSR anser att ledningsnivåerna 1 och 2 skall bemannas av egen personal inom förbundet. Dessa
nivåer är direkt knutna till samtliga larm inom förbundet. De andra nivåerna samt TIB
(tjänsteman i beredskap) bör ske genom samverkan med en större organisation. Detta skulle
öka verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för
medlemskommunernas invånare. Avtal har tecknats med Räddningstjänsten Östra Götaland
(RTÖG). Start av detta sker 2019-04-01. Ett utökat förbund tillsammans med Flens
räddningstjänst har utretts av våra medlemskommuner samt Flens kommun, dock avbröts
utredningen på begäran av utredande parter under våren 2018.
Vi bedömer att målet är uppfyllt.
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5. Verksamhetsmål
Status
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och
olyckshanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska
kontinuerligt öka.
Åtgärder
VSR
genomför
trafiksäkerhetsutbildningar,
brandskyddsutbildningar samt hembesök.

sjukvårdsutbildningar,

VSR försöker ständigt förbättra/anpassa sina utbildningar.
Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningens brand- och säkerhetssamordnare pågår ett
arbete med en plan för säkerhetsutbildningar. Ett förslag med innehåll och kalkyl har tagits
fram. Detta kommer innebära en ökning av förmågan vid olyckor.
Vi bedömer att målet är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller:
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6. Verksamhetsmål
Status
VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i
handlingsprogrammets förmågekarta.
Åtgärder
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt
befintliga avtal med andra räddningstjänster.
Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt då ett värde på 99% bör anses som ett bra resultat.
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VSRs samarbete med RTÖG kommer att innebära bättre hjälp vid lokalisering av larmadress.
På ledningscentralen finns det personal som hjälper styrkorna till den aktuella adressen.
Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt. Redovisning sker i följande tabell:

Målvärdet för 2018 är 0. En svårlokaliserad skogsbrand var orsaken till avvikelsen.

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 rapporterar detta vid olyckor.
Periodens resultat blev 40%. För att öka utfallet fortsätter vi att påminna personalen om vikten
av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i händelserapporterna.
Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60%. Redovisning sker i följande
tabell.
VSR skall fortsätta utbilda medborgare så dessa känner sig trygga och kan göra en första insats
vid olyckor.
Redovisning sker i följande tabell:
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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
Under året har projektet med att inventera brandskyddet i vård- och omsorgsförvaltningen i
Katrineholms (VOF) verksamheter avslutats. Det har hjälpt VOF och kommunen att prioritera
vilka fastigheter och i vilken ordning ombyggnationer ska genomföras för att upprätthålla rätt
verksamhetsklass (brandskyddet). I kölvattnet av detta projekt har fler förvaltningar hakat på
att inventera sitt brandskydd i sina verksamheter.
MSBs expertgrupp för LBE, där en av funktionens medarbetare finns representerad, har under
året varit delaktiga i framtagandet av tre nya föreskrifter. Som exempel kan nämnas att från och
med den 1 juni 2019 kommer det att krävas tillstånd och särskild utbildning för att använda
raketer med styrpinne. Anledningen till att införa bestämmelsen är att raketer med styrpinne
varit överrepresenterade i olycksstatistiken under de senaste åren.
Under året har VSR bytt ärendehanteringssystem. En av våra brandinspektörer har deltagit i
genomförandet, ett tidskrävande arbete som fortfarande pågår. Skapande av mallar till olika
ärenden i systemet är ännu inte tillfullo genomfört och hela tiden dyker det upp behov av att
skapa eller ändra mallar för att underlätta ärendehanteringen.
Att det byggs och planeras för både mindre och större byggnationer i kommunerna märks på
funktionen. VSR är remissinstans åt kommunernas bygglovshandläggare och då främst vad det
gäller att kontrollera att brandskyddet är rätt projekterat för den tilltänkta verksamheten i
byggnaden. 43 stycken bygglovsremisser har funktionen varit delaktiga i under året.

Bild från Kuriren vid besök på Sibeliusgatan. Här kontrolleras tillgängligheten till befintliga byggnader och till en tilltänkt
byggnad som är under projektering. Foto: Roger Culmse/Katrineholms-Kuriren.
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Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen. Samtliga nyckeltal,
förutom nyckeltalen för tillsyn, styrs av andra aktörer. Nyckeltalen för 2018 grundar sig på
2017 års nyckeltal, förutom de nyckeltal som avser behovs- och tidsbestämda tillsyner.
Tillsyn

Katrineholm

Vingåker

20
1
-

2
8
1

Summa utfall
2018
2
28
1
1

6

4

10

Seveso tillsyn
LSO tillsyn
LBE tillsyn
Samplanerad
tillsyn
Annan tillsyn

Tillstånd

100

Summa utfall 2018

Tillstånd Explosiv vara
Tillstånd Brandfarlig vara
Brandfarlig/explosiv övrigt

Övriga ärenden

Målvärde 2018

5
10
3

Summa utfall 2018

Målvärde 2018

Sakkunnigutlåtande

7

6

Remiss Serveringstillstånd

17

20

Remiss Trafikverket
Remiss MSB
Remiss Länsstyrelsen

2
3
1

2

Remiss Detaljplan
Övriga Planärenden

9
9

Remiss Offentlig tillställning

7

20

Föreläggande Sotning
Byte av Sotare

450
15

500

Bygglovsremiss

43

40

Remiss Allmän sammankomst
Övrigt

5
6

Summa samtliga ärenden

609
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Behovet av genomförda tillsyner var 100 stycken, målet sattes till 65 stycken med tillgängliga
resurser och utfallet blev 43. Funktionen nådde inte upp till uppsatta målet delvis beroende på
en längre sjukskrivning under våren samt andra tillfälliga arbetsuppgifter för personal på
funktionen. På kort sikt är detta inget problem men på lång sikt kan det äventyra säkerheten i
våra verksamheter i kommunerna. Funktionen arbetar vidare med planering av verksamheten
och andra åtgärder för att komma tillrätta med frågan. Pågående insatser inför framtiden är att
tre stycken brandmän utbildas internt till brandinspektörer för att kunna stötta funktionen med
att genomföra tillsyner. Över tid leder det till att funktionen bedöms klara målet om 100 tillsyner
per år.
Målet för sotningsföreläggande på 500 stycken är inte uppnått. Detta är positivt då det innebär
att förbränningsanläggningar med tillhörande rökkanaler har bättre status än föregående år i
kommunerna. Det går inte att dra några större slutsatser ännu av detta resultat då det är beroende
av hur många brandskyddskontroller som är utförda under 2018 jämfört med föregående år.
Den informationen kommer senare i februari. Givetvis är ett kortsiktigt mål att
sotningsföreläggandena ska minska hela tiden och ett långsiktigt mål är att antal
sotningsföreläggande ska vara 0 st.
Två personer från funktionen deltog på ”Brandskydd 2018” i Stockholm under hösten. Där
diskuterades och informerades en hel del om det förebyggande arbetet samt det
byggnadstekniska brandskyddet i Sverige. Några intressanta föreläsningar var, Brandskyddet i
träbebyggelse, Utmaningar med lithiumjon-batterier ur ett räddningstjänstperspektiv och
Säkerhet i offentliga miljöer. Det är viktigt för kommunerna att VSR deltar på förebyggande
konferenser för att på så sätt omvärldsbevaka och dra lärdom i viktiga ämnen. Det gör att VSR
har möjligheten att behandla vissa ärenden snabbare och kommuninvånarna och andra
myndigheter får på så sätt en bättre och snabbare handläggning.
Under hösten träffades länets förebyggande avdelningar och diskuterade bland annat synen på
hur vi besvarar remisser. Syftet med dessa träffar är att vi ska arbeta så lika som möjligt i länet.
Detta för att underlätta för allmänheten vid kontakt med räddningstjänsten i olika förebyggande
frågor.
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FUNKTION EXTERN UTBILDNING/INFORMATION
Viktiga händelser under året
Funktionen har bedrivit en omfattande utbildningsverksamhet och det har möjliggjorts mycket
tack vare vår instruktörsgrupp som varit flexibel och engagerad. Mängdutbildningar inom brand
och sjukvård har genomförts med kvalitetssäkrade och standardiserade koncept. Den inriktning
vi haft med att erbjuda all personal, även RiB och en del engagerade pensionärer, möjlighet att
verka som instruktörer har varit ett vinnande koncept som gett oss möjlighet att genomföra flera
utbildningar på skilda platser samtidigt.
För att kvalitetssäkra verksamheten har vidareutbildning genomförts vid ett flertal träffar där
alla instruktörer medverkat. Nya instruktörer genomgår en särskild grundutbildning där man
bl.a. får följa en erfaren instruktör på en utbildning och därefter under överinseende av erfaren
instruktör genomföra en egen utbildning.
Den största mängden utbildningar har genomförts för vård- och omsorgsförvaltningen där vi
systematiskt tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningens brand- och
säkerhetssamordnare byggt upp ett system för utbildning av all personal inom både brand och
sjukvård. Räddningstjänstutbildningar har genomförts på övningsfältet med personal från
industribrandkåren på SSAB i Oxelösund samt med all utryckande personal från Flens
kommun. Specialanpassad utbildning har genomförts för personal från Scania Södertäljes
brandgrupper. Responsen från alla dessa utbildningar har varit mycket bra vilket även skriftliga
utvärderingar visat.

Släck-TV för övning i känsliga miljöer.

165

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningens brand- och säkerhetssamordnare i
Katrineholms kommun, pågår ett arbete med en plan för säkerhetsutbildningar. Ett förslag med
innehåll och kalkyl har tagits fram och ska behandlas i kommunens säkerhetsgrupp för att sedan
förankras i de olika förvaltningarna. En förhoppning är att detta kan vara en modell som även
kan användas av Vingåkers kommun.
En viktig målgrupp är våra nyanlända där vi inte haft kontroll på att vi når ut med vårt budskap.
Nu har vi genomfört utbildningar för alla nuvarande SFI-elever i både Katrineholm och
Vingåker. Och vi har även en etablerad kontakt så att vi systematiskt fångar upp även
kommande SFI-elever.
De inköp som planerats av gasoldrivna brandgivare som inte kräver vattenbad har genomförts
och kommer att tas i drift under våren 2019. Ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt är det mycket
värdefulla investeringar. Även en fast gasolanlägging för installation i en container där mer
avancerad släckning kan genomföras, vilket efterfrågats främst gällande våra utbildningar för
Scania, men som även kommer att kunna användas för övning med pulversläckare vid andra
utbildningar. Med detta så kommer vi ifrån all användning av oljebaserade produkter vid
släckövningar.
Funktion extern utbildning går från årsskiftet i graven men kommer att återuppstå i ny
konstellation inom funktionerna förebyggande och verksamhetsstöd (funktion administration
byter namn till verksamhetsstöd 2019). De delar som berör extern utbildning och information
kommer att finnas under funktion förebyggande och det som berör Fixartjänsten och
servicegruppen kommer att ligga under funktion verksamhetsstöd.
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Fixartjänsten
Funktionen Fixartjänst är uppskattad av många av våra äldre invånare. Utrymme finns för fler
hembesök och informationen om tjänsten behöver ökas. För att ytterligare ge möjlighet till fler
att använda tjänsten har bokningen av besök flyttats från Fixar-Malte själv till VSRs reception
vilket frigör mer tid för hembesöken.
Fixartjänst
Besök
Informationsträffar

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt:

Vingåker (föregående år)
98 (85)
1 (0)

Katrineholm (föregående år)
564 (503)
3 (2)

Antal besök 2018
52
49
64
47
62
40
27
23
44
85
100
69
662

Antal besök 2017
47
34
49
56
60
36
(semester)
53
51
59
87
56
588
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FUNKTION RÄDDNING
Viktiga händelser under året
Flera utredningar efter insatser pekar på att ledningsförmågan är avgörande för hur lyckad en
insats blir. VSR har därför tecknat ett avtal med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)
angående hjälp med högre ledning samt bättre utnyttjande av varandras resurser. VSR och
RTÖG kommer att arbeta i en gemensam larm- och ledningsorganisation med tillhörande
räddningscentral. Syftet är att åstadkomma en mer flexibel och resursstark operativ
räddningstjänst för de två räddningstjänstorganisationerna.
Planering och flytt till den nya brandstationen i Katrineholm har också varit ett prioriterat
arbetsområde för funktionen.
Hembesök har fortsatt i båda kommunerna under 2018. Genom att få en personlig information,
ha fungerande brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brandfilt så minskar risken för att
drabbas av en bostadsbrand och risken att skadas eller omkomma.
Räddningsstyrkorna har utbildat skolelever på sina respektive orter gällande brandkunskap. I
Katrineholm deltog VSR i firandet av nationaldagen i Stadsparken. Tjänstgörande skift deltog
också vid studentfirandet i Katrineholm. I Vingåker deltog skiftet vid Vingåkershems
aktivitetsdag.
Civil Insats Persson (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har
lång framkörningstid försätter att växa, två nya områden har startats upp under perioden. CIP
har larmats ut vid 37 tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Larmen I Väntan På Ambulans (IVPA), har minskat under perioden från 61 st. till 51 st.
suicidlarmen var 28 st. (19 st.) under perioden. Trafikolyckorna fortsätter att ligga på en hög
nivå, 151 st. (143 st.). Larm om brand i byggnad 71 st. (52 st.). Brand ej i byggnad 69 st. (70
st.). Både trafikolyckor och brand i byggnad har ökat under perioden. VSR har prioriterat dessa
områden när det gäller det förebyggande arbetet genom att bl a genomföra
trafiksäkerhetsutbildningar och hembesök.
Under 2019 kommer funktionen prioritera utbildning av egen samt RTÖGs personal gällande
arbetet kring gemensamt ledningssystem. Utbildning av den nya tekniken på nya brandstation
kommer också innebära utbildningsinsatser för funktionen. Vidare kommer funktionen
tillsammans med direktionen arbeta med att ta fram ett nytt Handlingsprogram för perioden
2020-2024.
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Det har förekommit en del avvikelser gällande bemanningen för Räddningspersonal i
Beredskap (RiB) under 2018. VSR kommer därför se över hela RiB-organisationen samt
genomföra nödvändiga rekryteringar under 2019.
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.
Övningstid 2018
Heltidsstyrkan
RIB
Summa

Antal övningstillfällen
146 (125)
126 (112)
272 (237)

Antal övade timmar
1 996 (2 687)
2 080 (2 434)
4 076 (5 121)

Antal larm 2018

Antal larm 2017

Katrineholm

520

541

Vingåker

104

111

Julita

43

35

Björkvik

31

13

Högsjö

13

11

Summa

748

711

Station

169

INTRESSANTA RÄDDNINGSINSATSER
2018-02-11. Trafikolycka med flera fordon, personbil, frontalkollision. Rv 56 strax innan
Strängstorp. Två drabbade, fastklämda.

2018-03-01. Trafikolycka väg 214 vid Gimgöl. Frontalkollision mellan två bilar. Fem personer
drabbade varav flera fastklämda.

2018-09-13 Brand på pub/nattklubb stationsplan Katrineholm.
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FUNKTION ADMINISTRATION
Viktiga händelser under året
Under våren har funktionen arbetat med införandet av det nya ekonomisystemet, Visma.
Införandet har fungerat bra men har också inneburit mycket jobb med utbildning och att hitta
arbetssätt som fungerar i organisationen vid exempelvis fakturahantering. Under andra halvan
av året har arbetet handlat om att lära sig systemets alla delar samt att fortsätta utveckla rutiner
för det löpande arbetet. En stor förändring med det nya systemet är att det går att skapa ett
anläggningsregister direkt i Visma och på så sätt kunna undvika sidoordnade system i excel.
Det har inneburit en hel del jobb att lägga in befintliga anläggningstillgångar men fördelen är
att avskrivningar nu bokförs direkt via Visma och felkällorna minskar.
Funktionen har övertagit i stort sett allt ansvar för uppgifter som rör ekonomin från
ekonomienheten i Vingåker. Samarbetet med Vingåker fortsätter, men mer utifrån att de är
systemförvaltare av programmet och fungerar som vår support för ekonomisystemet.
Under hösten har administratör tagit över telefonbokningen för Fixartjänsten. Det har varit en
lyckad förändring då det frigjort tid för att hinna med fler hembesök.
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning
Det huvudsakliga skälet till att fortsätta utveckla väl fungerande rutiner för det
administrativa/ekonomiska arbetet är att säkerställa att lagar följs. Väl fungerande rutiner
skapar en trygghet i det dagliga arbetet, vilket även har en arbetsmiljömässig vinst. Rutiner
dokumenteras och testas, utvärderas och skrivs om vid behov. Ett mål är att om administratör
inte är på plats så ska ekonom kunna göra dennes sysslor istället med hjälp av framtagna rutiner,
för att minska sårbarheten då VSR är en liten organisation.
Funktionen har även arbetat med att utveckla den interna kontrollen för ekonomiska händelser
genom att följa upp ett antal punkter kvartalsvis med stickprov. Syftet är att upptäcka fel i
redovisningen, åtgärda och återkoppla vid behov för att undvika att samma fel görs framöver.
Vad som kontrollerats, tidpunkt samt resultatet dokumenteras. Tanken är att det är ett levande
dokument där nya kontrollpunkter tas fram vid behov och andra kan strykas. Detta arbete är
inget som blir klart utan målet är att det blir en del i det löpande ekonomiarbetet.
Funktionen har arbetat med arkivhanteringen på VSR och som en del i det har ekonom och
administratör deltagit i en endags-utbildning kring arkivering av räkenskapsmaterial, anordnad
av Kommunalekonomernas förening. Idag har förbundet inget riktigt bra arkiv för dokument
som ska bevaras. VSR har fått godkännande att lämna material som ska bevaras för alltid till
Katrineholms kommunarkiv, vilket underlättar då det ger plats för det som ska arkiveras under
en begränsad tid. Det finns mer att göra inom arkivhanteringen hos VSR men vi har kommit
långt på vägen, fortsättning följer under 2019.
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I december publicerades VSRs nya hemsida. Funktion administration, tillsammans med övriga
medarbetare, har arbetat med förberedelser inför detta under sommaren och hösten. Innehållet
är till stor del detsamma som tidigare men kommer att ses över löpande. Den nya hemsidan är
mer användarvänlig än den gamla och ger stora möjligheter att uppdatera mer frekvent vad som
händer inom VSR eller omvärlden.
Upphandling av möbler inför flytt till ny brandstation blev klar under hösten och vinnande
anbud lämnades av Kinnarps möbler. En inredare från Kinnarps har hjälpt till med planeringen
och beställning gjordes i november. Samtliga möbler kommer finnas på plats vid inflyttningen
i februari 2019. Kompletterande inköp har gjorts från framförallt IKEA.

172

Personalekonomisk redovisning
Personalkostnader
Personalen är VSRs största tillgång och utgör också den största kostnaden. Personalkostnaderna
står för 65,0% (76,6%) av förbundets totala kostnader. Detta utfall ska dock inte jämföras med
tidigare års utfall då den nya kontoplanen inte delar upp kostnader på samma sätt. Tex. så
bokfördes kostnader för kurser och konferenser samt rehabilitering som personalkostnad i det
tidigare systemet vilket inte görs nu. Borträknat dessa skillnader skulle resultatet bli ungefär
detsamma som tidigare år.
Kompetensförsörjning
Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 80, varav 34 heltid och 46 RiB. Under året har 3
personer anställts och 5 personer slutat (varav tre RiB).

Personal som slutat under 2018
Göran Melchersson
John Wislander
Håkan Stensson

Brandmästare
Brandman
RiB Brandman

Personal som har anställts under 2018
Björn Hellberg
Daniel Keränen
Emil Zetterberg
Hampus Eriksson
Patrik Williamsson

Brandman
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 löparband på samtliga stationer,
dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer träna på gymmet på brandstation i
Katrineholm. Samtliga chefer har genomgått en utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.

173

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 34 tkr (24 tkr).
Företagshälsovård
Förbundets företagshälsovård sköts av Räddningshälsan. Kostnaden för hälsoundersökningar
uppgick under 2018 till 86 tkr (147 tkr) och arbets-EKG till 40 tkr (49 tkr).
Mångfaldsarbete
VSR har blivit en mer aktiv medlem i NJR (Nätverket jämställd räddningstjänst). 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. VSR är också
representerade med en representant i Sobonas jämställdhetsråd. Vid planering av den nya
brandstationen har hänsyn tagits till en jämställd arbetsplats.
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. Verksamhetsplanering sker med hjälp av
årshjul.
Kostnad för pensioner
Pensionsavsättningarna har minskat utifrån den senaste prognosen. För 2018 minskar kostnaden
med 946 tkr jämfört med föregående år.
Pensionskostnader

Pensionsutbetalningar
Avgiftsbestämd ÅP
Avsättning framtida utbetalningar
Löneskatt
Framtida värdesäkring

2018-12-31
1 275
923
-1 291
354
552
1 813

2017-12-31
1 085
876
-204
539
463
2 759

2016-12-31
188
883
2 380
882
186
4 519
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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.
Två personer har genomfört MSBs utbildning räddningsledare A.
Kostnaderna för kompetensutveckling uppgår till 428 tkr (227 tkr) under 2018. Det är dock inte
helt jämförbart med tidigare år då ny kontoplan fördelar kostnader på annat sätt. Budget 2018
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
arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller vid
de enskilda stationerna.

Sjukfrånvaro
<29 år dagar, %

Heltid
0 (3)
0 (0,2)

RiB
0 (2)
0 (0,8)

30-49 år dagar, %

101 (240)
1,69 (5,8)

72 (14)
2,9(1,2)

50 < dagar, %

138 (20)
7,01 (1,3)

56 0)
2,8(0)

Totalt dagar, %

239 (263)
2,76 (3,8)

128 (16)
2,6 (0,8)

Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.
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EKONOMISK REDOVISNING
Periodens resultat
DRIFTREDOVISNING, tkr
Intäkter
Kommunbidrag
Extern utbildning
Automatlarm
Avtal Högsjö
Avg tillstånd explosiva varor
Tillsyn
Fixar-Malte
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Summa intäkter

Utfall
2018

Budget
2018

Avvikelse
2018

Utfall
2017

36 517
1 580
1 615
359
64
118
302
775

36 498
1 400
1 359
347
140
230
230
388

41 331

40 592

19
180
256
12
-76
-112
72
387
0
739

34 627
1 462
1 218
352
121
165
244
84
8 813
47 087

31 389
932
6 046
11
2 302
0
562
41 242

29 096
3 195
5 882
15
2 392
8
40 588

-2 293
2 262
-164
5
90
0
-554
-654

35 762
2 262
5 714
14
2 454
5
316
46 528

89

4

85

558

Kostnader
Driftskostnader
Pensioner
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Avskrivningar
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Summa kostnader

Årets resultat

Årets resultat +89 tkr beror på att årets kostnader för pensioner blev lägre än budgeterat enligt
den senaste prognosen från KPA. Årets driftkostnader var annars högre än budgeterat på grund
av kostnader i samband med flytt. Årets överskott öronmärks för eventuella underskott i
samband med kommande pensionsberäkningar, enligt direktionsbeslut fattat i december 2018.
Avvikelser i den ekonomiska redovisningen
Intäkterna visar ett positivt resultat om 739 tkr som förklaras bland annat med att intäkter för
automatlarm visar + 256 tkr. Intäkter för externutbildningen visar ett plus på 180 tkr mot budget.
Driftkostnaden utan pensioner, avskrivningar, arbetsmarknadsförsäkringar och finansiella
kostnader visar ett resultat på -2 293 tkr. Övriga driftkostnader såsom pensioner, arbetsgivarav-
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gifter arbetsmarknadsförsäkringar, avskrivningar, övriga kostnader och finansiella kostnader
visar ett positivt resultat om 1 639 tkr mot budget där framförallt kostnader för pensioner blev
lägre än budgeterat.
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan.

Kommunbidrag
2018 88,4 %
2017 90,5 %

Extern
utbildning
3,8 %
3,8 %

Automatlarm
3,9 %
3,2 %

Avtal
Voith
0,9 %
0,9 %

Tillsyn +
tillstånd
0,5 %
0,7 %

Fixar- Övrigt
Malte
0,7 % 1,9 %
0,6 % 0,2 %

Avtal
Högsjö
0,9 %
0,9 %

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

2018
2017

Personal
65,0 %
76,6 %

Material
16,7 %
7,9 %

Hyror
5,5 %
6,6 %

Tjänster
5,3 %
8,3 %

Övrigt
0,5 %
0,4 %

Föregående års resultat
År 2013 öronmärktes 600 tkr till två projekt, för att stärka den operativa förmågan samt öka
den förebyggande kunskapen hos kommuninvånarna. Av dessa pengar användes 145 tkr under
2014. År 2014 öronmärktes ytterligare 1 500 tkr varav 861 tkr användes under 2015. Dessutom
avsattes ytterligare 300 tkr 2015, under 2016 användes 439 tkr av dessa. 2017 års positiva
resultat om 558 tkr öronmärktes för att att användas till flytten till ny brandstation, av dessa
medel används 15 tkr under 2018. Av de öronmärkta medlen återstår 1 498 tkr 2018-12-31.
Årets resultat
Årets resultat ger ett överskott på 89 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på 4 tkr.
Årets resultat i förhållande till balanskravet
VSR uppfyller balanskravet i och med att årets justerade resultat ger ett positivt resultat om 4
tkr. Det finns inget underskott från tidigare år att återställa. VSR har tagit tidigare avsatta
projektmedel i anspråk utan att frångå balanskravet.
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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.

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

2018
22 356
-1 275
775
552
0
-793
-180
21 436
21 436

2017
22 033
-1 085
1 930
463
0
-1 047
63
22 356
22 356

Likviditet
Förbundet hade 2018-01-01, 8 722 tkr i bankmedel och vid periodens slut 7 747 tkr.
Soliditet
Det egna kapitalet är positivt med 7 197 tkr, inklusive årets resultat, de totala tillgångarna är 39
412 tkr. Soliditeten är således 18,3%.
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INVESTERINGSREDOVISNING
VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Periodens bruttoinvesteringar
uppgår till 4 930 tkr.

Objekt
Fastigheter:
Fordon:
Maskiner och aggregat
Radio
Ny brandstation
Brand- och räddnings-mtrl
Summa

Budget
2018
0
4 129
895
0
2 760
0
7 784

Utfall
2018
0
4 035
895
0
0
0
4 930

Budget
2017
50
0
0
0
2 830
291
3 171

Utfall
2017
18
0
0
0
0
293
311

Avskriv.
tid (år)
30
10/15
10
10
10
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RESULTATRÄKNING
Redovisning i tkr
2018-01-01 – 2018-12-31
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

Utfall
2018
tkr

Budget
2018
tkr

1
2
3,5

4 814
-38 378
-2 302

4 094
-38 188
-2 392

3 646
-34 939
-2 454

4 428
-36 235
-2 249

-35 866

-36 486

-33 747

-34 057

36 517
0
-562

36 498
0
-8

34 627
0
-322

34 015
7
-246

89

4

558

-281

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4

Periodens resultat enligt balansräkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster *
Just. för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet
Just. för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Just. för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

-100
0
0
0
0

Utfall Resultat
2017
2016
tkr
tkr

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel till resultatutjämningsreserv

-11
0
0

4

558
0
0

-281
0
0

Balanskravresultat

-11

4

558

-281

0

439

558

159

Avgår ianspråktagande av öronmärkta projektpengar 8
Justerat resultat
•

Realisationsvinst vid försäljning av båtar samt hjullastare.

15
4

4
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BALANSRÄKNING
Redovisning i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Maskiner och fordon
Övriga inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar

2018

2017

2016

Tkr

tkr

tkr

10 518
15 934
2 665
29 117

10 960
13 285
2 150
26 395

11 383
14 839
2 316
28 537

2 547
4
7 743
10 294

1 283
4
8 718
10 005

1 179
4
4 602
5 785

39 412

36 399

34 322

7 108
89
7 197

6 549
558
7 108

6 830
-281
6 549

17 251
4 185
21 436

17 991
4 365
22 356

17 731
4 302
22 033

432
10 347
10 779
39 412

572
6 364
6 936
36 399

711
5 029
5 740
34 322

not

5

6

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget Kapital, därav periodens resultat
Eget kapital
Periodens resultat
Summa Eget Kapital
Avsättningar
Pensioner
Löneskatt
Summa Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Sa: Eget kapital, Avsättningar och skulder

7

9

10

181

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

Not

2018

2017

2016

4
-15
2 302
-920
1 371

558
0
2 454
323
5 158

159
-439
2 249
3 189
3 335

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

-1 260
3 983
4 095

-104
1 335
4 566

916
-793
5 281

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

-4 930
0
-4 930

-311
0
-311

-4 726
0
-4 726

Förändring skuld finansiell leasing

-141

-139

-139

Summa kassaflöde

-975

4 116

416

8 722
7 747
-975

4 606
8 722
4 116

4 190
4 606
416

Årets justerade resultat
Avsättning för projekt
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital

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

8
5
11

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

2018-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Avgifter o ersättningar

2 588

1 879

2 429

Extern utbildning

1 580

1 462

910

645

306

1 088

4 814

3 646

4 428

2018-12-31
25 887
6 897
2 272
2 187
2 302
202
932
562
41 242

2017-12-31
24 584
2 762
2 295
2 885

2016-12-31
24 728
1 737
2 229
3 276

151
2 262
0
34 939

156
4 108
0
36 235

Övriga rörelseintäkter
Summa
Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
Personalkostnader
Kostnader material
Lokalhyror
Tjänster
Avskrivningar
Skatter och försäkringar
Pensionskostnader
Övriga kostnader
Summa

Not 3 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 4 Kommunbidrag
Belopp i tkr
Vingåkers kommun (21%)
Katrineholms kommun (79%)
Summa

2018-12-31
7 776
28 741
36 517

2017-12-31
7 272
27 355
34 627

2016-12-31
5 986
28 029
34 015
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Not 5 Anläggningstillgångar
Belopp i tkr Fastigheter
Bokfört ingående värde
Årets anskaffningar
Delsumma
Ack avskrivning
Avskrivningar
Försäljning
Summa fastigheter
Belopp i tkr Inventarier
Bokfört ingående värde inkl. leasing
Årets anskaffningar
Delsumma
Ack avskrivningar
Avskrivningar inkl leasing
Utrangeringar
Försäljning
Summa inventarier
Summa anläggningstillgångar
Not 6 Fordringar
Belopp i tkr
Kundfordringar
Fordran moms
Förutbetalda kostnader
Skattekonto
Avräkningskonto KPA
Upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Julita/Björkvik
2 588

Övningsfält
11 633

2018-12-31
14 221

-662
-85
0
1 842

-2 599
-357
0
8 677

14 221
-3 261
-442
0
10 518

Fordon
24 607
4 034

Övr. invent.
4 373
895

-11 322
-1 384

-2 223
-381

0
15 934

0
2 665

2018-12-31
28 981
4 930
33 910
-13 545
-1 766
0
18 599
29 117

2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
654
751
653
874
473
171
0
24
0
0
-48
343
0
82
7
0
0
-1
1 019
7
6
2 547
1 288
1 179

2017-12-31
14 203
18
14 221
-2 820
-441
0
10 960

2016-12-31
14 138
64
14 202
-2 380
-440
0
11 382

2017
28 895
293
29 189
-11 741
-1 927
-86
0
15 435
26 395

2016
24 357
4 661
29 018
-10 054
-1 809
0
0
17 155
28 537
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Not 7 Eget Kapital
Belopp i tkr
Eget Kapital
Därav projektmedel avsättning
Årets avsättning
Ianspråktagande av projektmedel under året
Summa projektmedel
Årets Resultat
Summa Eget Kapital

Not 8 Projektmedel
Belopp i tkr
DOT-utbildning
Friskluftsmasker
Specialanpassade hörselskydd
Förarutbildning behörighet C
Förarutbildning utryckning
Ombyggnation av containersystem
FIR fastighetsregister
Ökad mångfald
Prova på dag för kvinnor
Ny brandstation
Släckmedelstillsats
Civil insatsperson
Utbildning rökskydd
Ej beslutade
Summa avsättning
Därav projektmedel avsättning/budget
Avsättning år 2015 samt korrigering
Avsättning år 2018
Ack utfall 2018-12-31
Summa projektmedel

2017-12-31 2017-12-31 2016-12-31
7 108
6 549
6 830
1 513
955
1 394
0
0
0
-15
0
-439
1 498
955
955
89
558
-281
7 197
7 108
6 549

2018-12-31
Utfall
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0

Ack utfall
100
15
42
68
40
275
64
18
15
262
37
383
7

15

1 326

Budget
100
20
50
125
50
278
40
40
10
250
36
710
13
233
1 955

Avvikelse
0
5
8
57
10
3
-24
22
-5
3
-1
327
6
233
644

1 955
310
558
-1 326
1 498

Not 9 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Belopp i tkr
2018-12-31
2017-12-31
Förmånsbestämd ÅP
5 108
4 317
Särskild avtalspension
12 071
13 674
Ansvarsförbindelser
0
0
Särskild löneskatt
4 185
4 365
Avsatt till pensioner
21 436
22 356
Finansiella placeringar
0
0
Åter lånade medel
21 436
22 356
VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL.

2016-12-31
3 810
13 921
0
4 302
22 033
0
22 033
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Belopp i tkr
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring löneskatt
Övrigt
Avsättningar för pensioner

2018-12-31
22 356
-1 275
775
552
-180
-793
21 436

2017-12-31
22 033
-1 085
1 930
463
63
-1 047
22 356

2016-12-31
18 844
-188
2 587
186
623
-19
22 033

100%

100%

100%

Specifikation: Avsatt till
pensioner
Särskild avtalspension
Intjänad förmånsbestämd
ålderspension
PA-KL Pensioner

11 541
5 180

12 630
4 317

13 921
3 810

530

1 044

0

Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

17 251
4 185
21 436

17 991
4 365
22 356

17 731
4 302
22 033

Akutaliseringsgrad

Not 10 Kortfristiga skulder
Belopp i tkr
Pensionsskuld, individuella
delen
Löneskatt, individuella delen
Semesterlöneskuld
Komptidsskuld
anställda
Leverantörsskuld
Skattekonto
Momsskuld
Upplupna
kostnader/Förutbetalda
intäkter
Sociala avgifter, källskatt
Övriga kortfristiga skulder
Summa

2018-12-31 2017-12-31

2016-12-31

923
224
1 514

876
213
1 484

883
214
1 567

83
4 850
0
0

64
2 671
0
27

67
1 240
0
107

1 809
945
0
10 347

124
903
2
6 364

13
938
0
5 029

Not 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster
Belopp i tkr
Förändrade pensioner inkl. utbetalningar
Löneskatt pensionsavsättning
Summa

2018-12-31
-740
-180
-920

2017-12-31
260
63
323

2016-12-31
2 566
623
3 189
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Redovisningsprinciper
Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt den kommunala
redovisningslagen och 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 den operativa verksamheten med 48,0%. Ska
denna text tas bort?
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall
fordringsförts och tillgodogjorts årets resultat (konsumtionsavgifter, hyror m fl avgifter).
Pensionsskulden har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före
förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse. Förändring av
pensionsskulden och tillhörande löneskatt är redovisat som en finansiell kostnad.
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.

188

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)

2009
41 174

2010
41 214

2011
41 321

2012
41 224

2013
41 645

2014
41 765

2015
42 237

2016
42 415

2017
42 821

2018
43 313

30 160

29 507

30 020

30 719

28 845

30 208

33 134

34 056

33 747

35 866

733

716

726

745

687

723

784

803

788

828

31 500

30 146

30 462

31 528

31 367

31 979

32 914

34 015

34 627

36 517

2 277

3 047

3 336

3 563

3 500

5 491

3 202

4 428

3 646

4 814

1 241

1 144

1 097

1 057

910

1 035

577

910

1 462

1 580

786

425

63

255

682

1 549

321

177

558

89

7 781

5 482

2 248

619

898

5 820

4175

4 726

311

4 930

22 135

23 777

25 182

25 061

26 182

30 026

32 348

34 323

36 399

39 412

14 450

-810

812

2 267

4 150

1 931

0

0

0

0

4 281

4 706

4 769

5 023

5 705

7 254

6 714

6 550

7 108

7 197

19%

20%

19%

20%

21%

24%

21%

19%

20%

18%

22 058

21 463

21 068

21 903

23 008

22 671

23 327

24 724

24 584

25 887

11 567

12 113

13 009

14 746

15 601

17 217

18 844

22 033

22 356

21 436

1 344

1 615

1 419

1 564

1 450

1685

1 723

1 567

1 484

1 514

86

78

79

79

80

73

82

82

75

80

265

198

64

74

225

829

527

450

402

324

580

613

590

598

610

614

663

765

711

748

52

48

51

51

47

49

50

44

47

48

233
(40%)

241
(39%)

196
(33%)

205
(34%)

191
(31%)

182
(30%)

164
(25%)

210
(27%)

184
(26%)

197
(26%)

5 601

5 053

4 064

4 034

7 117

6 492

5 724

5 835

6 458

6 532
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000 - I 1 3 I

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisionsberättelse

fiir år 2018

Vi,

av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2018.

Direktionen ansvarar ftir att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de ftreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisoremas ansvar är att granska verksamhet, intem kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utftjrts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och ftirbundets revisionsreglemente. Granskningen har
genomftirts med den inriktning och omfattning som behövs ftir att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas
i bilagan " Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor m 2-4.I revisorernas
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, ftirvaltning och administration.

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 intema kontroll har varit tillräcklig
Vi instämmer inte i ftirbundets bedömning att balanskravet for 2018 är upp$rllt. Årets
resultat uppgår till -11 tkr ftire och efter balanskravsutredning. Det finns inte något
underskott från tidigare år att täcka.
Vi instämmer i direktionens bedömning att detväfinansiella målen har

uppnåtts.

ktzq?

V
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Vi instiimmer i direktionens bedömning

att tre av verksamhetsmålenfor god ekonomisk
hushållning har uppnåtts, två delvis uppnåtts medan två inte har uppnåtts.

Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av
kompetensftrsörjning (bilaga 3), bokslut och årsredovisning ftjr 2018 (bilaga 4), samt
träffar med företrädare ftir direktionen och ftirvaltningsledningen.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet fiir direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.
Katrineholm den 8 mars 2019

l/urt Mtf^p-LKarl Kiillander

Sören

*l
Ingvar Lind

Till

revisionsberåittelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse (nrl )
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-a)
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000 -1

13

I

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisorernas redogörelse fiir år 2018
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av
kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna iir rätlvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Delårsrapport 2018 (Bilaga 2)
PwC har på uppdrag av forbundets fortroendevalda revisorer översiktligt granskat forbundets

delårsrapportforperioden20l8-01-01 -2018-08-31. Uppdragetingårsomenobligatoriskdelav

revisionsplanen ftir är 2018.

Syftet med den översiktliga granskningenär att ge ftirbundets revisorer ett underlag for sin
bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är forenligt med de mål som direktionen fastställt.
Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till medlemskommunernas
fullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.
Med utgångspunkt fran ställda revisionsfrågor lämnas ftljande sammanfattande revisionella
bedömning:
a

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfollas
for år 2018.
a

Ar resultaten i delårsrapporten ft)renliga med de av respektive medlemskommuns fullmäktige
fastställda målen ft)r god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns forutsättningar att målen
kommer att uppnås?

Resultatet for perioden är 4,6 mnkr (1,5 mnkr), vilket är 3,1 mnkr bäthe iin motsvarande period
ftiregående år. Prognosen for helåret pekar mot ett överskott om 4 tkr forhållande till budget.
Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som respektive
medlemskommuns fullmäktige fastställt i budget 2018.

%{,
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.Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att
veiksamhetens prognostiserade utfall är
delvis är ftrenlig med de av respektive medlemskommuns fullmäktige fastställda målen i budget
2018.

Granskning av strategisk kompetensftirsörjning (Bilaga 3)
PwC har på uppdrag av revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst granskat direktionens
arbete med strategisk kompetensförsörjning. Syftet har varit att bedöma om förbundsdirektionen
bedriver ett ändamålsenligt kompetensft)rsörjningsarbete for att säkra behov av personal och
kompetens.
Vår sammanfattande bedömning är direktionen i allt väsentligt säkerställer att det finns ett
ändamålsenligt kompetensforsörjningsarbete för att säkra behov av personal och kompetens.

Vår bedömning baseras på foljande iakttagelser:
a

Det finns en tydlig ansvarsfordelning och organisation gällande rekrytering och
kompetensförsörjning av personal även om detta inte fullt ut kan utläsas i styrdokument.

a

Förbundet har dokumenterat och foljt upp befintlig kompetens och kompetensbehov som
möjliggör bedömning av framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov. Det saknas
dock en dokumenterad strategi for framtida kompetensförsörjning.

a

Förbundet har ingen egen HR-avdelning utan har avropat HR-stöd vid behov. För detta
finns ingen formaliserad process.

a

Förbundsdirektionen erhåller löpande information om personalläget i organisationen och
fär i samband med årsredovisningen del av vilka rekryteringar och avslutade anställningar
som gjorts samt vilka utbildningar som genomftirts.

Eft er genomford granskning rekommenderar

vi ft rbundsdirektionen

fo lj ande

a

Ta fram en strategi for framtida kompetensforsörjning. Strategin kan exempelvis
innehålla plan ftir samverkan med gymnasieskolan for att öka intresset ftr yrket.

a

Ta fram en formaliserad process for att avropa HR-stöd.

Bokslut och årsredovisning 2018 (Bilaga 4)
PwC har på uppdrag av kommunens ftirtroendevalda revisorer granskat ftirbundets årsredovisning
for 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen ftjr år 2018.
Syftet med granskningen är att ge ftirbundets revisorer ett underlag for sin bedömning av om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om
resultatet är forenligt med de mål direktionen beslutat. Med utgångspunkt från ställda
revisionsfrågor lämnas ftiljande sammanfattande revisionella bedömning:
a

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör ftir utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever inte upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans då årets balanskravsresultat uppgår till -11 tkr.

Vi

z<wktl lf
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bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om
kommunal redovisning och god redovisningssed.
a

Ar årsredovisningens resultat ftrenligt med de mål direktionen beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är forenligt med direktionens mål for god ekonomisk hushållning
det finansiella perspektivet. De finansiella målen for 2018 är uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, attverksamhetens utfall delvis iir
ftrenligt med direktionens övergripande mål for verksamheten.

.

Är räkenskapern

a

i

i

alltväsentligt rättvisande?

Vi bedömer

att räkenskaperna i allt väsentligt 2ir. Rutinerna ft)r periodiseringar bör ses över.
Kostnader hänftrliga till2019 har felaktigt belastat 201 8. Årsredovisningen iir upprättad enligt
god redovisningssed.

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

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

fijrbundsledningen.

Övrigt
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom
information hålla oss underrättade om forbundets verksamhet.
Vårt anslag for 2018 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC
Katrineholm den 8 mars 2019

Sören Ericsson

an-Olov

Ingvar Lind
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7a S

c:rlnrnqnfatt

ande

be

dörnning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat
förbundets delårsrapport för perioden 2o18-o1-o1 - zor8-o8-3r. Uppdraget ingår
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år zor8.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag
för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till
medlemskommunernas fullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning:
a

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed i öwigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år zor8.
a

lir

resultaten i delårsrapporten förenliga med de av respektive medlemskommuns fullmäktige fastställda målen för god ekonomiskhushållning, d.v.s. finns
förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet för perioden år 4,6 mnkr (r,5 mnkr), vilket är 3,r mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott om 4 tkr
förhållande till budget.

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som
respektive medlemskommuns fullmäktige fastställt i budget zor8.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall är delvis är förenlig med de av respektive medlemskommuns fullmäktige fastställda målen i budget zor8.
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2. Inledning
2.7 Bakgrund
Kommuner är slqyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning
(delårsrapport) för verksamheten från årets början och i revisorernas uppgift ingår
att granska kommunens delårsrapport.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst wå tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecHingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Samma lagstiftning och praxis gäller för kommunalförbund som gäller för kommunerna.

Revisionsobjelit är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprdttande.

2.2 Safte och reuisionsfrägor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning
vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av
densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

. Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
. lir resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda
målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen
kommer att uppnås?

2.5 Reuisi onskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

.
.
.
.
.

Kommunallag (KL), kap rz
Lag om kommunal redovisning (KRL), kap 9
Rådet för kommunal redovisnings rekommendation zz, Delårsrapport

Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning
Direktionensanvisningaravseendedelårsrapport

2.4 Augriinsning

oeh rnetod

Granskningen av delårsrapporten avgränsas till följande

Oktober zo18
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a

översiktlig granskning av det siffermässiga bokslutet per zor8-o8-91,

a

förvaltningsberättelsens innehåll
hur förbundet redovisar hur vdl det prognostiserade resultatet är förenligt
med målen för god ekonomisk hushållning (både finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår frånVägledning 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.
Granskningen har planerats och genomförts ur ettväsentlighets- och riskperspektiv
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rätwisande bild.
Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen
till den information som ingår i delårsrapporten. Detta utesluter inte att andra än
här framförda felaktigheter kan förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISAoch god
revisionssed i öwigt har.
Rapportens innehåll har sakgranskats avförbundschef och ekonom.
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S. Gro:nskning sresultst
5.7 Rättuissnde räkenskaper och godredouisningssed

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari
perioden uppgår till4,6 mnkr.

-

augusti. Resultatet för

Delårsrapporten består av en omfattande förvaltningsberättelse samt resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys.

Anvisningar och interna föreskrifter som beskriver vad som skall ingå i delårsrapporten har upprättats och fastställts av direktionen.
Förvaltningsberättelsen är utförlig och redovisar de uppgifter som bör finnas enligt
Rådet för kommunal redovisning (RI(R) rekommendation RKR zz delårsrapport.
Balanskravsutredning görs avseende perioden, men i likhet med tidigare är görs
ingen bedömning av prognosen för året. Den personalekonomiska redovisningen
lämnar information i tillräcHig omfattning.
Uppgifter om förbundets pensionsförpliktelser och medlemskommunernas åtagande för intjänade pensionsförpliltelser går att utläsa i delårsrapporten.
Uppställningsform för resultat- och balansräkning regleras i KRL. Detaljeringsgraden kan vara lägre i delårsrapporten än i årsredovisningen. Förbundets uppställning av resultat- och balansräkning överensstämmer med KRL. I resultaträkning görs dessutom jämförelse med delårsutfallet per 2or7-o8-3o, bokslutzotT,
budget eor8 och prognos för zor8. Noter finns i tillräcHig omfattning.
Kassaflödesanalysen visar förändringen av likvida medel. Jämförelse görs med motsvarande period föregående år.

Enligt RKR rr.4 materiella anläggningstillgångar ska komponentavskrirrning tillämpas. Rekommendationen gäller fr.o.m. 2oL4.Av redovisningsprinciperna framgår
att komponentredovisning sedan zor4 skett för nya investeringar i fordon samt att
komponentredovisning för fastigheter kommer att utredas. Detta överensstämmer
inte med rådets rekommendation som anger att även historiska värden ska fördelas
på komponenter. Det innebär att avskrirrningarna kan vara felaktiga. Vi bedömer
dock inte att awikelsen är materiell.

Bed.ömning
I vår översiktliga granskning har det inte framkommit några omständigheter som
tyder på att förbundets delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav och god
redovisningssed i öwigt. Bokslutet är väldokumenterat och kortfattade analyser
finns till awikelser mellan åren.
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Vi har granskat ett urval posterbl.a. periodiseringar som är gjorda i samband med
delårsrapporten och konstaterar att väsentliga poster har periodiserats korrelt.
Utifrån gjord övergripande granskning av räkenskaperna bedömer vi att förbundets
ekonomiska resultat och ställning per eor8-o8-3r i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att den analys som gjorts och de kommentarer som lämnats i allt väsentligt ger information om den ekonomiska situationen och utvecHingen.

5.2

Resultorns,lAs

Prognosen för helåret pekar på ett överskott om 4 tkr i förhållande till budget.

I nedanstående tabell redovisas utfallet för de första åtta månaderna 2018, jämförelsesiffror från föregående år samt prognos per helår.

Verksamhetens intåikter
Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Verksaitnhetens nettoko stnolder
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat

zBTr

2 247

4094

-2r693
-r sr6
-20 339
24993

-zr9Bz
-1644

-gB rBB

-27 379
z3 oB5

o

o

o

-*---,"-9:9
1 478
4674

-B

-7

-2392
-s6 a86
g6 498

4

Resultatet för periodenår 4,6 mnkr (r,5 mnkr), vilket är 3,r mnkrbättre än motsvarande period ftiregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott om 4 tkr
förhållande till budget.

Under hösten planeras för inköp och öwiga kostnader gällande flynen. Även personalkostnaderna väntas öka då flytten kommer att kräva ytterligare resurser.
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S.S God ekonornislc hushäIlnbry
5.5.1 Finansiella mål
I delårsrapporten görs en överskådiig avstämning mot förbundets finansiella mål
som fastställts i budget zor8:
Finansiellt måI, fastställda av direktionen för perioden zor6-eor9
VSR ska ha ett positivt årligt resultat.

Utfall i delårsrapport Måluppfyllelse, förbunzorS-o8-3r
dets bedömning
Resultatet var i delårs-

rapporten 4647tkr.
Målet är uppfyllt.

Enligt prognos kommer
målet även att vara uppfi'llt

vid årets slut, då resultatet
före balanskravsutredning
beräknas bli 4 tkr.

Reinvesteringar ska ske med förbundets

Utvärdering av detta mål

egna medel

sker i årsredovisningen

Vi delar direktionens bedömning att det finansiella målet har uppnåtts under perioden.

Bedörnning
Vår översiktliga granskning visar att det prognostiserade resultatet är förenligt med
de finansiella måIen medlemskommunerna beslutat om. Målet kopplat till reinvesteringar kan vi inte uttala oss om då de inte utvdrderas förrän i årsredovisningen.

5.8.2 M ål ftr

u

erkszmheten

De mål som skall redovisas i delårsrapporten och som gäller fr o m r

januari zot6 år

Mål för verksamheten, fastståillda av MåIuppfyllelse, förbundets bedömdirektionen för perioden zo16-zo19 ning i delårsrapporten

VSR har uppdrag att fortlöpande se över
och anpassa organisationen så att den på

Förbundet bedömer att målet delvis är
uppfyllt

bästa sätt stödjer medlemskommunernas
intentioner för räddningstj änstverksamhet,
säkerställer en långsiktig effektiv verksamhet samt möter framtidens krav.
VSR ska uppfattas som trygghetsskapande

och därigenom bidra till att medlemskommunerna är trygga och säkra att leva
och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män, kvinnor, flickor och
pojkars säkerhet står i centrum.

Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder rädd-

Förbundet bedömer att målet delvis är
uppnått då antalet tillsyner inte nått upp
till målvärdet för perioden.

Förbundet bedömer att målet inte är
uppfi'Ilt. VSR har inte ensamt ansvar

Oltober zorB
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ningsinsats, ska öka över tid.

gällande det förebyggande arbetet.

VSR ska kontinuerligt se över förutsätt-

Förbundet bedömer att måiet är uppfyllt.

ningar för att utvecHa samverkan med
andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalit6 samt uppnå
ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.
Kunskapen och förmågan hos allmänheten
om olycksförebyggande och olyckshanteraande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt

Förbundet bedömer att måiet är upp$'llt.

öka.
VSR s eller som samverkansaltal annan

räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid roo procent av alla olyckor
inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.

Förbundet bedömer att målet delvis är
uppfi'llt. Resultatet för perioden blev 98,5
procent.

Vid 6o procent av alla olyckor som uppS'l-- Förbundet bedömer att målet inte är
ler kriterierna för räddningstjänst enligt
uppfyllt. Resultatet för perioden uppgick
LSO ska en första insats ske av enskilda.
till45 procent.

Förbundet har i delårsrapporten med hjälp av olika diagram redovisat och utvärderat hur verksamhetsmålen har uppnåtts. Det lämnas inga prognoser per helår fdr
måluppfi'llelsen.

Bedörnning
Vår översiktliga granskning visar de tre av målen kopplade till god ekonomisk hushållning uppnåtts, två har delvis uppnåtts och wå har ej uppnåtts. Det saknas en
samlad bedömning, av finansiella mål och verksamhetsmåI, om god ekonomisk
hushållning kommer att uppnås för zor8.

zorB-ro-r9

RebeckaHansson
Pr oj ektle dar

e

/

Upp dr ag sle dar e
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Strategisk kompetensförsörjning

Sannrno;nfo:ttning
PwC har på uppdrag av revisorerna i Vdstra Sörmlands Räddningstjänst granskat direktionens arbete med strategisk kompetensförsörjning. Sy{tet har varit att bedöma om förbundsdirektionen bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete för att säkra
behov av personal och kompetens.

Vår sammanfattande bedömning är direktionen i allt väsentligt säkerställer att det finns
ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete för att säkra behov av personal och kompetens.
Den sammanfattande bedömningen utgår från granskningens kontrollmål som bedöms
enligt nedan:

KontrollmåI

Kommentar

Tydligt ansvar och en organisation finns
för att hantera framtida kompetens- och
personalförsörjning samt kompetensutveckling av befintlig personal

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. Det finns en tydlig ansvarsfördelning och organisation gällande rekrytering och kompetensförsörjning av personal dven om detta inte fullt ut kan
utläsas i styrdokument.

Framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov är tydliggiort

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är
uppfyllt.
Förbundet har dokumenterat och följt
upp befintlig kompetens och kompetensbehov som möjliggör bedömning
av framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov. Det saknas dock en
dokumenterad strategi för framtida
kompetensförsörj ning.

Stödet till chefer är säkerställt för att
hantera framtida kompetens- och per*
sonalförsörjning samt kompetensutveckling av befintlig personal

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är

Avrapportering till förbundsdirektionen
sker av effekter avvidtagna åtgärder

Vi bedömer att kontrollmålet

December 2018

Västra Sörmlands räddningstjänst
PwC

UPPS'llt.

Förbundet har ingen egen HRavdelning utan har awopat HR-stödvid
behov. För detta finns ingen formaliserad process. Vilket vi rekommenderar
införs.

uppffllt.

Förbundsdireltionen erhåller löpande
information om personalläget i organisationen och får i samband med årsredovisningen del av vilka rekryteringar
och avslutade anställningar som gjorts
samt vilka utbildningar som genom2av
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förts.
).1

Rekomrnendationer
Efter genomförd granskning rekommenderar vi förbundsdirektionen att beakta följande
rekommendationer:
a

Ta fram en strategi för framtida kompetensförsörjning. Strategin kan exempelvis
innehålla plan för samverkan med skolan för att öka intresset för yrket.

a

Ta fram en formaliserad process för att awopa HR-stöd.

December 2018
Västra Sörmlands räddningstjänst
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t.

Inledning

7.1. Bakgrund
Västra Sörmlands Rdddningstjänst, VSR:s, revisorer har i sin risk- och väsentlighetsbedömning funnit skäl för att granska förbundets arbete med framtida kompetensförsörjning.

r.2. Sffie ochreuisionsfräga
Granskningens syfte är att besvara följande revisionsfråga:

Bedriuerfiirbundsdirektionen ett iimd.ann&lsentigt kornpetensfiirsörjningsarbeteftr
att säkro,behou au persortal ochkompetens?
Den övergripande revisionsfrågan ska besvaras med hjälp av följande kontrollmål:

.

Tydligt ansvar och en organisation finns för att hantera framtida kompetens- och
personalförsörjning samt kompetensutuecHing av befintlig personal

.

Framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov är tydliggjort

a

Stödet till chefer är säkerställt för att hantera framtida kompetens- och personalförsörjning samt kompetensutvecHing av befi ntlig personal

a

Awapportering till förbundsdirektionen sker av effekter av vidtagna åtgärder

t.S.

Reuisfonskriterier

Revisionskriterier
det.

t.4.

till granskningen utgörs

av förbundets egna styrdokument inom områ-

Augriinsning ochtnetod

Granskningen avgränsades till förbundsstyrelsens övergripande arbete.
Granskningen genomfördes med genomgång av planer och styrdokument avseende strategisk kompetensförsörjning samt underlag i form av kartläggningar, kompetensförsörjningsplaner och uppföljningar. Intervju genomfördes med förbundschef samt räddningschef.

December 2018
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I c,ktto.g els er o ch b e dörnning ar

,
-a

2.7.

Orgo:niso,tion
Kontrollmål r

"Tydligt ansuer och en organisationfinnsfor att hanterafi.amtida
kompetens- och personaffirsörjning samt komp etensutu eckling au
befintlig personal"

2.1.1. Iakttagelser
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett gemensamt kommunalförbund mellan
Vingåkers och Katrineholms kommuner och har funnits sedan 1999. Förbundets beslutande politiska församling är direktionen. Fullmäktige i respeltive medlemskommun utser representanter till direlitionen - fem från Katrineholm och fina från Vingåker. Respektive fullmältige beslutar också om anslag till förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen.
I VSR finns fem brandstationer, Katrineholm, Julita, Björkvik, Vingåker och Högsjö. I
Björkvik finns engagerade personer som startat frivillig brandkår som har tecknat avtal
med VSR och ingår i den operativa organisationen.
På stationen

i Katrineholm finns förbundets heltidsstyrka samt administrativ personal,

öwiga fina stationer bemannas med deltidsanställda brandmän, så kallad RiB-personal.
På stationen i Katrineholm arbetar omkring gb personer, varav z5 tillhör den operativa
styrkan. På stationen finns VSR:s ledning. Under kontorstid finns personal som tar hand
om frågor rörande förebyggande brandslcydd, utbildning, studiebesök, rådgirrning, personal- och ekonomifrågor.
De anställda inom förbundet delas upp utifrån två grupper, heltidspersonal med undergrupperna "operativ personal" och "dagtidspersonal" samt "deltidspersonal/Räddningsman i Beredskap (RiB)".

Förbundets arbete styrs av följande dokument:

.
.
o
.
.
.
.

Förbundsordning
Uppdrag till VSR
Reglemente för förbundsdirektionen för VSR

Handlingsprogram - Direktionens vilja (Förslag under beredning)
Verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning
Värdegrunden
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Av dokumentetUppdrag tiIIVSRframgär cff VSR ansvarar för att egen personal utbildas
och övas. VSR ansvarar även för rekrytering och övning av annan personal för räddningstjänst under höjd beredskap. Ingen öwig ansvarsfördelning gällande planering av framtida rekrytering eller kompetensförsörjning hittas i förbundets styrande dokumentation
eller övrigt materiai vi för granskningen tagit del av. Enligt intervjuer är det ytterst förbundschefens ansvar att säkerställa planering av kompetensförsörjning och rekrytering i
samarbete med öwiga chefer inom förbundet vilka ansvarar för sina personalgrupper.
Arbetet sker i nära samverkan med räddningschef.

2.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfi'llt.
Det finns en tydlig ansvarsfördelning gdllande rekrytering och kompetensförsörjning av
personal dven om detta inte fullt ut kan utläsas i st5,'rdokument. Eftersom organisationen
är relativt liten utan långa kommunikationsvägar bedömer vi att nuvarande hantering är
tillräcldig. Gällande kompetensutvecHing finns planer på individnivå och uppföljning sker
regelbundet.

q,

Behousidentifierng

ct

Kontrollmål z
" Fr

2.2.1.

amtida per sonal- och kompetensforsörjning sbehou ör

ty dlig oj ort"

Iakttagelser
på landsbygden minskar, kan det innebära suårigheter att rekrytera Räddning spersonal i beredskap (RIB) . I framtiden kan detta inneböra
suårigheter att upprötthåIla nuuarande operatiu firmåg a - Ur Handlingsprogram zor6-2oLg - Direktionens vilja.

Då. arbetstillfallen

Förbundet har upprättat en prognos för pensionsavgångar kallad Indiuidlista pensionsaugångar per år. Listan är uppdelad utifrån anställningsgrupperna "Operativ, Dagtid
och RiB". För grupperna operativ och dagtid framgår prognostiserat pensionsår, detta
framgår inte för RiB. Vid intervju förklaras detta utifrån att det inte finns någon uttalad
pensionsålder för att kunna arbeta som RIB. Heltidsbrandmän får inte arbeta längre än
till 6Z års ålder men för räddningspersonal i yttre tjänst finns möjligheten enligt avtal att
gå redan vid S8 års ålder. Enligt listan finns det ingen prognostiserad pension de närmaste fem åren, nästa kända pensionsavgång är först zoz4.
Förbundet har under år zor8 påbörjat ett arbete med att upprätta en kompetensutvecHingsplan och vi har för granskningen tagit del av ett arbetsutkast. Utkastet av planen visar
vilka utbildningar/kompetenser personal heltidsanställd personal har genomfört respektive inte genomfört utifrån olika fårger samt vilket år en utbildning är planerad. ExempelDecember 2018
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vis framgår det av utkastet att 10 av 13 anställda inom "Operativ personal" har genomfört
utbildningen Krishantering grund. Vidare framgår även om en person giort en intresseanmälan till någon utbildning

Förbundet har upprättat dokume ntet Förmåg eb eskriuning /insatsformåg a. Av dokumentet presenteras olika insatstyper med tillhörande förmågenivå (r-4). Varje station har sedan bedömts utifrån vilken förmåga de förväntas ldara respektive insats. Till exempel har
Katrineholmsstationen bedömts ha insatsförmåga 4 gällande trafikvilket innebär att de
bland annat ska kunna Hara nivå L,2,8,4. På nivå 4 ingår stabilisering av tunga fordon,
komplicerad losstagning, delffi av buss, losstagning tunga fordon på hjul på sida. Björkviks Frivilliga brandkår däremot har bedömts insatsförmåga r. Detta innebär bland annat
säkring av arbetsplats genom delvis avspärrning, varning av trafikanter med mera. Förmågebeskrirrningen ligger enligt intervju sedan till grund för förbundets örmingsschema.
Förbundet har upprättat Öuningschema 2ol9.Av schemat framgår ör,ningsaktivitet per
vecka per station samt om det är en samverkans övning mellan stationer eller ej. Entigt
intervju har förbundet börjat följa upp vilka som är med och övar eller inte och att ambitionsnivån för deltagande i ör,'ning har höjts.

Enligt intervju genomförs det efter större insatser en utvärdering kallad "After Action Review" (AAR). Vid AAR identifieras vad som gick bra och vad som gick sämre. Utifrån detta
tas goda exempel fram och sprids inom organisationen.

2.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet delvis är uppfyllt.
Förbundet har dokumenterat och följt upp befintlig kompetens och kompetensbehov som
möjliggör bedömning av framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov. Det saknas
dock en dokumenterad strategi för framtida kompetensförsörjning. Vår bedömning är
dock att förbundet har goda förutsättningar för att bedöma framtida kompetensbehov
genom det utkast till kompetensutvecHingsplan som finns framtaget.

2.3.

stöd till chefer
Kontrollmål3

"Stödet till chefer är sökerstäIltfor a.tt hantet.aframtida kompetensfor s örj ning s amt komp et ensutu eckling au b efintlig p er s onal"

2.5.1.

Iakttagelser

Förbundet har upprättat en mall för medarbetarsamtal. Av mallen framgår ett antal rubriker bland annat "kompetensutvecHing/karriärplanering". Under rubriken framgår
bland annat frågor om vilka kompetensutvecHingsinsatser individen behöver för att
kunna uppfylla sitt uppdrag samt när de bör göras. Enligt intervjuer utgör medarbetar*
samtalet sedan grunden for Indiuiduellunecklingsplan,vilken är bifogad till mallen för
medarbetarsamtalet. UtvecHingsplanen består av en tabell med rubrikerna; måI, aktivitet,
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ansvarig, tidsplan och uppföljning framgår. Eniigt uppgift fylls denna i av medarbetare
tillsammans med chef och signeras av båda.

Enligt intervju har förbundet ingen egen HR-specialist utan många frågor löses av förbunds- eller räddningschef. Det framgår att förbundet klarar av att hantera kompetensutveckling utan extra stöd men när det kommer till vissa typer av personalärenden, avtal
med mera kan ytterligare HR-kompetens behövas. När behov avytterligare stöd finns har
detta lösts genom att ta kontakt med personalavdelningen i medlemskommunerna bland
annat Vingåker kommun som förbundet avropat visst stöd ifrån.
Enligt intervjuer har det inte varit något problem att få hjälp av medlemskommunerna
men förbundet upplever att det finns ett behov avytterligare stöd i personalfrågor. Ett
förslag som framkommer är att ha möjlighet att ytterligare kunna awopa HR-stöd så att
exempelvis en HR-specialist kan finnas på plats i förbundet en till två dagar i veckan under vissa perioder på året eller vid behov.
Frågor om kompetensförsörjning följs enligt intervjuer upp i förbundets ledningsgrupp
Detta har bland annat lett till omflyttning av anställningsar,tal mellan förbundets stationer.

Av förbundets Handlingsprogrom zot6-zor9 Framgår det att VSR:s resultat och arbetstrivsel förbättras om personalsammansättningen är mer heterogen. VSR strävar därför efter en jämnare etnisk och könsmässig fördelning. Förbundets mål är att personalens
sammansättning är en spegel av samhällets etniska och könsmässiga fördelning.
Förbundet har enligt intervju genomfört medarbetarundersökningar. För RiB-anställda
har detta skett genom en enkdt som följts upp på stationsmöten. För heltidsanställda har
det skett vid varje pass under ledning av insatsledare. För ett par veckor sedan gick också
en pulsundersökning ut som syftade till att följa upp och jobba framåt med förbundets
vdrdegrund. Ambitionen är att fortsätta med just pulsundersökningar som behandlar ett
område i taget (exvis stress, ledarskap, medarbetarskap). Anledningen till det arbetssättet
är att förbundet hoppas det ger bättre förutsättningar att arbeta med respektive område
utifrån organisationens storlek. Inom ett par år har då de områden som normalt sett behandlas i en medarbetarenkät behandlats i pulsundersökningar som också ger tillf;ille till
graderad värdering och fritext.

2.5.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet deluis ör ttppfuIlt
Förbundet har ingen egen HR-avdelning utan har awopat HR-stöd vid behov. För detta
finns ingen formaliserad process. Vilket vi rekommenderar införs.

December 2018
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2.4.

Rapportering tillfirbundsdirektionen
KontrollmåI5

"Aurapportering tiII ftrbundsdirektionen sker au effekter au uidtag na
ätgärder"

2.4.1.

Iakttagelser

Enligt intervju är personalläget i organisationen, inklusive kompetensförsörjning en stående punkt på förbundssty'relsens sammanträden. Det är i hur,udsak tjänstemännen som
bedömer vad informationen ska innehålla men ibland efterfrågar direktionen viss information. Ett exempel på detta är i samband med att många RiB slutade under zor7. Vidare
får även styrelsen del av delegationsärenden vilket exempelvis kan vara ett delegationsbeslut om att skicka någon på en utbildning. Enligt intervju upplevs st5,'relsen vara engagerade i kompetensförsörjningsfrågorna.

I förbundets årsredovisning under rubriken Personalekonomiskredouisning rapporteras
vilken personal som avslutat och påbörjat anstälining inom förbundet under året. AvÅrsredovisning2or7 framgår att åtta(fira RiB) personer slutat sin anställning under året och
nio (sex RiB) har anställts. Vidare framgår även vilka av MSB:s utbildningar som genomförts, totalt har fina utbildningar genomförts med r-z deltagare från förbundet. Det framgår dven att kortare kurser har genomförts, exempelvis BRAND zot7. Detotala kostnaderna för kompetensutvecldingzorT uppgick tillzzT ooo kr.

2.4.2.

Bedömning

Vi bedömer att kontrollmålet uppfuIlt.
Förbundsdirektionen erhåller löpande information om personalläget i organisationen och
får i samband med årsredovisningen del av vilka rekryteringar och avslutade anställningar
som gjorts samt vilka utbildningar som genomförts.

zotS-tz-zt

Uppdragsledare/Proj ektledare
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r.

Sannrno;nfo:ttning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat förbundets

årsredovisning för zor8. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år
zorB.
Sy{tet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av 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 sammanfattande revisionella bedömning:
a

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet
lever inte upp tiil kommunallagens krav på en ekonomi i balans då årets balanskravsresultat uppgår till -n tkr. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller
den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.
a

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

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk
hushåilning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för zorS är uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall
delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.
a

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är. Rutinerna för periodiseringar bör
ses över. Kostnader hänförliga till zorg har felaktigt belastat zor8. Ärsredovisningen dr upprättad enligt god redovisningssed.
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Inledning

C'
-a

2.t.

Bakgrund

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner,landsting och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.2.

Reufsionsfb&gs. och metod

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rätbvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (tz:z)
avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta
sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett vdsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följ ande revisionsfrågor :

r

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.

. lir årsredovisningens

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

o

lir

räkenskaperna i allt väsentligt rätwisande? Med rätMsande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

.
.
.
.

förvaltningsberättelse (inkl. drift-ochinvesteringsredovisning)
resultaträkning
kassaflödesanalys

balansräkning

2.5.

Reuisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:

.
.

Kommunallagen (KL)
Lag om kommunal redovisning (KRL)
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.

Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)
Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning

Bilagor och specifikationer

till årsredovisningens olika delar har granskats.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting.
Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och
riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller til-läggsupplysningar på ett sätt som kan leda tili ett felaktigt beslutsfattande.
Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underiagen för den information som ingår i årsredovisningen, dvs den utesluter inte att andra än här
framförda brister kan förekomma.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar
underlag till den finansiella rapporteringen.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundets ekonom. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREV:s utkast'Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting". Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra s5mpunkter baseras på det utkast till årsredovisning
som presenterades zorg-oz-o8. Direktionen fastställer årsredovisningen 2orgo2-28.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef, räddningschef och ekonom.
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S.

Gro;nskningsresulto:t

g.r,

Verksstnhetens u{o,llrfinolnsiering och ekonorniska ställning

5.1.1.

Förualtningsberöttelse

3.1.1.1.

Översilct över utvecklingen avverksamheten
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL. Beskrivningen av hur ekonomin förväntas utvecklas under de närmaste åren redovisas i förvaltningsberättelsen.

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ståillning
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rätMsande bild
av förbundets verlsamhet.

Utvärdering av ekonomisk ståillning
Enligt kommunala redovisningslagen 4:r skall förvaltningsberättelsen innehålla en
utvärdering av kommunens (kommunalförbundets) ekonomiska ställning. Detta
framgår i förbundets förvaltningsberättelse. Det finns mål kopplade till god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Håindelser av väsentlig betydelse
I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. Redovisning sker per verksamhetsområde.

Förvåintad utveckling
I årsredovisningens förvaltningsberättelse beskrivs den förväntade utvecHingen
inom olika verksamheter.

Väsentliga personalftirhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjuldrånvaro redovisas enligt KRL 4:r a, det vill
säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro samt åldersindelad. För-

bundet redovisar inte statistiken könsfördeladelad utan tillämpar undantagsreglen
då antalet anställda kvinnor understiger ro. I öwrgt lämnar den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av diagram
och verbal information.

Pensionsredovisning
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.r. Redovisning och finansiering av det totala
pensionsåtagandet lämnas i tabell. Antal särskilda pensionsavtal redovisas i förvaltningsberättelsen och i not.
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3.1.1.2.

Investeringsredor.'isning
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar. Ärets investeringar uppgick totalt ti714,9 mnkr att jämföra med
budgeterade 7,8 mnkr. Större investeringar som genomförts under året är inköp av
fordon 4,t mnkr.

3.1.1.3. Driftredovisning
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till beslutad budget. Korta kommentarer lämnas till ar,vikelser

3.1.2.

Balanskrctu
Bedömning och iakttagelser

Förbundet redovisar ett underskott om rr tkr efter baianskravsjusteringar. Reavinster motsvarade roo tkr har räknats bort från resultatet. Förbundet välier att ianspråkta projektmedel motsvarande 15 tkr och redovisar ett balanskravsresultat om
4 tkr. Detta är inte förenligt med gällande regelverk.

S.t.S.

God ekonomisk hushåIlning

3.1.3.1. Bedömning och iakttagelser
I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot de finansiella mål som medlemskommunerna beslutat ska gälla för periode n zot6-zot9.
Finansiellt måI, fastståillda av direktionen för perioden zo16-zo19

Utfall zorS-rz-3r

Måluppfullelse, förbundets bedömning

VSR ska ha ett positir,t årligt resultat.

Utfallet är 89 tkr

Målet är upp$'llt.

Reinvesteringar ska ske med förbundets

Ärets gjorda investeringar har finansierats

Målet är uppfyllt.

egna medel

med förbundets egna
medel och följer den

investeringsplan som

finns.

Vi bedömer den finansiella måluppfi{lelsen som god, då de finansiella målen är
uppfyllda.
Avbudgeten framgår att förbundets mål och riktlinjer som är kopplade till "God
ekonomisk hushållning" omfattar sju verksamhetsmåI. Samtliga mål har utvärd.erats, vilket framgår i årsredovisningen.
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Målen för god ekonomisk hushållning bedöms enligt en tregradig skala

r
.
o

Grönt: målet är uppnått
Gult: målet är delvis uppnått
Rött: målet är ej nått

Mål för verksamheten, faststälda av Måluppfyllelse, förbundets bedömdirektionen fiir perioden zo16-zo19 ning i delårsrapporten
VSR har uppdrag att fortlöpande se över
och anpassa organisationen så att den på

Förbundet bedömer att målet är uppnått

bästa sätt stödjer medlemskommunernas
intentioner för räddnings!' änstverksamhet,
säkerställer en långsiktig effektiv verksamhet samt möter framtidens krav.
VSR ska uppfattas som trygghetsskapande

Förbundet bedömer att målet delvis är

och därigenom bidra till att medlemskommunerna är trygga och säkra att leva
och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män, kvinnor, flickor och
pojkars säkerhet står i centrum.

uppnått.

Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid.

Förbundet bedömer att målet inte är
uppnått.

VSR ska kontinuerligt se över förutsätt-

Förbundet bedömer att målet är uppnått.

ningar för att utvecHa samverkan med
andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalit6 samt uppnå
ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.
Kunskapen och förmågan hos allmänheten
om olycksförebyggande och olyckshanteraande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt

^'

il
Förbundet bedömer att måiet är uppnått.

öka.
VSR s eller som samverkansaltal annan

räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid roo procent av alla olyckor
inom den tid som anges i handlingspro-

Förbundet bedömer att målet är delvis
uppnått. Utfallet är 99 procent.

grammets förmågekarta.

Vid 6o procent av alla olyckor som uppfyl-- Förbundet bedömer att målet inte är
ler kriterierna för räddningstjänst enligt
uppnått. Resultatet fpr perioden uppgick
LSO ska en första insats ske av enskilda.

Västra Sörmlands Räddningstjänst
Granskning av årsredovisning 20'l I
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Det görs ingen sammanfattande bedömning av om god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv uppnåtts.

5.2.

3.2.1.

Räftufso:nde räkenskaper
Resultaträkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen uppfi'ller KRL:s krav och är upprättad i enlighet
med god redovisningssed.

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets
resultat. Vi har dock noterat att det finns poster som belastar årets resultat men
som avser 2org. Förbundets rutiner för periodiseringskontroller behöver ses över.
Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och budget.
Redovisning

itkr

Verksam hetens intäkter

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat efter finansiellt netto

Utfall

Budget

Resultat

2018

20t8

2017

48t4

3 646

-38 378

4 094
-38 188

-34 939

-2302

-2392

-2 454

-35

865

-36

485

-33747

36 5L7

36 498

34 627

0

0

0

-562

-8

-322

89

4

558

En analys av händelser som haft en väsentlig påverkan pä skiltnaden mellan åren
redovisas nedan.

o

Intäkterna visar ett positivt resultat omTgg tkr som förklaras bland annat
med att intäkter för automatlarm visar + 256 tkr. Intäkter för externutbildningen visar ett plus på r8o tkr mot budget.

.

Driftkostnaden utan pensioner, avskrirrningar, arbetsmarknadsförsäkringar
och finansiella kostnader visar ett resultat pä -z zggtkr. öwiga driftkostnader såsom pensioner, arbetsgivaravgifter arbetsmarknadsförsäkringar, avskrirrningar, öwiga kostnader och finansiella kostnader visar
ett positivt resultat om 1 639 tkr mot budget där framförallt kostnader för
pensioner blev lägre än budgeterat.

3.2.2.

Balansräkning
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rätMsande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital. Balansräkningen är uppställd enligt KRL och
omfattar tillräcHiga noter. Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Granskning av årsredovisning 2018
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Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovisade, delvis rätt periodiserade och har vdrderats enligt principerna i
KRL.

8.2.5.

KassaflödesnnnlAS
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och investeringar.
Vi bedömer att noter finns i tillräcHig omfattning.
Vi bedömer att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i öwiga delar
av årsredovisningen.

5.2.4.

Tilläggsupplysningar
Bedömning och iakttagelser

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppftller KRL:s krav och
öwigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:

i

a

Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.

a

viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respeltive RKR:s rekommendationer samt
god redovisningssed i öwigt.

2Ot9-

Rebecka Hansson
dar e / trpp dr ag sle dar e

P r oi ektle
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Administrativt stöd
Vår handläggare
Elvira Fritzell

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-03-12
Ert datum

KS/2019:35 - 042
Er beteckning

Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) kollektivtrafiken
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga verksamhetsplan och
budget 2019 (2020-21) till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndigheten har överlämnat
verksamhetsplan och budget för perioden 2019-2021 för Kommunalförbundet
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet i egenskap av likvidator.
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) behandlandes i direktionen den 21
november 2018. Direktionen beslutade att:


fastställa Verksamhetsplan 2019 (2020-21) och budget avseende
trafikkostander och biljettintäkter 2019 (2020-21) samt storleken på
medlemmarnas bidrag av dessa.



överlämna fastställd Verksamhetsplan 2019 (2020-21) och budget avseende
trafikkostander och biljettintäkter 2019 (2020-21) samt storleken på
medlemmarnas bidrag av dessa till landstinget Sörmland (Region Sörmland) i
sin egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet per den 1 januari.



Ställa beslut om fasställd Verksamhetsplan 2019 (2020-21) och budget
avseende trafikkostnaderna och biljettintänkter 2019 (2020-21) samt storleken
på medlemmarnas bidrag av dessa medlemmar.

Perioden för budget och verksamhetsplan kommer i hög grad att präglas av den
aktuella regionbildning, då myndigheten går in i Region Sörmland. Det kommer även
läggas stor vikt vid nya avtal och upphandlingar då samtliga busstrafiksavtal i
Sörmland löper ut mellan augusti 2019 och december 2021, samt avtal för bland annat
serviceresor. För de två största trafikområdena, södra och västra Sörmland, tecknades
nya avtal i maj och trafikstart för de nya avtalen är den 18 augusti 2019.
Detta påverkar Katrineholms kommun då budgeten blir lägre för 2019 (23 603 tkr) i
jämförelse med 2018 (28 676 tkr) på grund av minskade kostnader i och med de nya
trafikavtalen. Denna avvikelse syns tydligast i nettokostnaderna för allmän trafik med

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Administrativt stöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-03-12

KS/2019:35 - 042

en avvikelse på 4 409 tkr från förgående år, där avvikelsen för särskild trafik är 664
tkr.
Ärendets handlingar




Beslut om fastställandet av Verksamhetsplan och budget 2019 från direktionens
sammanträde i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, § 2, 2018-11-21
Beslut om fastställandet och överlämnande av Verksamhetsplan och budget 2019
(2020-21) med mera från direktionens sammanträde i Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet, § 3, 2018-11-21
Verksamhetsplan och Budget 2019 (2020-2021) från direktionens sammanträde i
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, 2018-11-21

Elvira Fritzell
Utredare
Beslutet skickas till:
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

Verksamhetsplan och budget
2019 (2020-21)

Fastställd i direktionen den 21 november 2018

Uppstart av
TUPP05 enligt
plan

Antal levererade
nya tåg
20 av 33
2020: 31 av 33
2021: 33 av 33

Nya tjänster
utvecklade efter
kundernas behov

Svarstid telefon
Inom 60 sekunder:

80 %
Inom 120 sekunder:
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Den samlande
avtalsuppföljning
genomförd
enligt plan

Aktiv part
regionens
fortsatta arbete
med fastighetsplan

99 %
Program Trafik
2019-2021 följer
plan

Kvalitativa mål

2019

Swish infört som
betalsätt i bussar
och på webb
2017: Infört i appen

Aktiviteterna i
Förvaltningsplan
2019 för objekt
Personresor har
genomförts

Sörmland har varit
en aktiv part i
samarbetet med
Mälardalstrafik

X procent av
serviceresorna
med färdtjänst
bokas i digitala
kanaler

Sörmlands
regionala
trafikförsörjningsprogram har börjat
revideras

Medarbetarna
känner sig
informerade och
delaktiga i
kollektivtrafikens
utveckling

Tidtabellsskifte T20
med tåg och buss
enligt plan

Punktlighet tåg

Punktlighet buss

Januari-juli 2018: 87 – 94 %

Genomsnitt 2017: 78,5 %

92 %

80 %

2020: 95 %
2021: 95 %

2020: 82 %
2021: 85 %

Påstigande allmän
kollektivtrafik
Tåg och buss, inkl. skolkort

Maj 2018: 77

64 %

Kundnöjdhet

Målindikatorer

2020: 4,5 av 5
2021: 4,6 av 5

50,3
Kundnöjdhet

80

4,4 av 5

Tåg och buss

Hållbart
medarbetarengagemang

15 miljoner

Resor med särskild
kollektivtrafik
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Antal resor
per invånare

2019

Resor med allmän
kollektivtrafik

2020: 66 %
2021: 68 %

Tillgänglighetsanpassade fordon
November 2018: 98 %

98 %
2020: 99 %
2021: 100 %

Kundnöjdhet

Förnybara
drivmedel

Förnybara
drivmedel

Allmänna kollektivtrafiken

Särskilda kollektivtrafiken

4,5 av 5

99,2 %

90 %

2020: 4,6 av 5
2021: 4,7 av 5

November 2018: 99,1 %

November 2018: 88 %

Intäktsutveckling

Marknadsandel
i starka stråk

Försålda produkter exkl. skolkort
jmf med budget 2018

+ 5,7 %

Vid bokning av resor

Energianvändning

2014: 24 %

kWh/fordonskilometer
2018: 3,6

Önskat läge 2020:

3,4

30 %

2020: 3,0
2021: 2,8

240

SAMMANFATTNING
Perioden kommer i hög grad att präglas av den aktuella regionbildningen. Att myndigheten blir en
del av nya Region Sörmland ska inte påverka verksamheten, däremot påverkas vår organisation.
Under planperioden fortsätter det påbörjade arbetet med att skapa någonting nytt men med
samma fokus på nytta för medborgarna och samhället.
När vi 2019 går vi in i Region Sörmland är vår inriktning att fortsätta arbeta med de värden som gör
oss till en attraktiv arbetsgivare eftersom vi tror att det ger de bästa förutsättningarna att hålla fokus
på medborgar- och samhällsnytta.

Vi utvecklar våra tjänster i dialog med kunderna
Kollektivtrafikens bästa ambassadörer är våra resenärer som rekommenderar vår tjänst till andra.
Därför behöver vi också utveckla och förfina våra tjänster efter deras behov och önskemål. Under
perioden ska vi också skaffa oss mer kunskap om vad kunderna efterfrågar. Arbetet kommer att ske
genom att vi aktivt söker upp och för en dialog med företag, organisationer och invånare. Målet är
att kunna utveckla tjänster och erbjudanden som är mer relevanta och attraktiva för våra
målgrupper, både nuvarande och potentiella resenärer.
Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för kommunikations- och försäljningsarbetet de
kommande åren. Vi kommer att fortsätta förbättra våra tekniska system för både trafikinformation
och köp av produkter. Under perioden utökar vi möjligheten att köpa biljett digitalt och fortsätter att
kommunicera våra digitala tjänster. Målet är att minska antalet köp ombord och därmed få en mer
tidtabellssäker trafik.

Ledarskapsfokus i vårt kundcenter
Kvaliteten på vårt kundcenter, Servicecenter Sörmland, följs upp genom dagliga undersökningar och
statistik över kundsynpunkter. Målet är att kunderna upplever en hög servicekänsla, tillgänglighet
och ett professionellt bemötande. Servicecenter Sörmland kommer under perioden att fokusera på
intern kvalitetskontroll, coachande ledarskap och måluppfyllelse av sina servicenivåer. Verksamheten
har även fått ett förändrat uppdrag sedan starten 2016. Vår avsikt under perioden är att följa upp
förändringar i uppdrag och organisation, samt föreslå åtgärder för att göra Servicecenter Sörmland
ännu mer effektivt.
Även Movingo Kundservice, som inrättades 2017, kommer under perioden fortsätta att följas upp för
att säkerställa att fastställda servicenivåer hålls. Vi kommer även att arbeta med smarta och effektiva
resor genom en bättre samordning, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga, i samma
fordon.

Tidigare beslut får effekt i vardagen
När det gäller trafikförsörjningen präglas perioden av de beslut som har fattats tidigare, både inom
och utanför länet. Det gäller exempelvis etableringen av Ostlänken, infasningen av nya tåg inklusive
en tätare tidtabell, förberedelser inför ett nytt tågtrafikavtal samt det transportpolitiska samarbetet
En Bättre Sits.
Även utbyggnaden av dubbelspår på Svealandsbanan ger effekter som kommer invånarna till nytta.
Fler tågavgångar är ett exempel men också att hela systemet får ett överskott av kapacitet. Samtidigt
skapar reinvesteringarna på järnvägen fortsatta störningar i trafiken. Det gäller framförallt
banarbeten vid den så kallade getingmidjan, strax söder om Stockholm C, där regionaltågstrafiken
kommer att stängas av totalt sommartid.
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Stort fokus på nya avtal och upphandlingar
Våra samtliga busstrafikavtal i Sörmland löper ut
mellan augusti 2019 och december 2021. Under
samma period kommer vi även behöva upphandla
avtal för serviceresor i Sörmland, skärgårdstrafik i
Nyköping kommun samt skolskjutstrafik i flera
kommuner. Arbetet med att säkerställa trafiken sker
inom Program Trafik 2019-2021. Programmet ska leda
till en modern kollektivtrafik som gör det möjligt för
Sörmlands invånare att leva, växa och verka.
Utöver detta fokuserar verksamheten bland annat på
följande aktiviteter under perioden:






Utveckla den regionala tågtrafiken.
Göra kollektivtrafiken mer tillgänglig.
Stärka kopplingen mellan kollektivtrafiken och
de regionala och lokala utvecklingsmålen.
Samordna den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken.
Utveckla trafikinformationen.

Myndighetens projektportfölj november 2018.

Noggrann följsamhet för en ekonomi i balans
En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och
kostnader är i balans. Det gäller också de konsekvenser på driften som kommer av investeringar och
långsiktiga åtaganden. För att nå en budget i balans är det viktigt att vi noggrant följer
kostnadsutveckling och lagstiftning exempelvis vad gäller lönenivåer och priser för drivmedel.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik och stadstrafik baseras på medlemmarnas senaste
trafikbeställningar för 2019. Kostnaderna är indexuppräknade med i genomsnitt 3 procent per år
under planperioden. Inför 2019 har ett par medlemmar beställt viss utökning av sin trafik men i
mångt och mycket är trafikproduktionen i linje med föregående år. I augusti 2019 startar de nya
trafikavtalen avseende busstrafik i södra och västra Sörmland. De nya trafikavtalen innebär en lägre
trafikkostnad för alla berörda medlemmar.
Mälardalstrafiks trafikkostnader förväntas öka de kommande åren utifrån de beslutade
trafikökningarna i Etapp 1. De ökar också på grund av att de nya tågen börjar levereras under 2019
vilket leder till kapitalkostnader för fordonen. Däremot finns en viss kostnadsmässig osäkerhet, som
alltid när större förändringar genomförs.
Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken förväntas öka för 2019 jämfört med föregående års
budget. Ökningen beror främst på att indexuppräkning justerats och räknats upp för planperioden
med 4 procent, istället för som tidigare 3 procent. Detta på grund av den höga indexutvecklingen
under innevarande år.
Intäkterna budgeteras som helhet högre jämfört med budget 2018. Den största ökningen ses hos
biljettintäkter men även skolkortsintäkter ökar något. Den främsta orsaken är den beslutade
prisjusteringen av Sörmlandstaxan, men vi ser också att antalet betalade resenärer ökar något, vilket
har beaktats i denna budget.
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Tabellerna nedan visar medlemmarnas budgeterade kostnad för kollektivtrafikverksamheten. I
tabellerna redovisas budget 2018, prognos 2018, budget 2019 samt plan för åren 2020 och 2021.
Tabellerna redovisar total nettokostnad samt en uppdelning av nettokostnaden på allmän och
särskild kollektivtrafik. Från och med 2019 ingår verksamheten i Region Sörmland och de
länsgemensamma kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas vilket gör att dessa
kostnader inte finns redovisade i tabellerna nedan från budget 2019 och framåt.
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INLEDNING
Sörmlands kommuner och medborgare är en del av en växande Mälardalsregion. Det gynnsamma
läget, där vi är omgivna av andra attraktiva län och kommuner, gör att vi knyter täta band till våra
grannar. Det driver också kostnaden för kollektivtrafiken, vilket är en utmaning.
Under 2017 klev i genomsnitt 31 800 personer per dag på en buss i Sörmland, inom ramen för den
trafik vi hade upphandlat. Sammantaget blev det 11,6 miljoner påstigningar. Till detta kommer drygt
2,9 miljoner påstigande i den regionala och lokala tågtrafiken i Sörmland och mer än 400 000 resor i
den särskilda kollektivtrafiken, där exempelvis färdtjänsten ingår.
I omvärlden märks en fortsatt medvetenhet kopplat till hållbarhet och klimatpåverkan. Allt fler
människor vill resa hållbart, utan att göra några större avkall på snabbhet och bekvämlighet. I
kommunerna runt om i landet och länet ser vi också att allt fler blir medvetna om hur biltrafiken
påverkar våra stadsmiljöer.
Som en konsekvens av denna medvetenhet ser vi att allt fler kommuner ändrar riktning och
prioriterar gång och cykel allt mer. Andra exempel på styrmedel som gynnar hållbara transportslag är
de kompletterande strategier som flera kommuner och organisationer inför, exempelvis justerad
reseförmån, parkeringspolicy, busskörfält och vägtullar. Här ryms också metoden nudging, det vill
säga att påverka människors beteende genom att erbjuda dem valmöjligheter som gynnar den
enskilde eller samhället i stort. Nudging handlar om att ge en ”knuff” (nudge) i rätt riktning.
Prioriteringen sker också inom vår egen verksamhet. Vår mycket höga användning av förnybara
drivmedel i verksamheten kommer att fortsätta öka under planperioden och vår avsikt är att nå 100
procent förnybara drivmedel 2021.
Under perioden 2019-2021 kommer resandet i den allmänna kollektivtrafiken sannolikt att fortsätta
öka. Det gäller troligtvis också resandet i den särskilda kollektivtrafiken, inte minst på grund av länets
fortsatta befolkningsökning och befolkningens allt högre levnadsålder. Vi kommer också att se den
positiva effekten av många påbörjade trafiksatsningar i regionen.
Än mer oanade effekter står landets och regionens kommande stora infrastrukturprojekt Ostlänken
för, med en planerad invigning långt bortom denna planperiod. Där behöver vi bevaka
regionaltågstrafikens intressen så att Ostlänken får skapa nytta i vår region – inte bara för
höghastighetstågen mellan ändpunkterna.
I den här budgeten kan du läsa mer om hur vi ska ta nästa steg mot en prisvärd, kvalitativ och
modern kollektivtrafik för Sörmlands invånare och besökare.
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UPPDRAG OCH STYRSYSTEM
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ansvarar för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett
kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och
tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Utöver det har medlemmarna sedan 2014 överlåtit
vissa uppgifter inom den särskilda kollektivtrafiken till myndigheten.
Till sin hjälp har myndigheten bland annat lagen om kollektivtrafik1 samt förbundsordning med
bilagor så som ”Avtal om fördelning av ansvar och kostnader för kollektivtrafiken i Sörmland” samt
”Planeringsprocess och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet”.
Enligt lagstiftningen ska myndigheten bland annat:


regelbundet fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken i ett trafikförsörjningsprogram,



verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper,



verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet samt



fatta beslut om allmän trafikplikt.

Myndigheten har sedan tidigare tagit fram processbeskrivningen ”Kartan”, som identifierar och
adresserar myndighetens processer. Till stöd finns även myndighetens fastställda policys med
tillhörande styrande dokument.
Att myndigheten den 1 januari 2019 blir en del av nya Region Sörmland innebär även att denna
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) har uppdaterats i enlighet med regionens nya
styrmodell.

Ekonomisk styrning
Frågor om budget och ekonomisk styrning avhandlas i förbundsordningens 15 §. Där framgår bland
annat att direktionen varje år ska fastställa budget för förbundets verksamhet, inom den ram som
medlemmarna beslutat om. Till budgeten ska det finnas en plan för verksamheten. Direktionen ska
samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under april månad. Direktionen ska
sedan fastställa budgeten senast den 15 maj varje år.
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets medlemmar - Landstinget Sörmland och de nio kommunerna, har sedan 2013 en ny modell för att fördela ansvar, kostnader och intäkter för kollektivtrafiken i
Sörmland. Modellen ger medlemmarna högre grad av
inflytande än tidigare och varje medlem påverkar
verksamhetens ekonomiska utfall genom sin
trafikbeställning.

1

(2010:1065)
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Syfte och årlig process
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) är ett styrande dokument för att fokusera och följa upp
myndighetens åtagande och uppgifter.
En tidig version av dokumentet upprättas och hanteras vid myndighetens första
direktionssammanträde varje år. I år skedde det den 1 mars 2018. Denna finns sedan med till de
samråd med medlemmarna som har genomförts under mars och april 2018.
Den 3 maj 2018 fastställdes Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) för den länsgemensamma
verksamheten. Den 21 november 2018 hanteras sedan den slutliga versionen av Verksamhetsplan
och budget 2019 (2020-21) utifrån medlemmarnas trafikbeställningar.
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MÅL FÖR PERIODEN 2019 (2020-21)
Målen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet bygger på visionen - LEVA, VÄXA, VERKA – med
resor i en modern kollektivtrafik, som utgår från Sörmlandsstrategins övergripande vision.
Målen är samlade i tre målområden:
1. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
2. Kvalitetsmål
3. Finansiella mål
Vid bokslutet följer vi upp och värderar hur väl vi uppfyllt målen. Den samlade bedömningen sker i
två delar:

•
•

En kvalitativ beskrivning av måluppfyllelsen i sin helhet och inom respektive målområde
Redovisade indikatorer och mått för måluppfyllelse per område.

En närmare redovisning av funktionsmålen återfinns i trafikförsörjningsprogrammet under Bilaga 1
”Uppföljning av mål för kollektivtrafiken i Sörmland”.
Till följd av den påbörjade regionbildningen planerar och följer vi upp verksamheten utifrån en ny
styrmodell för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattande bild av myndighetens bedömda måluppfyllelse för verksamhetsåret 2019 illustreras här i form
av ett hus. Här visas indikatorerna för de fyra funktionsmålen; Funktionell kollektivtrafik, Attraktiv
kollektivtrafik, Effektiv kollektivtrafik och Tillgänglig kollektivtrafik samt indikatorer för finansiella mål,
kvalitetsmål och medarbetarmål. Sammantaget är de bedömningsgrund för myndighetens måluppfyllelse.
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Målområde 1: Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram
Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram beslutades av direktionen i maj 2017. Där finns våra
övergripande mål och nyckeltal för kollektivtrafiken. Det övergripande målet i programmet är
formulerat: ”Kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling”. Utifrån det har vi formulerat fyra olika
funktionsmål som kollektivtrafiken ska nå fram till år 2030.





Attraktiv kollektivtrafik – är användarvänlig med hög kvalitet
Effektiv kollektivtrafik – är hållbar och samordnad
Funktionell kollektivtrafik – stödjer regional och lokal utveckling
Tillgänglig kollektivtrafik – erbjuder goda resmöjligheter

Delmål och mått för verksamhetsåret inom respektive funktionsmål:
Attraktiv kollektivtrafik
En kollektivtrafik som är användarvänlig med hög kvalitet
Mål:

 Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna i Sörmland ska öka.
 Kollektivtrafiksystemet ska hålla en god kvalitet, vara användarvänligt,
sammanhållet och samordnat.
 Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på enkelhet och bekvämlighet för
resenären.

Indikatorer:

Antal påstigande i allmän kollektivtrafik (tåg)
Prognos helår 2018: 3 100 000
Önskat läge 2019: 3 200 000
Önskat läge 2020: 3 300 000
Önskat läge 2021: 3 400 00
Antal påstigande i allmän kollektivtrafik (buss)
Prognos helår 2018 12 300 000
Önskat läge 2019: 12 600 000
Önskat läge 2020: 12 800 000
Önskat läge 2021: 13 000 000
Antal resor per invånare (tåg och buss)
Prognos helår 2018: 52,7
Önskat läge 2019: 53,7
Önskat läge 2020: 54,4
Önskat läge 2021: 54,8
Kundupplevd kvalitet, nöjdhet - se kvalitetsmål 1-4 på sidan 16.
Punktlighet – för tåg- och busstrafiken används olika mätmetoder, siffrorna är
därmed inte jämförbara.
Tåg (Källa: SJ) (+5 min)
Punktlighet jan-juli 2018: 87 % (Svealandsbanan), 89 % (Sörmlandspilen) , 93 %
(Nyköpingsbanan) och 94 % (UVEN)
Önskat läge 2019: 92 %
Önskat läge 2020: 95 %
Önskat läge 2021: 95 %
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Buss (-1/+3 min)
Punktlighet nuläge: 78.5 % (2017)
Önskat läge 2019: 80 %
Önskat läge 2020: 82 %
Önskat läge 2021: 85 %

Effektiv kollektivtrafik
En kollektivtrafik som är hållbar och samordnad
Mål:

 Kollektivtrafiken ska planeras och utföras för ökad
kostnadseffektivitet.
 Kollektivtrafiken ska planeras och utformas så att
energieffektiviteten ökar och att miljöpåverkan genom emissioner
och buller minskar.

Indikatorer:

Beläggning tåg (mäts senare)
Beläggning Buss
Nuläge: 8.6
Önskat läge 2019: 8.9
Önskat läge 2020: 9.1
Önskat läge 2021: 9.4
Samordningsvinst i procent och kronor (servicetrafik)
Utfall 2017: 21.8 %
Önskat läge 2019: 23 %
Önskat läge 2020: 25 %
Önskat läge 2021:26 %
Nettokostnad per invånare
(enbart busstrafik - upphandlingseffekt påverkar)
Prognos helår 2018: 1160 kr
Önskat läge 2019: 1186 kr
Önskat läge 2020: 1256 kr
Önskat läge 2021: 1353 kr
Nettokostnad per personkilometer
(enbart busstrafik - upphandlingseffekt påverkar)
Prognos helår 2018: 2.47 kr
Önskat läge 2019: 2.47 kr
Önskat läge 2020: 2.59 kr
Önskat läge 2021: 2.78 kr
Kostnadstäckning (enbart busstrafik - upphandlingseffekt påverkar).
Prognos helår 2018: 34 %
Önskat läge 2019: 33 %
Önskat läge 2020: 32 %
Önskat läge 2021: 30 %
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Förnybara drivmedel, km (enbart busstrafik)
Nuläge: 99.1 %
Önskat läge 2019: 99.2 %
Önskat läge 2020: 99.5 %
Önskat läge 2021: 100 %
Förnybara drivmedel, km (särskild kollektivtrafik)
Nuläge: 88 %
Önskat läge 2019: 90 %
Önskat läge 2020: 95 %
Önskat läge 2021: 100 %
Energianvändning (enbart busstrafik)
Nuläge: 3.6 kWh/fordonskm
Önskat läge 2019: 3.4 kWh/fordonskm
Önskat läge 2020: 3.0 kWh/fordonskm
Önskat läge 2021: 2.8 kWh/fordonskm

Funktionell kollektivtrafik
En kollektivtrafik som stödjer regional och lokal utveckling
Mål:

 Kollektivtrafiken ska utvecklas för att stödja regionens täthet och flerkärnighet
samt stärka förutsättningarna för en sammanhållen och utvidgad
arbetsmarknadsregion.
 Kollektivtrafiken ska utvecklas med tydligare kopplingar till starka
tillväxtregioner och regionala nodstäder.
 Kollektivtrafiken ska vara ett verktyg för en positiv utveckling i länets kommuner
genom att öka tillgängligheten till regionala arbetsmarknader.
 Kollektivtrafiken ska utvecklas för att underlätta utveckling av attraktiva städer
och hållbara lokala trafiksystem med större andel gång, cykel och kollektivtrafik.

Indikatorer:

Marknadsandel i starka stråk
Nuläge (2014): 24 % totalt i starka stråk
Önskat läge 2020: 30 % totalt i starka stråk
Ny mätning planeras att göras under 2019
Resmöjligheter mellan Sörmland och regionens tillväxtområden och nodstäder
Metodutveckling pågår, förväntas vara klar under 2018.
Resmöjligheter till närmaste kommuncenter
Metodutveckling pågår, förväntas vara klar under 2018.

Tillgänglig kollektivtrafik
En kollektivtrafik som erbjuder goda resmöjligheter
Mål:

Kollektivtrafiken ska ge alla invånare och besökande i Sörmland ökad tillgänglighet
och rörlighet.
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Indikatorer:

Utbudskilometer per invånare
Nuläge: Kompletteras när tågstatistiken kommer
Önskat läge 2019: kompletteras
Önskat läge 2020: kompletteras
Önskat läge 2021: kompletteras
Fordon, andel tillgänglighetsanpassade
Nuläge: 98 %
Önskat läge 2019: 98 %
Önskat läge 2020: 99 %
Önskat läge 2021: 100 %
Bytespunkter, andel tillgänglighetsanpassade
Samtliga regionala buss- och tåglinjer ska vara fullt tillgängliga vid sina stationer och
hållplatser i Eskilstuna, Strängnäs, Läggesta, Gnesta, Flen, Katrineholm, Vingåker,
Vagnhärad, Nyköping, Trosa, Sparreholm och Malmköping senast år 2025.
Samtliga tätortslinjer som har ett trafikutbud motsvarande minst 10 dubbelturer
per dag ha tillgänglighetsanpassade hållplatser senast år 2022.
I stadstrafiken ska minst 75 % av hållplatserna på linje 1-6 i Eskilstuna, linje 1 i
Katrineholm, linje 1-3 i Strängnäs och linje 1-3 i Nyköping vara
tillgänglighetsanpassade senast år 2020.

Målområde 2: Kvalitetsmål
Mål 1

Kundnöjdheten inom den allmänna kollektivtrafiken har ökat
till 68 procent år 2021.

Delmål

2019: 64 procent

Kommentar

Kundernas nöjdhet med den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland uppgick hösten
2017 till 60 procent och våren 2018 till 64 procent. Nästa mätning genomförs under
hösten 2018. Motsvarande mått för riket via Kollektivtrafikbarometern (KOLBAR) var
2017 58 procent.

Vision

Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt
mätningens definition.

2020: 66 procent

2021: 68 procent

Mål 2

Allmänhetens nöjdhet inom den allmänna kollektivtrafiken
har ökat till 57 procent år 2021.

Delmål

2019: 53 procent

Kommentar

Allmänhetens nöjdhet inom den allmänna kollektivtrafiken i Sörmland år 2017 var 49
procent. Nästa mätning genomförs under hösten 2018. Motsvarande mått för riket
via Kollektivtrafikbarometern (KOLBAR) var 51 procent.

Vision

Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt
mätningens definition.

2020: 55 procent

2021: 57 procent
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Mål 3

Kundnöjdheten inom Serviceresor har värdet 4,6 av högst 5 möjliga
år 2021.

Delmål

2019: Värde 4,4

Kommentar

Kundnöjdheten inom Serviceresor hade värde 4,17 (83 %) år 2017. Motsvarande
mått för riket via barometern för anropsstyrd trafik (ANBARO) uppgick till 92
procents nöjdhet med resan.

Vision

Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt
mätningens definition.

Mål 4

Kundnöjdheten inom bokning av resor har värdet 4,7 av 5 år 2021.

Delmål

2019: Värde 4,5

Kommentar

Kundnöjdheten inom bokning av resor hade värde 4,28 (86 %) år 2017. Motsvarande
mått för riket via barometern för anropsstyrd trafik (ANBARO) uppgick till 86
procents nöjdhet med bokningen.

Vision

Visionen är att ha högsta nöjdhet i Sverige och att ingen ska vara missnöjd enligt
mätningens definition.

Mål 5

Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) uppgår till 80 år 2021.

Delmål

2019: HME 80

Kommentar

HME för 2017 var 80. I maj 2018 var HME 77. HME-mätningar genomförs vid två
tillfällen per år. Landstinget Sörmland har 77 som mål för 2019.

Vision

Visionen är att ha högst HME i Sverige.

2020: Värde 4,5

2020: Värde 4,6

2020: HME 80

2021: Värde 4,6

2021: Värde 4,7

2021: HME 80

Målområde 3: Finansiella mål
Enligt kommunallagen2 ska kommuner och därmed också kommunalförbund ange ekonomiska mål
och riktlinjer för sin verksamhet som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Myndighetens utgångspunkt är att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en trygghet för
medlemmarna.

God ekonomisk hushållning

2

Mål 1

Årets resultat ska vara positivt.

Mål 2

Verksamheten ska bedrivas inom den beslutade budgeten.

Mål 3

Kassalikviditeten ska överstiga 100 procent.

8 kapitel 5 § Kommunallagen
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VERKSAMHETEN UR OLIKA PERSPEKTIV
FÖR PERIODEN 2019 (2020-2021)
Medborgarperspektivet
Medborgarperspektivet speglar resenärernas och medborgarnas behov och önskemål. Våra
informationskanaler, försäljningskanaler och uppföljning av våra trafikavtal är några verktyg för att
tillgodose dessa behov. Här ryms också relationen till våra trafikbolag för att säkerställa att de
tjänster vi erbjuder ger största nytta för resenärerna.

Målmodell med aktiviteter 2019-2021 för medborgarperspektivet.

Vår verksamhet ska präglas av öppenhet och transparens. Invånare och resenärer ska uppleva att det
är enkelt att ha insyn i verksamheten och förstå hur de kan påverka. De ska uppleva att det är lätt att
få information om kollektivtrafiken, att våra tjänster är enkla att använda, att det är lätt att kontakta
oss och att de får ett gott bemötande.
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla och allas lika värde ska genomsyra samtliga möten med
våra resenärer och invånare. Ansvaret för tillgänglighetsfrågor i länet är fördelat på flera olika parter.
Myndigheten har en roll när det gäller samordning av dessa frågor och samverkan med berörda
aktörer. För att anpassa gångvägar, hållplatser och terminaler samverkar vi med kommuner och
Trafikverket.
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Aktiviteter under perioden
Kunskap om resenärerna
För att kunna möta nuvarande och presumtiva resenärers behov av resande behöver vi fortsätta
skaffa oss kunskap om vad resenärer och invånare efterfrågar. Genom olika metoder för
undersökningar ska vi få en fördjupad kunskap om resenärernas behov och drivkrafter för att sedan
matcha dessa mot våra tjänsteerbjudanden.
Varumärkesarbete är ett av flera systematiska verktyg för att göra verksamheten mer kunddriven.
Att utveckla varumärket är helt enkelt en del av att utveckla verksamheten. För att lyckas med det
behöver hela organisationen förstå nyttan och värdet av varumärkesarbetet. Under perioden
kommer vi därför att fokusera på att skapa intern förståelse och insikt om hur alla medarbetare
bidrar till varumärket Sörmlandstrafiken.
Dessutom kommer vi att aktivt söka upp och föra dialog med företag, organisationer och invånare för
att skaffa oss kunskap om målgrupperna och på så sätt hitta erbjudanden och tjänster som är
relevanta och attraktiva för dem.
Det ska vara lätt att göra kloka val
Nya resenärer får vi främst genom att fortsätta utveckla trafiken till att bli så attraktiv som möjligt. En
utmaning är att nå de resenärer som idag väljer bilen framför kollektivt resande. Vi behöver få
kunskap om vilka faktorer som påverkar målgruppens transportval. Utifrån det kan vi arbeta med
olika metoder för att göra kollektivtrafiken attraktiv för denna målgrupp.
Ett stärkt ambassadörskap
En annan primär målgrupp är befintliga resenärer. De är de bästa ambassadörerna som
rekommenderar våra tjänster till andra. Därför behöver vi också utveckla och förfina våra tjänster
efter deras behov och önskemål. Insatser för att stärka ambassadörskapet kan behöva göras under
perioden.
Punktligare trafik med smidigare biljettköp
Punktlig trafik handlar inte bara om väglag, framkomlighet och driftsäkerhet. Det är också viktigt att
resenärerna kan kliva ombord snabbt och smidigt. Det ställer stora krav på biljettsystemet och
informationen till resenärerna. Under perioden kommer vi därför fortsätta arbetet med att få fler
resenärer att förköpa sina biljetter i våra digitala kanaler. Vi kommer även att utveckla funktioner och
biljettsortiment i köpkanalerna så att både appen och Mina sidor upplevs som smidiga och attraktiva.
Enkelhet och tillgänglighet är två centrala begrepp för kommunikations- och försäljningsarbetet de
kommande åren. Därför kommer vi under perioden också börja projektera för en ny, helt
tillgänglighetsanpassad webbplats som lever upp till de senaste kraven på användarvänlighet och
design.
Servicecenter Sörmland ska hålla en hög servicenivå
Servicecenter Sörmlands verksamhet ska kännetecknas av hög servicekänsla, tillgänglighet och ett
professionellt bemötande för att få nöjda kunder. Målen följs upp genom dagliga
kundundersökningar samt genom statistik från inkommande kundsynpunkter. 80 procent av
samtalen ska besvaras inom 60 sekunder och 99 procent av alla samtal ska besvaras inom 120
sekunder. Ytterligare servicenivå för att möta kundernas behov är att kundsynpunkter ska besvaras
med ett första personligt svar inom två arbetsdagar.
Servicecenter Sörmland har fått ett förändrat uppdrag sedan starten 2016 och organisationen har
också förändrats. Under perioden är vår avsikt att följa upp förändringar i uppdrag och organisation,
samt föreslå åtgärder för att nå ett än mer effektivt servicecenter.
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Utveckling av ledarskap, användarsystem och kundkanaler
Servicecenter Sörmland kommer fortsatt att fokusera på intern kvalitetskontroll, coachande
ledarskap och måluppfyllelse av servicenivåerna. Medarbetare i Servicecenter ska ha en god
kompetens för att utföra verksamhetens uppdrag. Introduktion och utbildning är därför viktiga
faktorer som ger medarbetare goda förutsättningar i sitt arbete, framförallt vid nyrekrytering. Vidare
ska Servicecenter Sörmland sträva efter att utveckla interna användarsystem, få fler kunder att
använda appen för serviceresor samt se över vilka digitala kanaler som verksamheten ska finnas
tillgänglig i.
Movingo Kundservices verksamhet kommer under perioden fortsatt att följas upp för att säkerställa
att fastställda servicenivåer uppfylls. Under sommaren 2018 utökades verksamhetens
arbetsuppgifter i form av teknisk support när Movingo började säljas i egna försäljningskanaler och
mellan 2019-2021 kan fler arbetsuppgifter bli aktuellt för Movingo Kundservice beroende på hur
produkten utvecklas.
Försäljningsstället Station 360 behöver moderniseras
Myndigheten har ett eget försäljningsställe, Station360 i Eskilstuna, som också fungerar som
informationspunkt till resenärer i allt högre grad. Butiken är traditionellt utformad och här ser vi att
en modernisering behövs för att möta det allt större informationsbehovet. Vi kommer se över vilka
möjligheter som finns för denna typ av modernisering. Butiken arbetar allt mer med hjälp till
självhjälp genom att guida invånare i användning av och köp i de digitala kanalerna. Vi ser också
tendenser till förändrade resvanor där allt fler väljer att resa med tåg i stället för flyg – en konsekvens
av en ökad medvetenhet kring hållbart resande. Det är därför sannolikt att vi under perioden
kommer att behöva vara mer aktiva i att guida resenärer i frågor om internationellt resande med tåg.
Det kan eventuellt komma att bli aktuellt att som ombud sälja den typen av resor.
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Verksamhetsperspektivet
Den regionala kollektivtrafiken ska ge invånarna tillgänglighet till arbete, studier och
fritidsaktiviteter. Det samlade trafikutbudet består av tågtrafik, landsbygds- och stadstrafik med
buss, anropsstyrd trafik, allmän och särskild kollektivtrafik samt skärgårdstrafik.

Målmodell med aktiviteter 2019-2021 för verksamhetsperspektivet.

Aktiviteter under perioden
Allt starkare samverkan
Vårt styrdokument ”Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram” pekar ut mål och inriktningar för
den regionala kollektivtrafiken fram till år 2030. Programmet fokuserar i stor utsträckning på hur
kollektivtrafiken kan vara ett verktyg för regional utveckling. Det visar också på en starkare koppling
mellan kollektivtrafiken och de regionala och lokala utvecklingsmålen. Programmet betonar att det
behövs en starkare samverkan mellan myndigheten och andra aktörer i arbetet med att utveckla
kollektivtrafiken. En viktig del är storregional samverkan kring tåg, dels genom Mälardalens trafik AB,
dels genom vårt arbete i Mälardalsrådets samarbetsforum ”En Bättre Sits”, med en storregional
trafikutvecklingsprocess.
Bättre tågutbud men fortsatta risker med kapacitetsbrist
Under planperioden fortsätter utvecklingen av den regionala tågtrafiken, Ny Trafik 2017. Från år
2019 levereras våra nya järnvägsfordon vilket gör det möjligt att förbättra trafikutbudet ytterligare.
Samtidigt utgör kapacitetsbristen på järnvägen och Trafikverkets prioriteringskriterier en hög risk i
vårt arbete för en attraktiv trafik med regionaltåg. Dessa risker behöver vi påtala tydligt och frekvent
i storregionala och nationella forum. Målet i dessa samtal är då att initiera en översyn av
tilldelningsprocessen för tåglägen samt att det beslutas om ökade medel för underhåll och
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investeringar. Förändringar är nödvändiga för att regionaltågen ska få bra förutsättningar i
tilldelningen av kapacitet och för full nytta av Ostlänken.
I början av 2019 tar kommuner och övriga ansvariga organisationer politiska beslut om utvecklingen
av tågtrafiken på medellång sikt, det vill säga för perioden från 2022, även benämnd Etapp 2.
Beslutet kring Etapp 2 är omfattande och innefattar bland annat frågor om trafikutbud, fordon och
affärsmodell i de framtida trafikavtalen. Allt arbete kopplat till den regionala tågtrafiken sker i
samverkan mellan kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland,
Örebro och Västmanland under ledning av Mälardalstrafik. Mälardalstrafiks praktiska arbete med
upphandling av ny tågtrafik inleds efter att besluten kring etapp 2 tagits i alla berörda län.
I början av 2019 intensifieras arbetet med en uppdaterad systemanalys inom ramen för det
transportpolitiska samarbetet En Bättre Sits, som berör sju län. För att komma väl förberedda till
arbetet deltar vi även i ett internt arbete i Sörmland för att identifiera länets samlande behov.
Tätare busstrafik på pendlingssträckorna
Den regionala busstrafiken ska få snabbare förbindelser och tätare trafik i de stråk där många har
behov av att resa. En viktig del är att integrera länets busstrafiksystem med tågtrafiken för att säkra
pendlingen till tillväxtorter i grannlänen. Där prioriterar vi framförallt Stockholmsregionen,
Västerås/Eskilstuna och Norrköping/Linköping. De kommande åren kommer vi att arbeta mer
intensivt med att samordna den allmänna, linjelagda trafiken med den särskilda, anropsstyrda
kollektivtrafiken.
En mer tillgänglig kollektivtrafik för alla
De senaste åren har vi på många olika sätt gjort kollektivtrafiken mer tillgänglig för människor med
funktionsvariation, inte minst genom att införa nya tekniska system. Under planperioden vill vi
samverka ännu mer med länets kommuner och Trafikverket för att utveckla en mer tillgänglig trafik
och infrastruktur.
Andra strategier för att nå målen inom trafikförsörjningsperspektivet är:
- att starkare koppla samman planering av kollektivtrafik och bebyggelse,
- att differentiera trafikutbudet och prioritera resurser till stomstråk och strategiska
målpunkter,
- att etablera avtalsformer som bidrar till ökat resande och nöjdare resenärer samt
- att stimulera aktörer att etablera trafik på rent kommersiell basis.
Nya avtal ger förändrade arbetssätt
Under planperioden upphandlar och inför vi också nya busstrafikavtal för hela Sörmland. Först ut är
avtalen för områdena södra och västra Sörmland med trafikstart i augusti 2019. Därefter följer
trafikstart för område norra Sörmland i december 2020 och östra Sörmland i december 2021. Detta
arbete kommer att prägla planperioden i stor utsträckning och lägga grunden för myndighetens
arbete de kommande tio åren.
I de nya avtalen om busstrafik finns krav på myndigheten kring såväl samverkan som trafikplanering
och avtalsförvaltning. För att kunna möta upp kraven behöver myndighetens organisation anpassas.
Vi behöver göra en stor arbetsinsats för att kunna genomföra uppstartsarbetet och övergången
mellan gamla och nya trafikavtal, utan att trafiken eller resenärerna påverkas negativt.
Vi tar över Nyköpings kommuns trafikplanering av skolskjuts
Under samma period kommer vi även upphandla och påbörja nya avtal för serviceresor, skolskjuts
och skärgårdstrafik. Under 2018 har vi tecknat ett nytt avtal för skolskjuts och vissa övriga resor i
Nyköping. Myndigheten har även fått i uppdrag av Nyköpings kommun att planera denna trafik.
Myndighetens organisation och arbetssätt behöver av den anledningen anpassas för att hantera
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detta nya uppdrag. Att myndigheten hanterar flera olika typer av avtal ger ytterligare möjligheter att
samordna så väl den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken. Det förefaller under planperioden
inte aktuellt att myndigheten utökar verksamheten med frågor om myndighetsutövning.
Programmet ”Trafik 2019-2021” leder upphandlingsarbetet
Upphandlingsarbetet som beskrivs ovan bedrivs inom program Trafik 2019-2021 för att säkerställa
den fortsatta trafiken med önskad måluppfyllelse. Programmet ska leda till att Sörmlands
medborgare kan leva, växa och verka genom goda resmöjligheter med resor i ett modernt
kollektivtrafiksystem. Programmet ska även utforma en kollektivtrafik i Sörmland som upplevs som
mycket väl anpassad till kunders behov samt samordnad och modern. Trafiken ska vara planerad och
utformad så att miljöpåverkan minskar och energieffektiviteten ökar.
Fortsatt bra möjligheter att samordna busstrafiken
Myndighetens uppdrag att samordna och upphandla trafik i länet gör att vi även fortsatt kan ta ett
helhetsgrepp om den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Det gäller både hur trafiken
utformas och hur de olika kringtjänsterna som bokning, kundtjänst, avtalsuppföljning och
betallösningar fungerar. I vårt arbete med att utreda länets och kommunernas kompletteringstrafik
kommer vi även göra en översyn av den allmänna anropstyrda kollektivtrafiken. Det kommer att
skapa förutsättningar för ökad beläggningsgrad ombord på fordonen genom att vi samordnar bättre
och trafikerar lågt belagda turer med mindre fordon.
Fortsatt strukturerad avtalsuppföljning
För att säkerställa att alla parter följer avtalen och levererar utlovad kvalitet genomför vi ett
strukturerat och riktat arbete med löpande avtalsuppföljning och kommer att fortsätta så under
perioden. Dessutom kommer en större utbildningsinsats att bli aktuell inom den särskilda
kollektivtrafiken under 2020 och 2021. Då är det fem år sedan de första förarcertifieringarna
genomfördes och dags för en ny certifiering.
Andelen förnybara drivmedel ska öka
Samtliga fordon i Sörmlands buss- och serviceresetrafik drivs med förnybara drivmedel. I dagsläget
drivs inte alla fordon inom skolskjuts och skärgårdstrafiken av förnybara drivmedel. Myndigheten har
och kommer så fortsatt att ställa krav på förnybara drivmedel i skolskjutsavtalen. I kommande
trafikavtal för buss har högre buller- och miljökrav ställts för stadstrafiken. Hittills är tolv eldrivna
bussar i drift i Sörmland och de tecknade avtalen i södra och västra Sörmland kommer innebära att
stadstrafiken i Nyköping, Katrineholm och Flen kommer drivas till hundra procent på el.
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Resursperspektivet
Resursperspektivet säkerställer att vi använder våra resurser på ett effektivt och ändamålsenligt
sätt. Perspektivet är indelat i delområden som kan ses som verksamhetens viktigaste
produktionsresurser. Här beskriver vi vårt arbete med personal och kompetens, fastigheter och IT
samt vårt ekonomiska läge och förväntad utveckling.

Personal

Verksamhetsområdet för regional utveckling är en levande och lärande organisation med målet att
skapa en attraktiv region för hållbar tillväxt och utveckling. Våra ledstjärnor är att ha kunden och
medborgaren i centrum, att inta en strategisk ledning, ta tydligt ansvar för uppdraget och skapa en
effektiv organisation.
Vårt arbete kännetecknas av stolthet och engagemang över att bidra till samhällsutvecklingen. Våra
medarbetare och ledare är vår främsta tillgång för att verksamheten ska nå resultat och utvecklas i
rätt riktning. Därför är vi en arbetsgivare som ständigt verkar för att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss är vi måna om varandra, vi har roligt
på arbetet och vi har en sund balans mellan arbete och privatliv. Vi är lyhörda och visar medkänsla
med varandra. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och må bra.

Verksamhetsaktiviteter under perioden
2019 går vi in i Region Sörmland med oförändrad verksamhet men med ny organisation. Inriktningen
är att fortsätta arbeta med de värden som gör oss till en attraktiv arbetsgivare då vi tror på att det
ger de bästa förutsättningarna att hålla medborgar- och samhällsnyttofokus.
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Målarbete
Utifrån satta mål ska prioriterat fokus på uppföljning ske samt en tydlig koppling till de individuella
målen.

Arbete mot diskriminering
Planen för lika rättigheter och möjligheter med tillhörande aktivitetsplan följs upp och revideras varje
år.

Säkrad kompetensförsörjning
Ledningen ska löpande se över det samlade kompetensförsörjningsbehovet för att kunna arbeta
strategiskt i frågan. Målet är att verksamheten har den kompetens och den medarbetarvolym den
behöver för att uppnå verksamhetens mål.

Hållbar arbetsmiljö
Våra medarbetare ska trivas och må bra. Det är viktigt att hålla i det systematiska arbetsmiljöarbetet
och ha närvarande chefer som följer upp detta. Våra arbetstidsavtal ska bidra till god hälsa och
motiverade och engagerade medarbetare. Vi ska komma överens om vilka principer som ska gälla för
arbete och tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid samt arbete utanför arbetsplatsen. Vi ska följa
upp sjukfrånvaro, frisknärvaro och genomföra flextidsavstämningar.

Gemensamma utbildningar
Förutom återkommande lagstadgade eller andra obligatoriska utbildningar prioriteras andra
gemensamma utbildningsinsatser i syfte att lära känna varandra och ge bra förutsättningar för
samverkan och tvärfunktionella arbetssätt.

Intern samverkan, attraktiv arbetsgivare och trygga medarbetare
Vi kommer att arbeta för en god intern samverkan i hur vi arbetar tillsammans, i våra enhets- och
avdelningsmöten, i avstämningar respektive samtal chef och medarbetare samt i vår fackliga
samverkan. Vi kommer fortsätta med öppna inbjudningar till frukostmöten oavsett arbetsort samt
verksamhetsdagar i att brett samla medarbetare.
Att vara en attraktiv arbetsgivare kräver engagemang och förståelse för vad medarbetarna ser hos
oss. Vad gör att medarbetarna rekommenderar oss? Vad är att vara en attraktiv arbetsgivare? Bygg
vidare på varumärket.
Vi tror på ett starkt medbestämmande och ett tydligt medarbetarskap där ansvaret för uppdraget
och tryggheten i att agera är värden som ska känneteckna arbetet.
Särskilda aktiviteter kommer även att genomföras inom följande områden:







Attraktiv arbetsgivare
Professionella och lyhörda ledare
Hållbar arbetsmiljö
Aktivt medarbetarskap
Säkrad kompetensförsörjning

Fastigheter/verksamhetslokaler
Sedan 2015 har myndigheten en fastighetsplan som gör det möjligt att förvalta våra fastigheter på
systematiskt och långsiktigt sätt. Planen beskriver behoven av åtgärder på 10 års sikt och ger en bra
bild över vilka åtgärder som genomförs årligen, vissa även med allvarlighetsgrad. De största
utmaningarna de närmsta åren blir ventilationssystemen, kompressorer samt asfalttak som behöver
bytas. Flera brister, men också energibesparande åtgärder har identifierats. På grund av kraven i de
nya trafikavtalen och utvecklingen av kollektivtrafiken finns behov av att se över depåernas funktion,
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storlek och framtida kapacitet för en fortsatt utveckling av trafiken. Inom de kommande åren ska
energiförsörjningen ses över om möjligheten att bli självförsörjande på el med hjälp av solpaneler.

IT
Under denna budgetperiod ska vi öka automatiseringen inom och mellan de system vi använder.
Målet är att frigöra personella resurser och minska felmarginalen när data överförs manuellt.
Vi ska också fortsätta att sträva efter moderna webblösningar, försäljningskanaler och
realtidsinformation. Bland annat ska vi införa nya betalsätt både på webben och i bussarna, så som
Swish och kontaktlösa betalstandarden EMV). Vi ska också utveckla och förtydliga säljflödet och ge
resenärer bättre tillgång till realtidsinformation på hållplatserna och i bussarna.
Vi ska även fortsätta arbetet med de mobila biljetterna så att de kan valideras i en maskin ombord på
bussarna, till skillnad från idag när resenären visar upp sin mobila biljett för chauffören. Maskinell
validering är viktig att säkra intäkter och resandestatistik inom Sörmland men också i övriga
Mälardalen med tanke på vårt Movingosamarbete.
Vi ska också modernisera vårt radiokommunikationssystem för busstrafik i länet och under perioden
påbörjar vi arbetet med att införa systemet RAKEL.

Ekonomi
Under 2019 fortsätter arbetet för en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.
Huvudverksamheten, tillika huvudkostnaden vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, är trafik som
står för merparten av myndighetens kostnader i budget för 2019. Som stöd för denna finns
infrastruktur, bland annat i form av depåer, samt teknik, försäljningskanaler och medarbetare.
En förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och
kostnader är i balans, inklusive de konsekvenser för driften som kommer av investeringar och
långsiktiga åtaganden. Att utnyttja resurserna effektivt och ha en god ekonomistyrning ger en stabil
ekonomi.

Ekonomiskt läge 2017 och 2018
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet arbetar för att säkerställa en långsiktig stabil ekonomi och en
trygghet för medlemmarna, med stöd av de finansiella målen. Det ekonomiska utfallet för 2017
visade på en budget i positiv balans. Myndighetens medlemmar har betalat 637 875 tkr i
medlemsbidrag under året, vilket var 12 631 tkr lägre än budgeterat.
Den ekonomiska prognosen visar på helår ett positivt resultat på +20 663 tkr jämfört med budget
2018. Detta efter delårsbokslut januari-augusti 2018 och givet nuvarande trafikbeställning. Den
positiva avvikelsen beror främst på en högre intäktsprognos för den allmänna kollektivtrafiken, tack
vare ett ökat antal resor och en lägre prognos för tågtrafikkostnader. Detta motverkas till viss del av
en högre indexutveckling än budgeterat för den särskilda kollektivtrafiken.
Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse är den samlade bedömningen att Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet i stora delar uppfyller sina mål.
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Förväntad utveckling och risker under perioden
Kostnadsrelationen mellan huvudverksamhet och sidoverksamhet förväntas i allt väsentligt kvarstå.
Fastställd budget 2019 och plan för 2020-21 ska göra det möjligt att bedriva en förvaltnings- och
trafikrelaterad verksamhet som motsvarar nuvarande ambitionsnivå och nu kända förutsättningar.
En uppräkning har gjorts vad gäller myndighetens uppskattade kostnader för förvaltning och
trafikrelaterade nettokostnader. Detta för att kunna bedriva en verksamhet som motsvarar de
medlemmarnas förväntningar. Det gäller främst förslag till ökade kostnader för tekniska system
kopplade till digitalisering.
I maj fastställdes myndighetens länsgemensamma kostnader, förvaltningskostnader och
trafikrelaterade nettokostnader för den allmänna kollektivtrafiken, samt administrativa kostnader för
den särskilda kollektivtrafiken. De länsgemensamma kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken
skatteväxlas från och med 2019 i och med regionbildningen. Från och med 2019 kommer Region
Sörmland dessutom att fakturera kommunerna en årlig fast summa för administrationskostnader
inom den särskilda kollektivtrafiken. Kostnaden kommer att fördelas mellan kommunerna utifrån en
rörlig fördelningsnyckel som baseras på utfall av resande samt trafikkostnader.
Trafikkostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken justeras utifrån budgeterad indexuppräkning
samt utifrån varje medlems senaste trafikbeställning. Inför 2019 har ett par medlemmar beställt viss
utökning av sin trafik men i mångt och mycket är trafikproduktionen i linje med föregående år. Under
2019 startar det nya trafikavtalet för busstrafik i södra och västra Sörmland med Nobina som fortsatt
leverantör. Det nya avtalet innebär en lägre trafikkostnad för i stort sett alla berörda medlemmar.
Avtalet är till större del än tidigare incitamentsbaserat, vilket betyder att ersättningen till
trafikföretagen beror på hur väl de levererar. Det medför att medlemmarna enbart kommer betala
en uppstartsersättning under 2019. Från och med 2020 budgeteras däremot en kostnad
motsvarande ett 80-procentigt incitamentsutfall. Kostnader fördelas ut på respektive medlem
utifrån andel trafikarbete i respektive avtal.
Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnader relaterade till länets tågtrafik och innefattar
kostnader till Mälardalstrafik, kostnader till Stockholms läns landsting (SLL) för Gnestapendeln samt
den kostnad som betalas till SJ eftersom resande med Sörmlandstrafikens periodkort tillåts inom
länet. Kostnaden är i enlighet med senaste information från Mälardalstrafik samt med de avtal vi har
med SLL och SJ. Mälardalstrafiks trafikkostnader förväntas öka de kommande åren i enligt med beslut
om utökad trafik. Förslaget till en höjd banavgift på Nyköpingsbanan samt ett eventuellt behov av
dubbla fordon på regionexpressen ger också en viss förväntad kostnadsökning. Kostnadsbilden
förändras för tågtrafiken 2018 och framåt i och med att Sörmland får tillgång till egna tågfordon,
genom de olika delprojekten inom ramen för Ny Trafik 2017. Däremot finns viss osäkerhet kring
kostnaderna, som alltid när det genomförs grundläggande förändringar. Att fler resenärer väljer tåg
framför buss medför också en risk för ökade kostnader i och med att myndigheten ersätter SJ för
varje påstigande med myndighetens egna periodkort.
Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken förväntas öka 2019 jämfört med föregående års
budget. Ökningen beror främst på att indexuppräkningen justerats räknats upp med 4 procent för
2019 -2021 , istället för tidigare 3 procent. Detta på grund av den höga indexutvecklingen under
innevarande år. Från och med 1 juli 2019 kommer kollektivtrafikmyndigheten dessutom att ansvara
för skolskjutsplanering för Nyköpings kommun, vilket också beaktats i denna budget. Inom
planperioden kommer vi även teckna nya avtal för trafik vilket kan komma att innebära en förändrad
ersättningsmodell. Därmed kan vi också förvänta oss förändrade kostnader. Detta tillsammans med
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en eventuell upphandlingseffekt har tagits hänsyn till i budgetarbetet genom att dessa
trafikkostnader från och med år 2021 är indexuppräknade med tio procent.
Personalkostnaden inklusive lönekostnaden är budgeterad utifrån organisationens förväntade behov
och omfattning.
Att myndighetens verksamhet ingår i Region Sörmland från och med 2019 2019 gör det svårt att
uppskatta eventuella ekonomiska konsekvenser. Därmed kan uppgifter i Verksamhetsplan och
budget 2019 (2020-21) komma att förändras.

Finansiering av verksamheten
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet finansernas av medlemsavgifter för allmän
kollektivtrafik, medlemsavgifter för särskild kollektivtrafik, biljettintäkter, skolkortsintäkter samt
övriga intäkter såsom reklamintäkter. Från och med oktober 2017 får myndigheten även intäkter från
Movingo. Intäkterna fördelas i så stor utsträckning som möjligt efter faktiskt resande i den lokala
busstrafiken hos respektive kommun.
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EKONOMISKA TABELLER
Budgetsammanställning - driftredovisning totalt
Driftsredovisning, exl LTS

Budget
2018

DÅR2
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Avvikelse
budget fg år

Intäkter från medborgarna

107 418

119 621

113 464

115 723

118 026

6 046

Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik

106 877
53 331
53 546

108 650
53 975
54 675

112 933
56 012
56 921

115 192
57 132
58 059

117 495
58 275
59 220

6 056
2 681
3 375

541
531
10

10 971
531

531
531

531
531

531
531

-10

Intäkter från medlemmarna
Medlemsavgifter
Skolkort/elevkort

752 172
699 188
52 984

752 055
699 188
52 867

775 667
719 990
55 677

835 593
779 540
56 053

906 797
850 365
56 432

23 496
20 803
2 693

Summa intäkter

859 590

871 676

889 131

951 315

1 024 823

29 542

Förvaltningskostnader
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter
Övrigt kontorsrelaterat

61 856
46 123
6 432
9 301

58 437
45 095
5 404
7 938

63 111
48 075
5 043
9 992

64 866
49 883
4 947
10 035

65 661
51 054
4 341
10 266

-1 255
-1 952
1 388
-692

Trafikrelaterade nettokostnader
Tekniska system
Försäljningskostnader
Infrastrukturkostnader (depåer mm)
Övrigt trafikrelaterat (stationsavgifter)

22 437
12 751
8 441
-46
1 290

24 578
14 325
8 297
842
1 113

23 538
15 598
7 338
-597
1 200

25 347
17 730
7 489
-1 100
1 228

24 809
17 712
7 644
-1 803
1 256

-1 101
-2 846
1 103
551
90

Trafikkostnader
Landsbygd buss
Stadstrafik
Viten - busstrafik
Tåg
Viten - tågtrafik
Anropsstyrd trafik
Serviceresor
- varav skolskjutsavtal Nyköping
Riksfärdtjänst
Viten särskild kollektivtrafik

775 297
328 215
182 466

808 414
326 268
190 163

874 340
343 578
198 646

947 987
357 741
219 714

-33 116
1 947
-7 696

147 043

767 997
329 519
184 259
-2 936
140 658

158 342

178 951

202 249

-11 299

1 272
112 791

1 416
112 201

3 510

3 268
-388

1 423
122 808
5 931
3 479

1 467
134 518
13 237
3 942

1 514
149 075
13 634
4 060

-151
-10 016
-5 931
31

Summa kostnader

859 590

851 012

889 131

951 315

1 024 823

-29 541

20 663

1

1

1

Intäkter (tkr)

Övriga intäkter
Reklamintäkter
Provisioner

-10

Kostnader (tkr)

Periodens resultat

1
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Driftsredovisning - allmän kollektivtrafik
Allmänna kollektivtrafiken

Budget
2018

DÅR2
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Avvikelse
budget fg år

Intäkter från medborgarna

107 418

119 621

113 464

115 723

118 026

6 046

Biljettintäkter
Biljettintäkter landsbygd
Biljettintäkter stadstrafik

106 877
53 331
53 546

108 650
53 975
54 675

112 933
56 012
56 921

115 192
57 132
58 059

117 495
58 275
59 220

6 056
2 681
3 375

541
531
10

10 971
531

531
531

531
531

531
531

-10

Intäkter (tkr)

Övriga intäkter
Reklamintäkter
Provisioner

-10
10 440

Intäkter från medlemmarna
Medlemsavgifter
Skolkort/elevkort

614 889
561 905
52 984

614 772
561 905
52 867

625 583
569 906
55 677

671 384
615 331
56 053

727 459
671 027
56 432

10 694
8 001
2 693

Summa intäkter

722 307

734 393

739 047

787 107

845 486

16 740

Förvaltningskostnader
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter m.m.
Övrigt kontorsrelaterat

43 851
29 980
5 531
8 340

39 550
29 312
4 110
6 128

42 931
31 249
3 721
7 962

42 816
32 424
3 651
6 741

43 240
33 185
3 160
6 895

920
-1 269
1 810
378

Trafikrelaterade nettokostnader
Tekniska system
Försäljningskostnader
Infrastrukturkostnader (depåer mm)
Övrigt trafikrelaterat (stationsavgifter)

19 459
9 800
8 415
-46
1 290

21 762
11 539
8 267
842
1 113

19 920
11 999
7 318
-597
1 200

21 648
14 051
7 469
-1 100
1 228

21 028
13 951
7 623
-1 803
1 256

-461
-2 199
1 097
551
90

Trafikkostnader
Landsbygd buss
Stadstrafik
Tåg
Anropsstyrd trafik
Viten - busstrafik

658 996
328 215
182 466
147 043
1 272

652 916
329 519
184 259
140 658
1 416
-2 936

676 196
326 268
190 163
158 342
1 423

722 643
343 578
198 646
178 951
1 467

781 218
357 741
219 714
202 249
1 514

-17 200
1 947
-7 697
-11 299
-151

Summa kostnader

722 307

714 228

739 047

787 107

845 486

-16 740

1

1

1

Kostnader (tkr)

Periodens resultat

0

20 164
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Driftsredovisning – särskild kollektivtrafik
Särskilda kollektivtrafiken

Budget
2018

DÅR2
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Avvikelse
budget fg år

Intäkter från medlemmarna
Varav
Serviceresor
Riksfärdtjänst

137 283

137 283

150 085

164 209

179 338

12 802

133 773
3 510

133 773
3 510

146 606
3 479

160 267
3 942

175 278
4 060

12 833
-31

Summa intäkter

137 283

137 283

150 085

164 209

179 338

12 802

18 001
16 143
900
958

18 887
15 783
1 294
1 810

20 180
16 826
1 323
2 031

22 050
17 459
1 296
3 295

22 421
17 869
1 182
3 370

-2 179
-683
-423
-1 073

Trafikrelaterade nettokostnader
Tekniska system
Försäljningskostnader

2 980
2 951
29

2 816
2 786
30

3 618
3 598
20

3 699
3 679
20

3 782
3 761
21

-638
-647
9

Trafikkostnader
Serviceresor
-varav skolskjutsavtal Nyköping
Riksfärdtjänst
Viten

116 301
112 791

115 081
112 201

3 510

3 268
-388

132 218
122 808
5 931
3 479

151 697
134 518
13 237
3 942

166 769
149 075
13 634
4 060

-15 917
-10 017
5 931
31

Summa kostnader

137 283

136 784

150 084

164 209

179 338

-12 802

0

499

1

1

1

Intäkter (tkr)

Kostnader (tkr)
Förvaltningskostnader
Personalkostnader, intern personal
Arvoden inkl. konsulter m.m.
Övrigt kontorsrelaterat

Periodens resultat
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FÖRDELNING PER MEDLEM
Sörmlands kommuner och Landstinget Sörmland har ett gemensamt ansvar för länets kollektivtrafik.
Parterna har tillsammans och genom myndigheten åtagit sig att agera för att utveckla
kollektivtrafiken i länet som ett sammanhållet och integrerat trafiksystem. Inom detta gemensamma
åtagande har Landstinget ansvaret över länets regionala tågtrafik och den regionala
stombusstrafiken medan respektive kommun har ansvaret för den lokala trafiken. Myndigheten har
även upphandlat stora delar av den särskilda kollektivtrafiken i länet och har en samordnad
bokningscentral och kundservice för trafiken: Servicecenter Sörmland.
Fördelning per medlem
Totalt (tkr)

Budget
2018

DÅR2
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
Avvikelse
2021 budget fg år

Intäkter
Biljettintäkter - Landsbygdstrafik
Biljettintäkter - Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

160 402
53 331
53 546
52 984
541

172 488
53 975
54 675
52 867
531

169 141
56 012
56 921
55 677
531

171 775
57 132
58 059
56 053
531

174 458
58 275
59 220
56 432
531

8 739
2 681
3 375
2 693
-10

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

722 307
43 851
19 460
658 996

714 228
39 550
21 762
652 916

676 196

722 643

781 218

676 196

722 643

781 218

46 111
43 851
19 460
-17 199

328 215
182 466
147 043
1 272

329 519
184 259
140 658
1 416
-2 936

326 268
190 163
158 342
1 423

343 578
198 646
178 951
1 467

357 741
219 714
202 249
1 514

1 947
-7 697
-11 299
-151

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

561 905

541 740

507 054

550 868

606 760

54 850

Trafikkostnad serviceresor
- varav skolskjutsavtal Nyköping
Riksfärdtjänst
Trafikplaneringskostnad skolskjuts
Administrativa kostnader
Viten

112 791

112 201

3 510

3 268

122 808
5 931
3 479
1 500

134 518
13 237
3 942
1 535

149 075
13 634
4 060
1 570

20 982

21 703
-388

-10 016
5 931
31
-1 500
20 982

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

137 283

136 784

127 787

139 994

154 705

9 497

699 188

678 524

634 841

690 862

761 464

64 347

28 900

29 565

30 245

varav
Landsbygdstrafik
Stadstrafik
Tåg
Övrig trafik
Viten - busstrafik

Total nettokostnad
Administrativ kostnad utöver skatteväxling

Myndighetens verksamhet kommer från och med 1 januari 2019 gå in i Region Sörmland. Uppgifter i
Verksamhetsplan och budget 2019 (2020-21) kan i och med detta komma att förändras.
Myndighetens länsgemensamma kostnader, förvaltningskostnader och trafikrelaterade
nettokostnader för den allmänna kollektivtrafiken, samt administrativa kostnader för den särskilda
kollektivtrafiken fastställdes i maj. Myndighetens länsgemensamma kostnader avseende den
allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas från och med 2019 i och med regionbildningen och redovisas
därmed inte för kommande år. Från och med 2019 kommer Region Sörmland dessutom att fakturera
kommunerna en årlig fast summa för administrationskostnader inom den särskilda kollektivtrafiken.
Detta enligt en separat överenskommelse kring skatteväxling mellan landstinget och nuvarande
medlemmar. Kostnaden särredovisas i tabellen ovan och kommer att fördelas mellan kommunerna
utifrån en rörlig fördelningsnyckel som baseras på utfall av resande samt trafikkostnader.
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Allmän kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnaderna relaterad till länets tågtrafik och innefattar
kostnader till Mälardalstrafik, kostnader till Stockholms läns landsting (SLL) för Gnestapendeln samt
den kostnad som betalas till SJ då resande med Sörmlandstrafikens periodkort tillåts inom länet.
Kostnaden är budgeterad utifrån Mälardalstrafiks senaste budget för planperioden och de avtal
myndigheten har med SLL samt SJ.
Mälardalstrafiks trafikkostnader förväntas öka de kommande åren utifrån de beslutade
trafikökningarna i etapp 1. I och med att de nya tågen börjar levereras under 2019 förändras även
kostnadsbilden då kapitalkostnaderna för fordonen tillkommer. Däremot föreligger en viss osäkerhet
kostnadsmässigt som alltid när större förändringar genomförs. Då det även finns en risk för ökade
kostnader i och med höjd banavgift på Nyköpingsbanan enligt förslag i senaste JNB, samt ett
eventuellt behov av dubbla fordon på regionexpressen, har även en kostnadspost för detta lagts in i
budget. Att fler resenärer väljer tåg framför buss medför också en risk för ökade kostnader i och med
att myndigheten ersätter SJ för varje påstigande med myndighetens egna periodkort.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik och stadstrafik baseras på medlemmarnas senaste
trafikbeställningar för 2019. Kostnaderna är indexuppräknade med i genomsnitt 3 procent per år
under planperioden. Inför 2019 har ett par medlemmar beställt viss utökning av sin trafik men i
mångt och mycket är trafikproduktionen i linje med föregående år. Övriga år baseras på samma
produktion som under 2019.
I augusti 2019 startar de nya trafikavtalen avseende busstrafik i södra och västra Sörmland. De nya
trafikavtalen innebär en lägre trafikkostnad för alla berörda medlemmar. De nya avtalen innebär en
förändrad ersättningsmodell där trafikföretagen dels enbart får ersättning för tidtabellslagd tid och
dels där en större del av ersättningen utgörs av incitament. Under 2019 kommer enbart en
uppstartsersättning att erläggas men från och med 2020 budgeteras en kostnad motsvarande ett 80procentigt incitamentsutfall. Incitamentskostnader fördelas ut på respektive medlem utifrån andel
trafikarbete i respektive avtal.
Syftet med den nya ersättningsmodellen är att ta till vara på trafikföretagens kompetens och
uppmuntra till en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Rent konkret innebär den nya
ersättningsmodellen bland annat även att vi inte längre kan särskilja de kostnader vi betalar för
tomkörningar och därmed inte använda den historiska modellen som använts för att fördela
tomkörningar enligt andel trafikarbete. Vi har av den anledningen arbetat och analyserat olika
alternativ för fördelningsmodeller av tomkörningar till dess att ny ersättningsmodell råder i samtliga
trafikavtal 2022. Efter analys har det valts en modell innebärande att de medlemmar som har gamla
avtal (Landstinget, Strängnäs och Eskilstuna) initialt, och utifrån tidigare historiskt utfall, har fått bära
8 procent av sin kostnad för landsbygdstrafiken som tomkörningar. Den kostnadsdel som sedan
återstår utifrån faktiska tomkörningar fördelas sedan ut efter andel trafikarbete och samtliga
medlemmar får då en ytterligare kostnadspost. Detta innebär en ökad kostnad för de medlemmar
som har fortsatt trafik i de äldre avtalen, men även att samtliga medlemmar bär en kostnad i de
gamla avtalen.
Intäkterna förväntas som helhet att öka med cirka 8 Mkr jämfört med budget 2018 fördelat med en
ökning av biljettintäkter med 6 Mkr och en ökning av skolkortsintäkterna med 2 Mkr. Främsta
orsaken till intäktsökningen är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan, men vi ser också en
liten ökning av de betalade resenärerna. Vi har dock valt att inte budgetera för samma utveckling
som under 2018 då hypotesen är att den positiva utvecklingen under första delen av 2018 till stor del
var väderberoende. Även för resten av planperioderna har en liten årlig prishöjning budgeterats.
Intäkterna är även justerade utefter den beslutade följsamheten mot SL-periodkort. Beslutet att
erbjuda fria sommarlovsresor till vissa skolungdomar innebär att intäktsbudgeten minskats under

269

sommarmånaderna år 2019. Det riktade statsbidrag på 10,4 Mkr som utgick 2018 är däremot inte
beaktat i budgeten men kommer med stor sannolikhet att utbetalas även nästkommande år.
Övriga intäkter avser reklamintäkter.
Myndigheten budgeterar inte för viten.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnader för den särskilda kollektivtrafiken förväntas för 2019 öka jämfört med föregående års
budget. Ökningen beror främst på att indexuppräkning justerats och för planperioden räknas upp
med 4 procent, istället för som tidigare 3 procent, på grund av den höga indexutvecklingen under
innevarande år. Budgeten har även justeras utifrån den historiska resandeutvecklingen per medlem.
Kollektivtrafikmyndigheten kommer dessutom att, från och med 1 juli 2019, ansvara för
skolskjutsplanering för Nyköpings kommun vilket också beaktats i denna budget.
Inom planperioden kommer även nya avtal för trafik att tecknas vilket kan komma att innebära en
förändring av ersättningsmodell och därmed förväntad förändring av kostnadsbilden. Detta,
tillsammans med en eventuell upphandlingseffekt, har tagits hänsyn till i budgetarbetet genom att
dessa trafikkostnader från och med år 2021 är uppräknade med en upphandlingseffekt på tio
procent.
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LANDSTINGET SÖRMLAND
Landstinget ansvarar för regional landsbygdstrafik med buss, tågtrafik samt för särskild kollektivtrafik
i form av sjukresor.

Myndighetens länsgemensamma kostnader avseende den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas
från och med 2019 i och med regionbildningen och redovisas därmed inte för kommande år.
Från och med 2019 kommer Region Sörmland dessutom att fakturera kommunerna en årlig fast
summa för administrationskostnader inom den särskilda kollektivtrafiken. Detta enligt en separat
överenskommelse kring skatteväxling mellan landstinget och nuvarande medlemmar. Kostnaden
särredovisas i tabellen ovan och kommer att fördelas mellan kommunerna utifrån en rörlig
fördelningsnyckel som baseras på utfall av resande samt trafikkostnader.
I budgeten ingår även Landstingets överenskommelse med Gnesta kommun kring Gnestapendeln.
Överenskommelsen hanteras som en trafikrelaterad nettokostnad och innebär för Landstinget en
minskad kostnad med 3 400 tkr.
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Allmän kollektivtrafik
Landstingets biljett- och skolkortsintäkter förväntas öka jämfört med budget 2018. Främsta orsaken
till intäktsökning är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan men vi ser också en liten ökning
av de betalade resenärerna. Vi har dock valt att inte budgetera för samma utveckling som under
2018 då hypotesen är att den positiva utvecklingen under första delen av 2018 till stor del var
väderberoende. Även för resten av planperioderna har en liten årlig prishöjning budgeterats.
Trafikkostnaderna för tåg inkluderar samtliga kostnaderna relaterad till länets tågtrafik och innefattar
kostnader till Mälardalstrafik, kostnader till Stockholms läns landsting (SLL) för Gnestapendeln samt
den kostnad som betalas till SJ då resande med Sörmlandstrafikens periodkort tillåts inom länet.
Kostnaden är budgeterad utifrån Mälardalstrafiks senaste budget för planperioden och de avtal
myndigheten har med SLL samt SJ.
Mälardalstrafiks trafikkostnader förväntas öka de kommande åren utifrån de beslutade
trafikökningarna i etapp 1. I och med att de nya tågen börjar levereras under 2019 förändras även
kostnadsbilden då kapitalkostnaderna för fordonen tillkommer. Däremot föreligger en viss osäkerhet
kostnadsmässigt som alltid när större förändringar genomförs. Då det även finns en risk för ökade
kostnader i och med höjd banavgift på Nyköpingsbanan enligt förslag i senaste JNB samt ett
eventuellt behov av dubbla fordon på regionexpressen har även en kostnadspost för detta lagts in i
budget. Att fler resenärer väljer tåg framför buss medför också en risk för ökade kostnader i och med
att myndigheten ersätter SJ för varje påstigande med myndighetens egna periodkort.
Trafikkostnaderna för den regionala landsbygdstrafiken är baserad på Landstingets senaste
trafikbeställning för 2019. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent för åren 2019 till 2021. I
augusti 2019 startar det nya trafikavtalet avseende busstrafik i södra och västra Sörmland i delar av
länet och förväntas till viss del sänka kostnaderna. Landstingets landsbygdstrafik kommer dock att
under 2019 och 2020 hantera dubbla trafikavtal vilket gör att kostnaderna inte påverkas i lika hög
utsträckning som hos andra nuvarande medlemmar. Under 2019 kommer enbart en
uppstartsersättning att erläggas men från och med 2020 budgeteras en kostnad motsvarande ett 80procentigt incitamentsutfall. Landstinget bär en stor andel av incitamentskostnader i det nya
trafikavtalet vilket förklarar den del av kostnadsökningen från 2019 till 2020. Kostnaden för
tomkörningar budgeteras dessutom öka på grund av den nya fördelningsmodellen där Landstinget
får bära en högre andel av tomkörningarna i det egna avtalet än tidigare.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med fyra procent och utgår
från utfall och prognostiserad kostnad för 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att
upphandlas under perioden är trafikkostnader från och med år 2021 är därmed uppräknad med tio
procent.
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ESKILSTUNA KOMMUN
Eskilstuna kommun ansvarar för lokal landsbygdstrafik med buss inom Eskilstuna kommun,
stadstrafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, vissa delar av skolresor samt
riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete

25,7%

Budget
2018

DÅR2
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
Avvikelse
2021 budget fg år

Intäkter
Biljettintäkter - Landsbygdstrafik
Biljettintäkter - Stadstrafik
Skolkort/elevkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

58 864
4 350
35 600
18 780
134

62 976
4 100
36 600
18 772
132
3 373

61 915
4 262
38 002
19 515
136

62 781
4 347
38 762
19 536
136

63 664
4 434
39 537
19 556
136

3 051
-88
2 402
735
2

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

179 202
10 871
4 504
163 827

179 004
9 804
5 119
164 080

175 860

184 123

208 611

175 860

184 123

208 611

3 342
10 871
4 504
-12 033

Eskilstuna Kommun (tkr)

varav
Landsbygdstrafik
Stadstrafik

34 518

34 531

36 942

37 440

42 419

129 309

131 120

138 918

146 683

166 192

-2 424
-9 609

Viten

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

-1 570

120 338

116 027

113 945

121 342

144 948

6 393

Trafikkostnad serviceresor
Trafikplaneringskostnad skolskjuts
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

30 270

31 672

587
7 046

632
7 514
-134

32 939
1 000
651

34 257
1 023
738

39 190
1 047
760

-2 669
-1 000
-64
7 046

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

37 903

39 685

34 590

36 017

40 996

3 313

158 241 155 712

148 535

157 359

185 944

9 706

8 050

8 235

8 425

Total nettokostnad
Administrativ kostnad utöver skatteväxling

Myndighetens länsgemensamma kostnader avseende den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas
från och med 2019 i och med regionbildningen och redovisas därmed inte för kommande år.
Från och med 2019 kommer Region Sörmland dessutom att fakturera kommunerna en årlig fast
summa för administrationskostnader inom den särskilda kollektivtrafiken. Detta enligt en separat
överenskommelse kring skatteväxling mellan landstinget och nuvarande medlemmar. Kostnaden
särredovisas i tabellen ovan och kommer att fördelas mellan kommunerna utifrån en rörlig
fördelningsnyckel som baseras på utfall av resande samt trafikkostnader.

Allmän kollektivtrafik
Eskilstuna biljett- och skolkortsintäkter förväntas öka jämfört med budget 2018. Främsta orsaken till
intäktsökning är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan men vi ser också en liten ökning av
de betalade resenärerna. Vi har dock valt att inte budgetera för samma utveckling som under 2018
då hypotesen är att den positiva utvecklingen under första delen av 2018 till stor del var
väderberoende. En mindre justering har även gjorts utifrån Eskilstuna kommun beslut att utvidga de
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fria reorna för 65+ att även gälla under helgerna. Även för resten av planperioderna har en liten årlig
prishöjning budgeterats.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Eskilstuna kommuns senaste
trafikbeställning för 2019. Kostnaderna är indexuppräknade med i genomsnitt 3 procent år.
Trafikkostnaden för stadstrafik ökar jämfört med budget 2018 vilket beror på en viss utökning av
produktion på linje 7, att en ledbuss ersätter en vanlig stadsbuss samt ett högre budgeterat
resandeincitament.
För landsbygdstrafiken budgeteras en ökning av kostnaden jämfört med budget 2018 vilket, förutom
indexuppräkning, beror på en utökad produktion på linje 230. Den budgeterade kostnaden för
tomkörningar ökar också både beroende på att linje 230 har en hög andel tomkörningar samt på
grund av att Eskilstuna får bära en högre andel av egna tomkörningar själv med anledning av nya
avtal och ny fördelningsmodell i övergångsperioden. På grund av det kommande nya trafikavtalet är
även en upphandlingseffekt på 10 procent beaktad i budgeten.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med fyra procent och utgår
från utfall och prognostiserad kostnad för 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att
upphandlas under perioden är trafikkostnaderna från och med år 2021 uppräknade med tio procent.
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FLENS KOMMUN
Flens kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Flens kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken
för färdtjänst. Flen införde även i december 2016 en stadslinje vilken tidigare kategoriserats som
landsbygdstrafik, då trafiken kördes med en landsortsbuss, men redovisas nu separat som stadstrafik
i nedanstående tabell.
Andel trafikarbete

3,6%

Budget
2018

DÅR2
2018

Budget
2019

Plan
2020

Intäkter
Biljettintäkter - Landsbygdstrafik
Skolkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

4 948
2 770
2 162
16

5 207
2 800
2 100
16
291

5 026
2 910
2 096
19

5 105
2 969
2 117
19

5 185
3 028
2 138
19

78
140
-66
3

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

20 558
1 280
531
18 747

20 724
1 155
603
18 966

18 293

17 975

18 516

18 293

17 975

18 516

2 265
1 280
531
454

18 720

19 011

17 593

13 378

13 781

1 127

2 564

2 640

1 788

1 842

220

227

Flens Kommun (tkr)

Plan
Avvikelse
2021 budget fg år

varav
Landsbygdstrafik
Incitament landsbygdstrafik
Stadstrafik

676

Incitament stadstrafik
Viten

-676

-67
27

22

24

25

25

3

15 611

15 517

13 267

12 870

13 331

2 344

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

4 169
150
986

4 471
115
1 007
-18

4 650
119

4 836
135

5 533
139

-481
31
986

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

5 305

5 575

4 769

4 971

5 671

536

20 916

21 092

18 037

17 841

19 002

2 879

1 470

1 504

1 538

Övrig trafik

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

Total nettokostnad
Administrativ kostnad utöver skatteväxling

Myndighetens länsgemensamma kostnader avseende den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas
från och med 2019 i och med regionbildningen och redovisas därmed inte för kommande år.
Från och med 2019 kommer Region Sörmland dessutom att fakturera kommunerna en årlig fast
summa för administrationskostnader inom den särskilda kollektivtrafiken. Detta enligt en separat
överenskommelse kring skatteväxling mellan landstinget och nuvarande medlemmar. Kostnaden
särredovisas i tabellen ovan och kommer att fördelas mellan kommunerna utifrån en rörlig
fördelningsnyckel som baseras på utfall av resande samt trafikkostnader.

Allmän kollektivtrafik
Flens biljett- och skolkortsintäkter förväntas öka jämfört med budget 2018. Främsta orsaken till
intäktsökning är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan men vi ser också en liten ökning av
de betalade resenärerna. Vi har dock valt att inte budgetera för samma utveckling som under 2018
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då hypotesen är att den positiva utvecklingen under första delen av 2018 till stor del var
väderberoende. Även för resten av planperioderna har en liten årlig prishöjning budgeterats.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Flens kommuns senaste
trafikbeställning för 2019. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Det nya
trafikavtalet, som träder i kraft i augusti 2019, innebär en sänkning av trafikkostnaden. Avtalet
innebär också att stadstrafiken kommer köras på el samt redovisas separat till skillnad från tidigare
då den inkluderades i landsbygdstrafiken. Avtalet är till större del än tidigare incitamentsbaserat.
Under 2019 kommer enbart en uppstartsersättning att erläggas men från och med 2020 budgeteras
en kostnad motsvarande ett 80-procentigt incitamentsutfall. Kostnaderna fördelas ut på respektive
medlem utifrån andel trafikarbete i respektive avtal.
Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på faktiskt utfall och prognos för
2018.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med fyra procent och utgår
från utfall och prognostiserad kostnad för 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att
upphandlas under perioden är trafikkostnaderna från och med år 2021 uppräknade med tio procent.
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GNESTA KOMMUN
Gnesta kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Gnesta kommun, och i den särskilda kollektivtrafiken
för färdtjänst, skolskjuts och riksfärdtjänst.

Myndighetens länsgemensamma kostnader avseende den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas
från och med 2019 i och med regionbildningen och redovisas därmed inte för kommande år.
Från och med 2019 kommer Region Sörmland dessutom att fakturera kommunerna en årlig fast
summa för administrationskostnader inom den särskilda kollektivtrafiken. Detta enligt en separat
överenskommelse kring skatteväxling mellan landstinget och nuvarande medlemmar. Kostnaden
särredovisas i tabellen ovan och kommer att fördelas mellan kommunerna utifrån en rörlig
fördelningsnyckel som baseras på utfall av resande samt trafikkostnader.

Allmän kollektivtrafik
Gnestas biljett- och skolkortsintäkter förväntas öka jämfört med budget 2018. Främsta orsaken till
intäktsökning är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan med prognosen har även justerats
ned något utifrån de trafikneddragningar som görs i Gnesta under 2019. Även för resten av
planperioderna har en liten årlig prishöjning budgeterats.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik är baserad på Gnesta kommuns senaste trafikbeställning för
2019 vilken innebär en förändring på främst linje 543 där vissa turer försvinner och vissa turer
framgent körs anropsstyrt. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Trafikkostnaden
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för landsbygdstrafik budgeteras sjunka jämfört med budget 2018. Dels är en produktionsneddragning
beställd men det nya trafikavtalet, som börjar gälla i augusti 2019, påverkar också kostnaden positivt.
Avtalet är till större del än tidigare incitamentsbaserat. Under 2019 kommer enbart en
uppstartsersättning att erläggas men från och med 2020 budgeteras en kostnad motsvarande ett 80procentigt incitamentsutfall. Kostnaderna fördelas ut på respektive medlem utifrån andel
trafikarbete i respektive avtal.
Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på historiskt utfall samt justerade
utifrån produktionsförändringarna på linje 543. Kostnader är även indexuppräkning om 3 procent per
år.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med fyra procent och utgår
från utfall och prognostiserad kostnad för 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att
upphandlas under perioden är trafikkostnaderna från och med år 2021 uppräknade med tio procent.
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KATRINEHOLMS KOMMUN
Katrineholms kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik inom Katrineholms kommun, och i den
särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, skolskjuts och riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete

5,3%

Budget
2018

DÅR2
2018

Budget
2019

Plan
2020

Intäkter
Biljettintäkter - Landsbygdstrafik
Biljettintäkter - Stadstrafik
Skolkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

6 166
1 110
2 300
2 726
30

6 582
1 100
2 400
2 600
29
453

6 241
1 143
2 518
2 551
28

6 340
1 166
2 569
2 577
28

6 440
1 190
2 620
2 602
28

75
33
218
-175
-2

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

30 466
2 412
999
27 055

30 266
2 175
1 136
26 955

26 133

27 180

27 995

26 133

27 180

27 995

4 333
2 412
999
922

19 937

20 046

19 364

16 320

16 810

573

3 656

3 765

5 915

6 093

1 135

1 169

149

154

158

16

Katrineholms Kommun (tkr)

Plan
Avvikelse
2021 budget fg år

varav
Landsbygdstrafik
Incitament landsbygdstrafik
Stadstrafik

6 953

6 917

6 619

Incitament stadstrafik
Övrig trafik

165

Viten

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

151

334

-159

24 300

23 684

19 892

20 840

21 555

4 408

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

3 393
296
686

3 191
381
757
-14

3 318
393

3 451
445

3 948
458

75
-97
686

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

4 375

4 315

3 711

3 896

4 407

664

28 675

27 999

23 603

24 736

25 961

5 072

1 096

1 121

1 147

Total nettokostnad
Administrativ kostnad utöver skatteväxling

Myndighetens länsgemensamma kostnader avseende den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas
från och med 2019 i och med regionbildningen och redovisas därmed inte för kommande år.
Från och med 2019 kommer Region Sörmland dessutom att fakturera kommunerna en årlig fast
summa för administrationskostnader inom den särskilda kollektivtrafiken. Detta enligt en separat
överenskommelse kring skatteväxling mellan landstinget och nuvarande medlemmar. Kostnaden
särredovisas i tabellen ovan och kommer att fördelas mellan kommunerna utifrån en rörlig
fördelningsnyckel som baseras på utfall av resande samt trafikkostnader.

Allmän kollektivtrafik
Katrineholm kommuns biljett- och skolkortsintäkter förväntas öka jämfört med budget 2018. Främsta
orsaken till intäktsökning är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan men vi ser också en
liten ökning av de betalade resenärerna. Vi har dock valt att inte budgetera för samma utveckling
som under 2018 då hypotesen är att den positiva utvecklingen under första delen av 2018 till stor del
var väderberoende. Även för resten av planperioderna har en liten årlig prishöjning budgeterats.
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Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Katrineholms kommuns
senaste trafikbeställning för 2019. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och
med augusti 2019 börjar det nya trafikavtalet att gälla vilket ger en viss sänkning av
trafikkostnaderna; både rörande stads- och landsbygdstrafik. Trafikavtalet är till större del än tidigare
incitamentsbaserat. Under 2019 kommer enbart en uppstartsersättning att erläggas men från och
med 2020 budgeteras en kostnad motsvarande ett 80-procentigt incitamentsutfall. Kostnaderna
fördelas ut på respektive medlem utifrån andel trafikarbete i respektive avtal.
Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på historiskt utfall samt
indexuppräknade med 3 procent.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med fyra procent och utgår
från utfall och prognostiserad kostnad för 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att
upphandlas under perioden är trafikkostnaderna från och med år 2021 uppräknade med tio procent.
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NYKÖPINGS KOMMUN
Nyköpings kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik där även skärgårdstrafiken ingår och i den
särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts.
Andel trafikarbete

14,6%

Budget
2018

DÅR2
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
Avvikelse
2021 budget fg år

Intäkter
Biljettintäkter - Landsbygdstrafik
Biljettintäkter - Stadstrafik
Skolkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovresor

23 699
4 700
12 096
6 825
78

25 507
4 650
12 500
6 650
77
1 630

24 782
4 856
13 100
6 748
78

25 208
4 953
13 362
6 815
78

25 643
5 052
13 629
6 883
78

1 083
156
1 004
-77

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

86 520
6 358
2 635
77 527

86 953
5 735
2 994
78 224

74 929

74 426

76 658

74 929

74 426

76 658

11 591
6 358
2 635
2 598

41 318

42 416

41 541

33 917

34 934

-223

8 624

8 883

26 386

27 178

4 737

4 879

740

762

785

-53

Nyköpings Kommun (tkr)

varav
Landsbygdstrafik
Incitament landsbygdstrafik
Stadstrafik

35 522

35 462

32 649

Incitament stadstrafik
Övrig trafik

687

Viten

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

731

2 873

-386

62 822

61 446

50 148

49 217

51 016

12 674

Trafikkostnad serviceresor
Skolskjutsavtal
Trafikplaneringskostnad skolskjuts
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

4 832

5 528

828
1 252

731
1 356
-24

5 936
5 931
500
753

6 174
13 237
512
854

7 063
13 634
523
879

-1 104
-5 931
-500
75
1 252

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

6 912

7 591

13 121

20 776

22 099

-6 209

69 734

69 037

63 269

69 993

73 115

6 465

2 514

2 571

2 631

Total nettokostnad
Administrativ kostnad utöver skatteväxling

Myndighetens länsgemensamma kostnader avseende den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas
från och med 2019 i och med regionbildningen och redovisas därmed inte för kommande år.
Från och med 2019 kommer Region Sörmland dessutom att fakturera kommunerna en årlig fast
summa för administrationskostnader inom den särskilda kollektivtrafiken. Detta enligt en separat
överenskommelse kring skatteväxling mellan landstinget och nuvarande medlemmar. Kostnaden
särredovisas i tabellen ovan och kommer att fördelas mellan kommunerna utifrån en rörlig
fördelningsnyckel som baseras på utfall av resande samt trafikkostnader.

Allmän kollektivtrafik
Nyköpings kommuns biljett- och skolkortsintäkter förväntas öka jämfört med budget 2018. Främsta
orsaken till intäktsökning är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan men vi ser också en
liten ökning av de betalade resenärerna. Vi har dock valt att inte budgetera för samma utveckling

281

som under 2018 då hypotesen är att den positiva utvecklingen under första delen av 2018 till stor del
var väderberoende. Även för resten av planperioderna har en liten årlig prishöjning budgeterats.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Nyköpings kommuns senaste
trafikbeställning för 2019. Från oktober 2018 tillkom ett fordon på linje 563 vilket ger en helårseffekt
2019. Kostnaderna är dessutom indexuppräknade med 3 procent per år.
Från och med augusti 2019 börjar det nya trafikavtalet att gälla vilket ger en minskning av
trafikkostnaderna; både för stads- och landsbygdstrafiken. Trafikavtalet är till större del än tidigare
incitamentsbaserat. Under 2019 kommer enbart en uppstartsersättning att erläggas men från och
med 2020 budgeteras en kostnad motsvarande ett 80-procentigt incitamentsutfall. Kostnaderna
fördelas ut på respektive medlem utifrån andel trafikarbete i respektive avtal.
Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik samt skärgårdstrafik. Anropsstyrdtrafik är baserade
på faktiskt utfall och prognos för under 2018 och är indexuppräknad med 3 procent. Nytt avtal för
skärgårdstrafik träder i kraft den 1 juni 2019. Budgeten för 2019 är anpassad dels utifrån utfall och
prognos 2018 men även efter förutsättningarna i det nya avtalet.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med fyra procent och utgår
från utfall och prognostiserad kostnad för 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att
upphandlas under perioden är trafikkostnaderna från och med år 2021 uppräknade med tio procent.
I trafikkostnaden för serviceresor ingår även kostnaden för utökningen av ett fordon vilket ger en
helårseffekt år 2019.
Kollektivtrafikmyndigheten kommer dessutom att, från och med 1 juli 2019, ansvara för
skolskjutsplanering för Nyköpings kommun vilket också beaktats i denna budget.
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OXELÖSUNDS KOMMUN
Oxelösunds kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss
och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete

Oxelösunds Kommun (tkr)
Intäkter
Biljettintäkter - Landsbygdstrafik
Skolkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor
Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

0,1%

Budget
2018

DÅR2
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
Avvikelse
2021 budget fg år

666
81
584
1

672
90
575
1
6

671
94
577
1

678
95
582
1

686
97
588
1

5
13
-7

2 666
44
18
2 604

2 646
40
21
2 586

2 596

2 597

2 675

2 596

2 597

2 675

70
44
18
8

2 604

2 586

2 596

2 481

2 555

8

116

120

varav
Landsbygdstrafik
Incitament landsbygdstrafik

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

2 000

1 974

1 925

1 918

1 989

75

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader

1 199
191
432

1 310
186

1 363
211

1 559
217

-111
5
432

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

1 822

1 260
183
379
-7
1 815

1 497

1 574

1 776

325

3 822

3 789

3 422

3 492

3 765

400

617

632

646

Total nettokostnad
Administrativ kostnad utöver skatteväxling

Myndighetens länsgemensamma kostnader avseende den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas
från och med 2019 i och med regionbildningen och redovisas därmed inte för kommande år.
Från och med 2019 kommer Region Sörmland dessutom att fakturera kommunerna en årlig fast
summa för administrationskostnader inom den särskilda kollektivtrafiken. Detta enligt en separat
överenskommelse kring skatteväxling mellan landstinget och nuvarande medlemmar. Kostnaden
särredovisas i tabellen ovan och kommer att fördelas mellan kommunerna utifrån en rörlig
fördelningsnyckel som baseras på utfall av resande samt trafikkostnader.

Allmän kollektivtrafik
Oxelösunds kommuns biljett- och skolkortsintäkter förväntas öka jämfört med budget 2018. Främsta
orsaken till intäktsökning är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan men vi ser också en
liten ökning av de betalade resenärerna. Vi har dock valt att inte budgetera för samma utveckling
som under 2018 då hypotesen är att den positiva utvecklingen under första delen av 2018 till stor del
var väderberoende. Även för resten av planperioderna har en liten årlig prishöjning budgeterats.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Oxelösunds kommuns senaste
trafikbeställning för 2019. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med
augusti 2019 börjar det nya trafikavtalet att gälla vilket ger en viss sänkning av trafikkostnaderna;
både rörande stads- och landsbygdstrafik. Trafikavtalet är till större del än tidigare
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incitamentsbaserat. Under 2019 kommer enbart en uppstartsersättning att erläggas men från och
med 2020 budgeteras en kostnad motsvarande en 80-procentigt incitamentsutfall. Kostnaderna
fördelas ut på respektive medlem utifrån andel trafikarbete i respektive avtal.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med fyra procent och utgår
från utfall och prognostiserad kostnad för 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att
upphandlas under perioden är trafikkostnaderna från och med år 2021 uppräknade med tio procent.
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STRÄNGNÄS KOMMUN
Strängnäs kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss,
stadstrafik samt efterfrågestyrd trafik och i den särskilda kollektivtrafiken för färdtjänst och
skolskjuts.
Andel trafikarbete

8,1%

Budget
2018

DÅR2
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
Avvikelse
2021 budget fg år

Intäkter
Biljettintäkter - Landsbygdstrafik
Biljettintäkter - Stadstrafik
Skolkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

13 135
4 610
3 550
4 931
44

13 364
4 610
3 175
4 800
43
736

13 000
4 792
3 300
4 866
43

13 211
4 888
3 366
4 914
43

13 425
4 985
3 433
4 963
43

-135
182
-250
-65
-1

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

47 853
3 583
1 484
42 786

47 487
3 231
1 687
42 568

46 890

48 143

49 587

46 890

48 143

49 587

963
3 583
1 484
-4 104

Landsbygdstrafik

31 911

31 758

35 421

36 188

37 274

Stadstrafik

10 683

10 760

9 701

10 123

10 427

1 600

1 659

1 708

192

165

168

173

178

-3 510
982
-1 600
24

Strängnäs Kommun (tkr)

varav

Incitament stadstrafik
Övrig trafik
Viten

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

-115

34 718

34 122

33 889

34 932

36 162

829

Trafikkostnad serviceresor
Administrativa kostnader
Viten

6 098
1 257

6 437
1 431
-26

6 695

6 693

7 965

-597
1 257

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

7 355

7 843

6 695

6 693

7 965

660

42 073

41 965

40 584

41 625

44 127

1 489

1 990

2 036

2 083

Total nettokostnad
Administrativ kostnad utöver skatteväxling

Myndighetens länsgemensamma kostnader avseende den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas
från och med 2019 i och med regionbildningen och redovisas därmed inte för kommande år.
Från och med 2019 kommer Region Sörmland dessutom att fakturera kommunerna en årlig fast
summa för administrationskostnader inom den särskilda kollektivtrafiken. Detta enligt en separat
överenskommelse kring skatteväxling mellan landstinget och nuvarande medlemmar. Kostnaden
särredovisas i tabellen ovan och kommer att fördelas mellan kommunerna utifrån en rörlig
fördelningsnyckel som baseras på utfall av resande samt trafikkostnader.

Allmän kollektivtrafik
Strängnäs kommuns biljett- och skolkortsintäkter förväntas öka jämfört med budget 2018. Främsta
orsaken till intäktsökning är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan. Viss försiktighet har
dock antagits utifrån resandeutvecklingen i Strängnäs under 2018. Även för resten av planperioderna
har en liten årlig prishöjning budgeterats.
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Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Strängnäs kommuns senaste
trafikbeställning för 2019. I samband med skolstarten 2018 gjordes en större omläggning av
landsbygdstrafiken och i budgeten för 2019 syns helårseffekten av denna omläggning. Omläggningen
innebar också en ökning med ett fordon i landsbygdstrafiken (en utökning av två fordon på linje 304
samt en neddragning med ett fordon på linje 635.) Kostnaderna är även indexuppräknade med 3
procent per år. På grund av det kommande nya trafikavtalet är även en upphandlingseffekt på 10
procent beaktad i budgeten. Kostnaden för tomkörningar budgeteras dessutom öka; till viss del på
grund av den nya fördelningsmodellen där Strängnäs får bära en högre andel av tomkörningarna i det
egna avtalet än tidigare.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med fyra procent och utgår
från utfall och prognostiserad kostnad för 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att
upphandlas under perioden är trafikkostnaderna från och med år 2021 uppräknade med tio procent.
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TROSA KOMMUN
Trosa kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss samt
efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Andel trafikarbete

1,2%

Budget
2018

DÅR2
2018

Budget
2019

Plan
2020

Intäkter
Biljettintäkter - Landsbygdstrafik
Skolkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

1 280
440
830
10

1 577
550
900
10
117

1 512
565
941
6

1 533
576
951
6

1 554
587
960
6

232
125
111
-4

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

9 129
833
345
7 951

9 048
751
392
7 904

7 345

7 815

8 050

7 345

7 815

8 050

1 784
833
345
606

7 885

7 912

7 285

600

Trosa Kommun (tkr)

Plan
Avvikelse
2021 budget fg år

varav
Landsbygdstrafik

6 246

6 434

1 507

1 552

60

62

64

6

Incitament landsbygdstrafik
Övrig trafik

66

Viten

59
-67

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik

7 849

7 471

5 833

6 282

6 496

2 016

Trafikkostnad serviceresor
Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten

2 131
277
463

2 358
203
558
-10

2 452
209

2 550
236

2 918
244

-321
68
463

Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

2 871

3 109

2 661

2 787

3 161

210

10 720

10 580

8 493

9 069

9 657

2 227

793

811

830

Total nettokostnad
Administrativ kostnad utöver skatteväxling

Myndighetens länsgemensamma kostnader avseende den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas
från och med 2019 i och med regionbildningen och redovisas därmed inte för kommande år.
Från och med 2019 kommer Region Sörmland dessutom att fakturera kommunerna en årlig fast
summa för administrationskostnader inom den särskilda kollektivtrafiken. Detta enligt en separat
överenskommelse kring skatteväxling mellan landstinget och nuvarande medlemmar. Kostnaden
särredovisas i tabellen ovan och kommer att fördelas mellan kommunerna utifrån en rörlig
fördelningsnyckel som baseras på utfall av resande samt trafikkostnader.

Allmän kollektivtrafik
Trosa kommuns biljett- och skolkortsintäkter förväntas öka jämfört med budget 2018. Främsta
orsaken till intäktsökning är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan men vi ser också en
liten ökning av de betalade resenärerna. Vi har dock valt att inte budgetera för samma utveckling
som under 2018 då hypotesen är att den positiva utvecklingen under första delen av 2018 till del var
väderberoende. Även för resten av planperioderna har en liten årlig prishöjning budgeterats.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik samt stadstrafik är baserad på Trosa kommuns senaste
trafikbeställning för 2019 vilket innebär en något minskad produktion samt en neddragning med ett
fordon på linje 605. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med augusti

287

2019 börjar det nya trafikavtalet att gälla vilket däremot ger en viss sänkning av trafikkostnaderna;
både rörande stads- och landsbygdstrafik. Trafikavtalet är till större del än tidigare
incitamentsbaserat. Under 2019 kommer enbart en uppstartsersättning att erläggas men från och
med 2020 budgeteras en kostnad motsvarande ett 80-procentigt incitamentsutfall. Kostnaderna
fördelas ut på respektive medlem utifrån andel trafikarbete i respektive avtal.
Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på historiskt utfall samt
indexuppräknad med 3 procent per år.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med fyra procent och utgår
från utfall och prognostiserad kostnad för 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att
upphandlas under perioden är trafikkostnaderna från och med år 2021 uppräknade med tio procent.
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VINGÅKERS KOMMUN
Vingåkers kommun ansvarar i den allmänna kollektivtrafiken för lokal landsbygdstrafik med buss
samt efterfrågestyrd trafik/kompletteringstrafik och i den särskilda för färdtjänst och skolskjuts.
Andel trafikarbete

1,9%

Budget
2018

DÅR2
2018

Budget
2019

Plan
2020

Intäkter
Biljettintäkter - Landsbygdstrafik
Skolkort
Övriga intäkter
Fria sommarlovsresor

2 178
870
1 298
10

2 491
975
1 350
10
156

2 436
1 005
1 421
10

2 470
1 025
1 435
10

2 505
1 046
1 449
10

258
135
123

Kostnader
Förvaltningsavgifter
Trafikrelaterade nettokostnader
Trafikkostnader

13 279
824
342
12 113

13 251
747
390
12 113

11 422

11 412

11 754

11 422

11 412

11 754

1 857
824
342
691

12 053

12 037

11 362

9 665

9 955

691

1 686

1 736

60

62

64

Vingåkers Kommun (tkr)

Plan
Avvikelse
2021 budget fg år

varav
Landsbygdstrafik
Incitament landsbygdstrafik
Övrig trafik

60

Viten

Nettokostnad Allmän Kollektivtrafik
Trafikkostnad serviceresor

11 101

10 760

8 986

8 942

9 249

1 357

1 368

1 423

1 480

1 693

-66

166

284

322

331

-284

Riksfärdtjänst
Administrativa kostnader
Viten
Nettokostnad Särskild Kollektivtrafik

Total nettokostnad
Administrativ kostnad utöver skatteväxling

96
-20

2 115

244

303
-5

244

1 601

1 831

1 707

1 802

2 025

-106

12 702

12 591

10 693

10 744

11 274

2 009

456

466

477

Myndighetens länsgemensamma kostnader avseende den allmänna kollektivtrafiken skatteväxlas
från och med 2019 i och med regionbildningen och redovisas därmed inte för kommande år.
Från och med 2019 kommer Region Sörmland dessutom att fakturera kommunerna en årlig fast
summa för administrationskostnader inom den särskilda kollektivtrafiken. Detta enligt en separat
överenskommelse kring skatteväxling mellan landstinget och nuvarande medlemmar. Kostnaden
särredovisas i tabellen ovan och kommer att fördelas mellan kommunerna utifrån en rörlig
fördelningsnyckel som baseras på utfall av resande samt trafikkostnader.

Allmän kollektivtrafik
Vingåkers kommuns biljett- och skolkortsintäkter förväntas öka jämfört med budget 2018. Främsta
orsaken till intäktsökning är den beslutade prisjusteringen av Sörmlandstaxan men vi ser också en
liten ökning av de betalade resenärerna. Vi har dock valt att inte budgetera för samma utveckling
som under 2018 då hypotesen är att den positiva utvecklingen under första delen av 2018 till del var
väderberoende. Även för resten av planperioderna har en liten årlig prishöjning budgeterats.
Trafikkostnaderna för landsbygdstrafik är baserad på Vingåkers kommuns senaste trafikbeställning
för 2019. Kostnaderna är indexuppräknade med 3 procent per år. Från och med augusti 2019 börjar
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det nya trafikavtalet att gälla vilket däremot ger en viss sänkning av trafikkostnaderna; både rörande
stads- och landsbygdstrafik. Trafikavtalet är till större del än tidigare incitamentsbaserat. Under 2019
kommer enbart en uppstartsersättning att erläggas men från och med 2020 budgeteras en kostnad
motsvarande ett 80-procentigt incitamentsutfall. Kostnaderna fördelas ut på respektive medlem
utifrån andel trafikarbete i respektive avtal.
Övriga trafikkostnader härrör anropsstyrd trafik och är baserade på historiskt utfall samt
indexuppräknad med 3 procent per år.

Särskild kollektivtrafik
Trafikkostnaderna för den särskilda kollektivtrafiken är indexuppräknade med fyra procent och utgår
från utfall och prognostiserad kostnad för 2018. Då nya avtal för serviceresor i Sörmland kommer att
upphandlas under perioden är trafikkostnaderna från och med år 2021 uppräknade med tio procent.
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ORDLISTA
Allmän kollektivtrafik

Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.

Anropsstyrd allmän kollektivtrafik

Allmän kollektivtrafik som kräver förbokning, på i förhand
angivna avgångstider.

Anropsstyrd särskild kollektivtrafik

Serviceresor, t ex färdtjänst och sjukresa, som kräver
förbokning samt någon slags utfärdad legitimering.

Betalsystem

Tekniskt system för försäljning av myndighetens produkter.
Finns hos myndighetens ombud, hos försäljningsstället
Station360 och i fordon enligt trafikavtal.

BRUS

Betal- och realtidsupphandling i Sörmland - ett nytt betaloch realtidssystem för den allmänna kollektivtrafiken i länet.
Implementerat i verksamheten under oktober 2016.

Depå

Den plats där bussarna är uppställda när de inte är i trafik.

En bättre sits

Forum och process för storregional infrastruktur i
Mälardalen, under ledning av Mälardalsrådet.

Ersättningstrafik

Ersättning av trafik som inte annars körs. Kan vara både
planerad och akut ersättningstrafik.

Etapp 1

Etablering av ny regionaltågstrafik med ett
storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande inom
Mälardalen under perioden december 2016 till och med
december 2021.

Etapp 2

Etablering av ny regionaltågstrafik med ett
storregionalt stomnät för arbets- och vardagsresande inom
Mälardalen från december 2021.

Fastighetsplan

Plan för renovering, upprustning och utveckling av
myndighetens fastigheter.

Färdbevis

Ett giltigt färdbevis är kravet för att kunna genomföra en resa
med Sörmlandstrafiken. Se även produkt.

Förnybara drivmedel

Drivmedel som framställs av förnybara råvaror och inte av
fossila råvaror.

Index

Branschens senaste rekommenderade index som beslutas
gemensamt av Indexrådet.

Indexrådet

Avser Svensk Kollektivtrafiks, Sveriges Bussföretags och
Svenska Taxiförbundets gemensamma råd för framtagande
av indexrekommendationer.
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Kollektivtrafikhandläggarnätverk

Myndighetens forum för information och beredning av
kollektivtrafikfrågor. Nätverket består av medlemmarnas
representanter som har till uppgift att ta frågor vidare internt
hos respektive organisation.

Kompletteringstrafik

Taxi till närmsta hållplats, eller i vissa fall till närmsta
centralort. Varje kommun har egna riktlinjer för vilka regler
som gäller för kompletteringstrafik inom kommunen.

Landsbygdstrafik

Samlingsnamn för allmän kollektivtrafik, som inte är
stadstrafik.

Lokal landsbygdstrafik

Landsbygdstrafik inom en kommuns kommungräns.

NKI (Nöjd kundindex)

Nöjd Kund-Index. Används vid kvalitetsundersökningar.

Produkt/Produkter

Samlingsbegrepp för Sörmlandstrafikens olika typer av
färdbevis.

Program Trafik 2019-2021

Det samlade arbetet för att säkerställa kommande behov av
upphandling av busstrafik och serviceresor i Sörmland,
skärgårdstrafiken i Nyköping samt skolskjutstrafik i flera av
länets kommuner.

Regional landsbygdslinje

Kommunöverskridande landsbygdslinje.

Resekort

Laddningsbart kort för resor med Sörmlandstrafiken.

Servicecenter Sörmland

Sörmlandstrafikens kundservice och beställningscentral samt
trafikledning för Serviceresor.

Stadstrafik

Trafik som utförs i tätorten.

Södra Sörmland

Avtalsområde som omfattar trafik som huvudsakligen utförs i
kommunerna Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa.

Tomkörning

Körsträcka för ett fordon utanför tidtabell, till exempel
mellan sluthållplatsen och depån.

Trafikstart

Den tidpunkt då trafikföretaget enligt avtalet ska ta över
ansvaret för att utföra trafiken enligt trafikuppdraget.

TUPP

Trafikupphandling.

Uppstartsersättning

Ersättning till leverantören för en väl genomförd uppstart och
trafikstart av uppdraget i avtalet.

Utbudskilometer

Kilometer tidtabellslagd körsträcka

Validering

Registrering av en resa, exempelvis via en automat ombord
på bussen.

Västra Sörmland

Avtalsområde som omfattar trafik som huvudsakligen utförs i
kommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker.
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli
Vår handläggare

Axel Stenbeck

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2019-03-12

KS/2018:195 - 219

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - motion om klimatsmart Katrineholm
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till bygg- och miljönämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli
Vår handläggare
Axel Stenbeck

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-02-26
Ert datum

KS/2018:195 - 219
Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om klimatsmart Katrineholm
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP), Lilli Márton (MP) och Whera Nyvell (MP) har lämnat in en
motion om att det är dags att bygga ett klimatsmart Katrineholm. I motionen lämnas
följande yrkande
”Att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram där
det framgår vilka krav som ska gälla – såväl när kommunen själv bygger/bygger om
som när kommunen säljer mark till externa entreprenörer/byggföretag – för att vi på
sikt ska få ett så klimatsmart byggnadsbestånd som möjligt i Katrineholms kommun
Att handlingsprogrammet ska utformas på ett sådant sätt att det blir ett levande
dokument som kontinuerligt kan uppdateras för att följa utvecklingen när det gäller
klimatsmart byggande.”
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och
miljönämnden.
Båda remissinstanserna föreslår avslag till motionen med motiveringen att en
handlingsplan skulle bli verkningslös på grund av gällande byggregler.
Energikraven när det gäller om- och nybyggnationer regleras i Boverkets byggregler
och kommunerna får i sin myndighetshantering inte ställa högre krav än Boverketes
byggregler. Kommuner får inte heller i detaljplaner reglera tekniska lösningar, såsom
val av stommaterial eller vilka kemikalier som får användas. Byggreglerna ses över
löpande och energikraven skärps över tid.
En separat handlingsplan skulle därför bli verkningslös i samband med
myndighetsutövning.
Det kommunala fastighetsbolaget bygger numera alla byggnader enligt certifieringen
miljöbyggnad silver. Certifieringen innebär att ett antal kriterier måste uppfyllas, bland
annat lägre energiförbrukning är Boverkets byggregler samt utfasning av farliga
ämnen. Den del där kommunen formellt kan ställa högre krav än Boverkets
byggregler är i samband med marktilldelningar. Detta görs redan idag i
exploateringsavtalen då det skrivs in i avtalen att byggnaders specifika
energianvändning klart ska understiga Boverkets byggregler
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se

294
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-02-26

KS/2018:195 - 219

Ärendets handlingar




Motion från Ylva G Karlsson (MP), Lilli Márton (MP) och Whera Nyvell (MP),
2018 03 23
Bygg- och miljönämndens beslut § 181 2018-12-05
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-11-22

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har ingen annan bedömning än den som getts av byggoch miljönämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Ylva G Karlsson (MP), Lilli Márton (MP) och Whera Nyvell (MP)
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Axel.Stenbeck@katrineholm.se
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'"åT;åi'i@
Handl.nr.
Dnr.

H""rrcll.

D-plan

2018-03-23

Motion till kommunfullmäktige

Dags att bygga ett klimatsmwt Katrineholm!
För Miljöpartiet de Gröna är social hållbar utveckling måIet, ekologisk hållbarhet en
llörutsättning och ekonomi ett verkfyg. Ekonomin måste rymmas inom planetens
gränser och leda till att samhällsutvecklingen frikopplas från överkonsumtion av
resurser.

För varje år som går med otillräckliga politiska beslut behöver vi öka såväl takten som
ambitionerna ytterligare frr att klara av det klimatarbete som måste göras. Håir kan Sverige
göra stor skillnad genom att ftirverkliga unik politik som sedan kan ffi global spridning. Redan
idag blir manga runt om i våirlden inspirerade av den klimatpolitik som Miljöpartiet drivit
igenom i regering och i breda, blocköverskridande överenskommelser med andra partier.
Samtidigt vet vi att vi kan och måste göra mycket mer.

Klimatfrågan tir inte bara en allvarlig och akut utmaning. Den ger oss också incitament att
forma ett bättre och mer hållbat samhiille. Den gröna omstiillning Miljöpartiet de Gröna vill
genomftira leder till ett merjåimlikt och demokratiskt samhälle med ökad livskvalitet. Ett
samhälle dåir det ekonomiska systemet drar åt samma håll som de ekologiska och sociala
behoven, istälet ftr att som idag undergräva dem.
Ett område diir mer behöver göras fiir att klara omståillningen iir inom byggsektorn. Vi
kommer att behöva fler boståider, och vi tycker att det borde vara självklartall allt som byggs
idag ska vara klimatsmart! Tyvåir iir det inte så. Här har Sveriges kommuner och de
kommunala bostadsbolagen ett såirskilt ansvar.

Vi tor att det ?ir viktigt att man på ett systematiskt sätt tar tillvara de kunskaper som finns på
området och ftireslår dåirfiir att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram fdr
klimatsmart byggande dåir det framgår vad som ska gälla nåir kommunen bygger sjåilv,
exempelvis genom sina bolag, och nåh man säljer mark till entreprenöreröyggftiretag som
exempelvis vill bygga bostiider. De styrdokument som finns i Katrineholms kommun idag nåir
det giiller byggande ix allt ftir vaga och otydliga. Vi vill dåirftir ski@a lcraven.
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Vi vill

framtida Katrineholm där de hus som byggs så langt det går åir ekologiska och
byggs med beprövade byggnadsmaterial som åir miljöanpassade och som går att återvinna. Vi
vill se fler hus byggda i trä. Vi vill se att mer naturmaterial och mindre kemikalier används ftir
att göra de hus som byggs mer kretsloppsanpassade. Vi vill att man bygger hus med smarta
lösningar ftir uppvärmning som kräver mindre tillfiirsel av energi ftir att firngera. Vi vill också
att hållbara materialval görs, och att klimatsmart byggteknik anvtinds niir man bygger om
befintliga objekt.
se ett

Vi vill

att kommunen ska vara så framsynt nib det gåiller klimatsmart byggnation att vi, till
skillnad fran idag, framstår som ett eftersträvansvåirt exempel n?ir det gäller miljövänligt

byggande.

Med detta som bakgrund fiireslår vi kommunfullmäktige besluta

iltt

ge samhåillsbyggnadsfiirvaltningen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
där det framgår vilka krav som ska gälla - såväl niir kommunen själv
bygger/bygger om som nåir kommunen säljer mark till externa
entreprenörer/byggftiretag - ftir att vi på sikt ska få ett så klimatsmart
byggnadsbestånd som möjligt i Katrineholms kommun.

att

handlingsprogrammet ska utformas på ett sådant sätt att det blir ett levande
dokument som kontinuerligt kan uppdateras ftir att ftilja utvecklingen när det
gäller klimatsmart byggande.

För Miljöpartiet de Gröna i Katrineholms kommunn datum som ovan

Ylva G Karlsson

Lilli Marton

WheraNyvell

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2018-12-05

BMN §181 ALLM.2018.52

Motion från miljöpartiet om att det är dags att bygga
ett klimatsmart Katrineholm
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och
2. Föreslå kommunfullmäktige att därmed anse motionen besvarad
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Sanna
Cronhielm.
Sanna Cronhielm (MP) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut
Ordförande yrkar att Bygg- och miljönämnden ska besluta enligt
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut; Överlämna
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå
kommunfullmäktige att därmed anse motionen besvarad.
Sanna Cronhielm yrkar bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Bygg- och
miljönämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
För Katrineholms kommun är klimatfrågorna väldigt viktiga och ständigt
närvarande, både när det gäller att minimera klimatpåverkan samt hur vi ska
stå rustade för de klimatförändringar som kommer. Detsamma gäller för de
exploatörer och byggherrar som verkar i kommunen, såväl privata som
kommunala bolag, vilka också driver frågan.
Katrineholms kommun är övertygad om att dialog är den mest framkomliga
vägen till att hitta bra helhetslösningar och kommunen har genom åren många
framgångsrika exempel på detta. Samtidigt finns det ett genuint intresse från
byggherrar och exploatörer att bygga så klimatsmart som möjligt, både sett ur
ett rent miljöperspektiv samt ur ett långsiktigt hållbart ekonomiskt perspektiv.
Utöver att i tidiga skeden framföra miljöaspekten när det kommer till om- och
nybyggnationer så är samhällsbyggnadsförvaltningen drivade när det kommer
Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2018-12-05

till energirådgivning i det befintliga byggnadsbeståndet. En del i detta är att
informera företag angående energieffektivisering, dels genom att hitta
"energitjuvar" men också hur man kan använda byggnader för att tillföra
energi genom exempelvis solenergi. Som ett led i att driva på utbyggnaden av
solenergi har kommunen i sin taxa för plan- och byggverksamheten valt att inte
ta ut någon avgift i de fall där bygglov krävs för solceller. Bygg- och
miljönämnden har även antagit riktlinjer för solceller och solpaneler för att
stimulera utbyggnaden av solenergi.
Energikraven när det gäller om- och nybyggnationer regleras i Boverkets
byggregler och kommunerna får i sin myndighetshantering inte ställa högre
krav än BBR. Kommuner får inte heller i detaljplaner reglera tekniska
lösningar, såsom val av stommaterial eller vilka kemikalier som får användas.
Byggreglerna ses över löpande och energikraven skärps över tid.
En separat handlingsplan skulle därför bli verkningslös i samband med
myndighetsutövning.
Det kommunala fastighetsbolaget bygger numera alla byggnader enligt
certifieringen miljöbyggnad silver. Certifieringen innebär att ett antal kriterier
måste uppfyllas, bland annat lägre energiförbrukning är Boverkets byggregler
samt utfasning av farliga ämnen.
Den del där kommunen formellt kan ställa högre krav än Boverkets byggregler
är i samband med marktilldelningar. Detta görs redan idag i
exploateringsavtalen då det skrivs in i avtalen att byggnaders specifika
energianvändning klart ska understiga Boverkets byggregler, och att man ska
källsortera sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage.
Sammanfattningsvis anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att det mot
bakgrund av vad ovan anförts inte finns anledning att upprätta ett särskilt
handlingsprogram. Däremot kan frågorna hanteras i riktlinjer för
markanvisningar och exploateringsavtal.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm har i sin motion föreslagit att
samhällsbyggnadsförvaltningen ska få i uppgift att ta fram ett
handlingsprogram för vilka krav som ska gälla för att på sikt kunna uppnå ett
så klimatsmart byggnadsbestånd som möjligt i Katrineholms kommun.
Med hänsyn till gällande lagstiftning och hur frågorna redan handläggs anser
Samhällsbyggnadsförvaltningen att ett separat program inte behöver upprättas
utan att det kan hanteras i riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal.

Ordförandens sign

Justerandes sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
KF §63 Motion från miljöpartiet om att det är dags att bygga ett miljösmart
Katrineholm
Motion från miljöpartiet om att det är dags att bygga ett miljösmart
Katrineholm
______________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Vår handläggare

Erik Bjelmrot
Avdelningschef, Planering och byggande
0150-571 96

Datum

Vår beteckning

2018-11-22

ALLM.2018.52

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

Motion från miljöpartiet om att det är dags att bygga
ett klimatsmart Katrineholm
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och
2. Föreslå kommunfullmäktige att därmed anse motionen besvarad
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
För Katrineholms kommun är klimatfrågorna väldigt viktiga och ständigt
närvarande, både när det gäller att minimera klimatpåverkan samt hur vi ska
stå rustade för de klimatförändringar som kommer. Detsamma gäller för de
exploatörer och byggherrar som verkar i kommunen, såväl privata som
kommunala bolag, vilka också driver frågan.
Katrineholms kommun är övertygad om att dialog är den mest framkomliga
vägen till att hitta bra helhetslösningar och kommunen har genom åren många
framgångsrika exempel på detta. Samtidigt finns det ett genuint intresse från
byggherrar och exploatörer att bygga så klimatsmart som möjligt, både sett ur
ett rent miljöperspektiv samt ur ett långsiktigt hållbart ekonomiskt perspektiv.
Utöver att i tidiga skeden framföra miljöaspekten när det kommer till om- och
nybyggnationer så är samhällsbyggnadsförvaltningen drivade när det kommer
till energirådgivning i det befintliga byggnadsbeståndet. En del i detta är att
informera företag angående energieffektivisering, dels genom att hitta
"energitjuvar" men också hur man kan använda byggnader för att tillföra
energi genom exempelvis solenergi. Som ett led i att driva på utbyggnaden av
solenergi har kommunen i sin taxa för plan- och byggverksamheten valt att inte
ta ut någon avgift i de fall där bygglov krävs för solceller. Bygg- och
miljönämnden har även antagit riktlinjer för solceller och solpaneler för att
stimulera utbyggnaden av solenergi.
Energikraven när det gäller om- och nybyggnationer regleras i Boverkets
byggregler och kommunerna får i sin myndighetshantering inte ställa högre
krav än BBR. Kommuner får inte heller i detaljplaner reglera tekniska
lösningar, såsom val av stommaterial eller vilka kemikalier som får användas.
Byggreglerna ses över löpande och energikraven skärps över tid.
En separat handlingsplan skulle därför bli verkningslös i samband med
myndighetsutövning.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1

641 80 Katrineholm

Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org. Nr: 212000-0340
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Det kommunala fastighetsbolaget bygger numera alla byggnader enligt
certifieringen miljöbyggnad silver. Certifieringen innebär att ett antal kriterier
måste uppfyllas, bland annat lägre energiförbrukning är Boverkets byggregler
samt utfasning av farliga ämnen.
Den del där kommunen formellt kan ställa högre krav än Boverkets byggregler
är i samband med marktilldelningar. Detta görs redan idag i
exploateringsavtalen då det skrivs in i avtalen att byggnaders specifika
energianvändning klart ska understiga Boverkets byggregler, och att man ska
källsortera sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage.
Sammanfattningsvis anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att det mot
bakgrund av vad ovan anförts inte finns anledning att upprätta ett särskilt
handlingsprogram. Däremot kan frågorna hanteras i riktlinjer för
markanvisningar och exploateringsavtal.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de Gröna i Katrineholm har i sin motion föreslagit att
samhällsbyggnadsförvaltningen ska få i uppgift att ta fram ett
handlingsprogram för vilka krav som ska gälla för att på sikt kunna uppnå ett
så klimatsmart byggnadsbestånd som möjligt i Katrineholms kommun.
Med hänsyn till gällande lagstiftning och hur frågorna redan handläggs anser
Samhällsbyggnadsförvaltningen att ett separat program inte behöver upprättas
utan att det kan hanteras i riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal.
Bakgrund
Ylva G Karlsson (MP), Lilli Marton (MP) och Whera Nyvell (MP) har lämnat
in en motion om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
handlingsprogram som ska gälla - såväl när kommunen själv bygger som när
kommunen säljer mark till externa entrepenörer/byggföretag - för att vi på sikt
ska få ett så klimatsmart byggnadsbestånd som möjligt i Katrineholms
kommun.
Handlingsprogrammet ska utformas på ett sådant sätt att det blir ett levade
dokument som kontinuerligt kan uppdateras för att följa utvecklingen när det
gäller klimatsmart byggande.
Bygg- och miljönämnden har fått motionen för yttrande.
Beslutsunderlag:
KF §63 Motion från miljöpartiet om att det är dags att bygga ett miljösmart
Katrineholm;Motion från miljöpartiet om att det är dags att bygga ett
miljösmart Katrineholm
Beslutsmottagare:
Kommunledningsförvaltningen
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1

641 80 Katrineholm

Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org. Nr: 212000-0340
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1

641 80 Katrineholm

Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org. Nr: 212000-0340
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Nämndadministration
Vår handläggare
Emma Fälth

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-03-20
Ert datum

KS/2019:120 - 042
Er beteckning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens plan med budget 2019
Kommundirektörens förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer internbudgeten för år 2019 vilken avser ekonomiska
ramar för kommundirektören, kommunledningsförvaltningens avdelningar samt
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommundirektör med ledning, kommunledningsförvaltningen samt
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en internbudget för kommunstyrelsen
2019 utifrån övergripande plan med budget.
Planeringsarbetet inför planperioden 2019-2021 utgår från Vision 2025: Katrineholm
– Läge för liv & lust, översiktsplan, Kommunplan 2019-2022 samt Övergripande plan
med budget som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2018. Övergripande
plan med budget innehåller anvisningar, utmaningar samt drifts- och investeringsramar
för nämnderna och bolagen för planeringsarbetet inför den kommande planperioden.
Ärendets handlingar


Nämndens plan med budget 2019 - Kommunstyrelsen

Sari Eriksson
Kommundirektör

Stefan Jansson
Förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet skickas till:
Kommundirektören
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150 - 570 15
E-post: emma.falth@katrineholm.se
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1 Inledning
Kommunens långsiktiga planering styrs av kommunens vision och den kommunplan som tas
fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen för alla år under
mandatperioden. Utgångspunkterna för nämndens plan med budget 2019 är kommunens
övergripande plan med budget 2019-2021, som fastställdes av kommunfullmäktige i november
2018, och kommunplanen för 2019-2022, som fastställdes av kommunfullmäktige i januari
2019.
Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av
kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och
bolag, dels uppdrag och anvisningar för det fortsatta planeringarbetet. Utifrån kommunplanen
och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande
plan med budget. Detta underlag lämnas till kommunstyrelsen i augusti. Under september och
oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget, som behandlas i
kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. Efter att den
övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämnden fastställa sin
plan med budget. Parallellt sker också förvaltningens verksamhetsplanering av hur arbetet ska
genomföras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag.

1.1 Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och
det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och
rätt för handling och förändring.
Katrineholm – Läge för liv & lust

1.2 Ansvarsområde
1.2.1

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och
uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor
som inte i lag är förbehållna någon annan nämnd.
För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska
kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av
kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena
ekonomisk hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, personal- och
löneadministration, informations-/kommunikationsverksamhet och marknadsföring, juridisk
verksamhet, IT, säkerhetsarbete, strategiskt jämställdhets- samt integrations- och
mottagningsarbete, kommunal turismverksamhet, konsumentrådgivning, strategiskt
folkhälsoarbete samt effektivisering av administrationen.
Kommunstyrelsen ansvarar för näringspolitiken och ska ge förutsättningar för en positiv
ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap,
energiplanering, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv
arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och
myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att
3
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expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt.
Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen,
kommunens turismverksamhet och en långsiktigt hållbar utveckling.

1.3 Volymutveckling
1.3.1

Kommunstyrelsen

Volymmått

Utfall 2018

Plan 2019

Antal leverantörsfakturor

77 577

77 250

Antal lönespecifikationer

70 840

72 000

-

500

80

100

Antal näringslivsfrämjande aktiviteter
Antal företagsbesök
Antal EU-ansökningar (projekt)
Antal registrerade inkomna handlingar till samhällsbyggnadsförvaltningen
Antal inkomna bygglovsansökningar
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt

1.3.2

1
-

-

302

290

2 167

2 200

Kommentar till volymutvecklingen

Antal leverantörsfakturor förväntas minska som en följd av förändrad hantering i det nya
ekonomisystemet.
Lönespecifikationer skickas inte längre ut via post. Däremot ökar antal medarbetare och fler löner
utbetalas. Redovisad volym omfattar kommunen samt bolagen via Shared Business.
Utfallet för näringslivsbefrämjande aktiviteter kunde inte redovisas för 2018, men uppskattas ligga något
över nivån för tidigare år.
Antal EU-ansökningar förväntas höjas. Grundläggande är dock att de utlysningar som sker också kan
kopplas till ett behov som finns och haruppmärksammats inom kommunens verksamheter.
Antal registrerade och inkomna handlingar är ett nytt mått som kommer att följas under året.
Miljö- och hälsoskyddsärenden omfattar de olika tillsynsområdena samt avloppsansökningar.

4
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2 Förutsättningar och verksamhetsförändringar
2.1 Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Befolkningstillväxt
Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter, till följd av både positiva födelsetal och
inflyttningsöverskott. Målet att befolkningen ska öka till 35 500 invånare under mandatperioden.
Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick invånarantalet till 34 550 personer.
Utveckling i kommunen
Bostadsbyggandet och efterfrågan av mark är hög. Tillsammans med en god befolkningstillväxt
är tillgång på bostäder och etableringsmark avgörande för den fortsatta tillväxten i kommunen
och dessa områden prioriteras. Fler tomter behöver tas fram och arbetet med att skapa ytterligare
mark för etableringar fortsätter.
Planberedskapen för nya bostäder och verksamhetsetableringar har ökat. Det finns ett behov av
att ta fram fler planer på olika platser i staden och på landsbygden för att kunna tillgodose
behoven. Befolkningstillväxen som råder ställer även krav på att det finns planer för förskolor,
och skolor. Under 2018 färdigställdes arbetet med att se över lämpliga platser för förskolor och
detta mynnade ut i tre nya planuppdrag som kommer arbetas fram under året.
Näringsliv
Resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet och NKI undersökningen ska
förbättras. Förutom en god kommunikation är det viktigt att kommunen har en hög servicenivå
vad gäller information och kortare handläggningstider. En hög servicenivå bidrar till att skapa
förutsättningar till tillväxt i kommunen.
Kommunen fortsätter att utveckla samarbetet med Stockholm Business Alliance för att bli en
mer aktiv part av Stockholmsregionen som lider brist på access till mark, och på så sätt kunna
dra ytterligare fördelar av Katrineholms gynnsamma läge. Stockholms Business Alliance är ett
partnerskap mellan 55 kommuner i sju län där fokus ligger på att attrahera utlänska investeringar
till regionen. En annan del av arbetet är att förbättra kommunernas service till företagen på
hemmaplan genom att utveckla och tillsammans förbättra Nöjd kund index (NKI).
Genom samarbete med aktörerna Almi, Leader, Katec, Nyföretagarcentrum och angränsande
universitet stimuleras utvecklingen. En satsning på Ung Företagssamhet (UF), sistaårselever på
gymnasiet har varit lyckosam. Den är också en god grund för att öka intresset och kunskapen
kring entreprenörskap och eget företagande. Kommunen kommer för andra året i rad att
arrangera årets UF-mässa.
Katrineholms logistikcentrum
Katrineholms Logistikcentrum (KLC) är ett strategiskt viktigt område för att skapa
förutsättningar för nyetableringar och nya arbetstillfällen. Utveckling av tåglinjer mellan Europa
och Sverige och inom landet prioriteras vilket har resulterat i långa avtal med stora tågoperatörer
såväl inom som utom landet. Det fortsatta arbetet kräver ett långsiktigt förhållningssätt och
måste bedrivas målinriktat på flera fronter, där ledordet är uthållighet. För fortsatt utveckling
och ökad tillgänglighet har ett avtal om fördjupad funktionsutredning tecknats mellan
Katrineholms kommun, Trafikverket och Region Sörmland gällande anlutning till och från
Katrineholms Logistikcentrum (KLC). En funktionsutredning kommer att genomföras under
året.
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Landsbygdsutveckling
En ökad samhällsservice på landsbygden är en strategisk viktig uppgift för att nå uppsatta mål
med tillväxt och inflyttning till landsbygden. Servicepunkter har inrättats i Julita, Valla och
Björkvik. I samverkan med lokala aktörer och kommunens förvaltningar kommer
servicepunkterna att fortsätta utvecklas.
Ansvaret för turism- och besöksnäringen finns inom näringslivsenheten. Tillsammans med KFV
marknadsföring AB är ambitionen att arbeta mer långsiktigt och strategiskt, för fler besökare
och fler arbetstillfällen.
Ny i Sverige och i kommunen
Mot bakgrund av tidigare års höga mottagande kommer inga personer att anvisas till kommunen
under 2019. Bosättning väntas ändå ske genom familjeåterförening för ensamkommande barn
/ungdomar och eget boende enligt EBO-lagen. Hur många som kan komma att vara aktuella för
familjeåterförening och bosättning i Katrineholms kommun under 2019 är inte känt. Därutöver
uppskattas att cirka 170 personer på eget initiativ kommer att bosätta sig i kommunen, samtidigt
som det i kommunen är en stor bostadsbrist.
Under våren 2018 redovisade Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) sitt betänkande.
Utredningen har fått i uppdrag att föreslå ett sammanhållet system för mottagande av
asylsökande och nyanlända. Utredningen redovisar ett huvudförslag där staten, kommunerna
och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. En viktig del i utredningens förslag
är att kommunerna ska få en större roll i mottagandet av asylsökande. Eget boende (EBO-lagen)
ska enligt utredningen begränsas och en prövning av boendet ska säkerställa att detta är socialt
hållbart. I utredningen presenteras också ett nytt förslag på ersättningar till kommunerna. Enligt
utredningen skulle det nya förslaget kunna träda i kraft år 2020.
Arbete är en av grundpelarna för att motverka segregation och öka möjligheterna att vara
delaktig i samhället. I kommunen finns en outnyttjad arbetskraftsreserv som behövs för att
stärka och möta behoven av kompetensförsörjning. För att kunna få arbete och validera tidigare
utbildningar krävs i de allra flesta fall kunskap i det svenska språket. Olika arbetsplatser har
olika behov av språkkunskaper. Behov finns därför av en utvecklad och anpassad utbildning i
yrkessvenska, utöver svenska för invandrare. Genom statsbidraget öppnas möjligheter för att
öka språkkunskaper, validera utbildning, erbjuda kompetenshöjning inom olika yrken samt att
ge ett ökat stöd genom handledning och coachning.
Utöver arbete är trygghet och goda uppväxtvillkor för barn och unga av stor betydelse för att
minska och motverka segregation. Kommunens satsning "Lyckliga gatorna" syftar till att skapa
möjligheter till en meningsfull fritid för barn och unga och att öka trygghet och gemenskap i
bostadsområdena. Arbetet, som varit behovsstyrt och dynamiskt, har varit framgångsrikt och
kan utvecklas ytterligare, vilket kan ge effekt på samtliga prioriterade områden i regeringens
strategi.
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2.2 Attraktiva boende- & livsmiljöer
Attraktivt och ökat bostadsbyggande, stad och landsbygd
I översiktsplanen finns målet att det fram till 2030 ska byggas 4 000 nya bostäder varav 1 000 på
landsbygden. En aktualitetsprövning ska genomföras av översiktsplanen för stad och landsbygd.
Syftet är att säkerställa att framtida utveckling fortsätter i linje med politiska beslut.
Det är full fart på bostadsbyggandet och efterfrågan på byggbar mark finns både från lokala
entreprenörer men även entreprenörer utanför kommunen. För att klara efterfrågan ska flera
detaljplaner tas fram. Planer som kommer att generera runt 600 nya bostäder. Det höga trycket
ställer höga krav på organisationen och arbetet med att säkerställa kompetensförsörjningen är en
strategisk viktig uppgift. För att Katrineholms kommun fortsatt ska vara en attraktiv plats att bo
och flytta till så är det av stor vikt att även samhällsfunktioner finns med i den strategiska
planeringen, där det bland annat pågår ett planarbete för nya skolor
Infrastruktur och kollektivtrafik
För Katrineholms kommun är kollektivtrafiken avgörande för regionintegrering och tillgång till
en större arbetsmarknad. Kollektivtrafiken har en avgörande betydelse för arbetsgivares
möjligheter att rekrytera kompetent arbetskraft. Möjligheten att studera på högskole- och
universitetsorterna underlättas med en väl utbyggd kollektivtrafik. Det behövs ett robust
trafiksystem med tillräcklig turtäthet och helst samma tidsavgångar som ligger fast år efter år för
att underlätta livs- och arbetsplanering.
Arbetet med översiktsplanen har legat till grund för prioriteringar när det gäller
infrastrukturinvesteringar under planperioden. Tågpendlingens betydelse för Katrineholm
innebär att kommunen har ett starkt engagemang för utrednings- och processarbete knutet till
dels det regionala planeringsdokumentet ”Trafikplan 2017” och dels överenskommelsen mellan
sex län om utveckling av den regionala tågtrafiken i östra Sverige. Beslut har därför tagits om att
kommunerna i Sörmland tillsammans med Regionen ska införskaffa egna fordon för regional
tågtrafik. Utvecklingsarbetet kommer att intensifieras under de kommande åren och det kommer
krävas en aktiv medverkan från kommunen.
För att kunna få en effektiv stadstrafik, både vad avser funktion och kostnader, återstår också att,
tillsammans med Regionen, följa upp den översyn som tidigare gjorts gällande stadstrafiken.
Vid uppföljningen finns det skäl att, med hänsyn till gällande trafikavtal, aktualisera
kommunplanens mål att under mandatperioden pröva nya alternativa kollektivtrafiklösningar,
bland annat med anropsstyrd trafik.
Det är också viktigt att kommunen bevakar vad som sker i samband med den statliga
planeringsprocessen gällande både väg- och järnvägssystem. Framförallt gäller det för de
riksvägar och stambanor som omger Katrineholm. Katrineholms kommun kommer att aktivt
delta i detta planeringsarbete i syfte att säkerställa snabba och säkra väg- och
järnvägsförbindelser med övriga delar av regionen.
Översiktsplanen och trafikstrategin har legat till grund för prioriteringarna av planperiodens
investeringar i infrastruktur. Satsningar på tillgänglighet och trygghet för främst oskyddade
trafikanter har fått stort utrymme, men även miljö och gestaltningsåtgärder är prioriterade.
Större investeringsprojekt som planeras under planperioden är bland annat en omdaning av
Stortorget, ombyggnad av Sveaparken, ombyggnad av Köpmangatan till gångfartsområde, ,
ombyggnad av Bievägen till stadsgata när norra stadsdelen byggs ut, ombyggnad av resecentrum
bussytor samt fortsatt satsning på trygghet och miljö med belysning av gator, gång- och
cykelvägar och parker.
7
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Arbetet med att modernisera och bygga om gamla genomfarten till ett attraktivt stråk som knyter
samman de centrala stadsdelarna pågår.
Bredbandsstrategi
Kommunledningsförvaltningen fortsätter arbetet med att erbjuda alla invånare ett fiberbaserad
bredband senast 2020. Under 2019 kommer en ny bredbandsstrategi för 2020-2025 tas fram som
följer regeringen strategi och ambitionsnivå.

2.3 En stark & trygg skola för bättre kunskaper
2.4 Trygg vård & omsorg
Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare
Det strategiska arbetet kring trygghet, säkerhet och krisberedskap har stärkts under senare år och
samverkan mellan olika aktörer utvecklats. Under året fortsätter arbetet med såväl förebyggande
som direkta och riktade insatser för att höja tryggheten för de som bor, verkar eller vistas i
kommunen.
Under de senaste åren har kommunen tagit fram och arbetat med en risk- och sårbarhetsanalys
och bland annat förstärkt krisorganisationen, utifrån framtaget åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram
syftar till att öka redundansen och säkerheten i kommunens samtliga förvaltningar och bolag
samt att minska sårbarheten i samhället samt att öka förmågan att hantera kriser. Arbetet med en
risk- och sårbarhetsanalysen för den nya mandatperioden har inletts.
Ett arbete med säkerhetsskyddsanalysen är initierat. Säkerhetsskyddsanalysen riktar sig mot det
mest skyddsvärda inom kommunen, såsom exempelvis IT- och informationssäkerhet.
Arbete har bedrivits för att höja kunskapsnivån och förmågan kring våldsbejakande extremism,
vilket resulterat i en plan som nu ligger till grund för fortsatta insatser.
Det tidigare Brotts- och skadeförebyggande rådet (BROSK) har bytt namn till Rådet för säkerhet
och trygghet. Kommunen driver arbetet i rådet i samverkan med polis, räddningstjänst,
förvaltningar samt kommunens bostadsbolag (KFAB).
Genom samverkansavtalet och medborgarlöftet mellan kommun och polis arbetar
kommunledningsförvaltningen med såväl förebyggande som direkta och riktade åtgärder för att
höja tryggheten för kommunens invånare och alla andra som arbetar eller vistas i kommunen.
Ett nytt medborgarlöfte har i början av 2019 tagits fram och undertecknats.
Kommunledningsförvaltningen kommer under våren att påbörja rekrytering av en ny
säkerhetschef.
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2.5 Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv
God och jämlik folkhälsa och ANDTS
Till grund för kommunens folkhälsoarbete ligger dels den nya folkhälsopropositionen, ”God och
jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik”. I propositionen redogör regeringen för en
utvecklad folkhälsopolitik. Hälsoläget i Sverige är i huvudsak gott men det finns påtagliga
skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Till grund för folkhälsoarbetet ligger också
det av Folkhälsoutskottet framtagna styrdokumentet ”En god hälsa för alla barn och ungdomar i
Katrineholms kommun – utmaningar 2017-2019”. Styrdokumentet kommer att revideras under
2019. Under 2019 redovisar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Öppna Jämförelser
Folkhälsa 2019. Mätningen utgår från 39 indikatorer som påverkar vår hälsa och Katrineholm
har förbättrat resultatet på ungefär hälften sedan förra mätningen. Resultaten behöver analyseras
vidare och ligger till grund för det fortsatta sektorsöverskridande folkhälsoarbetet i kommunen.
ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) är en del i ett bredare
folkhälso- och brottsförebyggande arbete. Framgångsfaktorer för ett lokalt ANDT-förebyggande
arbete är att arbeta långsiktigt och att utgå ifrån lokala behov och mobilisera många aktörer som
i samverkan och på ett strukturerat och målinriktat sätt, arbetar tillsammans i alla
preventionsnivåer. Framgångsrikt är också en kombination av åtgärder inriktade mot att påverka
både tillgänglighet och efterfrågan vad gäller alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om
pengar. Den regionala ANDT-strategin med åtgärdsprogram ligger till grund för det fortsatta
förvaltningsövergripande ANDTS- arbetet som sker i bred samverkan med många olika aktörer.
Under året planeras bland annat kommunövergripande insatser kring antilangningskampanjer,
feriearbete ANDTS-ambassadörer samt utbildning inom ANDT-coachmetoden.

2.6 Hållbar miljö
Bygg- och miljönämnden är beredningsorgan i de miljöstrategiska frågor som hanteras av
kommunstyrelsen. Förutsättningar och verksamhetsförändringar inom det miljöstrategiska
området redovisas såväl här som i bygg- och miljönämndens plan med budget 2019.
Minskad klimatpåverkan
Miljöavdelningen medverkar i ett nationellt projekt gällande energitillsyn på små och
medelstora företag. Projektet pågår fram till sommaren 2019 och syftar till företagen ska
effektivisera sin energianvändning.
Energimyndigheten har beviljat bidrag för energi- och klimatrådgivningen för 2018-2020.
Arbetet sker i samarbete med Flens och Vingåkers kommuner som även deltar i projektet
Coacher för energi och klimat som också det forstätter 2019. Projektet riktar sig till små och
medelstora företag som använder mindre än 300 MWh och som vill ha hjälp att sänka
energikostnader, lära mer om energieffektivisering och minska sin klimatpåverkan. Under 2018
har arbetet utökats till 1,5 tjänst där coach och projektledare ingår. Arbetet har därför betydligt
förbättrats.
I samarbete med externa aktörer som företag och organisationer har en ansökan om bygglov
inlämnats för en lokalbyggnad som blir en framtidsbyggnad med egen energiförsörjning och
energieffektivt liksom effektmässigt låga värden. Det blir en nollenergibyggnad med nya
tekniska lösningar.
Medverkan i fossilfritt Sverige fortsätter och vi deltar i upphandling och avtal för att integrera
fossilfritt i LOU(lagen om offentlig upphandling). En handlingsplan för Katrineholms kommun
inom fossilfria transporter ska lyftas fram under året.
9
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Rena sjöar och vattendrag
Katrineholms kommun driver ett av ca 20 delprojekt inom LIFE IP Rich Waters som samordnas
av Länsstyrelsen i Västmanland. Projektet går ut på att undersöka förutsättningarna för att kunna
återföra bottensediment med hög fosforhalt till jordbruksmark och därigenom minska
övergödningseffekterna och reducera behovet av importerad fosfor. Projektet startade 2017 och
förväntas pågå till 2023. Under 2018 kommer en entreprenör upphandlas och förväntas vara på
plats under sommaren. Katrineholms kommun har fått mycket uppmärksamhet kring projektet
bland annat på Havs- och vattenforum i Göteborg i maj 2018.
Avloppsinventeringsprojektet har gått in i Stora Malms socken vilket kommer att beröra mellan
300 och 400 fastighetsägare. Tidigare aviserade förslag om förändringar i lagstiftningen har inte
implementerats. Ett nytt förslag för att höja åtgärdstakten för små avlopp har presenterats.
Förslaget innebär bland annat att fastighetsägare är skyldiga att vart sjunde år inlämna en
avloppsdeklaration till kommunen. Deklarationen ska upprättas av ett ackrediterat kontrollorgan
som ska besikta anläggning och bedöma funktionen. Tanken är att systemet ska leda till fler
egna initiativ från fastighetsägarna att åtgärda bristfälliga avlopp, men kommer också leda till
förändrat arbetssätt hos kommunerna.
I samverkan med Flen och Vingåkers kommuner samt Sörmland Vatten utreds lämpliga metoder
för att återföra näring från små avlopp till jordbruksmark. Kommande år kommer beslut att tas
om hur kommunen ska gå vidare och implementering av ny modell.
Implementeringen av kommunens dagvattenplan pågår. Under hösten 2018 genomfördess bland
annat en ansvarsutredning för att klarlägga och fastställa ansvarfördelning mellan kommunens
förvaltningar och Sörmland Vatten, detta arbete kommer fortsätta under 2019.
En förstudie hur dagvatten som idag belastar Lasstorpsdiket och därefter Näsnaren kan ledas om
till en våtmark. Olika lokaliseringar av våtmarken kommer att utredas under året. Under 2018 så
inleddes även ett samarbetsprojekt mellan Finja, Tekniska Verken, SKF och Sörmland Vatten
där en avsiktförklaring träffades om att tillsammans utreda möjligheten till att skapa en våtmark
vid utloppet av mejeridiket till Näsnaren, arbetet kommer fortgå under 2019 samt att se över
möjligheten till att söka bidrag för åtgärden.
I tillsynen ägnas särskild uppmärksamhet åt gödselhanteringen vid hästgårdar i första hand i
vattennära lägen. Tillsynskampanjen pågår till år 2021. Tillsynen av hästgårdar är en prioriterad
åtgärd i vattenmyndighetens åtgärdsprogram.
Biologisk mångfald
Naturutställningen i Tornstugan är under uppbyggnad och väntas kunna invigas i slutet av maj.
Skolorna kommer att ha ökade möjligheter och tillgång till naturskola i och med satsningen. En
insektsinventering är under genomförande i ekhagarna vid Gersnäs och de kommer att kunna
ligga till grund för framtida skötselplaner.
God bebyggd miljö
Som en del i avfallsplanen ska under året en handlingsplan mot nedskräpning tas fram. En annan
av målsättningarna i avfallsplanen är att minska mängden osorterat bygg- och rivningsavfall. En
utbildning i ämnet ska genomföras för bland annat byggherrar, fastighetsägare,
byggnadsinspektörer, bygglovhandläggare och arkitekter.
Nedskräpning vid återvinningsstationerna fortsätter. Samtidigt finns det behov av att etablera
flera återvinningsstationer. Regeringen har lagt fram ett förslag om att dagens system, med
återvinningsstationer, ska ersättas med fastighetsnära insamling vid alla bostadsfastigheter.
Kostnaden för insamlingen ska även fortsättningsvis finansieras av förpackningsproducenterna.
10
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Systemet föreslås införas successivt och omfatta 60 % av bostäderna 2021 och vara fullt utbyggt
2025. Det kommer att medföra att större ytor behöver avsättas för avfallshantering i anslutning
till bostäder. Frågan behöver uppmärksammas i plan- och byggsammanhang. Regeringen
föreslår också att förpackningar ska samlas in i särskilt i utemiljöer där många människor vistas,
exempelvis gator, parker, torg och badplatser.
I och med antagandet av kemikalieplanen så sker en inventering av kemikalieanvändningen i
verksamheterna och riktlinjer för inköp ska uppdateras.

2.7 Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare
Kompetensförsörjning är en av kommunens största utmaningar. Då antalen personer i
yrkesverksam ålder inte ökar lika snabbt som grupperna barn och äldre, betyder det att färre
personer ska försörja fler och konkurrensen om arbetskraften ökar. För att möta utmaningarna
behöver användandet av digitala verktyg utvecklas och fler jobba både mer och längre. Att
arbeta effektivt, på rätt sätt och med rätt saker är också ett utvecklingsområde, där samarbete
och innovation är två nyckelord.
Heltid som norm är infört. Nästa steg är att få medarbetare att höja sysselsättningsgraden till
heltid och arbeta längre. En attraktiv arbetsgivare handlar till stor del om arbetsmiljön; hur
medarbetare trivs på arbetsplatsen, med levande värdegrund, tydliga uppdrag och en upplevelse
av både delaktighet och tillhörighet. Möjlighet till kompetensutveckling samt en väl känd
lönestrategi och lönestruktur är ytterligare områden som påverkar attraktionskraften positivt.
Den egna hälsan påverkar både fysiskt och psykiskt och hälsoinspiratörernas arbete med
aktiviteter bidrar till att höja frisktalen. Framtida chefsförsörjning är ytterligare ett område där
möjlighet till chefsutvecklings- och traineeprogram är några aktiviteter som kommer att påbörjas
under året.
Digitalisering och tillgänglighet
Med kommunens nya webbsida som bas kommer tillgänglighet till kommunen att öka, genom
fler möjligheter till dialog och kommunikation samt att det blir enklare för invånarna att hitta
rätt information.
För att öka tillgängligheten och effektiviteten påbörjas under året arbetet med att övergå till earkiv. Ett arbete som samordnas och leds av kommunledningsförvaltningen, men som förutsätter
ett aktivt deltagande av samtliga förvaltningar. Inriktningen är ett fullt medlemskap i
kommunalförbundet Sydarkivera 2021, för digitala arkivleveranser och ett digitalt slutarkiv.
För att öka takten på digitaliseringen leder kommunledningsförvaltningen en
kommunövergripande grupp med representanter från alla förvaltningar som har benämningen
Digitaliseringsforum. Forumet har fått ett uppdrag och mandat att genom samverkan mellan
förvaltningarna driva kommunens digitaliseringsarbete som en del i att säkra välfärden i
Katrineholms kommun.
Med det särskilda uppdraget kring digitalisering och e-tjänster som samtliga nämnder har fått
kommer kommunledningsförvaltningen genom digitaliseringsforumet vara sammanhållande och
drivande i de 50 nya, fullvärdiga e-tjänster som uppdraget avser.
Genom digitalisering, ökade kontroller och nya arbetssätt kan en effektivare löneadministration
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skapas och bidra till att säkerställa att rätt lön utbetalas till rätt person vid rätt tillfälle.
God ekonomisk hushållning med effektiviseringar
Fler invånare, ökande behov och högre ambitionsnivåer, med behov av fler och moderna
lokaler, driver på kostnadsutveckling. Under de närmaste åren kommer också en
konjunkturnedgång att påverka kommunens finansiella utrymme. För att minimera framtida
kostnadsökningar är det av stor vikt att det finns en samsyn kring hur kommunens resurser ska
användas. Kostnadskontrollen och prognossäkerheten är två områden som behöver utvecklas.
Ett annat område är samarbete mellan förvaltningar, bolag, föreningar och andra kommuner.
Kommunen har under flera år haft en hög investeringstakt. Infrastruktur är en del som påverkar
investeringstakten, men till största delen är det behovet av nya lokaler som påverkar mest. För
att möta och mota behovet av lokaler kommer kommunens lokalsamordning att både stärkas och
utvecklas. Därutöver kommer investeringsprocessen att ses över och förtydligas.
Ett nytt affärssystem med en ny struktur och fler funktioner innebär möjligheter. Ambitionen är
att öka tillgängligheten och underlätta för ansvariga att få en mer aktuell, sammanställd och
rättvisande ställning som därmed ökar kvaliteten på underlag för analys och uppföljning.
För att öka kontrollen av kommunens inköp deltar kommunen i ett nätverk om egenvärdering
och strategier för inköp, lett av Sveriges Kommuner och Landsting. Det har bidragit till en ökad
struktur kring upphandling och inköpsstyrning. Beslutet om certifierade inköpare kommer att
leda till en ökad inköpstrohet och lägre kostnader för inköp. Utbildning pågår och är en
förutsättning för att släppas in som beställare/inköpare i det nya ekonomisystemet. Förväntade
effekter är minskad administration och lägre kostnader för inköp.
Fler åtgärder för att effektivisera verksamheterna kommer att krävas. Utöver större åtgärder
krävs en ökad kostnadsmedvetenhet med effektiviseringar och förändringar i det dagliga arbetet,
eftersom det också är det lilla i det stora som på sikt ger effekt.
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3 Nämndens resultatmål från kommunplanen
Målområde

Resultatmål/Uppdrag

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut
KS, BMN
Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, KIAB
Växande och breddat näringsliv
KS
Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN
Fler arbetstillfällen
KS
Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer
KS, BMN, KFAB
Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR
Resandet med cykel och till fots ska öka
KS, STN
Resandet med buss och tåg ska öka
KS
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och cykelvägar
KS, STN
Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat bredband senast 2020
KS

En stark & trygg skola för bättre
kunskaper

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och
elevers hälsa och studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB

Trygg vård & omsorg

Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring
bemötande, förtroende och trygghet
KS, VON, KFAB
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller
andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika
KS, BIN, BMN, KULN, SOCN

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON
Jämställda kultur- och fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON

Hållbar miljö

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB
Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB
Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag
KS, BMN, KVAAB
Nedskräpningen ska minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB
Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd
KS, STN

Attraktiv arbetsgivare & effektiv
organisation

Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
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Målområde

Resultatmål/Uppdrag
Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än skatteintäkterna
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON
Avskrivningar ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av
driftbudgeten
KS

14

318
Kommunstyrelsen

4 Driftsbudget
2018
Förvaltning/Avd/Enhet

2019

Budget (tkr)

Intäkter (tkr)

Kostnader (tkr)

Totalbudget (tkr)

Kommunstyrelsen

-6 455

0

-8 490

-8 490

Kommundirektör

-3 518

10 094

-13 794

-3 700

Kommunstyrelsens medel till
förfogande

-6 000

0

-3 000

-3 000

Välfärdsfond

-27 300

0

0

0

Kommunledningsförvaltningen

-99 658

31 414

-134 783

-103 369

Samhällsbyggnadsförvaltningen

-70 483

20 357

-78 366

-58 009

0

250

-6 254

-6 004

-213 414

62 115

-244 687

-182 572

Näringsliv
Total driftsbudget

Differenser mellan åren:








Kommunstyrelsen
o Friskvårdspeng från kommunledningsförvaltningen, 2 mnkr,
o Kommunstyrelsens medel till förfogande, - 3 mnkr
o Välfärdsfond, -27,3 mnkr
Kommunledningsförvaltning:
o Flytt av friskvårdspeng till kommunstyrelsen, 2 mnkr,
o Hyreskompensation, 3,7 mnkr
o Skatteväxling, -1 mnkr,
o Kontaktcenter, 1 mnkr,
Samhällsbyggnadsförvaltningen:
o Skatteväxling, -2,5 mnkr,
o KLC marknad -3 mnkr,
o Kapitaltjänstkostnader, -2 mnkr,
o Näringsliv till egen förvaltning, - 6 mnkr,
o Kollektivtrafik, 1,3 mnkr.
Näringsliv: Ny avdelning 2019, budget från samhällsbyggnadsförvaltningen, 6 mnkr.

I övrigt har uppjustering av löner skett för samtliga anställda.
Medel i budgetbeslutet utöver ram (ej i ram):



Resurser för kompetensförsörjning och generationsväxling, utbildningstjänster 5 400 tkr,
Kommungemensamma personalsociala aktiviteter, 600 tkr.
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5 Investeringsbudget
Investeringsbudget
Kategori

Benämning

Budget (tkr)

1-6

Kommunledningsförvaltningen

5

Bredband

4

Utbyggnad trådlösa nätverk

1 500

1 500

1 500

4

Årliga nätverksinvesteringar

1 000

1 000

1 000

4

Upphandling Ekonomisystem

4 000

4

Möbler

200

4

Arbetsmiljöåtgärder

250
16 950

2 500

2 500

Summa investeringar KLF

2019

2020

2021

10 000

Samhällsbyggnadsförvaltningen
1

Tillgänglighetsåtgärder

100

100

100

4

Övriga investeringar

100

200

200

4

Focusområden miljömål

200

200

200

4

Åtgärder enligt dagvattenstrategin

300

500

500

4

Elladdplatser på kommunala arbetsplatser

0

1 000

1 000

5

Lövåsen/Sandbäcken

0

500

500

5

Katrineholms Logistikcentrum

500

500

500

5

Nya informationsplatser/skyltar

0

250

250

5

Åtgärder enligt parkeringsstrategi

300

500

500

5

Aulaparken

0

500

1 000

5

Belysning i centrum, parker, ljus i staden

300

300

300

5

Bievägen, Norra stadsdelen

0

1 000

4 000

5

Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen

0

4 000

0

5

Drottninggatan

1 000

0

0

5

Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen

0

500

500

5

Gator, övrigt

300

500

500

5

Nya Stråket

7 000

7 000

5 000

5

Hastighetssäkring övergångsställen

100

100

200

5

Infart Djulöområdet

0

1 000

1 000

5

Infart P-hus Norr

0

500

0

5

Nollvisionsåtgärder

100

100

100

5

Ny park på Norr (Park 2030)

0

300

5 000

5

Stensättersgatan

0

0

500

5

Sveaparken

2 000

0

0

5

Vasavägen

0

1 500

0

5

Värmbolsvägen - Dalvägen

0

2 000

0

5

Åtgärder enligt Hastighetsplanen

300

700

700

5

Resecentrum

0

0

500

5

GC-väg Nävertorpsgatan

0

1 500

0

5

GC-väg till Lokstallet

0

0

1 000
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Kategori

Benämning

5

GC-väg Vingåkersvägen-Rönngatan

5

Kollektivtrafikåtgärder

5

Budget (tkr)
0

0

1 250

400

500

500

Åtgärder enligt GC-plan

0

250

500

5

Östermalmsgatan GC-väg

0

500

500

5

Åtgärder vid nya Järvenområdet

0

2 000

0

5

Åtgärder enligt grönplan, nya träd i gatumiljö

0

0

2 000

5

Aktivitetsparker i kransorterna

300

300

0

5

Attraktiva gångstråk

300

500

500

5

Duvestrand, park och bad

0

500

3 000

5

Sportcentrum, åtgärder enl. Framtidsgruppen

0

4 000

4 000

5

Temaparker

0

0

1 000

5

Åtgärder enligt Djulögruppen

0

500

500

5

Belysning cykelbana Forssjö

4

Begravningsplats husdjur

6

Exploatering

15 000

18 000

20 000

6

Exploatering Finntorp/Knorran

10 000

20 000

10 000

6

Exploatering Lövåsen

20 000

10 000

10 000

6

Markreserv

25 000

30 000

30 000

13 600

35 780

37 800

Summa investeringar SBF

1 100
380

Summa exploateringar SBF

70 000

78 000

70 000

Summa SBF totalt

83 600

113 780

107 800
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6 Särskilda uppdrag
Uppdrag till samtliga nämnder att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheterna
genom digitalisering och e-tjänster. Inriktningen ska vara att minst 50 fullvärdiga e-tjänster
ska lanseras under 2019 i syfte att öka tillgängligheten för invånarna och minska den interna
administrationen. Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och
årsredovisning.
Uppdrag till socialnämnden och viadidaktnämnden att öka övergången till egen
försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd. Utgångspunkten för
uppdraget är den utredning som genomförts för att stärka arbetsmarknadsperspektivet i
kommunens arbete med försörjningsstödstagare. Uppdraget ska genomföras i samråd med
näringslivschefen. En delrapport ska ges till kommunstyrelsen senast i juni 2019. Uppdraget
återrapporteras också inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.
Uppdrag till kommunstyrelsen att föreslå hur omfattningen av interna köp- och sälj- samt
beställar/utförarmodeller kan minskas i syfte att effektivisera administrationen. I
uppdraget ingår att redogöra för befintliga köp- och sälj- samt beställar/utförarmodeller mellan
nämnder/förvaltningar och att beskriva för- och nackdelar med dessa. I uppdraget ingår också att
ge förslag på en mer effektiv hantering. Kommunledningsförvaltningen ska återrapportera till
kommunstyrelsen senast i mars 2019 inför beredningen av planeringsdirektivet för 2020.
Uppdrag till kommunstyrelsen att utreda en förändrad organisation för överförmyndaren.
Inriktningen är att en överförmyndarnämnd ska startas den 1 januari 2021. I uppdraget ingår att
beakta eventuella förändringar i regelverket på nationell nivå. Regeringen avser att tillsätta en
utredning som ska föreslå moderna och rättssäkra regler om gode män, förvaltare och andra
ställföreträdare. Kommunledningsförvaltningen ska återrapportera till kommunstyrelsen senast i
juni 2020. En delrapport ska lämnas till kommunstyrelsen i september 2019.
Uppdrag till kommunstyrelsen att revidera rutiner för hantering av bidragsansökningar
till kommunstyrelsen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag. Uppdraget
återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och årsredovisning.Bilaga: Nya
upphandlingar

18

322
KOMMUNLEDNING

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2019-03-19

Vår handläggare

Sari Eriksson

KS/2019:117 - 040

Kommunstyrelsen

Ekonomi i balans 2019
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören och förvaltningschefen på
samhällsbyggnadsförvaltningen att vidta åtgärder på 2,6 mnkr.
2. Nämnderna uppmanas att vidta åtgärder för att nå resultatet enligt skrivelsen.
3. Vakanta administrativa tjänster tillsätts efter samråd med kommundirektören och
ekonomi- och personalchefen.
Sammanfattning av ärendet
Årets första ekonomiuppföljning kommer att redovisas på kommunstyrelsens
sammanträde den 27 mars. Prognosen pekar på ett underskott om inte åtgärder vidtas.
Vård- och omsorgsnämnden har ett åtagande att minska kostnaderna med 17 mnkr
under året för att komma i balans. Vård- och omsorgsnämnden fick tidigare år ett
statligt stimulansbidrag på 8 mnkr vilket vi nu fått vetskap om att de inte finns kvar i
år. Det gör att vård- och omsorgsnämnden troligen inte kommer att komma i balans i
år. Socialnämnden har motsvarande åtagande som vård- och omsorgsnämnden, 17
mnkr. Ekonomiuppföljningen pekar på att socialnämndens ekonomi ytterligare har
försämrats.
Vård- och omsorgsnämnden uppvisar en prognos på -7,4 mnkr och socialnämnden
-30 mkr. Dessa prognoser förutsätter att båda nämnderna klarar sitt beting på 17 mnkr.
Övriga nämnder redovisar ett nollresultat. Det budgeterade resultatet för 2019 är +21,9
mkr.
Ett underskott på nämnderna äventyrar kommunens ekonomi. Utvecklingen av
kommunens ekonomi är mycket osäker. Vi har kännedom att fler statliga bidrag,
utöver stimulansmedlen, inte finns kvar i år. Exempelvis finns inte Medel mot
segregation och byggbonusen kvar. Flera andra mindre statliga bidrag har också
försvunnit. Katrineholms kommun fick år 2018 4 mnkr i byggbonus och 8 mnkr till
arbetet med att minska segregationen.
Med dessa förutsättningar bör nämnderna (exklusive vård- och omsorg och
socialnämnden) vidta åtgärder i storleksordningen
20 mnkr för att kommunen sammantaget ska få ett positivt resultat.
Prognos mars i mnkr
Budgeterat resultat
Socialnämnden
KOMMUNLEDNING
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

21,9
-30,0
Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post:

Org.nummer 212000-0340

323
KOMMUNLEDNING

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-03-19

Vård- och omsorgsnämnden
Övriga nämnder
Prognos per februari 2019

KS/2019:117 - 040

-7,4
0
-15,5

Kommunens ledningsgrupp är överens om att åtgärder på 20 mnkr måste vidtas av
nämnderna exklusive vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden.
Ett rimligt sätt att fördela ut besparingen är den ekonomiska ramen för respektive
nämnd som fördelningsnyckel. Tabellen nedan visar belopp per nämnd:
Summorna (andel av totalram)
Kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen samhällsbyggnadsförvaltningen
Kulturnämnden
Service- och tekniknämnden
Viadidaktnämnden
Bildningsnämnden*

1,6
1,0
0,6
1,7
1,0
14,1
20,0

* Köpa ut datorer, investeringsmedel 8 mkr istället för drift

Med dessa åtgärder och med den kännedom som finns idag bör kommunen klara sin
ekonomi under 2019.
Åtgärder för att kommunen ska klara resultatet
Budgeterat resultat
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Övriga nämnder
Befarat resultat mars 2019
Nämndernas besparing
Resultat inkl besparingar

-

21,9
30,0
7,4
15,5
20,0
4,5

Kommunen har avsatt reserver för framtida behov enligt nedanstående tabell
Övriga reserver för framtida behov
Integrationsfonden
Resultatutjämningsreserv (RUR)
Omställningskostnader
Framtida reserver

31,9
17,0
4,4
53,3

:
Sari Eriksson
Beslutet skickas till: Samtliga nämnder, KLF, SBF, akten
KOMMUNLEDNING
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post:

Org.nummer 212000-0340
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Emma Fälth

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-03-08
Ert datum

KS/2018:86 - 009
Er beteckning

Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2018
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta utvecklingen av sitt interna
kontrollarbete. I övrigt lägger kommunstyrelsen redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunens reglemente för intern kontroll utgår från kommunallagen och säger att
varje nämnd svarar för sin interna kontroll och årligen ska en kartläggning göras av
rutiner, processer och system utifrån risk- och väsentlighet. Den interna kontrollen
syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. Den interna kontrollen ska minska risken för fel i
verksamheten.
Utveckling av den interna kontrollen är ett område som ständigt måste utvecklas i takt
med att verksamheterna och förutsättningarna förändras.
Ärendets handlingar









Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
vård- och omsorgsnämnden, 2019-02-26, § 35
Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
socialnämnden, 2019-02-20, § 33
Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
bildningsnämnden, 2019-02-26, § 12
Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
service- och tekniknämnden, 2019-02-28, § 20
Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
Viadidaktnämnden, 2019-02-26, § 7
Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
kulturnämnden, 2019-02-26, § 6
Sammanträdesprotokoll samt sammanställning från
bygg- och miljönämnden, 2018-08-22 § 120
Sammanträdesprotokoll samt internkontrollrapport från
bygg- och miljönämnden, 2019-03-06, § 34

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akt
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150 - 570 15
E-post: emma.falth@katrineholm.se

Hnr VON/2019:250
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§ 35

Redovisning av genomförd internkontroll för vård- och
omsorgsnämnden 2018 (VON/2018:2)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
•
•

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll.
Nämnden översänder redovisningen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Internkontrollrapporten redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen vårdoch omsorgsnämndens handling nr 4/2019.
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 vid sitt sammanträde den 1 mars 2018, § 24,
om internkontrollplan för det egna ansvarsområdet under 2018. 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 dock
att uppföljningen sammantaget visar att det alltjämt finns utvecklings- och förbättringsområden inom verksamheten.
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
•

Internkontrollrapport 2018

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) samt
controller/ekonom Marie Myrbeck.
_______________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, revisorerna, akten
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Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2019

Internkontrollrapport

Vård- och omsorgsnämnden
2018
Datum:
2019-02-13
Dnr:
VON/2018:2-049. Hnr 2019:189. Hnr 2019:252
Handläggare: Marie Myrbeck
Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2019-02-26, § 35

www.katrineholm.se
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1 Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan för 2018 omfattade både verksamhetsmässiga
och ekonomiska kontroller. Resultatet av genomförda kontroller har varierat. Förvaltningens
bedömning är dock att uppföljningen sammantaget visar att det alltjämt finns utvecklings- och
förbättringsområden inom verksamheten.
Granskningen visade bland annat att det finns en eftersläpning i hanteringen av rapporterade
avvikelser. Avvikelserapporter upprättas när en händelse eller insats avviker från plan, exempelvis om en brukare inte får sin medicin. Den vidare hanteringen av dessa rapporter, där ett förbättringsarbete nu pågår, är ett av de viktigaste momenten i vård- och omsorgsförvaltningens
kvalitetsledningssystem.
En annan brist, som åtgärdades i samband med granskningen, var att riktlinjen för hanteringen
av brukares privata medel inte följts fullt ut inom alla boenden.
I bilagan Internkontrollrapport framgår resultatet för var och en av de beslutade kontrollerna för
2018. I förekommande fall framgår också vilka åtgärder förvaltningen har vidtagit eller planerat
för att hantera de brister som framkommit.

2 Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån
risk och väsentlighet.

2.1 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. Nämnderna ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 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
3 (10)
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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.

3 Riskvärdering
Kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt
nedan. Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med
väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar.
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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4 Bilaga: Internkontrollrapport
4.1 Hemtjänsten
Kontrollmoment

Åtgärder

Granskning av utförda, beviljade samt fakturerade timmar
Kontrollansvarig
Ekonomiassistent.
Datum för kontroll:
Varje månad.
Resultat:
Varje månad arbetar ekonomiassistenten aktivt med granskning av
hemtjänstens fakturor. Det har framkommit avvikelser gällande
fakturerade timmar, men när så har inträffat tas direkt kontakt med
utförare.
Vid vissa avvikelser tex. gällande beviljade timmar så finns en förklaring, tex att städning infaller 3 gånger istället för 2 gånger per
månad. Varje månad tas även statistik gällande utförda och beviljade timmar fram för vidare uppföljning och analys.
Kontroll av antalet genomförandeplaner
Kontrollansvarig
IT-samordnare/administratör myndighet
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, främst hos
interna utförare men även hos extern utförare. Genom denna
granskning har närmare 4 700 000 kronor ej utbetalats till utförare
då brukare saknat genomförandeplan.

4.2 Krisledningsorganisation
Kontrollmoment

Åtgärder

Att rutiner är kända i verksamheten samt larmlistor/liknande är
uppdaterade

Ny revision och uppdatering
kommer ske under 2019.

Kontrollansvarig
Brand- och säkerhetssamordnare
Resultat:
Dokumenten är reviderade och publicerade under 2018. Rakelenheten som är tänkt att användas för kommunikation vid nödläge
har flyttats från förvaltningschef till administratör, detta för mindre
sårbarhet.
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4.3 Särskilda boenden äldre och funktionsnedsatta
Kontrollmoment

Åtgärder

Nattinspektion av särskilda boenden

Dokumentationsstödjarutbildningar

Kontrollansvarig
Kvalitetsutvecklare

Kommentar
Vidare utbildningar av dokumentationsstödjare under 2019
med fokus på innehållet i
genomförandeplaner och
genomförandejournaler, fortsatt
granskning av kvalitet på social
dokumentation.

Datum för kontroll:
2018-12-11
Resultat:
Nattinspektion genomfördes i december 2018, med fokus på nattperspektiv i social dokumentation, samt vårdplaner. I samband med
granskningen skulle omvårdnadspersonalen gå in i systemet och
visa att de hade färdigheter för att kunna söka information, samt
skriva, och att man kände till genomförandeplaners syfte och om
man varit delaktig i dem. De skulle också kunna hänvisa till några
specifika riktlinjer för HSL.
Resultatet visar på att förmågan att hantera genomförandejournal
generellt är god, men att arbetet med vårdplaner behöver fortsätta.
Resultatet pekar också mot att fortsatt arbete med användandet
och förståelsen av genomförandeplaner behövs, bland annat för att
få med mer av nattperspektivet. Detta tas med i utbildningsinsatser
under 2019.

Dokumentationsgrupp på
verksamhetsområde Hälso- och
sjukvård

4.4 Privata medel särskilt boende och gruppbostäder
Kontrollmoment

Åtgärder

Kontroll att uppsatt riktlinje kring hanteringen av privata medel
följs

Åtgärder är vidtagna och
identifierade brister åtgärdade.

Kontrollansvarig
Ekonomiassistent
Datum för kontroll:
Två oanmälda inspektioner har genomförts av ekonomiassistent
under november månad.
Resultat oanmäld inspektion: Överenskommelse saknades hos
fyra brukare och underskrift av chef saknades på ett flertal. Två
brukare hade för mycket pengar.
Kontroll att uppsatt riktlinje kring hanteringen av privata medel
följs
Kontrollansvarig
Enhetschef
Datum för kontroll:
Enhetschefer inom särskilt boende samt gruppbostäder har under
oktober-december kontrollerat samtliga brukares kassor, samt att
rutinen privata medel följs. Ett chefsområde dock inte granskats,
det på grund av chefsbyte.
Resultat: Flera avvikelser framkommer vid internkontrollen, t.ex.
saknas överenskommelse hos vissa brukare och vissa var ofullständigt ifyllda. Några brukare hade för mycket pengar, kassabladen var inte korrekt ifyllda, samt att kvitto saknats. På en enhet
hade det inte utförts internkontroll sedan slutet av 2015. Vissa enheter hade inga avvikelser alls.
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4.5 Privata utförare i Katrineholms kommun
Kontrollmoment

Åtgärder

Kontroll enligt "Förfrågningsunderlag - Valfrihetssystem för
brukare enligt lagom om valfrihet Hemtjänst"
Kontrollansvarig
Chef myndighets- och specialistfunktion
Datum för kontroll:
Löpande under 2018.
Resultat:
Kontroll av aktuella genomförandeplaner görs frekvent, då endast
en aktuell genomförandeplan medger att ersättning för insatser
betalas ut. Ökad kommunikation mellan utförare och beställare via
mötesforum som vård- och omsorgsförvaltningen bjuder in till.
Översyn av förfrågningsunderlaget pågår, för att materialet skall
vara än mer konkurrensneutralt.

4.6 Investeringar
Kontrollmoment

Åtgärder

Kontroll mot beviljade investeringar
Kontrollansvarig
Ekonom
Datum för kontroll:
Varje månad.
Resultat: Vid uppföljning har framkommit att visa investeringar har
bokförts på felaktigt projektkonto och konto. Annars inga avvikelser
då investeringarna går via ekonom och förvaltningen utgår från
investeringsplan.

4.7 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Kontrollmoment

Åtgärder

Kontrollera så att SBA-handboken är uppdaterad och känd i
verksamheten samt att aktiviteter är genomförda

Arbete genomförs enligt
årsplanering

Kontrollansvarig
Brand- och säkerhetsansvarig
Resultat:
Brandskyddsarbetet utfört enligt plan, samtliga verksamheter har
ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete. Verksamheterna
är övade och utbildade. Dokumentationen är uppdaterad och årlig
uppföljning har genomförts ute i verksamheterna. Behov av inköp
av IT-stöd för att få överblick och bättre kunna följa upp verksamheterna har lyfts fram till kommunledning. Vallgården tillsynades
utan anmärkning.
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333
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

4.8 Medborgarfunktionen
Kontrollmoment

Åtgärder

Aktgranskning
Kontrollansvarig
1:e Handläggare LSS
Datum för kontroll:
För att säkerställa kvalitet och rättsäkerhet inom myndighetsutövningen inom vård- och omsorgsförvaltningen har en aktgranskning
genomförts under november. Granskningen har genomförts för att
säkerställa att handläggningen följer de lagkrav som finns för
handläggning av enskilda ärenden. Kraven för detta finns i 11 kap.
5 § SoL och 21 a § LSS.
Resultat:
Verksamhet enligt 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) och 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) SoL ska vara av god kvalitet. Kvaliteten i
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Inriktningen i de granskade ärendena valdes med koppling till
kommunplanens prioriteringar kring social samvaro och aktiviteter.
Totalt har granskningen avsett 52 personer. Granskade akter har
valts ut utifrån beviljade insatser, ledsagning LSS, promenad och
social samvaro inom ramen för hemtjänst.
I majoriteten av granskade utredningar har mallen för IBIC strukturen använts och dessa utredningar är välskrivna. Under varje
livsområde har den enskildes behov beskrivits i förhållande till sökt
insats. Det framgår behov och mål med insatserna.
Det finns en viss otydlighet, till och med brist i några beslut. I två
beslut saknas omprövningsmöjlighet, stoppdatum för beslut saknas. I ett antal ärenden saknas utredningar helt. I de flesta ärenden
där det saknas utredningar har insatserna promenad och social
samvaro lagts till i redan pågående beslut. Detta medför att det inte
finns uppdrag till utförare för specifika insatser. Syftet med uppdragen som skickas till utförare är att de ska få information om den
enskildes behov och mål med insatsen.
Utöver ovan nämnda granskningsområden har också granskningen
utgått från CEMR-deklarationens artikel 15. Kan man i utredningar
urskilja olikheter i bedömningar och antal beviljade timmar för
kvinnor och män?
Det finns inga uppenbara skillnader i omfattningen av beviljade
insatser. De som beviljats ledsagarservice enligt LSS har i stort sätt
beviljats samma omfattning, 4-5 timmar per vecka. Det vanligaste
är att personer beviljas social samvaro och promenad vid ett tillfälle
i veckan. Ett antal personer har beviljats dessa insatser vid två
tillfällen i veckan men det skiljer inte på antalet kvinnor och män.
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4.9 Avvikelsehantering
Kontrollmoment

Åtgärder

Övergripande statistik på samtliga avvikelser
Kontrollansvarig
Kvalitetsutvecklare/utredare
Datum för kontroll:
Kontroller och sammanställningar har utförts vid månadsslut, först
månadsvis för perioderna januari och februari, och sedan med
tremånadersintervall mars till maj, juni till augusti samt oktober till
december. September månad har ej analyserats. Analyserna har
redovisats till förvaltningschef.
Resultat:


Det fanns många avvikelser som släpade efter från 2017, 636
stycken. För övergången 2018-2019 var antalet 587.



Merparten avvikelser (ca 2/3) är kopplade till Hälso- och
sjukvården. Mer genomgående statistik och åtgärder kring
HSL-avvikelser presenteras i Patientsäkerhetsberättelsen.



Det har pågått ett stort arbete med att hantera och avsluta
gamla avvikelser under året. Detta har gett visst resultat.
Analysen för oktober till december visar ändå på eftersläpning
på framför allt vissa enheter, det vill säga att man inte
bearbetar avvikelser i systemet vartefter de rapporteras.



Modulen för att hantera avvikelser i verksamhetssystemet uppdaterades i maj 2018. I samband med detta har utbildningar i
avvikelsehantering hållits av utredare under ett flertal tillfällen.
Därutöver har extra stöd erbjudits, till exempel för nya chefer
samt på enheter där det varit stor omsättning av chefer.



I genomsnitt inkommer ca 300 avvikelser/månad på
förvaltningen. Det skiftar mellan månaderna, och under
sommarmånaderna samt i december var antalet som högst.
Detta härrör till stor del från en ökad mängd avvikelser inom
hemtjänst och hemsjukvård, utifrån problem med planering och
delegering under semesterperioden.



Det är förhållandevis stor skillnad på antalet avvikelser som
rapporteras och hanteras, både mellan verksamhetsområden
och mellan olika enheter. Antalet avvikelser följer till stor del
enheternas storlek, men det är också så att vissa stora enheter
också är de som hanterar och avslutar flest avvikelser. Detta är
i högsta grad avhängigt samarbetet mellan enhetschef och
legitimerad personal.

Redovisning av analys av avvikelser och uppföljning av dessa
Kontrollansvarig
Enhetschef/verksamhetschef
Datum för kontroll: 2019-01-28
Resultat:
HSL-avvikelser redovisas i Patientsäkerhetsberättelsen. För en mer
genomgripande analys av avvikelser enligt SoL och LSS se Kvalitetsberättelsen som redovisas i april.
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4.10 Representation
Kontrollmoment

Åtgärder

Kontroll att representation sker enligt god redovisningssed
Kontrollansvarig
Ekonomiassistent
Datum för kontroll:
November
Resultat:
Vid kontroll av intern representation saknades ett fåtal deltagarförteckningar. Vid övrig personalrepresentation har de flesta bifogat
deltagarlista, syfte och inköpsställe.
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2019-02-20

§ 33

Internkontrollrapport 2018 (SOCN/2014:95)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens redovisning av internkontroll
2018 samt att vidaresända den till kommunstyrelsen.
Internkontrollrapport 2018 redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
socialnämndens handling nr 3/2019.
Ärendebeskrivning
Internkontroll som socialförvaltningen bedriver handlar om tydlighet, ordning och
reda. Denna kontrollform handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det
sätt som det är tänkt. Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och
de system, processer och rutiner som bidrar till detta. Internkontroll ska innefatta;
-

tydlig ansvarsfördelning på vem som ska kontrollera vad
riskbedömningar och riskhantering
faktiska kontrollaktiviteter som socialnämnden har beslutat om
information och kommunikation till nämnd, ledning och medarbetare
uppföljning och utvärdering av lärande och förbättringar.

Socialnämnden ansvarar för att förvaltningens interna kontroll är tillräcklig i sin
omfattning. Internkontrollen är en del av det löpande arbetet i verksamheten.
Under år 2018 har internkontrollplanen omfattat granskning av riktlinjer och rutiner
inom den egna verksamheten. Vissa riktlinjer och rutiner har reviderats och fastställts
under 2018 och vissa kommer att revideras under 2019.
Socialförvaltningen arbetar med en internkontrollplan som är komplett vilket innebär
granskning av;
Riktlinjerna – kontrollera att riktlinjerna finns och att de är aktuella utifrån
gällandeförfattningar.
Rutiner – kontrollera att det finns dokumenterade rutiner och att de är
ändamålsenliga samt uppfyller de lagkrav som ställs på arbetet.
Förankring – redogöra hur rutinerna är förankrade och förankras hos medarbetarna.
Revision – kontrollera de inkomna synpunkter och klagomål, parametrar i
brukarundersökningar, rapport om avvikelse i verksamheten, lex Sarah och
Inspektion för vård och omsorgsrapporter.
Utifrån internkontrollrapporten för respektive år ska åtgärder vidtas inom den
verksamhet som uppvisar eventuella bister.
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2019-02-20

Under 2019 kommer internkontrollplanen revideras och antalet kontrollpunkter
kommer då ses över.
Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-02-08
 Internkontrollrapport socialnämnden 2018
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Socialnämndens handling nr 3/2019

Internkontrollrapport
Socialnämnden
2018
Dnr: SOCN/2014:95 - 759
Antagen av socialnämnden 2019-02-20, § 33

www.katrineholm.se
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1 Sammanfattning
Internkontroll som socialförvaltningen bedriver handlar om tydlighet, ordning och reda. Denna
kontrollform handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.
Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och
rutiner som bidrar till detta. Internkontroll ska innefatta;
•
•
•
•
•

tydlig ansvarsfördelning på vem som ska kontrollera vad
riskbedömningar och riskhantering
faktiska kontrollaktiviteter som socialnämnden har beslutat om
information och kommunikation till nämnd, ledning och medarbetare
uppföljning och utvärdering av lärande och förbättringar.
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2 Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån
risk och väsentlighet.

2.1 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. Nämnderna ska årligen kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 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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3 Riskvärdering
Kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt
nedan. Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med
väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar.
I internkontrollrapporten återfinns motsvarande siffervärde för riskvärderingen som i
internkontrollplanen. Nedan ges en förklaring till 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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4 Bilaga: Internkontrollrapport
4.1 Investeringsredovisning
Kontrollmoment

Åtgärder

Inköp ska klara krav på investering
Kontrollansvarig
Ekonom
Datum för kontroll:2019-02-06
Resultat: Granskning genomförd utan anmärkning
Riskvärdering 9

4.2 Fakturahantering
Kontrollmoment
Rutin för attest, kontering, moms, debiteringsrutiner.

Åtgärder
Skriva tydliga rutiner för verksamheten

Kontrollansvarig
Ekonom
Datum för kontroll: 2019-02-06
Resultat: Granskning genomförd och förbättringspotential
finns i att skriva tydliga rutiner för verksamheten. Inkludera
eventella förändringar i rutiner som ett nytt ekonomisystem har
bidragit till.
Riskvärdering 9

4.3 Återsökning från Migrationsverket
Kontrollmoment
Rutin för ansökan om ersättning för asylsökande och
personer med uppehållstillstånd

Åtgärder
Kommer att revideras under 2019

Kontrollansvarig
Enhetschef bistånd barn, unga och vuxna
Ekonom
Datum för kontroll: 2019-02-06
Resultat: Rutiner finns och efterlevs. Behöver eventuellt
revideras utifrån eventuella lagförändringar.
Riskvärdering 9

4.4 Systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitet i
verksamheten
Kontrollmoment
Rutin för hur arbetet utifrån kvalitetsledningssystemet
dokumenteras
Kontrollansvarig
Förvaltningschef
Avdelningschefer

Åtgärder
Uppdatering under 2019
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Kontrollmoment

Åtgärder

Datum för kontroll: 2019-02-02
Resultat: Rutin finns kopplat till kvalitetsberättelse, kommer
att uppdateras under 2019
Riskvärdering 9
Rutin för årlig kvalitetsberättelse
Kontrollansvarig
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Datum för kontroll: 2019-02-05
Resultat: Rutin finns och efterlevs
Riskvärdering 9
Rutin för egenkontroll, tillbud, avvikelserapportering,
klagomål och Lex Sarah
Kontrollansvarig
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Datum för kontroll: 2019-02-05
Resultat: Rutiner har reviderats och nya blanketter har tagits
fram. De finns publicerade på Communis. Rutiner gås igenom
kontinuerligt på APT.
Riskvärdering 9

4.5 Datasäkerhet
Kontrollmoment

Åtgärder

Uppföljning av loggar i verksamhetssystemet
Kontrollansvarig
Enhetschefer, systemförvaltare
Datum för kontroll: Löpande 2018
Resultat: Kontroll av loggar genom stickprov är genomförda
utan anmärkning
Riskvärdering 9

4.6 Offentlighet, sekretess och informationssäkerhet
Kontrollmoment
Rutin för diarieföring, förvaring och utlämning av
allmänna handlingar
Kontrollansvarig
Enhetschef Staben
Datum för kontroll: 2019-02-04
Resultat: Rutin finns och efterföljs enligt plan
Riskvärdering 9

Rutin för personalens tystnadsplikt, skyldighet att lämna
ut uppgifter, behörighet att ta del av dokumentation

Åtgärder
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Kontrollmoment

Åtgärder

Kontrollansvarig
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Enhetschef Staben
Datum för kontroll: 2019-02-04
Resultat: Rutin finns och efterföljs enligt plan. Tas upp
kontinuerligt på arbetsplatsträffar
Riskvärdering 10

4.7 Dokumentation i individärenden
Kontrollmoment

Åtgärder

Rutin för inkomna handlingar som tillhör personakt samt
upprättande, förvaring och gallring
Kontrollansvarig
Avdelningschef Myndighet
Enhetschef Staben
Datum för kontroll: 2019-02-05
Resultat: Rutin finns och efterlevs
Riskvärdering 10
Rutin för förvaring av handlingar när anmälan inte leder
till att utredning inleds
Kontrollansvarig
Avdelningschef Myndighet
Enhetschef Staben
Datum för kontroll: 2019-02-05
Resultat: Rutin finns och efterlevs
Riskvärdering 9

4.8 Förhandsbedömning
Kontrollmoment

Åtgärder

Rutin för månadsvis granskning av fem avslutade
utredningar som avser barn, unga och vuxna
Kontrollansvarig
Avdelningschef Myndighet
Datum för kontroll: Löpande 2018
Resultat: Månadsvisa granskningar genomförda utan
anmärkning
Riskvärdering 10

4.9 Planera, genomföra och dokumentera en utredning samt följa
upp en behovsprövad insats
Kontrollmoment
Rutin för beslutande, kommunicerande, omprövning

Åtgärder
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Kontrollmoment

Åtgärder

Kontrollansvarig
Avdelningschef Myndighet
Datum för kontroll: 2019-02-05
Resultat: Rutin finns och efterlevs, finns kopplat till BBICmallen
Riskvärdering 10
Rutin för att insatser verkställs inom 90 dagar

Behov av uppdatering och implemetering i verksamheten

Kontrollansvarig
Avdelningschef Myndighet
Datum för kontroll: 2019-02-01
Resultat: Rutin finns och efterföljs enligt plan, behöver dock
uppdateras och implementeras
Riskvärdering 10
Rutin föruppföljning av pågående insatser

Behov av uppdatering och implemetering i verksamheten

Kontrollansvarig
Avdelningschef Myndighet
Datum för kontroll: 2019-02-01
Resultat: Rutin finns och efterföljs enligt plan, behöver dock
uppdateras och implementeras
Riskvärdering 9

4.10 Inledning av ansökan ekonomiskt bistånd
Kontrollmoment

Åtgärder

Säkerställa hur ansökan om ekonomiskt bistånd inleds
Kontrollansvarig
Avdelningschef Myndighet
Enhetschef
Datum för kontroll: Stickprov under 2018
Resultat: Rutin är uppdaterad och efterlevs
Riskvärdering 9

4.11 Fler personer till egen försörjning
Kontrollmoment
Andel klienter som går till egen försörjning
Kontrollansvarig
Avdelningschef Myndighet
Enhetschef
Datum för kontroll: 2019-01-20
Resultat: Genomförs i samband med årsredovisning
Riskvärdering 9

Åtgärder
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4.12 Attraktiv arbetsgivare
Kontrollmoment

Åtgärder

Andel rekryteringar med önskad utgång

Plan för rekrytering kommer under 2019 tas fram i
samarbetet kommunens HR-avdelning

Kontrollansvarig
Förvaltningschef
Avdelningschef
Datum för kontroll: 2019-02-01
Resultat: Inga rekryteringar har genomförts med oönskad
utgång. Svårigheterna är att rekrytera vikarier i den sociala
barnavården
Riskvärdering 9
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§ 12

Internkontrollrapport 2018 (BIN/2018:8)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden godkänner redovisningen avseende 2018 års internkontroller.
Bildningsnämndens internkontrollrapport 2018 redovisas som
protokollsbilaga 2-2019.
Sammanfattning av ärendet
Under 2018 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring
myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. Den
största vikten har lagts vid kontrollerna som avser myndighetsutövning såsom att
beslut om åtgärdprogram och anpassad studiegång tas på rätt sätt och att närvaro och
frånvaro följs upp och rapporteras enligt gällande rutiner. Samtliga kontroller fanns
kvar från 2017 eftersom de kontroller som då utfördes visade på brister i rutiner och
hantering.
De kontroller som har genomförts 2018 visar på att rutinerna och hanteringen inom
fler områden har förbättrats. Avseende två kontrollmoment gör
bildningsförvaltningen bedömningen att riskerna är så pass låga att kontrollen kan tas
bort ur internkontrollplanen. Detta avser beslut anpassad studiegång och
betygsättning integrerade grundsärskoleelever. I resterande fall behöver ytterligare
åtgärder vidtas för att riskerna ska minimeras. I några fall behöver uppföljning med
respektive rektor ske för att säkerställa att rektor har ett system för exempelvis
uppföljning och kontroll av varje elev.
Ärendets handlingar
•

Internkontrollrapport Bildningsnämnden 2018

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom,
Alexander Forss (KD), Jörgen Rüdeberg bitr.förv.chef och Johan Söderberg (S).
____________________

Protokollsbilaga 2-2019

Internkontrollrapport
Bildningsnämnden
2018

www.katrineholm.se
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1 Sammanfattning
Under 2018 har bildningsnämndens internkontrollplan fokuserat på kontroller kring
myndighetsutövning, avvikelserapportering, sjukskrivningstal och debitering. Den största vikten
har lagts vid kontrollerna som avser myndighetsutövning såsom att beslut om åtgärdprogram
och anpassad studiegång tas på rätt sätt och att närvaro och frånvaro följs upp och rapporteras
enligt gällande rutiner. Samtliga kontroller fanns kvar från 2017 eftersom de kontroller som då
utfördes visade på brister i rutiner och hantering.
De kontroller som har genomförts 2018 visar på att rutinerna och hanteringen inom fler områden
har förbättrats. Avseende två kontrollmoment gör bildningsförvaltningen bedömningen att
riskerna är så pass låga att kontrollen kan tas bort ur internkontrollplanen. Detta avser beslut
anpassad studiegång och betygsättning integrerade grundsärskoleelever. I resterande fall
behöver ytterligare åtgärder vidtas för att riskerna ska minimeras. I några fall behöver
uppföljning med respektive rektor ske för att säkerställa att rektor har ett system för exempelvis
uppföljning och kontroll av varje elev.
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2 Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån
risk och väsentlighet.

2.1 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. Nämnderna ska årligen kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 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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3 Riskvärdering
Kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt
nedan. Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med
väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar.
I internkontrollrapporten återfinns motsvarande siffervärde för riskvärderingen som i
internkontrollplanen. Nedan ges en förklaring till 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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4 Bilaga: Internkontrollrapport
4.1 Avvikelserapportering
Kontrollmoment

Åtgärder

Incidenthantering – sker rapportering enl. upprättade
rutiner.

Förskolechefer och rektorer behöver få en genomgång
och repetition av systemstödet ”Lisa” där vi sedan början av
december har börjat med nya rutiner för rapportering.

Kontrollansvarig
Verksamhetschef
Datum för kontroll: 2019-01-31
Resultat: Kontroll har skett av fem slupvis utvalda förskolor.
Vid kontrolldatum fanns totalt 48 st elevskador, 45 elevtillbud
och 25 elevkränkningar rapporterade på alla kommunens
förskolor. Alla fem förskolorna jsom valdes ut vid
kontrolldatumet fanns representerade i statistiken.
Bedömningen är att rutinen fungerar.
Kontroll har skett av samtliga grundskolor och gymnasieskolor
och samtliga uppger att de rapporterar incidenter enligt
upprättade rutiner. Rutinerna är välkända på skolorna.

4.2 Debitering
Kontrollmoment

Åtgärder

1-1 datorer - följs upprättade rutiner kring debitering av
försvunnen utrustning

Gå igenom befintliga rutiner och se om de är
tillämpningsbara

Kontrollansvarig
Ekonom
Datum för kontroll: 2019-01-31
Resultat: Kontroll visar att det är otydligt vilka rutiner som
finns och om kommunen har rätt att debitera elev för
förstörd/försvunnen utrustning.

4.3 Sjukskrivningstal
Kontrollmoment

Åtgärder

Används de system som finns för att följa upp
sjukskrivningar

Uppföljning med respektive chef utifrån sjuktalen och i
samband med det samtal om det behövs stöd i systemet för
att chefen ska känna sig tryggare.

Kontrollansvarig
Verksamhetschef
Datum för kontroll: 2019-01-15
Resultat: Kontroll har skett av en slupvis utvald medarbetare
per enhet. Resultatet av kontrollen visar att;
•

På två enheter fanns ingen sjukfrånvaro.

•

På 6 enheter fanns dokumentation på den utvalda
medarbetaren

•

På 9 enhter fanns ingen domumentation på den
utvalda medarbetaren enheter.

Resultatet kunde vara bättre men vi fortsätter samarbetet runt
denna viktiga fråga och den finns med i vårt systematiska
kvalitetsarbete och i handlingsplanen för våra förskolor.
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4.4 Myndighetsutövning
Kontrollmoment

Åtgärder

Beslut om åtgärdsprogram - har rektor ett system för att
tillgodose att elever i behov av särskilt stöd får det

Uppföljning med respektive chef för att säkerställa att
rektor har ett eget system för uppföljning och koll på varje
elev.

Kontrollansvarig
Verksamhetschef
Datum för kontroll: 2019-01-31

Utbildning i GDPR
Översyn av Pingpong och PMO för att se om det går att
hitta sätt att arbeta där som möjliggör kontroll.

Resultat: Utifrån stickprov som gjorts kan konstateras att
rektorer har olika system för att ha kontroll på samtliga elevers
behov. Det finns inget datastöd i Pingpong eller PMO som ger
rektor en helhetsbild. I och med GDPR känns det osäkert
huruvida rektor själv kan upprätta t ex register för detta.
Rektorerna har under året utvecklat detta område.
Det är inte med självklarhet som åtgärdsprogram upprättas
när elever inte har nått minst betyget E eftersom förändringen
med extra anpassningar och otydligheten i styrdokumenten
kring dokumentationen för dessa anpassningar gör att det kan
tolkas som om dokumentation inte är nödvändig.
Beslut om anpassad studiegång - de elever som inte följer
grundsärskolans timplan ska ha beslut om anpassad
studiegång

Fortsatt uppföljning på individnivå.

Kontrollansvarig
Verksamhetschef
Datum för kontroll: 2019-01-31
Resultat: Rektorerna uppger att de elever som är mottagna i
grundsärskolan och går integrerat har APS (beslut om
anpassad studiegång) i de fall deras timplan inte följer
grundsärskolans timplan.
Betygssättning integrerade särskoleelever - sker
betygssättning enligt gällande regelverk

Uppföljning med respektive chef utifrån dokumentation
kring betygssättning.

Kontrollansvarig
Verksamhetschef
Datum för kontroll: 2019-01-31
Resultat: Samtliga aktuella skolor följer gällande regelverk
gällande betygsättning för integrerade grundsärskoleelever.
Elever med frånvaro - har rektor ett system för att följa
upp elever med frånvaro
Kontrollansvarig
Verksamhetschef
Datum för kontroll: 2019-01-31
Resultat: Rektorerna har olika system för hur de följer elevers
frånvaro och alla utom en uppger att de har ett system. Tyvärr
har inte alla skolor 100% registrerade lektioner vilket gör att
det är svårt för rektor att med säkerhet kunna lita på de siffror
som finns i systemet.
I de fall där frånvaron är stor beskriver rektorer att de arbetar
på olika sätt med eleven och att de också tas upp på
respektive skolas EHT.
Det är olika när varje skola reagerar på frånvaron. Vissa
uppger att man gör det vid en viss procentsats vilket kan vara
svårt då det kan vara procent av allt från en vecka till en
termin.

Genomgång av handlingsplanen för elevfrånvaro och
tydliggörande av procentsatsen. Detta görs i
verksamhetsområdet F-6.
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Kontrollmoment

Åtgärder

Närvaroregistrering - sker närvaroregistrering vid
samtliga lektioner

Uppföljning med respektive chef utifrån andel registrerade
lektioner och beslut om åtgärder utifrån varje enhet.

Kontrollansvarig
Verksamhetschef
Datum för kontroll: 2019-01-31
Resultat: Kontroll visar att närvaroregistrering inte sker vid
exakt samtliga lektioner. Det handlar fortfarande om brister
när det finns vikarier inne.
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Protokollsutdrag
SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN

1 (1)

2019-02-28

§ 20

Internkontrollredovisning (STN/2019:21)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att godkänna redovisningen av genomförd
internkontroll samt vidaresända den till kommunstyrelsen.
Internkontrollredovisningen redovisas som bilaga till protokollet med beteckningen
service- och tekniknämndens handling nr 2/2019.
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, rapportera resultatet från uppföljningen till
kommunstyrelsen.
Service- och teknikförvaltningen har gjort en uppföljning av det interna
kontrollarbetet enligt rådande interkontrollplan.
Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-19
Service- och teknikförvaltningen – Interkontrollrapport 2018

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S)
Anders Gölevik (C), Mårten Grothérus, Jöran Mathiesen samt verksamhetscontroller
Pierre Jansson.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Internkontrollrapport för service- och tekniknämnden 2018
Kontrollområde
1

Arbetsmiljö
Fysisk, organisatorisk och
social arbetsmiljö (inkl.
frågor om systematiskt
brandskydd)

Kontrollmoment

Det finns en uppdaterad
delegation avseende chefernas
arbetsuppgifter kring
arbetsmiljöfrågor

Uppföljning

Kontrollmetod

Avstämning med arbetsmiljöansvarig
chef

Anmärkning

Cheferna har relevant utbildning
för att klara dessa
arbetsuppgifter
Granskning av att skyddsronder
genomförs på utsatt tid och
enligt framtagen checklista
2

Systematiskt
brandskyddsarbete

Arbeta fram en SBA-handbok.

En SBA-handbok är framtagen och
dess innehåll är känt i organisationen

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.
3

Krisledningsorganisation

Att rutiner är kända i
verksamheten samt larmlistor
och liknande är uppdaterade

Genomgång av att befintliga
larmlistor och likande är uppdaterade.
Kommunikatör går, utifrån den
beslutade kommunikations-planen,
igenom krislednings-organisationen
med samtliga EC

En digital SBA-handbok
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4

Behörigheter
(körkort, truckkort
säkerhet på väg, etc.)

5

Ekonomiadministration
- Kontanthantering
-

Investeringar

-

Avtalstrohet

-

Kundfakturering

-

Utanordningar

-

Verifikationer

-

Attest

Kontrollera att medarbetarna har
de behörigheter som krävs i sina
respektive yrkesroller

Avstämning med den chef som
genomför medarbetarsamtal. Har man
förvissat sig om att medarbetarnas
behörigheter är relevanta

Rutinen bedöms nu vara så inarbetad
att kontrollen av behörighet hanteras i
ordinarie VP-process. Riskområdet
föreslås tas bort till 2019 års
interkontrollplan.

Att rutiner för kassahantering
följs

*Kontroll-räkning av växelkassor
*Kassaansvarig intygar att beloppet
stämmer
Kontroll av alla transaktioner

Kontrollräkning har inte genomförts
pga. tidsbrist. En avvikelse har
identifierats och omhändertagits.
Identifierad avvikelse bedöms vara på
acceptabel nivå.
Identifierad avvikelse bedöms vara på
acceptabel nivå.
Identifierad avvikelse bedöms vara på
acceptabel nivå.
Identifierad avvikelse bedöms vara på
acceptabel nivå.
Identifierad avvikelse bedöms vara på
acceptabel nivå.

Att riktlinjer för investeringar
följs
Att säkerställa att avtal följs

Stickprov

Att kundfaktura skickas så snart
som möjligt efter utförd tjänst
Att attest sker av behöriga
personer
Att godkända
bokföringsunderlag finns till
utanordningar
Attestlistor är aktuella

Stickprov

Avstämning med anställande chef.
Säkerställa att registerutdrag
inhämtats vid samtliga
nyanställningar i vissa yrkesgrupper
*Kartläggning av registerhållning
*Kartläggning av utbildningsbehov
*En plan för utbildning och
implementering av den nya
förordningen tas fram

6

Registerkontroll

Kontrollera att registerutdrag
görs i samband med
nyanställningar

7

Dataskyddsförordning
(GDPR)

Att det finns relevant kunskap
om den nya förordningen i
organisation samt att rutiner för
förordningens utökade krav på
öppenhet och de registrerades
rättigheter tillmötesgås

8

Delegationsordning

9

ID-kort och nycklar

Att den är relevant i förhållande
till organisationens struktur och
angivna beslutsfunktioner
Att personal som slutar inte har
kort/nycklar kvar. Återkallande
av förekomna kort.

Stickprov
Stickprov
Stickprov

Rutiner implementeras
Genomgång av nuvarande
organisation och jämförelse med
delegationsordningen
Avstämning av nyckelkvittenser mot
personregister

Arbetet med att eventuell skapa rutin
för att återkommande registerkontroll
fortsätter
En del av arbetet har drivits från
kommuncentralt håll samt från det
kommungemensamma
dataskyddsombudet

Rutinen bedöms fungera vid
Rådmannen men för att säkerställa att
det fungerar även i övriga av
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10

Försäljning av tillgångar
och inventarier

När kommunens inventarier och
tillgångar avyttras ska det
hanteras enligt upparbetad rutin.

En rutinbeskrivning arbetas i syfte att
förtydliga vad som gäller.

11

Tillbud och skador

Medarbetare anmäler tillbud och
skador

Kontrollera antalet anmälningar i
LISA-systemet
Samt
Kontroll av att relevanta åtgärder
vidtas

förvaltningens verksamheter behöver
en insats göras.
Rutin har inte tagits fram.
Förvaltningen avvaktar ett
kommungemensamt arbete. Behovet
är stort. I väntan på en skriftlig rutin
arbetar vi med muntlig
kommunikation.
Antalet tillbudsanmälningar har
dubblerats mellan 2017 och 2018.
Bedömningen är att det är ett resultat
av att vi satt frågan i fokus.
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Internkontrollrapport 2018 (VIAN/2018:8)
Viadidaktnämndens beslut
Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll för 2018
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 vid sitt sammanträde den 20 februari 2018
internkontrollplan för det egna ansvarsområdet under 2018. Enligt kommunens
reglemente för den interna kontrollen ska varje nämnd senast i samband med
årsredovisningen rapportera resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och
kommunens revisorer.
Utifrån den gjorda uppföljningen är det förvaltningens bedömning att den interna
kontrollen i huvudsak fungerar. Resultatet av genomförda kontroller har dock varierat
och i vissa fall har avvikelser påträffats. Det kan därför samtidigt konstateras 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 Viadidakt vidtagit eller planerat för
att hantera de brister som framkommit.
Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse viadidakt
Internkontrollrapport Viadidaktnämnden 2018

____________

Beslutet skickas till
Akt
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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1. Sammanfattning
Viadidaktnämndens internkontrollplan för år 2018 innehåller både ekonomiska och
verksamhetsmässiga kontrollområden. Kontrollerna i planen utgår från en genomförd risk- och
väsentlighetsanalys. I jämförelse med förgående år har kontroller som inte längre är aktuella
utgått medan andra har tillkommit.
Samtliga kontrollmoment av verksamhetsmässig karaktär som ingår i planen har bedömts ha ett
riskvärde som gör att de bör hanteras genom den interna kontrollen. Därutöver har Viadidakt
valt att för 2018 ha med ett antal ekonomiska kontroller, även om riskvärderingen av dessa
bedömts vara förhållandevis låg. Detta sker då det är angeläget att även fortsättningsvis
säkerställa en tillfredställande intern styrning och rättvisande bokföring.
Samtliga moment kommer att kontrolleras en gång under året med hjälp av främst stickprov
eller intervjuer.

3
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2 Inledning
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån
risk och väsentlighet.

2.1 Definition av internkontroll
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. Nämnderna ska årligen kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 Kommunens årshjul och process för internkontroll
Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:







Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
Värdering av risker
Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
Framtagande av kontrollmetoder
Upprättandet av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll
(internkontrollplan). 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
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3 Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment
och riskvärdering
3.1 Modell för kartläggning och riskvärdering
Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden.
Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att
den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att
verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara
tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller
behöver inte tas med i internkontrollplanen.
I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående
modell ligger till grund 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 enligt nedan.
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

3.2 Riskvärdering av kontrollmoment
Vid kartläggning av vilka kontrollområden som ska ingå i internkontrollplanen 2018 utgick
arbetet från föregående års internkontrollrapport. En riskvärdering av områdena visade på ett
fortsatt behov av kontroll för fakturahantering, investeringsredovisning, studieplaner, hantering
av inkomna handlingar, extern kommunikation samt krisberedskap.
Utöver tidigare områden kunde ytterligare fyra områden identifieras med riskvärden där
konsekvenserna vid fel räknas som minst kännbara och risken för att felen inträffar som minst
möjlig.

5
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4 Bilaga: Internkontrollplan
Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansv
arig

Kontrollmetod

Kontrollfrekv
ens

Riskvärder
ing

Fakturahantering/kontering/repres
entation

Kontroll av giltigt
konto/kodsträng

Ekonom

Stickprov

En gång per
år

8

Kontroll att
momsreglerna följs

Ekonom

Stickprov

En gång per
år

8

Investeringsredovisning

Inköp ska klara krav
på investering

Ekonom

Stickprov

En gång per
år

8

Studieplaner

Kontrollera att
studieplaner för
elever inom
vuxenutbildningen är
upprättade enligt
bestämmelserna i
skollagen och
förordning för
vuxenutbildning.

Controller

Stickprov samt
intervjuer med
personal.

Kontroll andra
halvåret 2018,
uppföljande
kontroll bör
ske första
halvåret 2019.

12

Hantering av inkomna handlingar

Kontroll av att det
finns rutiner för
registrering/diarieföri
ng av inkomna
handlingar inom
förvaltningens olika
områden och att
dessa tillämpas
enligt
dokumenthanterings
plan.

Controller

Intervjuer av
personal inom
förvaltningen.

Kontroll andra
halvåret 2018

16

Extern kommunikation

Kontroll av att
förvaltningen har
publiceringsgodkänn
ande från de
personer som
förekommer på
bilder publicerade på
Viadidakts hemsida.

Controller

Genomgång av
samtliga bilder
på Viadidakts
hemsida.

En gång per
år

12

Krisberedskap

Kontroll av att
rutiner för
sammankallande av
Viadidakts krisgrupp
fungerar.

Förvaltningsc
hef

Övning med
Viadidakts
krisgrupp.

En gång per
år

12

Avtal

Kontroll av att
förvaltningen har
fungerande rutiner
och arbetsformer för
att bevaka när avtal
går ut, behöver
förlängas eller sägas
upp.

Ekonom

Stickprovsgransk
ning av arbetet
inom
förvaltningen
utifrån avtal med
externa utförare
och leverantörer.

En gång per
år

12

Skyddad identitet

Kontroll av att
verksamheten har
tillfredställande
rutiner för att
hantera individer
med skyddad
identitet.

Controller

Genomgång av
verksamhetsrutin
er.

En gång per
år

12

Avhopp från studier

Kontroll av att
verksamheten har
fungerande rutiner
som används för att

Controller

Granskning av
uppföljning och
intervjuer.

En gång per
år

12

6
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Kontrollområde

Kontrollmoment

Kontrollansv
arig

Kontrollmetod

Kontrollfrekv
ens

Riskvärder
ing

Controller

Genomgång av
att registrerade
användare i
systemen enbart
utgörs av aktuell
personal.

En gång per
år

12

följa upp
studieavbrott.
Behörighet till IT-system

Kontroll av att de
som avslutat sin
anställning inom
Viadidakt fråntagits
sina behörigheter till
förvaltningens ITsystem.

7
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Internkontrollrapport 2018 (KULN/2019:11)
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar godkänna internkontrollrapporten för 2018 samt överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
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.
Intern kontrollplan antogs av kultur- och turismnämnden 2018-02-20 § 5.
I granskningen av handläggningsprocessen gällande föreningsbidrag saknas en
redovisning från beviljat bidrag. Redovisningen kommer att krävas in.
Inom kontrollen av larmrutiner så har förvaltningen endast klarat av att genomföra 1
av 2 planerade larmövningar.
Den åtgärdsplan gällande hot och våld som antogs 2017 är ständigt aktuell då de s k
åtgärdstrapporna styr personalens handlande vid incidenter.
Gällande förvaltningens betalkort saknas underlag för en faktura. Leverantörerna
kommer att kontaktas för att lämna underlag.
Yttranden
Under nämndens överläggning yttrar sig Ami Rooth (MP)
Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
 Internkontrollrapport 2018
_______________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akt
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1 Sammanfattning
Anvisning
Sammanfatta kontrollens huvudsakliga omfattning och innehåll, vilka områden, processer och
rutiner som varit i fokus, om kontrollen varit tillräcklig och vad den visat.
Kultur- och turismnämndens internkontroll omfattar områdena inköp av konst och media, bidrag
till föreningar, kontanthantering (betalkort och kontantkassor) samt arbetsmiljö och larmrutiner.
Inom kontrollen av larmrutiner så brister förvaltningen även i år. Ambitionen med två
larmövningar har inte uppnåtts. Endast en larmövning har genomförts.
Den åtgärdsplan gällande hot och våld ett levande dokument genom genomgång av incidenter
och återkoppling till de s k åtgärdstrapporna
Gällande förvaltningens betalkort så saknas underlag för en betalning. Leverantörerna kommer
att kontaktas för att lämna.
Det granskade föreningsbidraget 2018:72 saknar redovisning.
I övrigt finns inga avvikande resultat inom de olika kontrollmomenten. Redovisning kommer att
begäras in av bidragsmottagaren.
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2 Inledning
Anvisning
Avsnittet innehåller en fast text om kommunens definition av och rutiner för internkontroll.
Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån
risk och väsentlighet.

2.1 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. Nämnderna ska årligen kartlägga
viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

2.2 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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3 Riskvärdering
Anvisning
Avsnittet innehåller en fast text om kommunens modell för riskvärdering av kontrollmoment.
Kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för
internkontrollplanen. Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt
nedan. Med risk i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med
väsentlighet avses konsekvensen om risken inträffar.
I internkontrollrapporten återfinns motsvarande siffervärde för riskvärderingen som i
internkontrollplanen. Nedan ges en förklaring till 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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4 Bilaga: Internkontrollrapport
Anvisning
Innehållet i bilagan hämtas per automatik från vyn Uppföljning internkontroll som finns under
fliken Uppföljning.

4.1 Föreningsbidrag
Kontrollmoment
Handläggningsprocessen

Åtgärder
Kräv in redovisningarna

Kontrollansvarig
Samordnare redaktionen
Datum för kontroll: 2018-12-17
Resultat: Kontrollerad handling (diarienummer) 2018:5 där
ansökning, redovisning samt beslut följer fastställt reglemente.
Kontrollerad handling (diarienummer) 2018:72 innehåller
ansökan samt beslut men saknar redovisning

4.2 Larmrutiner
Kontrollmoment

Åtgärder

Personalens kännedom om rutiner vid Perrongen och
Ängeln

Kontroll sista halvåret

Kontrollansvarig
Ansvarig för Kulturhuset

Ta fram rutiner för brandlarm

Datum för kontroll: 2019-01-08
Resultat: Larmövning genomförd 1 gång på grund av brist på
tid

Genomför larmövningar 2 ggr/år
Kommentar
Genomförd 1 gång på grund av brist på tid.

4.3 Konstinköp
Kontrollmoment
Gällande policy följs enl delegation

Åtgärder
Kontroll sista halvåret

Kontrollansvarig
Samordnare UKF
Datum för kontroll:190131
Resultat: Konstinköpen för 2018 uppfyller riktlinjerna för
konstinköp och offentlig gestaltning.

4.4 Mediainköp
Kontrollmoment
Gällande mediepolicy följs
Kontrollansvarig
Skolsamordnare

Åtgärder
Kontroll halvårsvis
Kommentar
Mediepolicyn behöver revideras då den har några år på
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Kontrollmoment

Åtgärder
nacken.

Datum för kontroll: 2018-04-09 2018-04-19, 2018-10-03,
2018-10-30.
Resultat: Stickprov visar att befintlig mediepolicy följs.

4.5 Arbetsmiljö
Kontrollmoment

Åtgärder

Uppdatering av plan hot och våld

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kontrollansvarig
Skyddsombud

Aktualisera problemen med hot och våld under 2017

Datum för kontroll: 2019-01-30
Resultat: Åtgärdsplanen mot hot och våld hålls ständigt
aktuell genom genomgång av incidenter och återkoppling
till de s k åtgärdstrapporna som upprättades i samband
med framtagandet av planen mot hot och våld.
Åtgärdstrapporna styr personalens handlande vi
incidenter.

4.6 Kontanthantering
Kontrollmoment
Betalkort - kontroll att kvitton och underlag finns till
utbetalningar
Kontrollansvarig
Samordnare konst
Datum för kontroll: 20181217
Resultat: Underlag till faktura för kontrollerade datum
saknas på en faktura. Övriga fakturor var korrekt
hanterade.

Åtgärder
Kontroll halvårsvis
Kommentar
Underlag till faktura daterade 181001 saknar underlag. Åtgärd
är att ekonomiavdelningen kontaktar berörda.
Ta kontakt med aktuella leverantörer och be att få ett
underlag för löpande abonnemang som kan knytas till alla
aktuella fakturor.
Åtgärd är att ekonomiavdelningen kontaktar berörda.

Kontantkassor – att rutiner för kassahantering följs
Kontrollansvarig
Samordnare konst

Kontroll halvårsvis
Kommentar
Rutiner för kassahantering följs.

Datum för kontroll: 2018-12-17
Resultat: Rutiner för kassahantering följs.

7
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lnformation
Presentation av nyanställda tjänstemän på Samhällsbyggnadsftirvaltningen.

Planarkitekt David Labba informerar inftir samråd av Detaljplan ftir
Bäverstigen, Sjöholm 2:37 och Sjöholm Z:2.Detaljplanen går ut på samråd
under september månad.
Avdelningschef Erik Bjelrruot informerar om arbetet med nora stadsdelen.
Kommunekolog Linda Aldeber"t informeral om pågående LONA-projekt och
resultatet i Miljöaktuellts rankning.

Milj öinspektör Jenny Herbertsson i nformerar om Hästproj ektet.
Bygglovshandläggare Anna Eriksson informerar om resultatet hitintills efter
ftireläggande om åtgärd angående enkelt avtrjälpta hinder.

Administrativ chef Lisa Mossberg redovisar resultatet av internkontroll ftjr
fiirsta halvåret 2018.
Administrativ chef Lisa Mossberg rappofierar om personuppgiftsincident,
anmäld enligt GDPR till Datainspektionen.

Beslulet skickas till:
Åkten

Ordtörandens

i,ii{,4t
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Datum för kontroll: 2018-08-03
Resultat: I 25 av 44 ärenden har det inte fattats beslut inom 6 månader från att ärendet
har startats.
Datum för kontroll: 2018-08-03
Resultat: Under första halvåret har t27 bygglov beviljats, varav 96 är enkla ärenden och
31
normala ärenden. I nio ärenden har handtäggningstiden överskridit 10 veckor.
Genomsnittlig handläggningstid för enkla ärenden är 14,6 dagar och för normala ärenden
28,9 dagar.
Datum för kontroll: 2018-08-03
Resultat: 20 av 20 kontrollerade bygglov är debiterade enligt plan- och
bygglovtaxan. 44av 44kontrollerade miliö- och hälsoskyddsärenden är debiterade enligt
gällande taxa. 5 av 7 detaljplande är debiterade.
Datum för kontroll: 2018-08-03
Resultat: 11 beslut är återförvisade från överinstans. 3 stycken innehåller formfel.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2019-03-06

BMN §34 ALLM.2019.13

Internkontrollrapport 2:a halvåret 2018
Beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner internkontrollrapporten för andra halvåret
2018.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Ulf Rosén
(KD).
Sammanfattning av ärendet
Bygg- och miljönämndens internkontrollplan innehåller fyra olika
kontrollområden, inom områdena handläggningstider, rättssäkerhet och
ekonomisk uppföljning.
I kontrollen av att samtliga pågående och avslutade tillsynsärenden fått ett
beslut inom sex månader har utfallet varit 81 ärenden med beslut av totalt 92
stycken.
Av 111 beviljade bygglov så är det två stycken som har överskridit maxtiden
på 10 veckor.
I den ekonomiska uppföljningen har inga brister konstaterats.
Vad gäller överklagade beslut har 16 stycken beslut från överprövande instans
kommit in. I två av fallen har brister konstaterats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Internkontrollrapport 2:a halvåret 2018
______________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Uppföljning internkontroll (Bygg- och miljönämnden)
Kontrollområde

Kontrollmoment Kontrollansvarig Kontrollresultat

Kontroll av att beslut
fattats inom 6
månader från ett
ärende startas (enligt
nya förvaltningslagen)

Granskning av
GEFA
samtliga pågående
och avslutade
inkomna anmälningar
och klagomål

Datum för kontroll:
2019-02-20

Handläggningstid
bygglov

Kontroll av att 10
veckors
handläggningstid för
bygglov klaras

Datum för kontroll:
2019-02-20

Resultat: I 81 ärenden av
92 har det fattats beslut
inom 6 månader från det
att ärendet har startats

GEFA

Resultat: Under andra
halvåret har 111 bygglov
beviljats. I 2 fall har
handläggningstiden
överskridit 10 veckor.
Genomsnittlig
handläggningstid för
bygglov har under helår
2018 varit 17
arbetsdagar.

Ekonomisk
uppföljning

Kontroll att bygglov,
miljö- och
hälsoskyddsärenden
samt planärenden

GEFA

Datum för kontroll:
2019-02-20
Resultat: 10 av 10
bygglov är debiterade
enligt gällande taxa. 20
av 20 miljöärenden är
debiterade enligt taxa.
2 stycken planärenden
är debiterade i
efterhand.

Rättssäkerhet

Kontroll av att beslut Förvaltningsjurist
inte innehåller formfel
eller materiella fel.

Datum för kontroll:
2019-02-20
Resultat: 16 beslut från
överinstans, 2 stycken
innehåller fel.

sida 1 av 1 (2019-02-20)

Åtgärder Kommentar

381
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration
Vår handläggare

Emma Fälth

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2019-02-27

KS/2018:469 - 739

Kommunstyrelsen

Rökfria miljöer i Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utöver lagstiftade rökfria områden uppmana till rökfria
miljöer även inom badplatser och parker inom Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
I § 19 2018-11-14 uppdrog folkhälsoutskottet till kommunledningsförvaltningen att se
över möjligheten att införa rökförbud i särskilda miljöer i Katrineholms kommun, så
som till exempel parker och lekplatser.
En ny tobakslag träder i kraft 2019-07-01 vilken inkluderar bland annat idrottsplatser,
lekplatser, hållplatser, perronger, entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till
samt uteserveringar.
Folkhälsoutskottet har ambitionen att så långt som möjligt uppmana till rökfrihet inom
Katrineholms kommun. Detta då det ur ett ANDT- och folkhälsoperspektiv finns stora
fördelar med ett sådant arbete, men det är även ett led i den fortsatta utvecklingen av
kommunens ANDT-arbete.
I kommunplanen för Katrineholm 2019-2022 står det, bland annat, att alla ska ha
möjlighet att växa upp och leva utan risk för att skadas av sitt eget eller andras bruk
av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Miljöer där barn vistas, exempelvis
lekplatser, idrottsplatser och badplatser, ska göras rökfria.
Kommunen kan inte själva förbjuda rökning, men kommunen kan sätta upp skyltar om
uppmaning till rökfrihet.
Ärendets handlingar


Folkhälsoutskottets beslut 2019-02-20 § 5

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340
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Protokollsutdrag
FOLKHÄLSOUTSKOTTET

1 (1)

2019-02-20

§5

Rökfria miljöer i Katrineholms kommun (KS/2018:469)
Folkhälsoutskottets beslut

Folkhälsoutskottet överlämnar till kommunstyrelsen förslag om att utöver lagstiftade
rökfria områden uppmana till rökfrihet även inom badplatser och parker inom
Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet

I § 19 2018-11-14 uppdrog folkhälsoutskottet till kommunledningsförvaltningen att
se över möjligheten att införa rökförbud i särskilda miljöer i Katrineholms kommun,
så som till exempel parker och lekplatser.
En ny tobakslag träder i kraft 2019-06-01 vilken inkluderar bland annat idrottsplatser,
lekplatser, hållplatser, perronger, entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till
samt uteserveringar.
Folkhälsoutskottet har ambitionen att så långt som möjligt uppmana till rökfrihet
inom Katrineholms kommun. Detta då det ur ett ANDT- och folkhälsoperspektiv
finns stora fördelar med ett sådant arbete, men det är även ett led i den fortsatta
utvecklingen av kommunens ANDT-arbete.
Kommunen kan inte själva förbjuda rökning, men kommunen kan sätta upp skyltar
om uppmaning till rökfrihet. Folkhälsoutskottet lägger därmed fram ett förslag om att
uppmana till rökfrihet inom badplatser och parker i Katrineholms kommun.
Överläggning

Under folkhälsoutskottets överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Nicklas
Adamsson (MP), Johan Söderberg (S), Helena Gärtner (M) och Thomas Selig (V).
Förslag och yrkanden

Johan Söderberg (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.
__________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akt
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration
Vår handläggare
Emma Fälth

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-03-12
Ert datum

KS/2019:105 - 049
Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sammanställning av kommunstyrelsens medel till
förfogande 2019-03-13
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till
förfogande till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över
kommunstyrelsens medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till
förfogande för år 2019 till 3 000 000 kronor.
Ackumulerat till och med den 13 mars 2019 har det beslutats om 840 800 kronor. Kvar
att besluta om finns 2 159 200 kronor.
Ärendets handlingar


Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande per den 2019-03-13

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150 - 570 15
E-post: emma.falth@katrineholm.se
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KOMMUNSTYRELSEN MEDEL TILL FÖRFOGANDE - 2019-03-13
Ändamål och beslut
Anslag enligt budget,
Ändamål

3 000 000
Beslut

Ks:s of

Verksamhet

KVAR

Bidrag till Katrineholm Cup - Värmbols FC

KS del §2

12 500

2 987 500

Bidrag till Katrineholm Cup - Katrineholms AIK
Bidrag till Katrineholm Cup - Katrineholms SK FK
Bidrag till Katrineholm Cup - DFK Värmbol
Bidrag till föreställning - Mercur öppenvård
Bidrag till Diabetesföreningen Katrineholm
Bidrag till pensionärsalliansen - Gårdshuset 2019

KS del §2
KS del §2
KS del §2
KS del §5
KS del §4
KS del §3
KS del §14
KS del §10
KS del §6
KS del §11
KS §16
KS §17

12 500
12 500
12 500
50 000
10 000
4 000
50 000
50 000
2 000
50 000
200 000
100 000

2 975 000
2 962 500
2 950 000
2 900 000
2 890 000
2 886 000
2 836 000
2 786 000
2 784 000
2 734 000
2 534 000
2 434 000

KS del §16
KS del §17
KS del §19
KS del §20
KS del § 21
KS del § 26
KS del § 15

25 000
20 000
25 000
6 000
40 000
20 000
35 000

2 409 000
2 389 000
2 364 000
2 358 000
2 318 000
2 298 000
2 263 000

KS del § 32
KS del § 9
KS del §34
KS del §33

15 000
18 800
40 000
30 000

2 248 000
2 229 200
2 189 200
2 159 200

Bidrag till Katrineholms orienteringsklubb - Hittaut 2019
Bidrag till ABF Sörmland/Katrineholm - Kvitterkväll 2019
Bidrag till Kvinnojouren Miranda - Fackeltåg 2019
Bidrag till Katrineholms simsällskap - 2019
Bidrag till musikfestival för mogna 2019
Bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2019
Bidrag till Linnéasimmet 2019
Bidrag till Katrineholms Konstgräscup 2019
Extra bidrag till Spökbackens Alpina SK 2019
Bidrag till Lasstorps koloniförening 2019
Bidrag till Katrineholms SK:s arrangemang under Katrineholmsveckan med TV-laget i fotboll
Bidrag till Katrineholms Bandy
Bidrag till Seniorgalan i Katrineholm 2019
Bidrag till katrineholm Rotaryklubbs ungdomsstipendier i arbete för integration och en fritid i
idrottsrörelse
Bidrag till inventarier för föreningen Romano Merako
Bidrag till Kajrocken 2019
Bidrag till Sköldinegdagen
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Administrativt stöd
Vår handläggare
Elvira Fritzell

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-03-11
Ert datum

KS/2019:33 - 212
Er beteckning

Kommunstyrelsen

Yttrande gällande samrådsförslaget om ny översiktsplan
för Finspång
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom samhällsbyggandsförvaltningens
yttrande och översänder detta till Finspångs kommun som Katrineholms kommuns
yttrande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har givits möjlighet att yttra sig gällande ett samrådsförslag till ny
översiktsplan för Finspångs kommun. Ärendet har skickats till
samhällsbyggnadsförvaltningen för bedömning där följande yttrande har angivits:
”Samrådsförslaget till ny översiktsplan för Finspång upplevs välarbetat och den
digitala versionen skapar en bra tillgänglighet. Katrineholms kommun ställer sig
positiva till att Finspångs kommun pekar ut LIS-områden i anslutning till sjön
Tisnaren. En ökad bostadsbebyggels i området stärker utvecklingen av landsbygden
för båda kommunerna.
I övrigt har Katrineholms kommun inget att erinra.”
Ärendets handlingar


Tjänsteskrivelse Samråd om ny översiktsplan Finspångs kommun, 2019-01-21

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har ingen annan bedömningen än den som angetts av
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Elvira Fritzell
Utredare
Beslutet skickas till:
Finspångs kommun
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se
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Handläggare

Lina Alm
Utvecklingsstrateg, ledningsstaben
0122-850 03

Datum

2018-12-18

Beteckning

Dnr Ks 2018.1318

Enligt sändlista

Samråd om ny översiktsplan för Finspång
Miljö- och samhällsberedningen i Finspångs kommun har arbetat fram ett
samrådsförslag till ny översiktsplan för Finspång. Enligt beslut i Miljö- och
samhällsberedningen den 18 december 2018 sänds samrådsförslaget nu ut
på samråd. Både mottagare enligt sändlista samt allmänhet har möjlighet att
lämna synpunkter på samrådshandlingen.
Samråd pågår mellan 21 januari 2019 till 17 april 2019.

Bakgrund
2017 fick Miljö- och samhällsberedningen i uppdrag att bereda en ny översiktsplan för Finspång. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige och
grundar sig i den aktualitetsprövning som förvaltningen genomförde 2015
och som kommunfullmäktige fattade beslut om i januari 2016. I maj 2017
beslutade Kommunfullmäktige att ställa sig bakom Näringslivsrådets tillväxtumaning för Finspång, där det övergripande målet är att Finspång ska
ha 30´000 invånare år 2035.
Tillväxtmålet innebär drygt 8´000 fler invånare samt drygt 4´000 nya bostäder i Finspång. Därtill uppstår ett behov av utökad offentlig service och ett
växande näringsliv. Det ställer höga krav på samhällsplaneringen, både genom en ny översiktsplan som tar avstamp i tillväxtmålet men även i efterföljande detaljplanearbete. Finspångs kommun ska skapa förutsättningar för att
möjliggöra tillväxten genom en ny översiktsplan.
Samråd
Förslaget till ny översiktsplan för Finspång är digitalt. Översiktsplanen nås
på www.finspang.se/op2020 Följ länken så hittas information om samrådet,
planeringsunderlag samt länk till översiktsplanen.

387

Under samrådstiden kommer tjänstemän och förtroendevalda finnas tillgängliga för att svara på frågor om den digitala plattformen samt för att berätta om hur man går tillväga för att lämna synpunkter på översiktsplanen.
Det genomförs som drop-in tillfällen där du som intresserad kan komma när
det passar dig, ingen föranmälan krävs.
20 februari kl. 16,00-19,00
1 mars kl. 10,00-13,00
5 mars kl. 16,00-19,00
7 mars kl. 10,00-13,00
9 mars kl. 09,00-12,00
För mer information om lokal i Kommunhuset, vänligen titta på uppsatta
skyltar eller på www.finspang.se/op2020 . Du kan även kontakta Finspångs
kommuns växel 0122-850 00.
Yttrande på samrådsförslaget ska lämnas via översiktsplanens flik ”Synpunkter” alternativt via mail kommun@finspang.se märk mail med ”Samråd
översiktsplan Ks 2018.1318” senast den 17 april 2019.
Frågor kring samrådshandlingen samt den digitala plattformen besvaras av
projektledare Lina Alm, via e-post lina.alm@finspang.se eller via telefon
0122-850 03.

Finspångs Kommun

Stig Jansson

Lina Alm

Vice Ordförande
Miljö- och samhällsberedningen

Utvecklingsstrateg
Översiktlig planering
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2019-03-20

Vår handläggare

Anmälan av delegationsbeslut
Förordnande av t.f chef stöd och samordning och verksamhetschef för Kontaktcenter
T.f nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski utses att utöver egen tjänst
upprätthålla befattningen som t.f chef stöd och samordning och verksamhetschef för
Kontaktcenter under tiden 2019-03-15—2019-03-24. (KS del § 35)
Dnr KS/2019:1-029
Avskrivning av fordran:
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig
resultatslösa att avskriva följande:
Avgift
Summa
Beslutsdatum och paragraf
Barnomsorgsavgift
1 923:2019-03-04 § 25
Vård-omsorgsavgift
17 444:2019-03-04 § 25
Avloppsanordning
6 090:2019-03-04 § 25
Skrotning av bil
8 100:2019-03-04 § 25
Utköp av Ipad
4 236:2019-03-04 § 25
Musikskoleavgift
2 700:2019-03-04 § 25
Dnr KS/2019:2
Yttrande över ansökan till hemvärnet
Tf chef stöd och samordning 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 § 29)
Dnr KS/2019:3 – 163
Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Inrapportering av statsstöd för att minska och motverka segregation i Katrineholms
kommun – Tillväxtverket
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att ge ekonomioch personalchef Susanne Sandlund rätt att underteckna inrapportering av statsstöd för
att minska och motverka segregation Katrineholms kommun. (KS del § 28)
Dnr KS/2018:325 – 040
Yttrande över detaljplan för Lövkojan 10 Kvarnen
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att
kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till detaljplan för Lövkojan 10,
Kvarnen etapp 1. (KS/ del § 27)
Dnr KS/2019:87 – 212

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 16
E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Datum

2019-03-20

Vår beteckning

Bidrag till Katrineholm Bandy
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag om 20 000 kronor till Katrineholms bandykval 2019.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.(KS/ del § 26)
Dnr KS/2019:90 – 045
Bidrag till Seniorgalan i Katrineholm 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 35 000 kronor till Seniorgalan i Katrineholm 2019.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/ del § 15)
Dnr KS/2019:93 – 045
Bidrag till internationella kvinnodagen, Romano Merako
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå ansökan
om ett bidrag till föreningen Romano Merako. (KS/del § 30)
Dnr KS/2019:96 – 045
Bidrag till Kajrocken 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 40 000
kronor till Studiefrämjandet Sörmland.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/ del § 34)
Dnr KS/2019:97 – 045
Bidrag till Katrineholm Rotaryklubbs ungdomsstipendier i arbete för integration och
en fritid i idrottsrörelse
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 15 000 kronor till ungdomsstipendier till Katrineholms Rotaryklubb.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/ del § 32)
Dnr KS/2019:102 – 045
Bidrag till Sköldingedagen
Kommunstyreslen ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 30 000
kronor till Sköldingedagen.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/ del § 33)
Dnr KS/2019:103 - 045
Bidrag till konstgräscup för flickor, 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja 7500
kronor till föreningen DFK Värmbol.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 37)
Dnr KS/2019:118-045

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 16
E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Datum

2019—03-201

Vår beteckning

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
19:11

Hantering av karensavdraget för anställda på RiB

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 16
E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Datum

2018-11-05

Vår beteckning

Meddelanden
Protokoll och protokollsutdrag
Kommunstyrelsens personalutskott har upprättat protokoll från sammanträde
2019-02-13.
Handl.nr 2019:414
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat protokoll från sammanträde
2019-02-20.
Handl.nr 2019:420
Personalutskottet har översänt protokollsutdrag från sammanträde 2019-02-13, § 5
kompetensutveckling ”Miljonen”.
Handl.nr 2019:718
Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde den 2019-02-08 med
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Handl.nr 2019:418
Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde 2019-02-14 med Nämnden
för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.
Handl.nr 2019:439
Region Sörmland har översänt ett protokollsutdrag från sammanträdet 2019-02-08,
§ 4/19 Verksamhetsberättelse 2018 – Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård.
Handl.nr 2019:553
Övrigt
Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt laga kraft bevis över detaljplan för
Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun.
Handl.nr 2019:434
Remiss – Grönplan för Eskilstuna kommun
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande Remiss- Grönplan för
Eskilstuna kommun. Ärendet skickades vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen för
bedömning där bedömningen gjordes att inga synpunkter finns att lämna om ärendet. I
enlighet med avstämning med kommunstyrelsens ordförande meddelas att kommunen
avstår från att yttra sig i ärendet.
Dnr KS/2019:72 - 212
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Datum

2018-11-05

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt granskning för detaljplan Granhammar
3:18, 3:19 och 2:1
Dnr KS/2017:586 - 212
Svar på remiss angående Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning enligt miljöbalken
- Ansvar för tillsyn av lokaler för vård och omsorg.
Dnr KS/2019:65 – 400
Mälardalsrådet har översänt två rapporter – En bättre sits i världen och Stockholm
Oslo.
Handl.nr 2019:627 - 629
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