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1 (1) 
 Datum Vår beteckning 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2019-04-11  KS/2019:146 - 003  
Nämndadministration    
 

 
 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/   

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se  
 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Elvira Fritzell    
 Kommunstyrelsen  
  

Revidering av Reglemente för kommunstyrelsen  
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta redovisat förslag till reviderat 
reglemente för kommunstyrelsen.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Uppgiften att ansvara och fullgöra kommunens åliggande inom konsumentrådgivning 
och konsumentpolitik har i och med det nyinrättade kontaktcentret organisatoriskt 
övergått till kommunledningsförvaltningen från service- och tekniknämnden. Detta 
föranleder en revidering av kommunstyrelsens reglemente.  
Revideringen innefattar ett tillägg i § 3 samt § 20 enligt följande:    
 
§ 3  
• Kommunens konsumentvägledning 
 
§ 20 
Kommunens konsumentvägledning  
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens konsumentvägledning. Genom 
konsumentvägledningen får invånare information och rådgivning om rättigheter och 
skyldigheter som konsument.  
 
En konsekvens av tillägget blir att numreringen av paragraferna korrigeras. 
 
Revideringarna redovisas i det bifogade förslaget. Den röda texten är förslag till ny 
text och den överstrukna texten föreslås tas bort. 
 
Service- och tekniknämndens förslag på reviderat reglemente avseende bland annat att 
konsumentrådgivning och konsumentpolitik togs bort, godkändes av 
kommunfullmäktige den 2019-04-15.  
 
Ärendets handlingar 
• Förslag till revidering av Reglemente för kommunstyrelsen, Katrineholms 

kommun   
 
Elvira Fritzell 
Utredare 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akt 
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FÖRSLAG Styrdokument

Reglemente för 
kommunstyrelsen

Katrineholms kommuns 
författningssamling (KFS 
nr 1.02)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § x
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2 (11)
1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1993-10-25, § 111

Ändring av kommunfullmäktige
1999-04-19--20, § 140
1999-08-16, § 191 
2003-11-17, § 238
2005-06-20, § 114
2006-12-18, § 29
2007-09-17, § 231
2008-03-17 § 46
2008-11-17, § 195
2009-01-19 § 12
2009-04-20 § 56 och 57
2009-08-17, § 119
2010-08-16 § 119
2011-03-21, § 135 och § 136
2011-11-21, § 311
2013-05-20, § 97
2013-12-16, § 206
2014-01-20, § 2
2014-10-20, § 9
2014-12-15, § 28
2015-05-18, § 152
2015-09-21, § 211
2016-02-29, § 25
2017-09-18, § 148
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3 (11)
1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
§ 1 Ledning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med 
ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kom-
munens ekonomi och verksamheter.

§ 2
Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten till och förståelsen för 
den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska 
styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov.

§ 3
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.

 ekonomisk hushållning
 personalpolitik
 översiktlig planering och en långsiktigt hållbar utveckling
 informationsverksamhet
 näringslivspolitiken 
 arbetet med att effektivisera administrationen
 juridisk verksamhet 
 säkerhetsarbetet
 kommunskydd
 det strategiska folkhälsoarbetet
 upphandlings- och anskaffningsverksamhet
 det strategiska tillgänglighetsarbetet
 strategisk lokalresursplanering
 strategiskt jämställdhetsarbete
 strategiskt integrations- och mottagningsarbete
 kommunala turismverksamheten
 Kommunens konsumentvägledning

§ 4 Styrning och uppföljning
I kommunstyrelsens styr- och uppföljningsfunktion ingår att

 leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i 
målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd

 tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt 
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4 (11)
1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

 tillse att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt
 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under bud-
getåret

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, eko-
nomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen

 lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och 
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden

 ansvara för strategisk kompetensplanering och strategisk 
kompetensutveckling inom kommunen.

Styr- och ledningsfunktion

 Att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen;

 Att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 
anges i 3 kap. 17 och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag 
kommunen innehar aktier i;

 Att årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som 
bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i enligt 3 kap. 17-18 §§ KL under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige 
snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag 
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder;

 Att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

 Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

 Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur 
verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i utvecklas, och hur den totala ekonomiska 
ställningen är under budgetåret.
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5 (11)
1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

Ekonomisk hushållning
§ 5
Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de 
kommunala resurserna används på ett effektivt sätt och att verksamheten 
anpassas till rådande ekonomiska förutsättningar.
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften in-
går också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i 
tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna upp-
gift ingår bl a att 

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden

 teckna borgen för kommunala associationer

Personalpolitik
§ 6
Kommunstyrelsen ska, som personalorgan, ha hand om frågor som rör 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare ansvara 
för kommunens samlade personal- och lönepolitik. I denna uppgift ingår bl.a.

 anställningsärenden (KS förvaltning, inkl förvaltningschefer),
 kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister (hela kommunala 

organisationen),
 löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen),
 personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen),
 beslut om stridsåtgärd,
 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130),
 lämna uppdrag som avses i den lag (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter,
 Tillhandahållande av uppdragsutbildningar och genomförande av 

personalutbildningar.

Översiktlig planering och en långsiktigt hållbar utveckling
§ 7
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och ska samordna 
kommunens arbete med den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar 
utveckling. I detta ingår att svara för mark- och bostadsförsörjning i kommunen. 
I detta ingår bl a följande frågor

 planering och användning av mark och vatten,
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6 (11)
1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

 teknisk samhällsplanering, vilket inkluderar planering, utredning, strategier 
och beställaransvar för hantering av kommunala gator och kommunal mark 
och allmänna platser,

 upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap,
 främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet,
 svara för energiplaneringen och främja energihushållningen, 
 verka för en tillfredsställande infrastruktur, 
 verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt synsätt.

Informationsverksamhet
§ 8
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informations- och 
marknadsföringsverksamhet.
Kommunstyrelsen ska verka för att kommuninvånarna, andra myndigheter, 
media och övriga intresserade får en god och riktig information om kommunens 
verksamhet och politiska beslut. 
För att möjliggöra detta ska kommunstyrelsen verka för att effektiva 
övergripande kommunikations- och informationstekniska lösningar utvecklas 
med syfte att öka tillgängligheten.

Näringslivspolitik
§ 9
Kommunstyrelsen ska

 ta initiativ och främja samverkan mellan kommunen, företag, föreningar och 
myndigheter med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet i 
kommunen

 fortlöpande följa de frågor som kan vara av betydelse för kommunens 
sysselsättnings- och arbetsmarknadsutveckling samt ta initiativ i dessa frågor

 underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utveckla, 
stimulera nyetableringar och nyföretagande

 främja samverkan mellan kommunen och övriga myndigheter och företag i 
frågor av arbetsmarknadspolitisk art

Arbetet med att effektivisera administrationen
§ 10
Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen av och utbilda i administrativa system 
såsom ekonomisystem, personaladministrativt system, dokument- och ärende-
hantering samt informationssystem.

Kommunstyrelsen ansvarar för att utfärda rutiner och mallar som stöd för 
beredningsprocessen samt utfärda mallar för beslutsprocessen.
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7 (11)
1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

Juridisk verksamhet
§ 11
Kommunstyrelsen leder och samordnar den övergripande juridiska 
verksamheten i kommunen. I denna uppgift ligger att ha ett övergripande ansvar 
för att kommunens verksamhet bedrivs juridiskt korrekt. Detta sker genom att 
dels uppmärksamma förhållanden i den kommunala verksamheten som kan 
ifrågasättas juridiskt, dels tillhandahålla juridiskt stöd till kommunens 
förtroendevalda och tjänstemän.

Säkerhetsarbetet
§ 12
Kommunstyrelsen leder och samordnar säkerhetsarbetet i kommunen. I denna 
uppgift ligger att ansvara för den övergripande planeringen, samordningen och 
koordineringen av kommunens totala säkerhetsarbete. Det operativa utförandet 
av säkerhetsarbetet kan ske genom uppdrag internt till olika delar av 
kommunens verksamheter eller genom externt uppdrag utanför kommunen.  

Strategiskt folkhälsoarbete
§ 13
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska folkhälsoarbete och 
leder såväl som samordnar kommunens folkhälsoarbete.
Kommunstyrelsen ska aktualisera och förankra folkhälsofrågorna i kommunen 
och ska stödja folkhälsoarbetet genom att initiera, säkerställa verkställighet, 
samordna, prioritera och följa upp insatser inom folkhälsoområdet för att främja 
hälsa och förebygga ohälsa hos allmänheten.

Strategiskt tillgänglighetsarbete
§ 14
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska tillgänglighetsarbete och 
leder såväl som samordnar kommunens tillgänglighetsarbete. Kommunstyrelsen 
ska aktualisera och förankra tillgänglighetsfrågorna i kommunen och stödja 
arbetet med tillgänglighetsfrågorna genom att initiera, säkerställa verkställighet, 
samordna, prioritera och följa upp insatser inom tillgänglighetsområdet för att 
främja att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning.

Informationsteknologi
§ 15
Kommunstyrelsen ska, som ansvarig för kommunens informationsteknik, 
tillhandahålla adekvat service till förvaltningarna och stötta dessa i sin 
verksamhetsutveckling på ett för Katrineholms kommun kostnadseffektivt sätt. 

I denna uppgift ingår bl.a.;
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8 (11)
1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

 drift av IT-system,
 ansvara för IT-strategiskt arbete,
 att ansvara för att informationstekniken används rationellt, för en långsiktig 

hållbar utveckling.

Kommunstyrelsen ansvarar även för IT-infrastruktur inom kommunen.

Strategisk lokalresursplanering
§ 16
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska lokalresursplanering. 
Verksamheternas villkor och behov ska styra lokalanvändningen med hänsyn till 
de ekonomiska förutsättningarna och en effektiv fastighetsförvaltning. 

Strategiskt jämställdhetsarbete
§ 17
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska jämställdhetsarbete och 
leder såväl som samordnar kommunens jämställdhetsarbete
Kommunstyrelsen ska stödja, samordna och följa upp jämställdhetsfrågorna i 
kommunen i syfte att bidra till målet att verksamheterna ska leverera en service, 
en resursfördelning och ett bemötande på lika villkor för kvinnor och män, 
flickor och pojkar.

Strategiskt integrations- och mottagningsarbete
§ 18
Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna det strategiska 
integrations- och mottagningsarbetet i kommunen.

Kommunal turismverksamhet
§ 19
Kommunstyrelsen ansvarar för att driva den kommunala turismverksamheten 
framåt.

Kommunstyrelsen ska verka för att Katrineholms kommun ska ha en hög 
attraktionskraft som turistkommun och en långsiktigt konkurrenskraftig 
turistnäring och destinationsutveckling. 

§ 20
Kommunens konsumentvägledning
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens konsumentvägledning. Genom 
konsumentvägledningen får invånare information och rådgivning om rättigheter 
och skyldigheter som konsument.
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9 (11)
1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

Kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftningen
§ 21
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd.

§ 22
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

§ 23
Kommunstyrelsen är registeransvarig för personregister inom styrelsens 
verksamhetsområde.

§ 24
Kommunstyrelsen ansvarar för Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Kommunstyrelsens övriga uppgifter
§ 25
Kommunstyrelsen har hand om 
 utvecklingen av den kommunala demokratin 
 se till att kommunens författningssamling hålls uppdaterad
 vänorts-, EU- och övriga internationella frågor 
 frågor som rör kommunens immaterialrättsliga rättigheter
 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 

annan nämnd
 kommunens uppgifter inom låne- och bidragsgivningen till 

bostadsförsörjningen
 styrdokumenten, som ska hållas ordnad i enlighet med Styrsystemet för 

Katrineholms kommun.

§ 26
Kommunstyrelsen har befogenhet att

 teckna avtal som behövs för verksamheten och som inte är av principiell 
betydelse. Sådana avtal får inte binda kommunen vid större åtaganden än 
som ryms inom budgetramen,

 kommunstyrelsen har befogenhet att föra kommunens talan inför domstol 
och andra myndigheter i de frågor som styrelsen eller kommunfullmäktige 
ansvarar för, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige,
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1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

 ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit,

 genomföra köp, försäljning och byte av fastighet samt fastighetsreglering av 
övergripande och strategisk karaktär,

 besluta om expropriation eller inlösen av fastighet eller fastighetsdel,
 utarrendera och upplåta kommunal mark,
 upplåta tomträtt inom detaljplanerat område,
 ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen,
 besluta i förköpsärenden och frågor om eventuell begäran av hyresnämndens 

prövning vid förvärv av hyresfastighet,
 träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlik-

ning och sluta annat liknande avtal,
 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 

principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen 
får avge sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att 
yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.

§ 27
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Kommunstyrelsens ordförandes uppgifter
§ 28
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämnd-

förvaltning,
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 
i dessa frågor,

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder samt,

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, kon-
ferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett 
särskilt fall,

 underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av 
kommunstyrelsen. Vid förfall för ordföranden utförs uppgiften av vice 
ordföranden. I den mån handlingar ska kontrasigneras görs detta av anställd 
som kommunstyrelsen utser.
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1.02 REGLEMENTE FÖR 
KOMMUNSTYRELSEN
Styrdokument- Författningssamling

Datum

20xx-xx-xx

Kommunstyrelsens arbetsformer
§ 29
För kommunstyrelsen gäller det av kommunfullmäktige antagna allmänna 
nämndreglementet med arbetsformer för Katrineholms kommuns nämnder.

Organisation
§ 30
Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och tretton ersättare.

§ 31
Kommunstyrelsen får tillsätta de utskott styrelsen bedömer lämpliga.

§ 32
Kommunstyrelsens förvaltningsorgan utgörs av
- kommunchef och till denne direkt underställd personal,
- kommunledningsförvaltningen,
- samhällsbyggnadsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen men utför 
förvaltningsuppdrag för bygg- och miljönämnden, samt, till vissa delar, för 
service- och tekniknämnden.

_____________________
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

1 (1) 
 Datum Vår beteckning 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  2019-04-04  KS/2019:133 - 000  
Nämndadministration    
 

 
 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN  Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/   

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se  
 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Elvira Fritzell    
   
 Kommunstyrelsen  

 
 
Förnyande av giltighetstid respektive borttagande av 
styrdokument  
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att giltighetstiden för styrdokumentet 
Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. förnyas till och med år 2023, 
samt att styrdokumentet Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser 
utgår.   

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har i och med den nya mandatperioden påbörjat en 
översyn av kommunens styrdokument. I översynen genomförs en bedömning av 
respektive styrdokument om eventuell revidering, förlängning eller om det ska utgå.  
 
För styrdokument Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m. har 
bedömningen gjorts att dess giltighetstid bör förnyas. En redaktionell förändring har 
genomförts efter det att ärendet varit på remiss hos berörda nämnder, ordet 
förtroendeman har ersatts med ordet förtroendevald.  
 
För styrdokumentet Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser har 
bedömningen i samråd med IT- och kommunikationsavdelningen gjorts att 
styrdokumentet bör utgå då det inte längre fyller någon funktion.   

 

Ärendets handlingar 
• Förslag till revidering av Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken 
• Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser 2018-03-19,§ 33 
 
 
 
 
Elvira Fritzell 
Utredare  

 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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FÖRSLAG
Styrdokument

Regler för Katrineholms 
kommuns förtjänsttecken 
m.m.

Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § 
Giltighetstid 20xx-xx-xx
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2 (4)
REGLER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS FÖRTJÄNSTTECKEN M.M.
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

Beslutshistorik
Antagna av kommunfullmäktige 1971-01-25

Ändring kommunfullmäktige
1981-12-21, § 181 (§ 1)
1982-06-28, § 112 (§§ 1 och 6)
1994-10-24, § 147 (§ 4)
2001-10-15, § 167 (§§ 3, 7, 8 och 9)
2014-10-20, § 9 (anpassas till styrsystemet)

Förvaltarskap1

- Kanslichef

Uppföljning
Hur: Genom avstämning i kommunfullmäktiges presidium.

När: En gång per mandatperiod, under tredje kvartalet.

1 Förvaltarskapet innebär ansvar för att 
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat

17



3 (4)
REGLER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS FÖRTJÄNSTTECKEN M.M.
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

 
Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken 
m.m.
1 §
Den, vilken inom kommunen gjort en betydande insats på det kulturella, ideella, 
religiösa eller humanitära området, kan tilldelas Katrineholms kommuns 
förtjänsttecken för samhällsgagnande gärning. Kommunens förtjänsttecken kan 
även tilldelas den, vilken på annat sätt i betydande omfattning bidragit till 
kommunens utveckling.

Förslag till utdelning av förtjänsttecken kan väckas hos kommunfullmäktiges 
presidium av kommunalt organ även som av enskild person och av organisation. 
Förslag skall vara motiverat.

2 §
Kommunal förtroendeman förtroendevald, vilken i minst 20 år varit 
kommunfullmäktig i Katrineholm eller innehaft annat förtroendeuppdrag inom 
kommunens förvaltning, kan tilldelas förtjänsttecknet som erkänsla för 
samhällsgagnande gärning.

3 §
Den, vilken i minst 25 år varit anställd hos kommunen, kan tilldelas 
förtjänsttecknet för lång och trogen tjänst. Den anställde ska för att kunna 
tilldelas förtjänsttecken innehaft en anställning om minst 17 timmar per vecka. 
Beräkningen av tid sker från anställningsdatum t.o.m. den 31 december året 
innan utdelning.

4 §
I de i §§ 2 och 3 omnämnda tiderna kan medräknas även tid för uppdrag inom 
den kyrkliga kommunen eller tjänst hos densamma. Detsamma skall gälla tid för 
uppdrag och tjänst hos Katrineholms kommuns bolag.

5 §
Den, som skall tilldelas förtjänsttecken med stöd av 2 och 3 §§, kan, efter eget 
val, istället för förtjänsttecken tilldelas hedersgåva.

6 §
Förslag om tilldelning av förtjänsttecken och hedersgåva lämnas av 
vederbörande förvaltningsorgan eller om sådant ej finns av kommunens styrelse.

Beslut om tilldelning av förtjänsttecken och hedersgåva fattas av kommun-
fullmäktiges presidium.
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4 (4)
REGLER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS FÖRTJÄNSTTECKEN M.M.
Styrdokument - 
Övergripande anvisningsdokument
Datum

20xx-xx-xx

7 §
En förteckning ska föras över innehavare av kommunens förtjänsttecken eller 
hedersgåva.

8 § 
Utdelning av förtjänsttecken eller hedersgåva bör ske inför kommunens ledande 
politiker och berörda förvaltningschefer och äga rum vid tidpunkt som 
kommunfullmäktiges presidium bestämmer.

9 §
Kommunstyrelsen äger utfärda närmare bestämmelser om hedersgåva efter 
samråd med kommunfullmäktiges presidium.

_______________________
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Styrdokument 

 
 
Riktlinjer för Katrineholms 
kommuns externa 
webbplatser 
 
 
Övergripande anvisningsdokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-03-19, § 33 
Gilltighetstid 2019-12-31 
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RIKTLINJER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS EXTERNA WEBBPLATSER 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 

 Datum 

2014-10-20 

 

 

 

 

Beslutshistorik 

Antagen av kommunstyrelsen 2009-10-28, § 219 

 

Uppdateringar: 

Kommunstyrelsens delegationsprotokoll 2013-01-23, § 4 

 

Ändring kommunfullmäktige 

2014-10-20, § 9 (anpassad till styrsystemet) 

2018-03-19, § 33 (förlängd giltighetstid) 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltarskap1 

Informationschefen 

 

 

 

 

Uppföljning 

Hur:  Dokumentet ska hållas uppdaterat så att det är aktuellt och 

stämmer med organisation, lagar och webbplatsen i övrigt. 

Inhämta erfarenheter och synpunkter från 

förvaltningsredaktörerna. Detta genomförs kontinuerligt med 

avstämning en till två månader innan gilltighetstiden upphör. 

Uppdatering av mindre ändringar sker varje år. Större ändringar 

beslutas av kommunstyrelsen. 

 

 

När:   Detta genomförs kontinuerligt med avstämning en till två månader 

innan gilltighetstiden upphör. 

 

                                                 
1
 Förvaltarskapet innebär ansvar för att  

- dokumentet efterlevs 

- är tillgängligt 

- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet 

- dokumentet följs upp och revideras 

- dokumentet är aktuellt och uppdaterat 
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RIKTLINJER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS EXTERNA WEBBPLATSER 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 

 Datum 

2014-10-20 

 

 

 

    

Innehållsförteckning 

Beslutshistorik 2 

Förvaltarskap 2 

Uppföljning 2 

Innehållsförteckning 3 

Bakgrund 5 

Syfte 5 

Mål 5 

Målgrupper 5 

Avgränsning 6 

Tillgänglighetskrav 6 

Kommunens webbplatser med särprofilering 6 

Halvexterna webbplatser 6 

Kampanjwebbplatser och övriga webbplatser 6 

Organisation och ansvarsfördelning 7 

Beslutsvägar för utvecklingsfrågor 8 

Samråd mellan nätverk 9 

Så här använder vi Katrineholm.se 9 

Startsidan 9 

Avdelningssida 10 

Vanlig webbsida 10 

Relaterade länkar under Mer information 11 

Sociala medier 11 

Rubriker 12 

Innehållsförteckning A-Ö 12 

Webbkarta 12 

Sökfält 12 

Direktadresser eller kortadresser 13 

Lättläst 13 

Engelska och Google translate 13 

Kontakta och öppettider 14 

Kontaktruta med automatisk kontaktinformation 14 
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RIKTLINJER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS EXTERNA WEBBPLATSER 
Styrdokument -  
Övergripande anvisningsdokument 

 Datum 

2014-10-20 

 

 

 

Ikoner 14 

Blanketter och e-tjänster 15 

Genvägar 15 

Länkar till webbplatser med kommunrelaterad verksamhet 15 

Koppling till externa verksamhetssystem 15 

Iframes 16 

Press 16 

Nyhetslista 17 

RSS 17 

Evenemangssida 17 

Formulär för anmälning av evenemang 17 

Tipsa en vän 17 

Arkivering 18 

Statistik 18 

Krisruta 18 

Telesök 18 

Talande webb 19 

Designkoncept 19 

PUL 19 

Bilder 19 

Filarkiv 20 

Format på bilder 20 

Rörliga bilder 20 

Ljud och film 21 

Typografi 21 

Att skriva för webben 21 

Vem skriver jag för? 21 

Textens utformning 21 

Språket på webben 22 

Följ skrivreglerna 23 

Kvalitetssäkra texterna 24 

Framtida utveckling 25 

Kompletterande information 25 
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RIKTLINJER FÖR KATRINEHOLMS 
KOMMUNS EXTERNA WEBBPLATSER 
Styrdokument -  
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 Datum 

2014-10-20 

 

 

 

Katrineholms kommuns externa webbplatser ska vara tillgängliga 24 timmar om 

dygnet med information om den kommunala servicen. Besökarna ska även 

kunna uträtta vissa ärenden via våra e-tjänster. 

 

Bakgrund 

I juli 1997 lanserade Katrineholms kommun den första versionen av 

www.katrineholm.se. År 2001 byggdes en webbplats i publiceringsverktyget 

Episerver. För att anpassa Katrineholms kommuns webbplats till nya krav och 

utvecklingsmöjligheter lanseras under 2009 en ny webbplats i Episerver CMS 5. 

I samband med detta uppdateras riktlinjer för webbpublicering. 

 

Syfte 

Riktlinjer för webbpublicering är ett styrdokument som gäller för alla 

Katrineholms kommuns externa webbplatser. De ska säkerställa god 

informationskvalitet och service gentemot kommuninvånare och externa 

besökare. De ska också vara ett stöd för dem som skapar nya webbplatser, 

publicerar information och skapar e-tjänster. 

 

Mål 

Katrineholms kommuns webbplatser ska underlätta kommunikationen mellan 

kommunen och omvärlden, informera om kommunens olika verksamheter och 

ha en koppling till kommunens sociala medier. 

 

Informationen på webbplatserna ska: 

 vara aktuell, tillgänglig och utgå från besökarnas behov  

 vara lätt att förstå och ta del av  

 vara saklig och ge en allsidig bild  

 öka tillgängligheten av kommunal service 

 marknadsföra kommunen som besöksmål och etableringsort 

 ge förutsättningar för kommunikation och dialog  

 följa Katrineholms kommuns grafiska profil och kommunikationspolicy  

 följa personuppgiftslagen och upphovsrättslagen 

 

Målgrupper 

 Kommunens invånare 

 Brukare av kommunens tjänster 

 Näringslivet och tänkbara företagare 

 Turister och besökare 

 Nyinflyttade och tänkbara kommuninvånare 

 Kommunens anställda och tänkbara anställda 

 Studerande  

 Föreningsliv och organisationer 

 Beslutsfattare  
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 Datum 

2014-10-20 

 

 

 

 Massmedier och opinionsbildare 

 Andra samverkanspartners 

 

Avgränsning 

Riktlinjerna är inte en lathund för hur du ska arbeta i publiceringsverktyget 

EpiServer. De ger heller inte en komplett beskrivning av kommunens skrivregler, 

kommunikationspolicy och grafiska profil. Kompletterande information finns listat 

längst bak i detta dokument. 

 

Tillgänglighetskrav 

Katrineholms kommuns webbplatser ska ha fokus på tillgänglighet och 

användarvänlighet. Detta uppdrag ligger i linje med förordningen (2001:526) 

om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken, 

som träder i kraft i Sverige 2010. 

 

Kommunens webbplatser med särprofilering 

Webbplatser för Kulturskola, förskola, grundskola och gymnasieskola får ha en 

särprofilering men ska visa en tydlig kommunal tillhörighet. Kopplingen till 

kommunen ska visas genom Katrineholms kommuns logotyp i webbplatsens 

sidfot. Logotypen ska vara länkad till Katrineholm.se. 

 

Webbsidor som utgörs av elevarbeten ska tydligt särskiljas från Katrineholm.se. 

Vid länkning av sådana sidor från kommunens webbplatser ska det tydligt 

framgå att de inte förmedlar kommunal information utan utgörs av elevarbeten. 

 

Halvexterna webbplatser 

De webbplatser som ägs gemensamt med annan aktör har egna grafiska profiler 

men måste tydligt ange sin koppling till Katrineholms kommun. Det ska visas 

genom en länk via Katrineholms kommuns logga i webbplatsens sidfot. 

Exempel på en halvextern webbplats är Viadidakt som ägs gemensamt av 

Katrineholms kommun och Vingåkers kommun. 

 

Kampanjwebbplatser och övriga webbplatser 

Det kan finnas behov för Katrineholms kommun att upprätta andra webbplatser 

för exempelvis kommunala bolag eller kampanjer (tillfälliga webbplatser). En 

sådan webbplats ska alltid ha en särskild redaktion med systemägare, 

systemansvarig, informationsägare och driftansvarig.  

 

Kampanjwebbar bör sträva efter att ha en liknande struktur som de övriga 

webbplatserna. En sådan webb kan frångå kommunens grafiska profil, men det 

ska klart framgå att det är Katrineholms kommun som är avsändare. Nya och 

tillfälliga webbplatser upprättas efter samråd med informationschefen på 

kommunledningsförvaltningen. 
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 Datum 

2014-10-20 

 

 

 

 

Organisation och ansvarsfördelning 

Funktioner 

Systemägare  

Systemägaren har det övergripande ansvaret för webbsystemen. Systemägare för 

Katrineholms kommuns webbplatser är kommunchefen. 

 

System- och informationsansvarig 

Systemansvarig- och informationsansvarig samordnar och utvecklar 

webbplatsen på systemägarens uppdrag. Ansvarar för anskaffning, förvaltning, 

ekonomiska ramar, utvecklingsinsatser, säkerhet och drift, samt för innehåll och 

helhet, styrdokument, utveckling och nya funktioner. Beslutar om vilket 

budskap och vilken profil som gäller. Ser till att riktlinjer och styrdokument 

efterföljs.  

 

System- och informationsansvarig för Katrineholms kommuns webbplatser är 

informationschefen på kommunledningsförvaltningen.  

 

Systemförvaltare 

Systemförvaltare har det övergripande tekniska ansvaret för webbplatserna. 

Svarar också för säkerhet, drift och underhåll, samt ger råd och stöd i tekniska 

frågor som rör webbsystemen.  

Systemförvaltare för Katrineholms kommuns webbplatser är IT-kontoret på 

kommunledningsförvaltningen. 

 

Webbansvarig 

Webbansvarig ansvarar för publiceringsverktyget och därmed webbplatsen. Det 

är webbansvarig som fördelar roller, ger behörighet, lägger till och tar bort 

användare samt bygger upp strukturen på webbplatsen. För halvexterna 

webbplatser och webbplatser med särprofilering inom Katrineholms kommun 

svarar webbansvarig tillsammans med särskilt utsedda administratörer.  

 

Webbansvarig svarar i samråd med system- och informationsansvarig för att 

riktlinjer och styrdokument efterföljs. Ger stöd, råd, utbildning och behörighet 

till webbredaktörer, samt svarar för uppdatering och utveckling av innehåll och 

funktionalitet på webbplatsen.  

 

En av informatörerna på informationskontoret är webbansvarig för 

Katrineholms kommuns webbplatser.  

Informationsansvarig på respektive förvaltning 

Respektive förvaltnings-/verksamhetschef, eller av denne delegerad person, har 

det övergripande ansvaret för information om förvaltningens verksamhet. 
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2014-10-20 

 

 

 

Informationsansvarig ska utse en förvaltningsredaktör och en eller flera 

sidansvariga, samt webbredaktörer inom förvaltningen.   

 

Sidansvarig 

Varje webbsida som publiceras på kommunens webbplats kan ha en namngiven 

person som svarar för sidans innehåll. Den personen är sidansvarig. Sidansvarig 

har ett delegerat ansvar för att informationen är korrekt och uppdaterad. 

Personen ansvarar också för att lagar och regler efterföljs.  

 

En sidansvarig behöver inte också vara webbredaktör. Uppdateringar och 

ändringar kan utföras av en webbredaktör, men det är fortfarande den 

sidansvarige som ansvarar för innehållet. Exempelvis kan en webbredaktör 

hjälpa överförmyndaren att publicera information på dennes webbsidor. Det är 

fortfarande överförmyndaren som är sidansvarig. Sidansvarigs namn kommer att 

stå längst ner på alla kommunens webbsidor. 
 

Förvaltningsredaktör på respektive förvaltning 

Förvaltningsredaktören samordnar verksamhetens information och ger stöd till 

förvaltningens webbredaktörer. 

 

Webbredaktör 

Webbredaktören svarar för publicering och att sidornas information är korrekt 

och fortlöpande uppdateras. Alla redaktörer svarar för att riktlinjer och 

styrdokument för Katrineholms kommuns webbplatser efterföljs. 

Webbredaktörerna är tillsammans med förvaltningsredaktören sidansvariga för 

sina webbsidors informationsinnehåll. 

 

System- och informationsansvarig har tillsammans med informationskontoret ett 

samordnande ansvar gentemot alla förvaltningar. 

 

Beslutsvägar för utvecklingsfrågor 

Webbutvecklingsgrupp 

Webbutvecklingsgruppen ansvarar för att driva kommunens webbplatser framåt. 

Gruppen är första instans för webbfrågor som innebär större förändringar på 

webbplatsen. I gruppen ingår webbansvarig, system- och informationsansvarig 

samt systemförvaltare.   

 

Strategisk kommunikationsgrupp 

Vid beslut av större principiell betydelse för webbutveckling ska frågorna 

behandlas i strategiska kommunikationsgruppen. I gruppen ingår 

kommunchefen, förvaltningscheferna på kultur- och turismförvaltningen, 

förvaltningen näringsliv och tillväxt och informationschefen (ordförande för 
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gruppen). Strategiska kommunikationsgruppen kan överpröva 

webbutvecklingsgruppens beslut. 

 

Samråd mellan nätverk 

Webbutvecklingsgruppen samråder vid utveckling av bland annat tekniska lös-

ningar och behörighetsnivåer med nätverken kommunikationsrådet, 

förvaltningsredaktörsgruppen och IT-rådet. 

 

Så här använder vi Katrineholm.se 

På Katrineholm.se ska samtliga kommunala förvaltningar och enheter ingå i en 

gemensam struktur och layout. Strukturen utgår från ämnesområden och en 

tydlig navigeringsstruktur. Webbplatsen är uppbyggd med besökarens 

perspektiv och inte utifrån förvaltningarnas organisation. 

 

Teknisk specifikation 

Katrineholm.se är byggd i publiceringsverktyget Episerver CMS 5. 

 

Startsidan 

Katrineholm.se har sju olika huvudområden som nås via förstasidan.  

 

 Arbete och näringsliv 

 Barnomsorg och utbildning 

 Boende och miljö 

 Hälsa, stöd och omsorg 

 Kultur och fritid  

 Om kommunen 

 Politik 

 

När du publicerar på webben ska du lägga informationen där den bör ligga i 

strukturen. Fundera på hur en besökare skulle navigera för att hitta rätt 

information. En förvaltning eller enhet kan ha information under flera olika 

ämnesområden.  

 

På första sidan finns också den mest efterfrågade informationen eller tjänsterna. 

De nås via rullgardinsmenyerna ”Genvägar” och ”Blanketter och e-tjänster”. 

Det finns också tre snabbgenvägar till bibliotek, turistbyrå och press. Målet är 

att besökaren lätt ska navigera rätt via struktur, genvägar och sökfält. 

 

Sökfältet är en väl använd funktion. Här använder vi SiteSeeker som 

sökfunktion. Den är utvecklad så att besökaren kan söka bland all information 

på vår webbplats, både dokument och innehåll på webbsidor. vilket ger 

användarna bättre sökresultat 
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Nyhetspalten visar automatiskt nyheter från de olika understartsidorna. Varje 

redaktör kan i redigerarläget välja att kryssa i en ruta för nyheter som ska synas 

på första sidan.  

 

Evenemangslistan visar de närmast kommande evenemangen eller evenemang 

utvalda av ansvarig redaktör.  

 

Den stora ytan kan visa en eller fler bilder från Katrineholm. Det kan också visa 

ett bildspel med valfritt antal bilder som byts ut med valfritt tidsintervall. Till 

höger om bilden finns kort information om Katrineholm. Denna yta kan även 

användas i ett krisläge och får då en röd ram runt omkring för att dra till sig 

uppmärksamhet.   

 

Puffarna används för att lyfta fram en nyhet eller ett evenemang.  Puffarna kan 

vara två små eller en stor. Puffarna administreras av informationskontoret o 

några utsedda förvaltningsredaktörer som exempelvis från kulturen. 

Informationskontoret tar gärna emot tips från övriga redaktörer.  

 

Avdelningssida 

Avdelningssidor som ligger på första nivån under topmenyn hanteras av 

respektive förvaltningsredaktör. Mitt på sidan visas två eller fler bilder som 

slumpas fram. Förvaltningsredaktören ska tillsammans med webbansvarig välja 

vilka bilder som ska visas på denna sida. I de fall där det är två huvudaktörer på 

sidan, till exempel för kultur och fritid, så får man samarbeta över 

förvaltningsgränserna.  

 

Under bilderna på avdelningssidan finns utrymme för puffar med nyheter eller 

evenemang som berör ämnesområden på understartsidorna. Puffarna hanteras av 

webbredaktörerna. En avdelningssida används i första hand som understartsida. 

Den kan även användas på andra nivåer, som exempelvis för en verksamhet som 

Sportcentrum, Folkhälsan eller Elevhälsan. 

 

I högerspalten finns nyheter och evenemang. De kan även döljas. Om de ska 

döljas kontakta webbansvarig som ändrar det i dynamiska egenskaper. Här finns 

också rullgardinsmenyer för ”Blanketter och e-tjänster” och ”Genvägar”. De är 

kopplade till respektive ämnesområde. 

 

Vanlig webbsida 

En vanlig webbsida används för de flesta sidorna på webbplatsen. Redaktören 

kan välja att göra en sidlistning eller skriva vanligt textinnehåll. I högerspalten 

finns en kontaktruta samt utrymme för länkar i högerspalten.  

 

Vanlig webbsida är uppbyggd med plats för rubrik, ingress, brödtext och even-

tuella bilder. Texterna på informationssidorna ska vara tydliga och skrivna med 

begriplig svenska för att vara tillgängliga.  
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Vi ska sträva efter att göra en text ännu mer lättläst för dem som har svårigheter 

att ta till sig vanliga texter. De texterna skrivs av utbildade webbredaktörer. 

Besökaren hittar lättlästa texter under symbolen för Lättläst under respektive 

webbsida.  Mer om lättläst hittar du under rubriken om Lättläst. 

 

Relaterade länkar under Mer information 

I högerspalten finns utrymme för relaterade länkar under rubriken ”Mer 

information”.  Länkarna ska alltid ha en anknytning till informationstexten.  

 

Alla externa länkar till andra webbplatser ska öppnas i nytt fönster. Länkarna 

ska vara markerade med symbolen för nytt fönster. När vi hänvisar till en extern 

webbplats ska hela namnet på den som står bakom webbplatsen skrivas ut. Skriv 

exempelvis Livsmedelsverket och inte www.slv.se.  

 

Länkarna ska också ha en alternativtext. Det är den text som syns när man för 

muspekaren över länken. I alternativtexten ska det stå information om länken. 

Alternativtexten ska komplettera länken för att underlätta för exempelvis 

synskadade. 

 

Även dokument ska öppnas i nya fönster och ha en alternativtext. En pdf-fil ska 

vara markerad med symbolen för pdf-fil, då vet besökaren att den öppnas i nytt 

fönster. 

 

Interna länkar ska användas sparsamt. Den nya webbplatsen är uppbyggd med 

en tydlig struktur och har en bra sökmotor som gör det lätt för besökaren att hitta 

rätt ändå. Interna länkar ska inte ha symbolen för att öppnas i nytt fönster. 

 

Viss information behöver visas på fler platser i strukturen. Istället för att göra en 

intern länkning till en sida så kan information hämtas in till den aktuella platsen. 

Mer information om hur det fungerar finns beskrivet i lathunden för 

webbredaktörer. 

 

Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom text, bild eller ljud. 

Sociala medier är en kombination av teknologi, social interaktion och 

användargenererat innehåll och kan används för socialt umgänge, 

nyhetsförmedling, marknadsföring, organisering, kulturutbyte och underhållning 

(National Encyklopedin).  

 

Bloggar, twitter, facebook och youtube är exempel på sociala medier. 

 

I Katrineholm används idag bland annat facebook, twitter och blogg. Twitter är 

en mikroblogg där man lämnar ett mycket kortfattat textmeddelande, en nyhet 
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eller något annat man vill förmedla. På www.facebook.com/katrineholm.se finns 

kommunen tillgänglig för kommunikation och dialog med kommuninvånarna. 

På www.twitter.com/katrineholm_se visas ett nyhetsflöde från Katrineholms 

kommun. Den som vill läsa kommunchefens personliga kommentarer till det 

som händer i kommunen och vår omvärld kan gå in på 

www.twitter.com/kommunchef.  Kommuns aktivitet på sociala medier finns 

samlat i en lista på www.katrineholm.se/socialamedier.  

 

Vad det gäller bloggar så finns ingen sidtyp för bloggfunktion på kommunens 

webbplatser. De bloggar som används idag är inlänkade från andra webbplatser 

som tillhandahåller bloggfunktionen.  

 

Katrineholms kommun är öppen för att prova olika sociala media som ett sätt att 

kommunicera och nå ut till fler medborgare. Alla sociala medier ska dock höra 

samman med den kommunala verksamheten. Till exempel kan en bibliotekarie 

blogga om nya böcker som inkommit till biblioteket. Om en medarbetare ska 

använda något av de sociala medierna måste det ske i samråd med 

medarbetarens chef. 

 

Rubriker 

Rubrikerna är viktiga. De ska ge besökaren en enkel och självklar bild för att gå 

vidare i strukturen. Rubriken är också viktig för sökmotorn, tänk därför på hur 

du skriver rubriker och att det som är viktigt finns med i rubriken. En rubrik ska 

vara tydlig, vägledande och inte för lång. En rubrik är också kopplad till 

innehållsförteckningen A-Ö. 

 

Innehållsförteckning A-Ö 

Innehållsförteckningen listar webbplatsens sidor sorterade efter sidornas namn i 

bokstavsordning med länk till respektive sida. Redaktören kan välja om bara 

sidor markerade att synas i meny ska visas eller om samtliga sidor ska synas i 

innehållsförteckningen. Besökaren kan navigera mellan olika bokstäver i listan 

genom interna ankarlänkar på sidan. Redaktören anger en rotsida, alla sidor 

under denna rot kan visas i innehållsförteckningen. Tänk på hur du skriver 

rubriknamn. 

 

Webbkarta 

Det finns en karta över webbplatsen med länkar till respektive sida som 

återspeglar webbplatsens struktur. Sidor som är markerade att inte synas i 

menyer kommer inte heller att synas i webbkartan. 

 

Sökfält 

Det är viktigt med en bra sökfunktion, men det är också viktigt hur vi hanterar 

information som ska användas för sökning. Sökmotorn SiteSeeker söker på hela 
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Katrineholm.se och även de webbsidor som ligger i samma trädstruktur, t.ex. 

Viadidakt och gymnasierna. 

 

Fördelen med denna sökfunktion är att den söker av ord i löpande text från både 

filer och vanliga webbsidor. Det vi behöver tänka på är att komplettera sökord 

med synonymer. Exempelvis kan det i en informationstext berättas om 

förskolan. Men av erfarenhet vet vi att många söker på ord som dagis och 

daghem. Då är de bra som synonymer till sökordet förskola. 

 

Direktadresser eller kortadresser 

För att besökarna lättare ska hitta vad de söker kan man använda en 

direktadress. Exempel på en direktadress är www.katrineholm.se/naringsliv. 

Principen är att all verksamhet som tillhör Katrineholms kommun ska 

marknadsföras i kommunens namn.  

 

För att använda en direktadress ska något av följande kriterier vara uppfyllda: 

- Välkänd verksamhet för allmänheten 

- Projekt 

- Skola  

- Egen anläggning 

 

Lättläst 

Lättläst är ett textfält som ersätter sidans ordinarie textinnehåll med en text 

skriven på ett mer lättförståeligt vis. Genom att redaktören lägger till 

informationen i det lättlästa formatet kan besökaren växla sidan mellan de 

format som finns. Vilka sidor som skrivs om till lättläst bestäms gemensamt av 

förvaltningsredaktörer och informationskontoret. Informationskontoret kommer 

så småningom att kunna hjälpa till med att skriva lättläst. 

 

Engelska och Google translate 

På Katrineholm.se har vi valt att använda engelska som alternativt språk. 

Tanken är att engelska är ett stort språk som många behärskar. Genom att endast 

använda engelska kan vi översätta ett större antal sidor. Det gör det också lättare 

att hålla språksidorna uppdaterade.  

 

Webbsidor på engelska representerar ett urval av nyttig samhällsinformation 

med särskild tanke på nyinflyttade och besökare.  

 

Utöver de sidor vi har översatt på engelska finns möjlighet att översätta hela 

webbplatsen till nästan vilket språk som helst. Det gör besökaren via funktionen 

Google translate. Det finns idag en brist med Google translate och det är att 

översättningarna inte blir de bästa språkmässigt. Vid översättning se 

kommunens upphandlade leverantör för översättningar. 
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Kontakta och öppettider 

Under ”Kontakt och öppettider” i sidhuvudet finns övergripande information om 

kommunen samt kontaktuppgifter och öppettider till förvaltningarna. Länk till 

synpunktshantering och felanmälan finns också. 

 

Kontaktruta med automatisk kontaktinformation 

På vanliga webbsidor har vi en kontaktruta med automatisk kontaktinformation. 

Kontaktrutan kan bestå av två delar. Den översta delen visar förvaltnings- eller 

enhetsinformation och den nedre delen visar kontaktperson. Förvaltningsnamnet 

ska vara länkbart till myndighetsbrevlådans e-postadress.  

 

Kontaktrutan ska ha följande information: 

 Avdelning eller myndighetsnamn som är länkat till e-postsadress 

 Postadress  

 Telefon till förvaltningen 

 Telefon till växeln 

 

Information för kontaktpersoner består av namn och telefonnummer. E-post till 

kontaktperson är ett valfritt alternativ. Webbredaktören väljer om en 

kontaktperson ska synas i kontaktrutan eller inte. 

 

Kontaktinformation fylls i på en särskild sida för kontaktuppgifter i 

redigerarläget. Den informationen hämtas sedan till kontaktrutan på vanlig 

webbsida. Fördelen är att vi bara behöver fylla i kontaktinformation på ett ställe. 

När vi sedan behöver uppdatera kontaktinformationen visas ändringen på alla 

sidorna som är utpekade för de kontaktuppgifterna. 

 

När besökaren klickar på ”Formulär” i kontaktrutan öppnas ett fält där 

besökaren kan skriva en text och skicka via e-post direkt till kommunens 

myndighetsbrevlåda. All e-post ska enligt kommunallagen läsas varje arbetsdag 

och diarieföras på samma vis som vanlig post. 

 

Ikoner 

När vi länkar till en fil på Katrineholms kommuns webbplats ska vi använda de 

ikoner som Funka Nu tagit fram. Ikonerna finns inlagda i EpiServer.   

 

Ikoners styrka är att de är lätta att känna igen. Här är exempel på ikoner som vi 

använder:  

  Word-fil 

 Pdf-fil 
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Blanketter och e-tjänster 

Blanketter och e-tjänster finns samlade på en gemensam sida. Besökaren kan 

dock komma åt dem från respektive understartsida. Under exempelvis Boende 

och miljö kommer besökaren direkt till blanketter och e-tjänster för Boende och 

miljö. 

 

Blanketter ska ha ett enhetligt utseende med kommunens logotyp.  Pdf-filer 

namnas enligt följande modell: lathund-webb-0903.pdf, där 0903 betyder år och 

månad. Undvik å, ä och ö. Länkar till blanketter ska skrivas på följande sätt och 

kommer automatiskt få ikonen för pdf. Se följande länktext (observera att 

länktext inte är det samma som filnamnet): 

 Bygganmälan   

 

Obs! Glöm inte alternativtexten. Det är där vi skriver hur tung sidan är, 

exempelvis Bygganmälan 

 

E-tjänster inom Katrineholms kommun kommer att utvecklas löpande. Med e-

tjänster menar vi de tjänster som kommunen levererar elektroniskt på 

webbplatsen. Exempel på e-tjänster som finns är synpunkter och felanmälan. 

 

Genvägar 

Sidor som ska bli genvägar från startsidan bestäms av webbansvarig utifrån mest 

besökta sidor och sidor som vi vill lyfta fram. På varje understartsida finns dock 

möjligheter för redaktörerna att skapa egna genvägar. 

Länkar till webbplatser med kommunrelaterad verksamhet 

Det finns information som tillhört den kommunala verksamheten men som nu 

kommunala bolag ansvarar för, till exempel KFV Marknadsföring AB och 

Sörmland Vatten AB.  

Det finns också kommunal information som ligger på externa webbplatser, till 

exempel bibliotekskatalogen och lokalbokningen. Utifrån tillgänglighet och ur 

ett användarperspektiv bör kommunens webbplats informera om sådan 

information. Det gör vi genom att ge en kort information om verksamheten och 

sedan en länk till webbplatsen. Länken ska öppnas i nytt fönster. 

 

Koppling till externa verksamhetssystem 

Externa verksamhetssystem ska om möjligt integreras på kommunens webbplats 

genom exempelvis Iframes. I annat fall ska det finnas en länk till sidan via mer 

information i högerspalten. 

 

Katrineholms kommun har följande verksamhetssystem som på något sätt är 

kopplade till kommunen webbplatser 

 EsMaker, enkät och analysverktyg 
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 ViaCompetens, ett webbaserade verktyg för planerande och genomförande 

av utbildningar 

 Dexter, inloggningsportal till skola 

 Bokningen, bokningssystem där besökaren kan söka lediga tider i 

kommunens lokaler och anläggningar, samt söka i kommunens 

föreningsregister 

 Troint, kommunens förtroendemannaregister 

 Offentliga jobb 

 E-tjänster, med tillgång till inloggning med e-legitimation. 

 

Iframes 

En Iframe är en ram som kan användas på den vanliga webbsidan. Med en 

iframe kan en annan webbplats visas inuti den vanliga webbsidan. Exempel på 

sådana kopplingar är kommunens förtroendemannaregister Troint och Offentliga 

jobb. Redaktören anger adressen till den webbplats som skall visas i iframen, 

kontakta webbansvarig för hjälp med denna funktion. 

 

Presentationen av andra system och webbplatser ska i möjligaste mån utformas i 

enlighet med kommunens grafiska profil samt de tillgänglighetskrav som tagits 

fram för IT-baserade funktioner.  

 

Press 

Här finns all pressinformation samlad. Förutom pressmeddelanden finns en 

bildsida och kommunens logotyp för nedladdning både till tryck och till webb.  

 

Bildsida 

En bildsida visar bilder som vi vill sprida till bland annat pressen. På sidan finns 

bilder i olika format samt information om bilderna. Besökaren som tittar på en 

bildsida ser en visningsbild som är anpassad i storlek för att visas på 

webbplatsen samt information om bilden. Bildinformation som hör till bilden 

och visas på bildsidan ska vara bildens namn, bildtext och fotograf. 

 

Bildsidan kan länka till en nedladdningsbar version av bilden som inte är 

anpassad att visas på webbplatsen. Då visas en länk där besökare kan ladda ner 

bilden. Information om bildens storlek utläses automatiskt från den angivna 

bildfilen. Det kan vara en stor bild avsedd för tryck eller ett alternativt format.  

 

Bildstorleken är begränsad för webbredaktörer. Behöver du publicera 

högupplösta bilder kan du kontakta webbansvarig som har behörighet för detta. 

 

Pressbilder har en egen bildlista med bilder som väljs ut av 

informationskontoret. Vill du komplettera bildlistan med en bild måste du 

kontakta informationskontoret som ansvarar för pressbilderna. 
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Ett nytt program för att lättare hantera bilder är inköpt till kommunen. 

Bildbanken heter Image vault och ska implementeras i Episerver. Här kommer 

ytterligare information att kompletteras när det är klart. 

 

Nyhetslista 

Nyhetslistan listar nyheter i tidsordning med den senaste först. Listan kan visa 

nyheter från flera olika webbsidor samtidigt. Det finns en nyhetslista inom varje 

huvudområde från toppmenyn. Webbredaktören kan i redigerarläget välja om en 

nyhet även ska synas på startsidan. 

 

RSS 

Via RSS kan besökare prenumerera på nyheter från Katrineholm.se. RSS (Rich 

document format Site Summary) är ett standardformat för att leverera 

nyhetsrubriker och sammanfattningar. Besökaren kan bevaka en eller flera 

RSS-kanaler och på ett enkelt sätt få information om uppdateringar utan att 

behöva besöka webbplatsen. 

 RSS-källa listar sidor i form av xml som kan läsas av RSS-läsare. Listan 

fungerar på samma sätt som vanlig webbsida. 

 RSS-lista läser information från en RSS-källa och presenterar informationen 

i en lista. 

 

Evenemangssida 

En evenemangssida kan visas både som en egen sida och i en gemensam 

evenemangslista. Exempelvis har Kultur och fritid en egen evenemangslista som 

visar de egna evenemangen. Ett evenemang kan även markeras att det får synas 

på startsidan och i andra kalendarier. Kulturskolan som har en egen webbplats 

kan välja att låta sina evenemang synas på både den egna webbplatsen och på 

Katrineholm.se. Barnomsorg och utbildning kan också välja att på den egna 

understartsidan visa evenemang från kulturskolans evenemangslista. 

 

Formulär för anmälning av evenemang 

Besökarna kan anmäla ett evenemang genom att fylla i ett formulär. Det som är 

speciellt med formuläret för evenemang är att det skapas en opublicerad 

evenemangssida med färdiga uppgifter direkt i EPiServer. I redigerarläget kan 

ansvarig redaktör för evenemang godkänna, publicera och eventuellt flytta 

sidorna för att göra dem synliga för besökarna. Det är evenemangsansvarig som 

kategoriserar och anger om evenemanget ska kunna visas på startsidan. 

 

Tipsa en vän 

Tipsa en vän är en funktion där besökaren kan tipsa om en intressant sida på 

Katrineholm.se. Den här funktionen är bra att använda på de flesta sidorna. 
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Arkivering 

Sidor som ska arkiveras är nyheter och pressmeddelanden. Före 2012, hade vi 

information om att en sida ligger i arkivet visas för besökaren på sidan med 

texten ”Arkiverad sida”. Nu visas inte texten ”Arkiverad sida längre”. 

Arkiverade nyheter sparades i två år och arkiverade pressmeddelanden från 

2009 och framåt. Nu finns ingen begränsad tid. Ändringen beror på att vissa 

sidor finns länkade från bloggar och andra webbsidor på internet. Om en sådan 

sida flyttas eller tas bort bryts länkningen.  

 

Kallelser och protokoll sparas från år 2007 och framåt. Besökare som önskar 

tillgång till äldre protokoll och pressmeddelanden får kontakta respektive nämnd 

eller kommunarkivet. 

 

Statistik 

Vi har statistikverktyget Vizzit på Katrineholm.se. I EpiServers redigerarläge 

kan vi dels gå in på Vizzit denna sida, dels gå in på Vizzits statistiksida för alla 

kommunens webbplatser. Se särskild lathund för statistikverktyget Vizzit. 

 

Krisruta 

Vid en kris kan den översta stora ytan på startsidan bytas ut mot en krisruta. Den 

får då en röd ram för att bättre dra till sig uppmärksamhet. Krisrutan får bara 

användas vid allvarligare kriser och kan endast aktiveras av webbansvarig.  

 

Texten i en krisruta ska vara kort, informativ och tydlig. Därifrån hänvisas 

besökaren till en länk för att läsa mer på en annan webbsida. Denna webbsida 

ska ligga opublicerad på webbplatsen med förberedda texter som kan aktiveras 

beroende på vilken typ av kris det handlar om. För mer information om krisrutan 

kontakta informationskontoret. 

 

Vid en riktigt stor kris kan hela Katrineholm.se bytas ut mot en statisk webbsida 

som pekas ut av IT-kontoret. En sådan webbsida tål många fler samtidiga besök 

än vår vanliga webbplats. 

 

Telesök 

I vår "Sök person/avdelning" söker du efter personer som är anställda inom 

Katrineholms kommun (för- eller efternamn eller både och). Du kan också söka 

på titel, avdelning eller förvaltning.  

 

Personens fasta telefonnummer visas. Om en person inte har något fast 

telefonnummer ringer du till kommunens växel 0150-570 00 som hjälper dig att 

få tag i den du söker.  

 

Här finner du också e-post och postadress till kommunens anställda. 
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Talande webb 

Från och med 1 januari 2013 finns möjligheten att lyssna på webbens texter. 

Genom en särskild funktion kan besökaren klicka på ikonen för ”Lyssna” och 

får då texten uppläst av en digital röst. 

 

Designkoncept 

Den grafiska designen till Katrineholm kommuns webbplats bygger på att det 

ska vara en modern webbplats. Färgvalet med grått, svart och vitt är avvägda för 

att passa in till logotypens klara färger av gult och rött och svart.  

 

PUL 

Personuppgiftslagen (PuL) ska vi följa i både text och bild. PuL har till syfte att 

skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling 

av personuppgifter.  

 

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en 

person. Det kan vara självklara uppgifter som namn eller personnummer, men 

även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även 

bilder och film innehåller personuppgifter om en person tydligt kan urskiljas. 

Personuppgifter får bara behandlas om samtycke lämnats till det eller om det 

finns stöd i PuL eller annan lag.  

 

Varje förvaltning har eget informationsansvar och där ingår även PuL. Ytterst är 

det respektive nämnd som är ansvarig om inget annat anges, t.ex. så kan varje 

nämnd utse ett PuL-ombud. 

 

Bilder 

Bilder är en viktig del av webbplatsen. Bildmanér och bildspråk ska 

marknadsföra kommunen och gärna fånga en ”Katrineholmskänsla”. De ska 

andas en känsla utifrån Vision 2025, med läge för liv och lust. Hur du på bästa 

sätt ska fånga bra bilder till webbplatsen finns beskrivet i Grafiska profilen och 

varumärkeshandboken för Katrineholms kommun. Bilderna ska fånga 

ögonblicket, det ska hända något, vara rörelse och aktivitet. Det får gärna vara 

närbilder eller detaljer som kan komplettera varandra.  

 

Bilder ska i första hand visa bilder från Katrineholms kommun. För närbilder 

där omgivning och miljö inte har betydelse, till exempel en hög med böcker, ett 

äpple eller liknande, är det ok att köpa bilder från en bildbank.  

 

När du väljer bilder måste du tänka på vem som äger upphovsrätten och på PuL 

(personuppgiftslagen). Bilderna ska alltid förses med alt-text. Alt står för 

alternativ text och är det som visas om besökaren av någon anledning inte ser 

bilden. Alt-texten ska ge läsaren relevant information om motivet.  Fotografens 
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namn ska presenteras med bilden. På webbplatsen går det bra att skriva namnet i 

alt-texten, till exempel Ungdomar som spelar musik, foto: Svea Svensson.  

 

Obs! använd inte stor bokstav, å, ä och ö i bildnamnet.  

Skriv exempelvis på följande sätt om en bild från förskolan Örnen: forskolan-

ornen-0903.jpg där 0903 betyder år och månad. (De senaste 

rekommendationerna är att skriva med bindestreck istället för understreck i 

filnamn.) 

 

Clipart ska inte användas. Tecknade bilder och illustrationer får användas men 

med restriktioner. Kontakta informationskontoret om du vill använda tecknade 

bilder. Använd inte ramar till bilder på webben. Utgå från de standardmått som 

finns angivna.  

 

Filarkiv 

I filarkivet, eller upload-katalogen som det också kallas, lägger vi upp bilder och 

filer. Här finns mappar sorterade efter förvaltning och enhet. Det gör det lättare 

att hålla reda på de bilder och filer som läggs upp. Tänk på att använda ”Sidans 

katalog” när du publicerar enskilda sidor som exempelvis nyheter. När sidan tas 

bort försvinner också bilden. Det underlättar också vid rensning. 

 

Format på bilder 

Det är viktigt att alla bilder som ska laddas upp är färdigformaterade i photoshop 

utifrån nedanstående format på bilder.  

 

Startsidan  

 Huvudbild, 456 x 185 pixlar 

 Puffbild liten, 217 x 103 pixlar 

 Puffbild stor, 454 x 125 pixlar 

Understartsidan 

 Huvudbild, 430 x 185 pixlar 

 Puffbild, 168 x 103 pixlar 

 

Rörliga bilder 

Rörliga bilder, objekt eller andra animationer får inte användas. Om du ändå 

skulle behöva det för något särskilt ändamål, kontakta informationskontoret.  
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Ljud och film 

EPiServer har ett inbyggt stöd för att automatiskt spela upp video- och ljudfiler. 

Här är det viktigt att tänka på att personuppgiftslagen, PuL, gäller för filmer 

likväl som för bilder.  

 

Det finns också möjligheter att visa film på webbplatsen via Youtube. En länk 

till filmens fil bäddas in på en vanlig webbsida i redigerarläget. 

 

Typografi 

Linjära typsnitt har bäst läsbarhet på webben. Vi använder Verdana, som är 

anpassat för läsning på skärm. På huvudrubriker används en grad som motsvarar 

14 p och på ingresser och brödtext motsvarande 10 p. Använd de förformaterade 

rubriker som finns. Versaler och kursiv stil ska inte användas eftersom det blir 

svårläst på skärmen. Understrykningar ska inte heller användas i brödtext. 

Endast länkar ska vara understrukna. 

 

Att skriva för webben 

Texter som publiceras på Katrineholm.se ska kunna läsas och förstås av en 

mycket bred publik. Man ska inte behöva vara fackexpert eller insatt i 

kommunens organisation för att kunna förstå det som skrivs. Skriv begripligt! 

Vem skriver jag för?  

I Sverige finns det många människor som har svårt att läsa och skriva. För att en 

text ska bli begriplig för alla är det viktigt att känna till vilka som kan ha 

problem med läsningen. Skriver vi för dem skriver vi för alla.  

 

Besökare med ett särskilt behov av ett tillgängligt språk är framför allt:  

 personer med funktionshinder  

 läsovana  

 personer med svenska som andraspråk  

 personer med koncentrationssvårigheter  

 äldre  

 barn  

 

Tips: Gå in på webbplatsen lix.se. Där kan du testa läsbarheten i den text du 

tänker använda. 

 

Textens utformning 

På Katrineholms kommuns webbplatser ska texten ha en tydlig disposition med 

beskrivande rubrik, ingress och styckeindelad text med mellanrubriker. Använd 

rubriker och ingress som finns förformaterade i redigerarläget. Tänk även på att 

vissa texter vi skriver ska andas av visionen; läge för liv och lust.  

 

Det viktigaste först  
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Disponera texten som om det vore en tidningsartikel. Det viktigaste i texten så 

tidigt som möjligt så att läsaren får klart för sig vilket budskapet är. Av 

ingressen ska textens huvudinnehåll framgå, exempelvis vilken konsekvens ett 

politiskt beslut får eller vilket resultat en utredning kommit fram till. 

Inledningen ska ge svar på så många som möjligt av frågorna: När? Var? Hur? 

Vem? Vad? Varför?  

 

Rubriker 

Beskriv med en tydlig rubrik vad en text handlar om. Skriv inte för långa 

rubriker och använd alltid små bokstäver.   

 

Ingress 

En ingress ska vara en sammanfattning av texten. Den ska vara intresseväckande 

och leda in läsaren i texten. 

 

Skriv enkelt och begripligt 

Det är viktigt att vi strävar efter enhetlighet sätt att uttrycka oss och att vi skriver 

enkelt och begripligt. Ta endast med det som är viktigt så att budskapet når 

fram. Det blir mer lättläst om man sätter punkt när man klarat av en tanke 

istället för att krångla till det med kommatecken och bisatser.  

 

Utredningar, beslutsunderlag, PM och liknande ska inte publiceras obearbetade. 

Det ska vara möjligt att via länkar ta del av informationen i sin helhet, men det 

som först når läsaren ska alltid vara en sammanfattning anpassad för webben. 

 

Tänk på att texten är till för läsaren. Informationen ska vara aktuell, nyttig och 

vara användbar. Fundera alltid över om det finns någon publik för det du tänker 

publicera. Lägg endast ut information som är relevant för mottagaren. För 

mycket information gör det svårare för besökaren att hitta rätt. 

 

Språket på webben 

Inbjud till läsning genom att tala direkt till läsaren, gärna i duform.  

 

Använd enkla ord 

Krångla inte till orden med tillägg och förlängningar som inte fyller någon 

funktion. Exempel: skriv frågor inte frågeställningar, skriv problem, inte 

problematik, skriv nu inte i nuläget, skriv sjukvård inte sjukvårdssektorn, skriv 

mål inte målsättning. 

 

Undvik fackuttryck 

Använd allmänna benämningar istället för fackuttryck och rak vardagsprosa 

istället för ett byråkratiskt språk. Fackuttryck som inte kan undvikas ska 

förklaras första gången de förekommer i en text.  
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Använd aktiva verb och undvik substantivsjukan 

Skriv i aktiv form. Det blir tydligare om man exempelvis skriver Förvaltningen 

börjar utreda… eller Förvaltningen har utrett… än om man använder den 

passiva formen En utredning påbörjas… eller En utredning har gjorts. 

Substantivsjukan undviker man genom att till exempel skriva undersöka istället 

för göra en undersökning. 

 

Följ skrivreglerna 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram Skrivregler, en skrivstandard för 

Katrineholms kommun. De råd och regler som presenteras där gäller naturligtvis 

även språket på webben. En del av rubrikerna nedan anknyter till skrivreglerna. 

 

Tidsangivelser 

En tidsrymd kan skrivas antingen med tankstreck eller med tillägget från… till… 

eller mellan… och… Blanda inte ihop de här uttryckssätten. Receptionen är 

öppen från klockan 10 till 12 eller mellan klockan 10 och 12. När vi anger att 

något händer från en viss dag till en annan skriver vi ut hela orden och använder 

mellanslag före och efter tankstrecken. Ex: Utställningen visas måndag – 

onsdag.  

 

Klockslag 

När vi anger klockslag skriver vi bara timtid om alla tider är hela timtal: 

Receptionen är öppen klockan 10 – 12.  Det ska inte stå en nolla framför första 

siffran i ental, t.ex. klockan 9. Om uppgiften däremot innehåller både hela timtal 

och delar av timmar anger vi i samtliga fall även minuttiden, t.ex. Det är öppet 

klockan. 9.15 – 12.00 och 13.00 – 15.30. Observera att vi numera skriver ut 

ordet klockan för att underlätta för person med funktionsnedsättning. 

 

Datum 

I löpande text skrivs datumet alltid ut, t.ex. den 31 januari 2009. I datumupp-

gifter ska ordningstal inte markeras med kolon och slutbokstav. Skriv t.ex. 

Utbetalning sker den 27 varje månad, inte … den 27:e…. 

 

Förkortningar 

Undvik förkortningar av uttryck, namn och benämningar. I de fall du behöver 

använda en förkortning på exempelvis myndigheter eller organisationer som inte 

är allmänt kända ska de förklaras första gången de dyker upp i en text. Skriv 

exempelvis ut hela namnet och sätt förkortningen inom parentes eller tvärtom.  

 

Siffror 

I löpande text skrivs tal till och med tolv med bokstäver. Tal från och med 13 

skrivs med siffror. Om det i samma text förekommer både högre och lägre tal 
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använder man ett konsekvent skrivsätt. Oftast är siffror bäst t.ex. 15 var kallade 

men endast 8 kom. Stora tal delas upp i grupper med tre siffror i varje t.ex. 1 

750, 325 000. Obs! Använd inte ekonomiska fackuttryck som tkr och mkr. Skriv 

istället t.ex. 300 000 kr och 5 miljoner kr. 

Använd aldrig procenttecken i löpande text. 

 

Telefonnummer skrivs i grupper: 08-12 34 56, 0150-123 45, 070-123 45 67 

 

Ska, inte skall 

Från och med september 2007 skriver regeringskansliet ska i alla offentliga 

texter. Därför skriver även vi ska genomgående. 

 

Stor eller liten bokstav 

Egennamn liksom fullständiga namn på myndigheter skrivs alltid med stor 

begynnelsebokstav t.ex. Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun. Samma 

sak gäller vid en sammansättning av ett personnamn eller ett geografiskt namn 

t.ex. Katrineholmsområdet, Nobelfesten. 

 

Ofullständiga beteckningar på myndigheter och liknande skrivs med liten 

begynnelsebokstav i löpande text t.ex. bildningsnämnden, miljöförvaltningen, 

landstinget. Även substantiv som kommer från namn skrivs med liten 

begynnelsebokstav t.ex. katrineholmare eller björkviksbo. 

 

De politiska partierna skrivs numera med stor begynnelsebokstav. 
 

Kvalitetssäkra texterna 

Korrekta texter är trovärdiga texter. Det är lätt att bli blind på den egna texten 

även när man är en van skribent. Låt alltid någon korrekturläsa det du tänker 

publicera.  

 

Gå igenom följande punkter 

 Jag har anpassat min text till läsaren 

 Min text har ett klart syfte 

 Min text har ett ledigt språk 

 Min text har god struktur med rubrik, ingress och stycken  

 Det viktigaste kommer först  

 Min text är lagom kort  

 Jag har förklarat svåra ord och begrepp  

 Jag undviker onödiga förkortningar  

 Min text är fri från grammatiska fel eller stavfel  

 Jag gör listor istället för långa uppradningar i texten  

 Jag använder aktiv form när jag skriver  

 Jag har rak ordföljd när jag skriver 

 Någon har fått läsa och lämna synpunkter på min text 
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Framtida utveckling 

Arbete med utveckling pågår ständigt. Har du idéer och förslag kontakta gärna 

informationskontoret via infokontoret@katrineholm.se.  
 

Kompletterande information 

Riktlinjerna är framtagna för att vara ett stöd i arbetet med kommunens 

webbplatser. För mer kompletterande information kan du använda följande 

dokument. De finns att ladda ner på kommunikationssidorna på Forum.  
 

 Lathund för webbpublicering 

 Lathund för statistikverktyget Vizzit  

 Skrivregler för Katrineholms kommun 

 Kommunikationspolicy 

 Grafisk profil  

 Riktlinjer för sociala medier (www.katrineholm.se/socialamedier) 
 

För frågor och hjälp är du välkommen att kontakta informationskontoret. 

_________________ 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-02 KS/2019:124 - 041 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 för Vårdförbundet Sörmland 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för 
direktionen för Vårdförbundet Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt 
lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 19 mars 2019 att godkänna 
årsredovisningen och bokslutet för 2018 och överlämna den till respektive fullmäktige 
i medlemskommunerna.

Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2018 på 
sammanlagt 356 000 kronor. 

Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och landsting har ökat med 
1,1 Mkr jämfört med föregående år. För Katrineholms del uppgick anslaget till 
3 322 000 kronor 2018 (jämfört med 3 223 000 kronor 2017).

Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen framkommer bland annat att 
förbundets revisorer gjort bedömningen att direktionen bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och de instämmer i 
förbundets bedömning att balanskravet för 2018 inte är uppfyllt. Revisorerna tillstyrker 
att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar förbundsdirektionen och de enskilda 
ledamöterna i den samma ansvarsfrihet.

Ärendets handlingar
 Missiv till årsredovisning och bokslut för 2018 – Vårdförbundet Sörmland
 Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2019-03-25, §14
 Årsredovisning 2018 – Vårdförbundet Sörmland
 Revisionsberättelse 2018 för Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor
 

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akten
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VÅRDFÖRBUNDET SÖRMLAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum 

 2019-03-25 
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande   

    

 

         § 13 

Val av protokolljusterare 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

att utse Monica Lindell Rylén till protokolljusterare. 

                          ____________________         

§ 14 

Årsredovisning 2018 

 

Underlag har utsänts med handlingarna. 

 

       Årets resultat är negativt med totalt - 356 tkr.  

Det externa patientintaget på Vårnäs behandlingshem om 1,99 patienter       

per vårddygn har minskat i förhållande till föregående år (2,87). Budget 

för externa placeringar är 3,0 patienter per vårddygn.  

Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade vårdplatser till 99,8 % 

inom det Öppna intaget, vilket är nästan i paritet med det som beräknats i 

budgeten.  

Det samlade ekonomiska resultatet på Vårnäs behandlingshem som även 

inkluderar halvvägshusen för kvinnor och män uppgår till -565 tkr 

inklusive avskrivningar. Betydande för resultatet är att externa intäkterna 

är 1,7 Mkr lägre än budgeterat.  

Upphandlingsverksamheten visar ett positivt ekonomiskt utfall med 21 tkr. 

Familjerådgivningen visar ett positivt utfall med 148 tkr. Betydande för 

resultatet är en vakant tjänst under hösten. 

Gläntans behandlingshem redovisar ett positivt resultat med 40 tkr.  

Samverkan om förslaget har genomförts med de fackliga företrädarna 18/3 

varvid inga särskilda synpunkter framkom. 

Under punkten yttrar sig Roger Ljunggren, Katrineholm, Nina Tuncer, 

Eskilstuna, Robert Skoglund, Vingåker, Iréne Sandqvist, Vingåker samt 

Jonas Lindeberg och Camilla Holmgren, insynsråd Region Sörmland. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning för 2018 för 

överlämnande till medlemskommunernas fullmäktige. 

                          ____________________      
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 3 

ORDFÖRANDES KOMMENTARER 

 

Verksamheten inom Vårdförbundet Sörmland har i huvudsak utvecklats väl under året. 

Gläntans behandlingshem för unga vuxna har stabiliserats och visar för andra året i rad ett 

ekonomiskt överskott. Fler ungdomar har tagit del av vården både från medlemskommunerna 

och genom externa placeringar. Gläntans behandlingshem kan numera även erbjuda förlängd 

behandling, vilket är uppskattat. Ett kvalitetssäkringssystem för Gläntan har utarbetats och 

införts under 2018. 

 

Glädjande är också att arbetet med utbildning för certifiering av 12-stegsrådgivare har kommit 

igång på allvar. Under året har två kurser med 8 deltagare genomförts med gott resultat.  

 

Upphandlingen av kompletterande och alternativa behandlingsformer inom socialtjänstens 

område har också bedrivits på sedvanligt sätt i samverkan med samtliga kommuner i länet. 

Under året har avtal tecknats för skyddat boende i två kategorier. Åtta ramavtal i kategori A, 

män och kvinnor samt fem ramavtal i kategori B enbart kvinnor. Ramavtalen löper under 

perioden 2018-01-01 till och med 2020-12-31.    

 

Familjerådgivningen är väl etablerad i berörda kommuner och starkt efterfrågad. Man har 

under året genomfört en del utåtriktade aktiviteter också i syfte att öka möjligheterna till 

tidiga insatser i behövande familjer.  

 

Det är nu 22 år sedan Vårnäs behandlingshem med Öppet intag och kvalificerad 12-

stegsträning enligt AAs program startade. Verksamheten har varit mycket framgångsrik och 

efterfrågad genom åren. I snitt ca 350 patienter har årligen tagit del av behandlingen och av de 

uppföljningar som görs framgår att ca 50% av de som fullföljt behandlingen också klarar att 

leva nyktert i fortsättningen, då i gemenskap med det långsiktiga stöd de får genom AAs 

mötesverksamhet. I sak innebär detta att tusentals personer i Sörmland i dag lever ett gott och 

nyktert liv, i stället för ett liv dominerat av missbruk. Och att också livssituationen för deras 

familjer och närstående – 3-4 gånger så många – förbättrats radikalt. 

 

Vårnäs har också genom åren ofta visat ett betydande ekonomiskt överskott. Under år 2018 

visar dock verksamheten ett underskott på drygt 500 tkr. Detta hänger samman med färre 

externa placeringar och att färre patienter nyttjat halvvägshusen. En ny informationskampanj 

om verksamheten planeras därför under 2019, då tillsammans med information om Gläntans 

behandlingshem. 

 

Ekonomiskt visar alla verksamheter utom Vårnäs ett ekonomiskt överskott. Sammantaget ger 

året dock ett mindre underskott på 356 tkr. Vårdförbundets ekonomi är dock mycket god, 

varför detta väl kan finansieras genom tidigare genererade medel. 

 

I och med 2018 års utgång avslutar jag också min 30-åriga gärning som ordförande i 

Vårdförbundet Sörmland. Det har på många sätt varit en fantastisk tid och jag vill å det 

varmaste tacka alla engagerade politiker, kunniga tjänstemän, skickliga behandlare/rådgivare 

och modiga patienter som jag fått möta genom åren. Ett varmt lycka till önskar jag dem som 

nu fortsätter att bära verksamheten framåt. Det spelar roll vad ni gör! 

 

Torgerd Jansson 

ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

Uppdrag och verksamhet 

Vårdförbundet Sörmland (VfS) är ett kommunalförbund med fem sörmlandskommuner som 

medlemmar.  

I förbundsordningens ändamålsparagraf anges förbundets uppdrag som är att svara för 

gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och 

boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning och att  

genomföra viss upphandling som avser vård- och behandlingstjänster för individ- och 

familjeomsorgens behov. 

Därav följer de i förbundsordningen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger till 

grund för verksamheten och eventuella tillkommande verksamheter inom Vårdförbundet 

Sörmland.  

 

-     ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters  

12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd 

behandling samt medverka till eftervård 

- ansvara för driften av Gläntans behandlingshem med målgruppen unga vuxna. 

Behandlingen skall bedrivas enligt Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram med en 

modifierad behandlingsform anpassad efter den unga målgruppen och med inslag av 

andra behandlingsmetoder 

 

-     verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer 

-     på uppdrag av medlemskommunerna genomföra viss upphandling och teckna 

ramavtal med vårdgivare för socialtjänstens behov avseende vuxna, barn/tonåringar 

och familjer 

-     ansvara för familjerådgivningen för Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och 

Vingåkers kommuner. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga kriser i 

familjer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och 

utbildningsinsatser 

-     bevaka omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet Vård och omsorg 

samt ha en öppenhet för att i samverkan med medlemskommunerna uppta nya 

verksamheter inom förbundet med denna inriktning 

 

Det är förbundsmedlemmarnas förtroendevalda i förbundets beslutande församling som har 

att förverkliga ändamålet och ambitionerna med förbundet.  

Den beslutande församlingen inom Vårdförbundet Sörmland består av en förbundsdirektion, 

där varje medlemskommun representeras av en ordinarie ledamot samt en ersättare. 

Ledamöter till förbundsdirektionen utses av kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun. Därutöver är landstinget fr o m 2014 representerad med tre insynsråd utan 

beslutsrätt, i enlighet med avtal som träffats mellan vårdförbundet och landstinget.  

Direktionen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden och två ägarmöten. 
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Vision 

Vårdförbundet Sörmland bidrar till att alla sörmlänningar med ett socialt vårdbehov eller 

relationsproblem får möjlighet till ett bättre liv.   

Värdegrund  

Förbundet vill säkerställa att alla boende i medlemskommunerna, med en 

beroendeproblematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får 

tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling. 

Verksamheten bedrivs med hänsynstagande till och utifrån övertygelsen om människans 

ansvar för sin och andras sociala situation och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 

och gruppers egna resurser. 

Verksamheten präglas av respekt för individens självbestämmanderätt och integritet samt 

tro på varje individs förmåga att själv göra sitt/sina livsval. 

Omvärldsanalys  

Ett bra samarbetsklimat mellan Vårdförbundet Sörmland och medlemskommunerna är 

avgörande för utvecklingsarbetet inom befintliga verksamheter, men även för att fånga 

upp behov och idéer i kommunerna om andra verksamheter, som förbundet kan utveckla 

som huvudman. 

Den digitala tekniken utvecklas och ger möjligheter till en mycket intensivare kommunikation 

med fler och större kontaktytor. Tekniken har stora fördelar men även nackdelar kan ses. En 

nackdel är att tillgängligheten till droger har ökat avsevärt i förhållande till tidigare decennier. 

Den ökade tillgängligheten medför att flera testar att använda droger och fler än tidigare 

hamnar därför i ett beroende. 

Vårnäs behandlingshem fortsätter framgångsrikt att arbeta med det ”öppna intaget”. 

Arbetssättet röner allt större intresse och under verksamhetsåret har vi haft studiebesök av 

intresserade politiker, tjänstemän och andra intresserade grupperingar. Det förefaller som att 

insatser utan biståndsbeslut vinner allt mer terräng i olika kretsar. Vi deltar i och följer 

utvecklingen. 

Användningen av de tidigare så populära ”nätdrogerna” har minskat i vår målgrupp.  

Vårnäs ska i samverkan med medlemskommunerna, förbättra marknadsföringen av det 

”öppna intaget” bland invånarna i respektive kommun. Det är viktigt att invånarna förstår 

fördelarna med den lättillgängliga missbruksvården de erbjuds. 

Många unga vuxna med missbruksproblem har även andra problem såsom kriminalitet eller 

samsjuklighet. Problematiken gör att behandlingen behöver anpassas till den enskilde och 

Gläntan har utvecklat den förlängda behandlingen utifrån detta. Tätare samverkan har skett 

med ansvarig kommun som ungdomen skall återvända till. Förlängd behandling sker genom 

en god samverkan med viktiga aktörer, såsom intensivstöd, beroendemottagningen Vägen, ar-

betsförmedlingen och KRAMI. Krami riktar sig till personer 18 år eller äldre. Krav för att 

delta i Krami är en vilja till livsstilsförändring som innebär att man säger nej till kriminalitet 

och missbruk. På Krami arbetar personal från Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och kom-

munen gemensamt för att stötta i vägen ut på arbetsmarknaden. 

Den förlängda behandlingen på Gläntan ger ungdomen en god strukturerad planering för att 

återanpassas samhället.  

Gläntan har under året öppnat upp för en bättre samverkan med polis och kriminalvård. I 

första hand skall en tätare samverkan ske med kommunpolisen i Eskilstuna och Katrineholm 
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som har visat ett stort intresse för att hitta gemensamma beröringspunkter gällande missbruk 

och kriminalitet. 

Vi har under året samarbetat med ideella aktörer, som behövs när ungdomen blir drogfri. 

Under året har vi även lärt oss mer om riktade insatser i medlemskommunerna när det gäller 

psykisk ohälsa, psykiskt våld, ätstörningar och självskadebeteende. Samverkan har skett med 

diakon i Vingåker, kuratorer specialiserade mot sexuellt våld, frivilligorganisationen Frisk 

och fri (riksföreningen mot ätstörningar) och tjejjouren Meja.   

 

Familjerådgivningen startade för drygt 50 år sedan för att ge stöd till föräldrar i skapandet av 

en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för barn. Det är även i framtiden viktigt att möta detta 

behov genom att vara en lättillgänglig verksamhet. 

Dagens familjebildningar är mer komplexa än tidigare. Paren har en mer mångkulturell 

sammansättning och olika religioner kan rymmas i en och samma familj. Mer än hälften av 

alla relationer kan komma att upplösas, där barn från olika familjer ska bo på två eller flera 

ställen - ibland tillsammans med syskon och/eller tillsammans med andra barn och vuxna. 

Barns behov och livssituation behöver synliggöras, ett arbete som har sin grund i FN:s 

barnkonvention.  

För att kunna följa en allt mer komplicerad och snabb samhällsutveckling krävs att familje-

rådgivarna är uppdaterade om vad som händer i samhället. Kommuninvånarna ska informeras 

om familjerådgivningens verksamhet och det utåtriktade arbetet ska ske kontinuerligt t.ex. 

genom samverkan med föräldrautbildning och samverkan med närliggande vårdgivare. 

Familjerådgivningen ska kontinuerligt utveckla det förebyggande arbetet för att ge hjälp i så 

tidigt skede som möjligt när behov av stöd och rådgivning uppstår.  

Allt fler använder internet och sociala medier för att skaffa sig information och för att få den 

hjälp som behövs i olika frågor. Utveckling av Vårdförbundets Sörmlands hemsida och 

användandet av sociala medier är hjälp i att nå ut. 

 

En annan del i det förebyggande arbetet är samverkan med närliggande vårdgivare och 

utbildning av föräldrar i de omställningsprocesser som par ställs inför när man skaffar barn, 

separerar, bildar nya familjer eller hanterar egna och andras barn. 

Familjerådgivningens roll i framtiden blir att erbjuda en trygg plats för par och/eller familjer, 

där man i lugn och ro kan ta sig tid att diskutera, bearbeta och starta förändringsprocesser i 

svåra och livsavgörande frågor.  

Verksamheten med upphandlingstjänster enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) sker 

i samverkan med en samrådsgrupp, där representanter från samtliga deltagande kommuner 

ingår. Gruppen definierar behov av vård/behandling för vissa målgrupper och gruppen är även 

delaktig i att formulera krav och servicenivåer för kommande vårdgivare inför en ny 

upphandling.   

Intresset från kommunernas sida när det gäller upphandling av vård och behandling upplevs 

ha minskat under senare år.  

Eskilstuna kommun har initierat en upphandlingsverksamhet i egen regi, övriga 

medlemskommuner är erbjudna att köpa tjänsten direkt från Eskilstuna. Vårdförbundet 

Sörmland fortsätter med upphandlingstjänsten under 2019 samt kommer att vara behjälplig i 

Eskilstuna kommuns planering.   
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Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret 

Två ägarmöten har genomförts. Vid ägarmötet i april månad lämnades en ekonomisk 

redovisning samt verksamhetsinformation från år 2017. Eskilstuna kommun informerade om 

att man har för avsikt att sköta upphandlingen i egenregi från och med 2019, Eskilstuna 

erbjuder övriga kommuner att köpa tjänsten från Eskilstuna. Förslag till budgetförutsättningar 

och anslagsramar i budgeten för 2019 presenterades och ägarrepresentanterna beslutade att 

godkänna dessa efter att budgeten för upphandlingen lyfts ut för nytt beslut till hösten. Beslut  

om ”öppet intag” till anhörigprogrammet togs.  

Vid ägarmötet i november beslutades att godkänna budgetförutsättningar och anslagsramar 

för 2019 gällande upphandlingsverksamheten. 

 

Vårdförbundet Sörmlands ledningsfunktioner: Förbundets ledning har genomgått en om-

organisation. Enhetschefen för Gläntan har tagit över ansvaret för familjerådgivningen. 

Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser (CTL) har fortsatt under året. En 

grupp under våren och en grupp under hösten har certifierats.  

Ny IT-leverantör har upphandlats med start 2019-01-01. 

Nytt verksamhetssystem för journalföring har upphandlats med start 2019-02-01. 

 

Intern kontroll 

Ansvaret för den interna kontrollen anges i kommunalagens kapitel 6, § 7, där förbundet skall 

se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt.  

Den interna kontrollens syften är att säkerställa 

• en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm efterlevs 

• att verksamhetens kvalitet upprätthålls 

 

Vårdförbundet förmedlar information om ekonomi och verksamhet till sina ägare/ 

medlemskommuner tre gånger om året i årsredovisning, delårsrapport och tertialrapport. 

I årsredovisningen sker en uppföljning av de finansiella målen och av de verksamhetsmål som 

angivits i verksamhetsplanen. Verksamhetens mål och andra väsentliga måttbegrepp och  

nyckeltal följs upp och kommenteras med avseende på hur de uppfylls. I delårsrapporten görs 

uppföljning av de finansiella målen och vissa av verksamhetsmålen. 

Varje månad görs en avstämning av bokföringen som även utgör en kontroll av att den 

ekonomiska redovisningen är korrekt och rättvisande för den aktuella delen av året. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria 

tillämpas. Dokumentation om avvikelser och tillbud görs både av medicinsk personal och 

behandlingspersonal, som överlämnas till verksamhetschefen, som i sin tur beslutar om 

åtgärder samt rapporterar till direktionen.  

Apoteket genomför årligen en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen enligt SOSFS 

2001:17, vilken ligger till grund för förbättringar inom området. 

Manual för rådgivarnas behandlingsarbete på Vårnäs finns och den programansvariges 

ansvarsområde är bl a att se till att denna följs i behandlingsarbetet. Samtliga patienter, som 
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fullföljer sin behandling, ombeds besvara en enkätundersökning om hur de upplevt vistelsen 

på behandlingshemmet. Resultaten följs upp i rådgivargruppen. 

Regelbundna kvalitetsmätningar i form av enkäter genomförs även vid familjerådgivningen 

samt i upphandlingsverksamheten. Under 2018 har upphandlingsverksamheten ej utfört någon 

kvalitetsmätning. Se uppföljning av verksamhetsmål. 

Ett kvalitetsarbete pågår inom Vårdförbundet med syfte att verksamheten ska ha en 

dokumenterad kvalitet som har förtroende från omvärlden.  

Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är framtaget och ligger till grund för 

fortsatt kvalitetsarbete, kvalitetssamordnaren har utvecklat och implementerat detta arbete. 

 

En internkontrollplan för 2019 har upprättats, vilken skall revideras och beslutas av 

direktionen våren 2019.  

 

Personal 
 
Vid verksamhetsårets slut var 38 personer tillsvidareanställda inom Vårdförbundet Sörmland, 

en vakant tjänst finns på familjerådgivningen. 

Därutöver var två personer visstidsanställda samt elva personer interimsanställda. De 

interimsanställda - en läkare 10 - 15 % av heltid och två chaufförer har arbetat vissa tider 

under hela verksamhetsåret, åtta vikarier har arbetat vid behov som 

rådgivare/behandlingsassistent och ekonomibiträde under ordinarie personals semestrar, 

sjukdom o dyl under hela eller delar av verksamhetsåret.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Av 38 anställda personer vid Vårdförbundet är 20 män och 18 kvinnor.  

Medelåldern för samtliga anställda i Vårdförbundet är 49,2 år (2017: 48,2 år). 

En läkare har varit knuten till Vårnäs under hela verksamhetsåret på konsultbasis, 10 - 15 % 

av en heltid. 

En konsult har varit knuten till upphandlingsverksamheten under hela året. 

Tre personer har avslutat sina anställningar under verksamhetsåret – genom egna 

uppsägningar, då personerna gått vidare till andra anställningar. Två av dessa tjänster är 

återbesatta. 

Vårdförbundet eftersträvar en jämn könsfördelning i samtliga personalgrupper. 

 

 

 

Verksamhet Antal årsanställda 

Upphandling 0,55 

Familjerådgivning 5,25 

Vårnäs behandlingshem 20,65 

Vårdförbundets kansli 2,30 

Gläntan 10,00 

Summa 38,75 
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Sjukfrånvaroredovisning mm  2018 2017 

De anställdas sammanlagda ordinarie    

arbetstid, timmar  77 540 76 781 

Total sjukfrånvaro, timmar  4 963 5 052 

Total sjukfrånvaro i %  6,40% 6,58% 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent    

av den totala sjukfrånvaron  29,21% 36,84% 

Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar                       38 662 38 308  

Total sjukfrånvaro för kvinnor, timmar 3 163 2 665  

Kvinnornas sjukfrånvaro i procent  8,18% 6,96% 

Männens sammanlagda arbetstid, timmar 38 878 38 473  

Total sjukfrånvaro för män, timmar  1 800  2 387 

Männens sjukfrånvaro i procent  4,63% 6,20% 

 

Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan  

hänföras till enskilda individer. 

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,18 procentenheter i jämförelse med 2017.  

Sjukfrånvaron som omfattar 60 dagar eller mer har under året minskat med 7,63 procenten-

heter.  

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor, är under perioden 8,18 % - en ökning med 1,22 pro-

centenheter - medan den för män är 4,63 % - en minskning med 1,57 procentenheter - i jäm-

förelse med 2017.  

Vårdförbundet Sörmland är en relativt liten organisation med få anställda, vilket gör att 

sjukfrånvarostatistiken fluktuerar mycket över tid, då en persons sjukskrivning får stor bety-

delse för utfallet. 

Rehabiliteringsinsatser via företagshälsovård har genomförts under året – både för personal 

som varit sjukskriven och i förebyggande syfte. 

 

De insatser som arbetsgivaren gör för att anställda, under och efter en rehabilitering, skall 

kunna återgå till arbetet sker främst genom anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider  

för att exempelvis möjliggöra deltidsarbete den första tiden. 

Även arbetsträning förekommer i samverkan med Försäkringskassan. 

 

Kompetensutveckling 
 

Vårdförbundet - kansli och ledning 

Förbundschefen är ledamot i Sobonas branschråd och har deltagit i branschrådsmöten under 

året.                                                                                     

Ledningsgruppen för Vårnäs har fortsatt handledning med inriktning grupputveckling. 

Ledningsgruppen samt administratörerna har utbildats inom GDPR                                        

En administratör har gått utbildning i diarieföring av personalhandlingar.                                                          

Samtliga har deltagit i utbildning kring nytt verksamhetssystem för journalföring 

Familjerådgivning 

Familjerådgivningen har omcertifierats i HBTQ, certifieringen gäller tre år. 

Personalgruppen har haft extern handledning en gång i månaden. Under året har en 

handledare anlitats med grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk grund, Leg. 

psykoterapeut med inriktning KBT och Handledarutbildning på systemteoretisk grund. 
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En familjerådgivare har läst 15 hp på Karolinska institutet, sexual medicin, kursen syftar till 

att ge kunskap om och förståelse för sexologiska frågeställningar. Betydelsen av individuella, 

partnerrelaterade, könsspecifika och sociokulturella faktorer behandlades även under kursen. 

 

En familjerådgivare har varit på tvådagars familjeterapikonferens. Fokus på konferensenen 

var en postmodern synvinkel på terapi ”samtal, språk och möjligheter”.  

 

Tre familjerådgivare har varit på KFR-dagarna, förening för Sveriges kommunala 

familjerådgivare.  

Familjerådgivningen har under hösten anordnat en regionträff, där Örebro och Västerås 

familjerådgivningar deltagit i en gemensam föreläsning av Britt Eriksson, Leg psykolog och 

Leg psykoterapeut kring ämnet otrohet.  

 

Vårnäs 

Rådgivare och sjuksköterska har extern handledning  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har haft extern handledning 

Tre rådgivare har under verksamhetsåret genomgått CTL utbildning. 

Två medarbetare i köket har gått utbildning i livsmedelshygien och en av kockarna har gått 

utbildning i ekonomisk hushållning. 

Programledaren har påbörjat utbildning till behandlingspedagog. 

Samtlig personal har genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR).  

 

Gläntan 

 

Enhetschef har haft extern chefshandledning. 

Enhetschef har genomgått en arbetsrättsutbildning. 

Enhetschef, behandlare och facklig företrädare har genomgått en arbetsmiljöutbildning.   

Enhetschef och fyra behandlare har fullföljt CTL-utbildning. 

Samtlig personal har genomgått HLR-utbildning  

 

Upphandling 

 

Ingen kompetensutveckling har skett under året. 

 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöansvaret på respektive arbetsplats åvilar den verksamhetsansvarige chefen. 

Arbetsmiljöfrågornas forum är i samverkansgruppen där även skyddsombuden deltar vid 

möten - två under våren och två under hösten.  

Arbetsmiljöfrågor är en punkt som även diskuteras på arbetsplatsträffar.  
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Rehabiliteringsarbetets utveckling 

Vårdförbundet Sörmland har avtal om företagshälsovård för sina anställda. De tjänster som 

förbundet använt under verksamhetsåret är individinriktade och tidsbegränsade, exempelvis 

psykologsamtal vid ett visst antal tillfällen. Målsättningen är att personal som drabbas av 

personliga kriser, alternativt allmänt försämrat hälsotillstånd, snabbt skall få inledande hjälp.  

I dessa inledande behandlingar får även arbetsgivaren en återkoppling från företagshälso-

vården huruvida problematiken är att betrakta som arbetsrelaterad.  

Under verksamhetsåret har ingen ohälsa bedömts som arbetsrelaterad.  

Om behov av stöd kvarstår efter de inledande kontakterna, görs individuella planeringar för 

eventuellt fortsatt stöd från arbetsgivaren, alternativt fortsatt hjälp genom den ordinarie 

sjukvården. Arbetsprövning är också en möjlig rehabiliteringsinsats men har inte varit aktuell 

under verksamhetsåret. 

Vårdförbundets personalpolicy är att ha regelbunden kontakt med de personer som på grund 

av sjukdom inte kommer till arbetsplatsen. Kontakten sker genom återkommande 

telefonsamtal samt besök. De medarbetare som är långvarigt sjukskrivna bjuds alltid in att 

delta vid olika former av sammankomster för personalen. 

 

 

Förebyggande personalhälsovård 
 

Anställda inom Vårdförbundet Sörmland har tillgång till en friskvårdspeng om 1 500 kronor  

per år och anställd, att användas utifrån individuella önskemål och behov och i enlighet med 

Skatteverkets rekommendationer. Majoriteten av personalen använder friskvårdspengen till 

olika aktiviteter såsom besök på badhus, massage samt som delbetalning av årskort vid gym 

eller liknande. 

För all personal som arbetar i människovårdande yrken, är regelbunden handledning av 

professionell handledare ett mycket viktigt inslag i det förebyggande personalhälso-

vårdsarbetet. De yrkesgrupper som arbetar med behandlande insatser har regelbunden 

handledning som ett obligatoriskt inslag i sitt arbete. 

 

Framtid 

Vårdförbundet har formulerat sin värdegrund och vision i verksamhetsplanen, tillsammans är 

dessa en grund för utvecklingstankar och idéer inför framtiden.  

Vårnäs behandlingshem för vuxna 18- år samverkar med deltagande kommuner och 

Landstinget Sörmland. Tillströmningen av patienter har ökat under 2018 jämfört med 2017 

och är fortsatt god. Dock kan man se ett minskat intresse från externa kommuner. Vårnäs 

samarbetar med befintliga öppenvårdsverksamheter i de flesta medlemskommuner. Vårnäs 

har för avsikt att fortsätta med informationsinsatser i våra medlemskommuner för att stärka 

banden ytterligare. Vårnäs behandlingshem har för avsikt, tillsammans med Gläntans 

behandlingshem, att medverka i mässor och liknande under året. Genom facebook har Vårnäs 

och Gläntan nått ut till allmänheten med information och kommer att fortsätta att utveckla 

information genom sociala medier. 

 

Gläntans behandlingshem skall aktivt verka för en tätare samverkan med 

medlemskommunerna. 

Fokus och förbättringsområden framåt är säkerhethetsarbete, både gällande fysisk och även 

dynamisk säkerhet, både för ungdomar och medarbetare. En kontinuerlig samverkan med 
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polis och kriminalvård förväntas ske framåt. Samtliga medarbetare skall utbildas gällande hot 

och våld.  

Kvalitetsarbetet med riktlinjer, rutiner och även avvikelserapportering kommer att fortsätta. 

Gläntan ska aktivt verka för en god samverkan med socialtjänsten och Landstinget Sörmland.  

 

Familjerådgivningen fortsätter med den förebyggande delen av uppdraget som främst sker i 

samarbete med mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.  

En fortsatt samverkan kommer att ske med Örebro och Västerås familjerådgivningar, två 

träffar planerade under året där även erfarenhetsutbyte och chefssamverkan kommer att ske. 

Fortsatt samverkan kommer att ske med Familjerätten i Eskilstuna, en gemensam 

kompetensutvecklingsdag är planerad under året.  

Familjerådgivningen kommer att bjuda in till två informationsträffar i lokalen i Eskilstuna, 

där även kommunens och Landstinget Sörmlands kuratorer inbjuds. 

Familjerådgivare i Katrineholm fortsätter samverkan med relationsvåldsteamet på 

socialförvaltningen i Katrineholm (samverkan Våld i nära relationer).  

Familjerådgivare ska initiera ny kontakt med Vingåkers familjecentral med syfte att nå 

föräldragrupper som väntar sitt första barn.  

Familjerådgivningen verkar aktivt för att hitta en större lokal i Strängnäs, med syfte att även 

kunna bjuda in och utbilda viktiga aktörer som familjerådgivningen samverkar med.  

En ny Facebook-sida är under uppbyggnad.  

Familjerådgivningen ska medverka i Sörmlandsradion p4 under våren.  

Arbetet med att locka fler kommuner att bli medlemmar i Vårdförbundet Sörmland pågår och 

kontakter samt informationer om förbundet, Vårnäs och Gläntan har förekommit. Dessa 

kontakter sker såväl på tjänstemannanivå, som på politisk nivå. Målsättningen är att VfS på 

sikt skall få fler medlemskommuner, vilket skulle stärka förbundets ställning i framtiden. 

Kvalitetssamordnaren arbetar med att revidera kvalitetsledningssystemet i de olika 

verksamheterna. Målsättningen är att kvalitetsfrågor ska stå i fokus och vara en källa till 

löpande förbättringar i verksamheten. Utvecklingsarbetet ska genomsyra all verksamhet inom 

Vårdförbundet Sörmland.  
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Ekonomi 

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras och utvärderas i 

samband med årsredovisning och delårsrapport. 

Under respektive verksamhetsavsnitt finns ett avsnitt om ”Uppföljning av mål” och i 

verksamhetsplanen har även formulerats hur vissa av dessa mål anknyter till en god 

ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse innebär även att kriteriet för en god ekonomisk 

hushållning är uppfyllt. Se vidare under respektive verksamhetsavsnitt. 

Vårdförbundets finansiella mål är att under 2018 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av 

omsättningen, samt att det egna kapitalet under planperioden (2018-2020) i genomsnitt skall 

uppgå till lägst ca 11 Mkr.  

Verksamhetsårets negativa resultat om - 356 tkr innebär att det första resultatmålet ej har 

uppfyllts.  

Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 15,4 Mkr, vilket innebär att den 

treåriga (2018-2020) planperiodens genomsnittliga mål om lägst 11 Mkr är uppfyllt för det 

redovisade året.  

 

Motiven för de uppställda finansiella målen är att kunna göra reinvesteringar i fastigheterna 

samt att skaffa en tillräcklig marginal för särskilda händelser. Exempel på det senare kan vara 

uppstartskostnader av nya verksamhetsområden. 

Det är viktigt att framhålla att verksamheten kan vara svår att följa upp avseende god 

ekonomisk hushållning, med avgränsning till förbundet eller en enskild medlemskommun, då 

den ur samhällsperspektiv kan framstå som otvedtydigt positiv i detta hänseende.  

Missbruksproblematiken kan exempelvis inte avgränsas inom snäva kommungränser då den 

berör hela samhällslivet.  

Årets resultat 

Vårdförbundet redovisar ett negativt årsresultat inklusive finansiella poster med - 356 tkr. 

Verksamhetens resultat före finansnetto uppgår till - 243 tkr.   

Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen med 30 Mkr (27 Mkr) samt av 

vårdavgifter och övriga intäkter med 5,8 Mkr (9,9 Mkr).  

Den totala intäkten på  36,2 Mkr är 1,1 Mkr lägre än den budgeterade (37,358 Mkr).  

Den totala kostnaden som redovisas för verksamheterna inklusive avskrivningar uppgår till  

36,6 Mkr, vilket är ca 100 tkr lägre än de kostnader som är upptagna i budgeten (36,947).        

Avskrivningar har gjorts med ca  900 tkr.  

Årets negativa verksamhetsresultat på - 356 tkr avviker från budgeterat resultat (+ 411 tkr) 

med 767 tkr.     

Den externa efterfrågan av behandlingsplatser på Vårnäs behandlingshem visar en  

minskning med 0,88 patient per vårddygn jämfört med föregående år, och uppgår till 1,99 

patienter per vårddygn. Efterfrågan är lägre än budgeterat vilket är 3,0 patient per vårddygn. 

Den förlängda behandlingen för kvinnor och män har en minskad patientbeläggning, från 

4,85 patienter per vårddygn föregående år till 4,26 patienter per vårdygn under 2018. 

Årets negativa resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk balans    

ej uppfylls.  
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Balanskrav  

Balanskravsutredning Not 2018-12-31 2017-12-31 

Redovisat resultat enligt resultaträkning 3 - 356      1 374 

Avgår realisationsvinster mm  0 0 

Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4  - 356 1 374 

 

Upplysning om pensionsförpliktelse och ansvarsförbindelse 

Enligt rekommendation nr 17 av Rådet för Kommunal Redovisning - RKR - ska upplysning 

lämnas om pensionsförpliktelse.  

Vårdförbundet Sörmland har fr o m 2009-01-01 tecknat en tjänstepensionsförsäkring genom 

särskilt avtal med KPA Pension, som gäller för anställda medarbetare vars anställning upphört 

före år 1998. Pensionsförpliktelsen är därigenom tryggad med denna försäkring.  

Vid försäkringstillfället kunde förmånen för fem individer ej fastställas då de ännu ej uppnått 

pensionsåldern. Dessa personers förmåner måste därför skuldföras och omfattas då heller inte 

av försäkringen. Pensionsskulden för dessa personer, som numera består av två individer, 

redovisas som en ansvarsförbindelse som vid årsskiftet uppgår till 560 tkr inklusive löneskatt.  

Under året har KPA återbetalat premier för ansvarsförbindelsen med 56 tkr inklusive 

löneskatt.  

För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) för anställda födda tidigare än 1954 

och PA-KFS09 för anställda födda 1954 och senare. För anställda som lyder under avtalet 

PA-KFS betalar Vårdförbundet en årlig premie per anställd till försäkringsföretaget SPP. 

Anställda som lyder under avtalet PA-KFS09 erbjuds att göra ett självständigt val av 

pensionsbolag för placering av avtalspremien, som administreras av Pensionsvalet. 

Dessa premier betalas in löpande av Vårdförbundet till Pensionsvalet.  

Årets kostnader för pensionspremier och löneskatt för avtalen PA-KFS och PA-KFS09 

uppgår till 1 480 tkr inklusive löneskatt, vilket är en ökning jämfört med föregående år  

(1 416 tkr).    

Förbundet har inga visstidsförordnanden eller förtroendevalda med rätt till visstidspension. 

Ytterligare information om det ekonomiska verksamhetsutfallet för 2018 visas i 

driftredovisningen. 
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Driftredovisning (tkr) 

Förbundsgemensamt - De förbundsgemensamma kostnaderna omfattar kostnader för 

förbundsdirektion, ledning, revision, administration samt pensionsavgifter för samtliga 

anställda inom förbundet. Dessa fördelas till verksamheterna med nyckeltal som har 

respektive kostnadsandel i budgeten som grund.  

Kostnaderna under året uppgår till 4 869 tkr. 

 

Verksamheter Intäkter Kostnader Netto- 
resultat 

Budget 
Avvikelse 

Redovisat 
resultat 2017 

Familjerådgivning 4 690 - 4 542 + 148 +   96 + 387 

Vårnäs primärbehandling 21 522 - 22 087 - 565      - 827 + 712 

Upphandling 736  - 715 +  21  +   13  + 63 

Gläntans behandlingshem 9 031 -8 991           +  40 -   50 + 212 

S:a verksamheter 35 979 - 36 335  - 356 - 768 + 1 374 

 

Familjerådgivningen - Årets resultat är positivt med 148 tkr. Anledningen är en vakant tjänst 

under hösten. 

  

Behandlingsverksamheten vid Vårnäs - omfattande avgiftning, primärbehandling samt 

förlängd behandling för både kvinnor och män redovisar tillsammans ett ekonomiskt 

underskott, -565 tkr inklusive avskrivningar.  

Patienter inom det Öppna intaget, som finansieras av anslag från medlemskommunerna, 

uppgick till 90 % av det totala antalet vårddygn på primärbehandlingen, vilket är helt i 

enlighet med budgeten.  

Externt placerade patienter på Vårnäs utgjordes av 1,99 patienter per vårddygn på 

primärbehandlingen, vilket är1,01 patient per vårddygn lägre än vad som beräknats i 

budgeten.    

Halvvägshusen för kvinnor och män redovisar ett underskott med -39 tkr.  

Den genomsnittliga patientbeläggningen under året uppgick till 4,26 patienter per vårddygn 

vilket är 1,74 patienter lägre än planeringstalet i budgeten.  

 

Vårnäs - fastighetsunderhåll enligt plan 2018  

Snickeriet- Hängrännor, stuprör samt snörasskydd.                                                             

Vårnäs kök- soprum samt frysrum.                                                                                    

Magasinet- byte av tak                                

Vårnäs- brandlarm                    

Övrigt fastighetsunderhåll 

Dränering två byggnader                                                                                                               

Renovering bastu                                       

Renovering rådgivarrum                          

Takstege 

Se f ö avsnitt ”Underhåll 2018”. 

   

Upphandlingsverksamheten -  redovisar ett positivt resultat med 21 tkr. 

 

Gläntans behandlingshem -  redovisar ett positivt resultat med 40 tkr.    
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Underhåll 2018 
 
Investeringsredovisning (tkr) 
 
Planerade projekt Budget Redovisning Differens 

Vårnäs kök, sophantering  50 45 +5 

Vårnäs kök, frysrum ombyggnation + frysar 180 448 -268 

Vårnäs tidningsrum, byte av golv 80 0 +80 

Magasinet, byte av tak 160 53 +107 

Annexet ytterbelysning 50 12 +38 

Brandlarm 80 220 -140 

Låsbyte etapp 1 55 0 +55 

Summa 655 778     -123 

Underhåll    

Hängrännor samt stuprör  45 9 +36 

Snörasskydd 50 17 +33 

Summa 750 804 -54 

Tillkommande projekt    

Vårnäs, dränering 2 byggnader 0 72 -72 

Vårnäs, kök takstege 0 3 -3 

Vårnäs renovering bastu 0 10 -10 

Vårnäs, renovering rådgivarrum 0 25 -25 

Summa 0 110 -110 

Summa totalt 750 914 -164 

 

Ovan redovisas årets planerade investeringar i anläggningen som budgeterats till 655 tkr. 

Fem objekt har fullföljts enligt plan i ovan redovisad investeringsplan. Två objekt har flyttats 

fram till 2019 i väntan på offert. 

Följande objekt har lagts till planen under året: 

1. Vårnäs renovering rådgivarrum. 

2. Vårnäs kök, takstege.  

3. Vårnäs renovering bastu 

4. Vårnäs, dränering 2 byggnader 

Under året upptäcktes fuktskador i två byggnader samt bastu, därav blev dränering samt 

renovering av bastu nödvändigt. Takstege för brandinspektioner installerades. 

Följande objekt har inte utförts under 2018: 

1. Vårnäs tidningsrum, byte av golv, offert inväntas. 

2. Låsbyte, etapp 1, offert inväntas. 

För vidare information avseende förbundets ekonomi under verksamhetsåret hänvisas till den 

ekonomiska redovisningen med noter.  
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RÄKENSKAPER 

Resultaträkning (tkr) 

 

 Not 2018-01-01 
2018-12-31 

2017-01-01 
2017-12-31 

    
Verksamhetens intäkter 1 5 776 7 562 

Verksamhetens kostnader 1 - 35 682   - 34 635   

Avskrivningar 4 -  898 -  842 

Verksamhetens nettokostnader  - 30 804 - 27 915 

    

*Anslag för köpt verksamhet 2 30 335 29 208 

Finansiella intäkter  154 140 

Finansiella kostnader  -41 - 59 

Årets resultat 3 - 356         1 374 

 

 

 

Kommentar:  

* Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom 

primärbehandlingen på Vårnäs, för behandling på Gläntan, för familjerådgivning och för 

upphandling av ramavtal inom vård- och omsorgsområdet.  

Landstinget betalar enligt avtal ett årligt anslag - som är indexerat med LPIK exkl läkemedel 

som beräkningsgrund - för introduktionsavdelningens avgiftningsverksamhet på Vårnäs. 

För 2018 uppgår anslaget till 2 286 tkr. 

 

 

Balansräkning  (tkr)  

 
TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31 

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar 4 7 729 7 880 

Finansiella anläggningstillgångar 5  510  507 

Summa anläggningstillgångar  8 239 8 387 

    

Omsättningstillgångar    

Förråd 6 43 31 

Kortfristiga fordringar 6 1 495 1 754 

Likvida medel 7 5 309 3 905 

Kortfristiga placeringar  11 000 12 365 

Summa omsättningstillgångar  17 847 18 055 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  26 086 26 442 
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SKULDER OCH EGET KAPITAL    

    
Eget kapital 8 15 415 15 771 

- därav årets resultat           - 356         1 374 

    

    

    
Kortfristiga skulder 9   
Leverantörsskulder   915  972 

Övriga kortfristiga skulder  9 756 9 699 

Summa kortfristiga skulder  10 671 10 671 

    

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  26 086 26 442 

    

Ställda panter  Inga Inga 

    

Ansvarsförbindelser 10   

Pensionsförpliktelse   451  477 

Löneskatt på pensionsförpliktelse  109 116 

Leasingåtaganden  522 704 

Summa  1 082 1 297 
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Kassaflödesrapport  (tkr) 

 
 Not 2018 2017 

    

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    

Årets resultat 3 - 356 1 374 

Justering för av- och nedskrivningar 4   898  842 

    

Medel från verksamheten före förändring    

av rörelsekapital   542 2 216 

    

Ökning av kortfristiga fordringar   6           259        1 978 

Ökning av förråd och varulager      -12        0   

Ökning av kortfristiga skulder  9  0   461 

    

Medel från den löpande verksamheten   789 2 439 

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investering i materiella tillgångar  4  -  748  -  454 

Investering i finansiella tillgångar 5 - 3 - 252 

    

Medel från investeringsverksamheten  - 751 - 706 

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Nyupptagna lån  0 0 

Amortering av skuld  0 0 

    

Medel från finansieringsverksamheten  0 0 

    

ÅRETS KASSAFLÖDE   38 3 949 

    

Likvida medel vid årets början  16 270 12 321 

    
Likvida medel vid årets slut  
(inkl kortfristiga placeringar) 

7 16 308 16 270 
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Noter till resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport (tkr) 
 

Samtliga belopp redovisas i tkr om ej annat anges   

  

Not 1 Verksamhetens intäkter  2018 2017 

 Vårdavgifter   * 4 632 * 6 074 

 Övriga intäkter            **1 144            **1 488 

     5 776 7 562 

 Verksamhetens kostnader    

 Personalkostnader   27 312 26 768 

 Lokalkostnader (inkl fastig-
heten) 

   *** 2 557 *** 2 258 

 Leasingkostnader   732 675 

 Verksamhetskostnader  5 080 4 934 

              35 682            34 635   

       

 * Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjande av behandlingsplatser inom det Öppna intaget 
och samtal vid familjerådgivningen. 

 *** I posten lokalkostnader ingår samtliga driftkostnader för fastigheten Vårnäs (Gäringstorp) samt hy-
reskostnader för Gläntan och familjerådgivningen. 

  

 ** Övriga intäkter (specifikation)              2018 (kr)  2017 (kr) 

 Försäljning, kiosk 270 965  261 727 

 Avgift Upphandling - Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa 281 000  273 000 

 Måltidsersättning, personal 214 743  209 240 

 Vattenavgifter 28 505  34 434 

 Arrendeavgift, mark 5 500  5 500 

 Arrendeavgift, jakt 8 500  7 200 

 Övrigt 1 998  5 206 

 Skogsavverkning 3 922  223 372 

 Hyresintäkter FamR 7 200  14 200 

 Återbetald moms (Ludvika)  17 658   20 075 

 Arbetsförmedlingen 179 536  164 705 

 CTL-utbildning 125 000  270 000 

 Summa           1 144 527  1488 659 

 
 
Not 2 

  
2018 

  
2017 

 Anslag från medlemskommuner 

 

28 049  26 988 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun Anslag 

2018 (tkr) 

Anslag 

2017 (tkr) 

Eskilstuna    15 922 15 301 

Flen 2 589 2 464 

Katrineholm 3 322 3 223 

Strängnäs 5 317 5 135 

Vingåker 899 865 
 

   

  
Anslag från landstinget 

 
2 286 

 
 

 
2 220 

                                                                                                               30 335                                                        29 208                                                        
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Not 3 

 
Redovisat resultat enligt RR                                                    

 
2018 

 
2017 

            
-356       

    
1374 

  

 Verksamhetens resultat före finansiella poster: -469 tkr 

  
 

Not 4 Mark, byggnader och lokaler 2018 2017 

 Ingående anskaffningsvärde           17 317           17 045 

 Årets Anskaffningar               453               272 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden           17 770           17 317 

    

 Ingående ackumulerade avskrivningar          - 10 504           - 9 995 

 Årets avskrivningar               - 535              - 508 

 Utgående ackumulerade avskrivningar     - 11 039     - 10 504 

 Utgående planenligt restvärde 6 731 6 813 

    

 Inventarier   

 Ingående anskaffningsvärde 2 416 2 234 

 Årets Anskaffningar 294 182 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 710 2 416 

    

 Ingående ackumulerade avskrivningar - 1 349 - 1 014 

 Årets avskrivningar - 364 - 335 

 Utgående ackumulerade avskrivningar - 1 713 -1 349 

 Utgående planenligt restvärde  997 1 067 

 Summa Materiella anläggningstillgångar 7 728 7 880 

    

Not 5 Finansiella anläggningstillgångar 2018 2017 

 Andelar i Mellanskog  510  507 

 Summa finansiella anläggningstillgångar  510  507 

    

Not 6 Kortfristiga fordringar  2018 2017 

 Kundfordringar  603  668 

 Övriga kortfristiga fordringar  892 1 086 

 Förråd 43 31 

 Summa 1 538 1 785 

    

Not 7 Likvida medel 2018 2017 

 Kassa 21 27 

 Postgiro                                                                                                                                                                                                            5 265 1 846 

 Bank 22 32 

 Summa 5 308 3 905 

    

 Kortfristiga placeringar 2018 2017 

 * Aktieindexobligationsfond  3 970 3 489 

 Placeringsfördelare 0   0 

 Bostadsobligationsfond 7 030 4 446 

 Servicekonto fonder  0 2 410 

 Depåkonto 0 2 000 

 Summa 11 000 12 365 
* Aktieindexobligationsfonderna har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen. 
 
 
 
 
 

69



 22 

  

Not 8 Eget kapital och årets resultat 2018 2017 

 Ingående eget kapital 15 771 14 397 

 Årets resultat - 356 1 374 

 Utgående eget kapital 15 415 15 771 

    

Not 9 Kortfristiga skulder 2018 2017 

 Leverantörsskulder 915  972 
 Personalskatter mm 426 420 

 Semesterlöneskuld 478 573 

 Övriga skulder 8 852 8 706 

 Summa 10 671 10 671 

  

Not 10 Ansvarsförbindelser 

 Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för avtal 
med löptid > 3 år föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har 
en löptid som överstiger tre år. Vårdförbundet har två leasingavtal med 5 års löptid.  
Kopiatorer (3) med löptid t o m 2021-09-30, telefonväxel med löptid t o m 2021-11-30. 
 

 

 

 Leasingavgifter Inom 5 år Efter 5 år 

 Inventarier  522 0 

 Totalt 522 0 

    

 Pensionsmedel enligt avtal PA-KL                                                                                      2018 2017 

 Ansvarsförbindelser för pensioner före 1998 (inkl.löneskatt)                                            560  593 

 Summa                                                                                                     560  593 
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Allmänna redovisningsprinciper 
    

Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2017 redovisas. 

 

Årsredovisningen är uppställd enligt den kommunala redovisningslagen, KRL, och anpassad till 

den praxis som bl a kommer till uttryck i rekommendationer och uttalanden från Rådet för kom-

munal redovisning. 

 

Resultaträkningens uppställning avviker från den kommunala redovisningslagen eftersom verk-

samheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter. 

Använd uppställningsform bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall. 

   

Förbundet har dokumenterat sitt redovisningssystem med en beskrivning av tillämpningen  

i enlighet med Kommunala Redovisningslagen - KRL.  
 

Värderingsprinciper mm      

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges ne-

dan. 

        

Fordringar        

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas 

inflyta. 
        

Avskrivningsprinciper för anläggningstill-
gångar 

    

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk  

livslängd. Avskrivningen påbörjas från det år då den tas i bruk.  

   

  

Vårdförbundet Sörmland har övergått till komponentavskrivningar under 2016. 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde överstigande ett halvt 

basbelopp klassificeras som inventarier.  

Korttidsinventarier med ett värde upp till ett halvt basbelopp och en livslängd upp till tre år re-

dovisas som en driftkostnad. 
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Sex år i sammandrag (tkr) 

 
      2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Intäkter   22 942 25 235 33 253 35 751      36 770        36 111 

       

Kostnader   22 863 23 407 31 403 33 750      34 606        35 682 

       

Tillgångar 31/12   18 282 15 813 23 703 24 512      26 442       26 086 

       

Finansnetto          1 48 349 81           81              113 

       

Avskrivningar        749 831 1 017 1 000           842              899 

       

Årets resultat         -669 1 044 1 181     1 082  1 374    - 356 

       

Nettoinvesteringar        658  643 1 668    2 220           454            748 

       

Pensionsskuld       

(Inklusive löneskatt)     2 012         2 084 1 717  616  593  560 

       

Eget kapital   11 089 12 133 13 315 14 397 15 771 15 415 

       

       

Nyckeltal       

       

Soliditet      *61% 77%  **56%  ***59% ****60% *****59% 

       

       

Soliditeten är ett nyckelmått som jämför det egna kapitalets storlek med summan av tillgångarna  

(anläggningstillgångar och omsättningstillgångar). Soliditetsmåttet ger en uppfattning om den  

långsiktigt finansiella stabiliteten i organisationen. Ju större andelsprocent desto större stabilitet. 

* Den lägre soliditetsgraden för 2013 berodde på en större balansomslutning på grund av att anslagen 

för 1:a kvartalet 2014 hade fakturerats och bokförts i slutet av 2013.  

Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen   

gjordes av likvididetsskäl för betalning av investeringsobjekt i slutet av året. 

Vid exkludering av anslagen (4 427 tkr) i kundfordran blev soliditetsmåttet 80 % för 2013.   

 

 

** Den lägre soliditetsgraden för 2015 berodde på en större balansomslutning på grund av att anslagen 

för 1:a kvartalet 2016 hade fakturerats och bokförts i slutet av 2015.  

Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen   

gjordes av likvididetsskäl för betalning av investeringsobjekt i slutet av året. 

Vid exkludering av anslagen (6 676 tkr) i kundfordran blev soliditetsmåttet 78 % för 2015.   
 

*** Den lägre soliditetsgraden för 2016 beror på en större balansomslutning på grund av att anslagen 

för 1:a kvartalet 2017 fakturerades och bokfördes i slutet av 2016.  

Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen   

gjordes av likvididetsskäl. 

 

**** Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2017 uppgår till 60 %. Vid exkludering av anslagen (7 654 tkr) 

i kundfordran blev soliditetsmåttet 84 % för 2017. 
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***** Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2018 uppgår till 59 %. Vid exkludering av anslagen (7 949 tkr) 

i kundfordran blev soliditetsmåttet 85 % för 2018. 

 

REDOVISNING AV RESPEKTIVE VERKSAMHET 

Förbundsgemensamt – förbundsdirektion och vårdförbundets 
kansli 

Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionens uppdrag och skyldigheter anges i förbundsordningen och reglementet.  

Förbundets uppdrag är att svara för en gemensam behandlingsverksamhet inom social-

tjänstens område omfattande hem för vård och boende, s k HVB-hem och/eller öppenvårds-

former, att svara för familjerådgivning för Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och 

Vingåkers kommuner och att genomföra upphandling med vårdgivare för socialtjänstens 

behov avseende vuxna, barn/tonåringar och familjer. 

Förbundsdirektionen skall fastställa mål och planer för förbundets verksamheter samt följa 

upp att dessa uppfylls.  

Samråd med förbundsmedlemmarna om de ekonomiska ramarna för verksamheten, samt om 

frågor av väsentlig ekonomisk eller organisatorisk betydelse, skall årligen ske under april 

månad. 

Direktionen skall förvalta förbundets medel i enlighet med lagstiftningens krav på god 

ekonomisk hushållning. 

 

Vårdförbundets kansli 

Vårdförbundet leds av förbundschefen som på uppdrag och delegation av förbundsdirektionen 
har det verkställande ansvaret för hela verksamheten. Verksamhetsansvaret för Vårnäs 
behandlingshem har delegerats till verksamhetschefen, för familjerådgivningen till 
enhetschefen samt för Gläntan till enhetschefen.  

Den primära uppgiften för vårdförbundets kansli är att ge stöd i förbundsdirektionens uppdrag 
och fullgörande av dess skyldigheter enligt gällande förbundsordning och reglemente. 

 
Uppföljning av mål för 2018 

 
Uppföljning av finansiella mål 

 

Finansiellt mål 1 

Att under 2018 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av omsättningen.  
Målet för verksamhetsåren 2019 och 2020 fastslås i samband med budgetbeslutet för respek-

tive år.  

Målet är ej uppfyllt. Verksamhetens negativa resultat om – 356 tkr innebär att målet ej upp-

fylls.  

 

Finansiellt mål 2  

Det egna kapitalet skall under planperioden 2018 - 2020 i genomsnitt uppgå till lägst  

ca 11 mkr. 

Målet är uppfyllt. Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 15 415 

tkr för året.  
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Inriktningsmål 

Vårdförbundet Sörmland skall fortsätta arbetet med kvalitetslednings-systemet för hela 

verksamheten. 

Målet är uppfyllt. Kvalitetsledningssystemet med tillhörande rutiner är implementerat och 

revideras varje år i februari månad. 

Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland skall tillämpa evidensbaserad praktik. 

Målet är uppfyllt. Tolvstegsbehandlingen som bedrivs på Vårnäs och Gläntan är 

evidensbaserad. Familjerådgivarna är utbildade i Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT), 
metoden är evidensbaserad.  

 

Vårdförbundet Sörmland skall vara en attraktiv arbetsgivare. 

Målet har ej följts upp. Medarbetarenkät har ej gjorts under året. Det går inte att följa upp 

målet. 

 

Uppföljning av miljömål 

 
Vårdförbundet Sörmland vill bidra till en hållbar utveckling och ekologisk balans genom 

att begränsa klimatpåverkan och arbeta förebyggande enligt de miljölagar som finns. 

Målet är uppfyllt. Under verksamhetsåret har ett nytt avtal tecknats för leasingbil.  

Den nya leasingbilen har lägre koloxidutsläpp, detta togs upp som ett särskilt krav och 

kontrollerades i samband med att nya leasingavtal tecknades. 

Rengöringsmedel som används är miljömärkta. 

Samtliga lampor som används är ledlampor. 

Allt avfall i förbundets verksamheter källsorteras. 

 

 

Vårnäs behandlingshem 
 

Målgruppen för Vårnäs är män och kvinnor från 18 år med en beroendeproblematik till 

alkohol och/eller andra sinnesförändrande droger. Verksamheten vid Vårnäs består av en 

primärbehandling som innehåller flera delar. 

 

Vårnäs behandlingshem bemannas av 1,0 verksamhetschef, 1,0 programledare, 7,0 rådgivare, 

1,5 samordnare, 1,6 fastighetsskötare, 2,0 sjuksköterskor samt 3,8 köks- och städpersonal. 

Vidare så köps 0,1 läkarresurs in som extern konsult. Under året har två visstidsanställda 

rådgivare introducerats till verksamheten. Primärbehandlingen vid Vårnäs har under året haft 

en genomsnittsbeläggning på 21,97 patienter per vårddygn, varav 1,99 är patienter som 

placerarats av externa uppdragsgivare. (2017: 21,04 patienter per vårddygn, varav externt 

placerade 2,87 patienter per vårddygn).  Patientbeläggningen på den förlängda behandlingen 

för män och kvinnor uppgår till 4,26 patienter per vårddygn, vilket är lägre i jämförelse med 

samma period 2017 (4,85). Samtliga medlemskommuner är anslutna till det ”Öppna Intaget” - 

Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.  Vårnäs har sedan tidigare ramavtal 

med Kriminalvården, därutöver finns samarbetsavtal mellan Vårnäs och Ljung & Sjöberg AB, 

som är en öppenvårdsverksamhet i Stockholm.  Målsättningen att hjälpsökande som ringer till 

Vårnäs, skall få en tid inbokad för att påbörja behandlingen inom 14 dagar har uppfyllts under 

året. Vårnäs behandlingshem har intensifierat sin utåtriktade verksamhet med deltagande vid 

olika evenemang i och utanför våra medlemskommuner. Detta genom att t.ex. delta i ” 
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Springpride Eskilstuna”, Vårnäs kommer att fortsätta att bevista mässor och ha löpande 

informationer om verksamheten i medlemskommunerna.  

 

Regelbunden handledning med extern handledare har skett ca en gång per månad under 

hösten 2018 för behandlingspersonal och sjuksköterskor, detta fortsätter under 2019. 

 

Patienter som genomgår behandling på Vårnäs har möjlighet att bjuda in anhöriga till 

anhörigdagar. Anhörigdagarna består av tre heldagar på Vårnäs följt av en återbesöksdag en 

månad senare. Under 2018 infördes ”öppet intag” till anhörigprogrammet efter en provperiod 

under ett halvår. Det har under 2018 genomförts anhörigprogram vid 14 tillfällen med 

sammanlagt 88 deltagare. Anhöriga är en relativt svårrekryterad grupp, anhöriga blir inte 

sjukskrivna under dessa dagar utan måste ta ledigt från sina arbeten mm för att kunna delta. 

Responsen från deltagarna är dock mycket positiv och ett kontinuerligt arbete med att öka 

deltagandet pågår.  

 

Allt fler socialsekreterare kommer tillsammans med klienter till s k informationsträffar, där 

verksamhetschefen eller programledaren informerar om behandlingen för att på bästa sätt 

förbereda presumtiva patienter före en eventuell inskrivning. Vårnäs har kontinuerlig kontakt 

med alla avtalskommuner. Det sker främst via mail, nyhetsbrev och telefonsamtal.  

  

Vårnäs Facebooksida når en allt större krets av personer. Allt fler kontaktar Vårnäs den  

vägen. Det kan vara frågor om behandlingen, mediciner, anhöriga och alltmer allmän 

rådgivning till enskilda och anhöriga i missbruksfrågor.  

 

Första lördagen i juni bjöds gamla patienter och anhöriga till Vårnäs på en återvändardag.  

Omkring 150 personer deltog under dagen och bjöds på korv med bröd och kaffe med kaka.  

 

Informationsträffar har ägt rum vid tre tillfällen under året - vid två tillfällen under våren och 

vid ett tillfälle under hösten. Socialsekreterare och andra samarbetspartners bjuds in till dessa 

träffar. Dessutom har socialsekreterare, intressegrupper, politiker och andra samarbetspartners 

tagit initiativ till informationsträffar/studiebesök på Vårnäs vid flera tillfällen under året.  

Under 2018 har cirka 150 personer deltagit i informationsträffar.  

 

Kvalitetsutveckling på Vårnäs 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett lednings-

system för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa 

föreskrifter ligger till grund för det kvalitetsutvecklingsarbete som påbörjats på Vårnäs och 

inom Vårdförbundet Sörmland.  

Kvalitetsledningssystemet har reviderats under 2018 och kommer att revideras under 2019. 

Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och patientenkäter genomförs i 

samband med behandlingens avslutning. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på 

Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Vårnäs, (exempelvis 

patienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till 

verksamhetschefen. 

Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen är en del av den kontinuerliga 

verksamhetsutvecklingen på Vårnäs. De redovisas och diskuteras kontinuerligt vid 

arbetsplatsträffar. 
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Uppföljning av Inriktningsmål   

Sörmlänningar med missbruksproblem skall enkelt och snabbt själva kunna söka och få 

hjälp för sitt beroende. Vårnäs behandlingshem är ett komplement till annan vård på 

hemmaplan för Sörmlands kommuner. 

Målet uppnått. Genom öppet intag går det enkelt och snabbt att söka och få hjälp. 

Ambitionen är att fortsättningsvis sälja platser externt. Detta ska möjliggöras genom en aktiv 

bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar gällande tolvstegsbehandling och 

behandling i halvvägshus, med presumtiva avtalspartners inom rimligt geografiskt avstånd, 

samt genom offensivare informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser riktade till andra 

möjliga kunder/uppdragsgivare. 

Målet delvis uppnått. Offensiva informations/marknadsföringsinsatser har pågått under året. 

Inga nya avtalspartners har tillkommit. 

Vårnäs behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som ställs på 

kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd - 

SOSFS 2011:9 - om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Målet uppnått. Kvalitetsledningssystemet implementerat och reviderat. 

 
Uppföljning av verksamhetsmål   
  

Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall vara aktiva i 

självhjälpsgrupper ett år efter avslutad behandling. 

Målet uppnått. Uppföljning sker varje år av ett urval patienter. Var femte patient väljs ut som 

genomgått primärbehandlingen. Av kontaktade 29 har 18 svarat och 16 av dem är fortfarande 

i kontakt med självhjälpsgrupper vilket procentuellt blir 89 %. 

  

Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall ha uppnått en stadigvarande 

drogfrihet ett år efter avslutad behandling 

 

Målet uppnått. Uppföljning sker varje år av ett urval patienter. 89 % är fortsatt drogfria ett år 

efter avslutad behandling.  

 

Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda samtliga patienter som genomför 

primärbehandlingen möjlighet att besvara en IT-baserad enkät med frågeställningar som 

mäter hur nöjd patienten är med behandlingens olika delar. Att det samlade resultatet från 

kvalitetsmätningen skall uppgå till minst 75 % av enkätens maxpoäng. 

Målet uppnått. 93% av de som svarat är nöjda med behandlingen jämfört med 

82,87% (2017) 

Minska andelen patienter som avbryter behandlingen. 

Målet ej uppnått. Under året  har 140 oplanerade utskrivningar förekommit, jämfört med 115 

oplanerade utskrivningar under 2017. En fortsatt utveckling och analys av detta pågår 

ständigt.  

 

 

 

76



 

 

 29 

Öka kompetensen hos vårdgivande personal. 

Målet är uppnått. Tre medarbetare har under 2018 genomgått Certifieringsutbildningen som 

genomförs i egen regi.  

 

 
Styrmått och uppföljning (jämförande uppgifter från föregående år är angivna inom 

parentes) 

 

1. Antal genomförda vårddygn 

7293 vårddygn har under 2018 använts av sörmlänningar från medlemskommuner, 

som själva sökt hjälp vid Vårnäs (6631 vårddygn). 

 

2. Genomsnittlig dygnsbeläggning 

Genomsnittlig dygnsbeläggning är 21,97 (21,04) patienter per vårddygn. 

En god ekonomisk hushållning är att flertalet av tillgängliga patientplatser nyttjas då 

det innebär ett maximerat resursutnyttjande såväl ur individens som verksamhetens 

och samhällets perspektiv. 

3. Väntetiden för inskrivning 

Snittiden för inskrivning har varit 14 dagar. 

 

4. Andelen nöjda patienter/remittenter 

Enkäter visar på 93% nöjdhetsgrad. 

 

5. Antalet genomförda avgiftningar 

150 avgiftningar har genomförts under året. 

 

6. Kostnad för investering i lokaler 

Investeringar i lokaler motsvarar 7 % av den totala fastighetskostnaden. 

 

7. Kostnad för kompetensutveckling 

Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 2 % av den totala personalkostnaden.  

 

8. Antal timmar med handledning 

27 timmar handledning under året. 
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Öppet intag 2018 – utfall och budget 

 

Kommun Budgeterade 

vårddygn 

Nyttjade 

vårddygn 2018 

Procentuellt 

nyttjande 2018 

Mernyttjade 

vårddygn 

Eskilstuna 3 825 3 741   98 % 0 

Katrineholm 1 245 1 238   99 % 0 

Vingåker    336    233   69 % 0 

Strängnäs 1 278    1161   91 % 0 

Flen    621     920  148 % 299  

 

Anm. Budgeterad kostnad per vårddygn är 1 907 kronor. 

  
Avgift för mernyttjade  

vårddygn 

 

   
 

Flen  47 840 kr 

 

 

 

 

 

 

Under 2018 har andelen externa placeringar minskat till 1,99 jämfört med föregående år 

(2,87), budget för externa placeringar är 3.   

Genomsnittsbeläggningen på primärbehandlingen har ökat sedan föregående år, från 21,04 

patienter per vårddygn 2017 till 21,97 patienter per vårddygn 2018.  

Budgeten utgår från en genomsnittsbeläggning på 23 patienter/vårddygn, budgetmålet 

uppnåddes ej. Det är främst externa patientunderlaget som minskat 

Patienttillströmningen till den förlängda behandlingen för män och kvinnor har minskat. 

Genomsnittsbeläggningen under året har varit 4,26 patienter per vårddygn jämfört med 4,85 

föregående år. Budgetmålet för 2018 ligger på 6,0 patienter per vårddygn och uppnåddes ej. 
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Biståndsplaceringar samt externa placeringar 
  
Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under året: 

Kommuner  63 % 

Kriminalvården           24 % 

Arbetsgivare   10 % 

Övriga      3 % 

 

Genom separata avtal har ett antal avgiftningar gjorts på beställning av  

externa kommuner samt Gläntan.  

Enstaka patienter betalar sin behandling själv.  

 
 
Upphandling 
 
Sedan 2016-11-01 ansvarar en kanslitjänsteman med ansvarsområde 

kvalitetssamordning/upphandling för Vårdförbundet Sörmlands uppdrag att samordna viss 

upphandling åt medlemskommunernas socialtjänst - individ- och familjeverksamheten. 

Övriga kommuner i Sörmland - Nyköping, Oxelösund, Trosa, och Gnesta - deltar också i den 

samordnade upphandlingen genom avtal.  

 

Upphandlingsverksamheten innehåller även en rådgivande funktion gentemot handläggare i 

deltagande kommuner, där rådgivning ges per telefon och mejl. Frågorna rör oftast val av 

vårdgivare eller avtalsfrågor. 

Aktuell information om gällande ramavtal finns på förbundets hemsida. Dessutom 

tillhandahåller förbundet USB-minnen till varje kommun med mer utförlig information om 

ramavtal, förfrågningsunderlag samt de anbud vårdgivarna lämnat. 

Nya upphandlingar annonseras i Visma TendSign, som är ett nätbaserat verktyg för 

upphandlare och inköpare. Annonsen läggs även ut på Vårdförbundet Sörmlands hemsida. 

 

61 aktuella avtal inom ramen för VfS upphandlingsverksamhet fördelade 

inom följande kategorier: 
 

• Utredning föräldraförmåga (7)  

• Vuxna med missbruk (22)  

• Konsulentstödda familjehem (12)  

• Skyddat boende (13)  

• HVB Ungdom 13-21, Missbruk (17)   

 

 

 

Samrådsgruppen 

Arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag med tillhörande kravspecifikation inför 

upphandlingarna sker med hjälp av en konsult och i nära samarbete med en samrådsgrupp. I 

samrådsgruppen finns representanter, ofta ifo-chefer eller motsvarande, från varje deltagande 

kommun. 
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Under verksamhetsåret har två samrådsträffar ägt rum i samband med framtagande av 

förfrågan och kravspecifikation gällande konsulentstödda familjehem.  

 

Uppföljning av Inriktningsmål 

Genom samordnad upphandling i Sörmland teckna ramavtal med vårdgivare som håller en 

god kvalitet till ett rimligt pris. 

Målet uppnått. Under 2018 har en upphandling genomförts.  

Inom avtalsområde HVB, unga 13-20 år med missbruksproblematik tecknades sammanlagt 17 

ramavtal i två kategorier – Flickor och pojkar (kategori A) respektive enbart flickor (kategori 

B). 

 

Uppföljning av verksamhetsmål 

Genom en remittentenkät följa upp placeringar som sker hos vårdgivare med nytecknade 

ramavtal. 

Målet är ej mätt. Den ordinarie uppföljning med tillhörande utvärdering av ramavtalen görs 

vanligtvis vid minst ett tillfälle per år genom handläggarenkäter. Handläggare som är 

ansvariga för placeringar får svara på en elektronisk enkät vid varje enskild placering hos de 

olika vårdgivarna. Under 2018 har ej någon sådan enkätundersökning gjorts. Någon 

utvärdering av avtalen på aggregerad nivå har därför inte kunnat genomföras. 

 

Verksamhetsmått 

Kostnad per invånare i de medlemskommuner som anslagsfinansierar 

upphandlingsverksamheten. 

Kostnad per invånare i medlemskommuner 2,30 kr. 

 

Kvalitets- och servicemått 

Genom samordnad upphandling tillse att medlemskommuner och avtals-kommuner erbjuds 

ett utbud av vård- och behandlingsplatser, som väl motsvarar kommunernas behov, för 

placeringar jämli22,3kt Socialtjänstlagen. 

Målsättningen uppfylld. Arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag med tillhörande 

kravspecifikation inför upphandlingarna sker i nära samarbete med en samrådsgrupp. I 

samrådsgruppen finns representanter, ofta ifo-chefer eller motsvarande, från varje deltagande 

kommun. 

Genom den samlade kompetens som finns i samrådsgruppen säkerställa en hög kvalitet, 

när det gäller behandlingsinnehållet hos de upphandlade vårdgivarna och att upphandlad 

vård och behandling arbetar efter metoder som är evidensbaserade. 

Målsättningen uppfylld. I de samråd som hållits under 2018 – samråd gällande ny 

upphandling av HVB-verksamhet för unga med missbruk – har en i förväg fastställd 

dagordning använts. Centrala problem identifierade under innevarande avtalsperiod har 

behandlats. Samtliga deltagande kommuner har med utgångspunkt i lokal inventering av 

behov och redogjorda erfarenheterna av innevarande avtalsperiod fått komma till tals i 

planeringen av kommande upphandling. De dokument som upprättats vid samråden har 

därefter gått ut på remissrundor innan publicering. Den senaste upphandlingen 
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kommunicerades i tre remissrundor. Vid sidan om och som komplement till 

samrådsgruppens erfarenheter och identifierade behov ligger aktuell forskning, utvärdering, 

lagstiftning och direktiv till grund för upphandlings utformning. För att säkerställa att VfS 

upphandlingar görs enligt LOU anlitas en erfaren konsult med mångårig erfarenhet från 

offentliga upphandlingar. 

Uppmuntra återkoppling från vårdgivarna gällande kvalitetsmätning i kommande 

ramavtal. 

Målsättningen ej uppfylld. Det har varit betydande svårigheter att få till stånd en fungerande 

e-enkät. De tekniska svårigheterna har inneburit att VfS fått inrikta sig på att ta till vara på 

synpunkter, klagomål och inrapporterade avvikelser. Kontakten med handläggare, 

verksamhetsledare och avtalsansvariga ute i kommunerna har fått ett naturligt sammanhang 

och det har fungerat på motsvarande sätt mot leverantörerna. De synpunkter, klagomål och 

avvikelser som kommit in har följts upp och kommunicerats mellan kommunerna och 

leverantörerna tills vi har hittat en lösning på meningsskiljaktigheter eller att rapporterade 

brister åtgärdats. Samtliga ärenden med tillhörande kommunikation redovisas sedan i ett 

register. 

 

Öka mängden hanterade klagomål/synpunkter från kommunerna. 

 

Målsättningen uppfylld. Mängden verkar inte påverkas av information. Snarare verkar det 

vara ett direkt resultat av den upplevda kvaliteten. Samverkan mellan vårdgivare och 

kommuner har under året förtätats som ett direkt resultat av skrivningar i avtalsdokumenten 

varvid det flesta meningsskiljaktigheter löses mellan parterna utan inblandning av VfS. 

 

 
 
Familjerådgivning 
 

Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet för kommunerna (SoL, 5 kap 3 § 3 st). 

Vårdförbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning för de fem medlems-

kommunerna - Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Katrineholm och Vingåker.  

 Familjerådgivningens uppgift är: 

- att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i familjerelationer 

- att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information 

om samlevnadsfrågor. 

Kontakten med familjerådgivningen bygger på frivillighet och verksamheten omfattas av 

sträng sekretess. Ingen journalföring förekommer och möjlighet finns till anonym kontakt.  

Relationsbehandlingen är i första hand inriktad på att bidra till konstruktiva lösningar på 

problem i parrelationer och andra nära familjerelationer. I relationer där separation sker är 

uppgiften att minska de negativa konsekvenserna och stödja det gemensamma 

föräldraansvaret för barnen. 

Familjerådgivningen kommer in tidigt i familjernas relationsproblem, bl a på grund av korta 

väntetider och lättillgänglighet per telefon. En stark integritet är ett annat kännetecken för 

verksamheten.  

Den förebyggande delen av Familjerådgivningens uppdrag, sker främst i samarbete med 

mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.  
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Samverkan och metoddiskussioner kring våld, separationer och möten med nybildade 

familjer, förekommer med viss regelbundenhet. 

Två av fyra familjerådgivare har under året varit auktoriserade av KFR - Föreningen Sveriges 

Kommunala Familjerådgivare. 

 

Utåtriktad verksamhet 

I familjerådgivningsverksamheten ingår ett förebyggande arbetet som innebär att i samverkan 

med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information om samlevnads-

frågor. De insatser som planeras och genomförs i denna delen av verksamheten kan variera 

över tid beroende på efterfrågan i huvuduppgiften att ta emot klienter för samtal. 

Familjerådgivningen anordnade en regionträff, där Örebro och Västerås familjerådgivningar 

deltog.  

Chefsamverkan med Örebro och Västerås familjerådgivningar har inletts.  

Familjerådgivningen har inlett samarbete med Vårnäs behandlingshems anhörigdagar där man 

informerar om familjerådgivningens verksamhet. 

Informationsträff med verksamhetschef och samtliga handläggare på Familjerätten i 

Eskilstuna har hållits. 

Deltagit i föräldrautbildning på Familjecentraler, Barnavårdscentraler och 

Mödravårdscentraler.                   

Träffat förstagångsföräldrar, integrerat tillfälle i MVC föräldrakurs, i Katrineholm.      

Deltagit möten med familjevåldsgruppen STOPP, i Eskilstuna. 

 

Inriktningsmål 

Utifrån ett folkhälsoperspektiv förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda 

hjälp med att bearbeta konflikter i nära familje- och parrelationer och vid separationer, 

oberoende av de sökandes ekonomiska ställning, etniska tillhörighet eller sexuella läggning. 

Målet uppnått. Förebyggande arbete genom informationsinsatser på mödravårds- och 

familjecentraler. Samtal erbjuds till alla som vill ha en tid oberoende av ekonomisk ställning, 

etnisk tillhörighet eller sexuella läggning. Avgiften kan betalas kontant, med kort, genom 

swish eller med faktura. Tillgång till tolk finns vid behov. 

I de fall där barn berörs är det särskilt angeläget att beakta deras perspektiv i 

samlevnadskonflikten. Av särskild vikt är att uppmärksamma barn i våldsrelaterade 

relationer och i styvfamiljer. 

Målet uppnått. Barnperspektivet kommer alltid i första hand. Om det är ont om tider 

prioriteras familjer där det finns barn.  

 

Uppföljning av verksamhetsmål 

Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, gällande 

relationen, ska ha förbättrats efter samtalen med familjerådgivare.                      

Målet ej mätt. Brukarundersökning ej genomförd 2018. 

Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familje-rådgivningen. 

Målet ej mätt. Brukarundersökning ej genomförd 2018. 
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Fortsatt samverkan med mödravård samt familje- och barnavårdscentraler                        

Målet uppnått. Familjerådgivarna har deltagit i föräldrautbildning på familjecentraler, möd-

ravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentraler (BVC). 

Få flera med relationsproblem att ta en tidig kontakt 

Målet är ej mätt. Målet bearbetas proaktivt för att verksamheten skall synas och bli en part-

ner i att lösa relationsproblem då problemen ofta uppstår i samband med tillökning i familjen 

enligt erfarenhet. Familjerådgivningen samverkar med Mödravård och Familjecentraler i alla 

kommuner. Verksamheten har medverkat i radiointervjuer och tidningsartiklar för att synas 

och bli efterfrågade i ett tidigt skede. 

 

Styrmått och uppföljning (jämförande uppgifter från föregående år är angivna inom 

parentes) 

 
1.Antal bokade samtal 

Under verksamhetsåret har 1782 (2030) behandlingssamtal bokats, vilket innebär en 

minskning jämfört med föregående år.   

   

2.Antal genomförda samtal  

Under verksamhetsåret har 1394 (1639) behandlingssamtal genomförts, vilket innebär en 

minskning jämfört med föregående år.                                                                                     

                                                                                    

3.Antal erbjudna samtal  

Under verksamhetsåret har 1782 (2030) behandlingssamtal erbjudits. 

 

4.Medelväntetid från tidsbokning till samtal 

Medelväntetiden i nya ärenden har under året varit 10 (14) dagar.  

 

5.Andelen nöjda klienter 

Brukarundersökning ej genomförd under 2018. 

 

6.Andel klienter som utsatts för hot och våld  

Statistikprogrammets kategorier vad gäller våld och andra parametrar öppnar upp för olika 

tolkningar vilket leder till godtyckliga bedömningar varför dessa parametrar tagits bort. 

Ytterligare ett skäl till detta beslut är att statistikprogrammet inte kan sammankoppla antal 

barn i familjerna till våldsparametern i programmet. 

 

7.Antal barn i klientfamiljer där hot och våld förekommer 

Se punkt 7. 

8.Antal nya, pågående och avslutade ärenden 

490 nya, 162 pågående och 502 avslutade ärenden under året. 

 

9.Kostnad för kompetensutveckling 

Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 3,3 % av den totala personalkostnaden. 

 

Verksamhetsmått 

Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna.                                                       

22,30 kr 
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Kvalitets- och servicemått 

Minst 75 % av bokade samtal under året genomförs.                                                                          

Av 1782 samtal är 1394 genomförda = 78% 

Sökanden skall senast inom två veckor erhålla en bokad tid.                                                      

Tid har erhållits inom 10 dagar 

Besöksfrekvensen skall i genomsnitt vara minst tre inbokade besök per arbetsdag och 

heltidstjänst som familjerådgivare.                                                                                                    

Besöksfrekvensen motsvarar 2,5 inbokade besök per arbetsdag och heltidstjänst, 

efterfrågan på tider har under året varit lägre än tidigare år. 

 

Gläntans behandlingshem  

 

Gläntans uppgift är att behandla unga vuxna mellan 18-26 år som missbrukar alkohol och dro-

ger. Verksamheten har för närvarande Eskilstuna, Strängnäs och Flens kommuner som bestäl-

lare. Ramavtal finns med 17 externa kommuner. Fokus finns på att etablera affärsrelationer med 

flera av medlemskommunerna och nya beställare (kommuner). Verksamheten ska generera 

nyttoeffekter ur såväl ett samhälleligt som individuellt perspektiv för folkhälsan och indivi-

derna. Samverkan med Landstinget Sörmland, medlemskommunerna och andra intressenter 

inom området är av yttersta vikt. 

Gläntan bemannas med 1,0 enhetschef, 7,75 behandlingsassistenter, 1,0 ekonomibiträde och 

0,4 fastighetsskötare.                                                                                                             

Verksamheten har tio vårdplatser; 8 platser som är avsedda för primärbehandling, 2 platser för 

utsluss/återbesöksdagar samt 2 platser för förlängd behandling.  

Placeringen kan ske på frivillig basis enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller med tvång enligt 

Lagen om Vård av unga (LVU). Den unge kan ha neuropsykiatriska eller andra 

funktionshinder, vara kriminellt belastad samt ha ett omfattande stödbehov för att klara av att 

bli/vara drogfri och få en stabil social situation. Den unge ska vara motiverad till förändring 

och aktivt deltagande i ett strukturerat behandlingsprogram.  

 

Behandlingsarbetet är upplagt i introduktionsfas, behandlingsfas och utslussfas, där 12-

stegsarbetet utgör grunden för förändringsarbetet med andra evidensbaserade metoder som MI 

och Hap. Hur metoderna används styrs av individuella behov, upprättad genomförandeplan 

samt var i motivationshjulet klienten befinner sig. Klienten ska förutom deltagandet i grupper 

och individuella samtal även delta i fritidsaktiviteter.  

 
En genomförandeplan upprättas tillsammans med klienten, behandlingsplaneringen är 

individuell, med föreläsningar och grupparbeten som fasta punkter. Förutom detta finns 

utrymme för enskilda samtal. Behandlingsplaneringen utgår från socialtjänstens 

utredning/uppdrag, och den vårdplan som beskriver klientens behov och förutsättningar. 

Genomförandeplanen anger: målet med behandlingen inklusive delmål, tänkbara insatser i 

tidsföljd, vem som ansvarar för att insatserna genomförs, och när och hur en uppföljning ska 

göras. Dokumentet är ett gemensamt redskap för klient och behandlingspersonal, revideras 

regelbundet för att kunna påvisa en förändring av livssituationen.  
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För att få en fungerande vårdkedja med fortsatt vård på hemmaplan genomförs kontinuerliga 

uppföljningar med klienten. Vid dessa möten deltar klienten, kontaktperson, representanter 

från resursenheter och placeringsansvariga i respektive kommun. Träffarna utgår från en 

agenda och klienten förbereder sig tillsammans med kontaktpersonen inför mötet. Målet med 

mötet är att följa upp hur behandlingsarbetet fortskrider, förbereda klienten och dennes 

nätverk för hemflytt samt att upprätta en plan det fortsatta behandlingsarbetet på hemmaplan. 

 

Anhöriga till de som genomgår behandling på Gläntan erbjuds att delta i ett anhörigprogram. 

Anhörigprogrammet genomförs i samarbete med Vårnäs behandlingshem.  

 
En väl utvecklad/planerad eftervård är viktigt för att minska risken för återfall. Det är viktigt 

att komma hem till ordnade förhållanden. Det kan vara svårt att acklimatisera sig vid 

hemkomsten från behandling, det gamla sättet att leva fungerar inte längre. Här bör 

självhjälpsgrupper på hemmaplan bli ett stöd och fungera som en del i eftervården.  

 

Alla klienter erbjuds en informationsträff tillsammans med handläggare innan eventuell 

inskrivning. Informationsträffar för socialsekreterare och andra samarbetspartners har ägt rum 

vid flera tillfällen under året. Inbjudan till ett öppet hus gjordes under hösten. Information om 

verksamheten har även delgetts politiker, VfS medlemskommuner och representanter för ev 

kommande medlemskommuner.  

 

Gläntan har aktivt verkat för att göra bättre bedömningar kring den unges behov av avgiftning 

och kommande behandling. Förberedelser kring kommande behandling sker idag strukturerat 

genom samverkan med placerande kommun och landsting. Det har även skett en tätare 

samverkan med landstinget för att möta och se behov av andra diagnoser som ibland 

framträder när ungdomen blir drogfri under behandlingstiden. Gläntan kan idag förbereda 

ungdomen för en ev kommande neuropsykiatrisk utredning. Detta sker genom att man numera 

tar urinprov och sänder till Landstinget Sörmland för verifiering för att styrka den unges 

drogfrihet tidigt, så att en utredning kan komma till stånd snabbare.  

Gläntan har öppnat upp för andra aktörer och har fått in dessa som en del i den dagliga 

behandlingen. Informationsmöten sker kontinuerligt från bl.a. polis, kriminalvård, frivård, 

försörjningsstöd, arbetsförmedling och andra viktiga aktörer som gagnar den unge både under 

och efter behandlingen. 

 

Kvalitetsutveckling på Gläntan  

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem 

för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa 

föreskrifter ligger till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet. 

Avvikelsehanteringen sköts i det IT-baserade journalsystemet, syftet är att fånga upp de 

systemfel som uppstår i en verksamhet.  

Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och klientenkäter genomförs i 

samband med att behandlingen avslutas. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på 

Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Gläntan, (exempelvis 

klienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till 

enhetschefen. 

Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen och avvikelserapportering är en del 

av den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen på Gläntan. De redovisas och diskuteras 

kontinuerligt vid arbetsplatsträffar.  

85



 

 

 38 

Inriktningsmål 

Unga i Sörmland med missbruksproblem skall kunna erbjudas vård på Gläntans 

behandlingshem som ett alternativ till vård på hemmaplan. 

Målet uppnått. Unga med missbruksproblem kan få behandling på Gläntan, väntetiden från 

informationstillfället till inskrivning har varit under fem dagar. En god samverkan har skett  

kring avgiftning innan behandling, dels genom placerande kommuns landsting och dels 

genom samverkan med Vårnäs behandlingshems avgiftningsenhet.  

Vården skall bedrivas i nära samarbete med placerande kommuner. Detta skall möjliggöras 

genom att: en gemensam planering för vården upprättas vid inskrivning, vården följs upp 

kontinuerligt under placeringen och att fortsatt vård på hemmaplan planeras i god tid innan 

vården avslutas. 

Målet uppnått. Ett nära samarbete med medlemskommunerna har skett genom en god 

samverkan med Beronedecentrum i Eskilstuna. En god samverkan kringa avgiftning i 

medlemskommunerna, gällande Eskilstuna Strängnäs PIVA i Eskilstuna. Gällande Flen så har 

samverkan skett med PIVA i Nyköping  

Ambitionen är att sälja platser externt. Genom en aktiv bevakning och deltagande i 

upphandlingar gällande behandling för ungdomar och unga vuxna med beroendeproblematik 

och offensivare informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser riktade till andra möjliga 

kunder/uppdragsgivare kan detta möjliggöras. 

Målet uppnått. Under året har 39 vårddygn nyttjats externt. I sepbember har Gläntans 

behandlingshem ingått ramavtal med 16 kommuner i Örebro län. Informations-

/marknadsföringsinsatser externt har förekommit vid 6 tillfällen under året. 

Gläntans behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som ställs på 

kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd - 

SOSFS 2011:9 - om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Målet uppnått. Kvalitetsledningssystemet är implementerat och har under året granskats av 

PWC samt Arbetemiljöverket.  

Uppföljning av verksamhetsmål 

 

Öka antalet vårddygn  

Målet ej uppnått. Vårddygnen har minskat, 1754 vårddygn jämfört med 2129 (2017).   

Under året har 39 vårddygn nyttjats externt jämfört med 284 (2017). I sepbember har Gläntan 

tecknat ramavtal med 16 kommuner i Örebro län. Informations-/marknadsföringsinsatser 

externt har förekommit vid 6 tillfällen under året. 

Enhetschef har deltagit i HVB-dagar i Uppsala och Örebro. Gläntan har även via HVB-guiden 

svarat på förfrågningar från andra kommuner och därigenom påbörjat ett samarbete med 

Skövde kommun.  

Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommunerna 

Målet uppnått. Informationstillfällen har skett i Eskilstuna och Strängnäs med chefer 

och socialsekreterare.  Informationsträffar har skett mot samtliga HVB-samordnare i 

anslagskommunerna. Gläntan fortsätter att marknadsföra sig via sociala medier och 

har under året varit med i Katrineholmskuriren. Samverkan med Vårnäs 

behandlingshem gällande information om våra verksamheter har fortsatt. Under 
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hösten har Gläntan bjudit in till öppet hus och även medverkat i Springpride 

Eskilstuna. Studenter från Nyköping och Stensunds folkhögskola har bjudits in. Vid 

två tillfällen har Gläntans medarbetare föreläst förebyggande på Haga gymnasiet i 

Norrköping och Tessinskolan i Nyköping.  

Öka kompetensen hos vårdgivande personal.                                                            

Målet uppnått. Enhetschef har haft extern chefshandledning och genomgått 

arbetsrättsutbildning. Enhetschef, behandlare och facklig företrädare har genomgått en 

Arbetsmiljöutbildning. Enhetschef och fyra behandlare har fullföljt CTL-utbildning. Samtlig 

personal har genomgått HLR-utbildning   

Förbättra samverkan med landstinget                                                          

Målet uppnått. En god samverkan sker idag med med Beroendecentrum i Eskilstuna. 

En sjuksköterska på Beroendecentrum är kontaktperson och fungerar idag som en 

länk mellan avgiftningen på Avd. 20 Mälarsjukhuset och ansvarig handläggare i 

ärenden från Eskilstuna och Strängnäs kommun. Gläntan kan därigenom få stöttning i 

frågor rörande medicinering och neuropsykiatriska utredningar. All personal som 

jobbar på Avd. 20, avgiftningsenheten har goda kunskaper om Gläntans 

behandlingshem och dess behandling. En samverkan med Avd 20 gällande 

urinprovtagning och gemensam upphandling kring material är inledd. En god kontakt 

är även etablerad med Vårdcentralen i Vingåker som hjälper till i frågor rörande 

fysisk hälsa och med ungdomsmottagning. Gläntans behandlingshem har även inlett 

en samverkan med Landstinget Sörmlands kurator specialiserad i sexuellt våld.  

Styrmått och uppföljning 

Antal medlemskommuner som använder Gläntans behandlingshem  

3 medlemskommuner, Eskilstuna, Flen och Strängnäs. En ny samverkan är inledd med 

Katrineholms kommun.  

Antal genomförda samverkanstillfällen externt  

Totalt 6 tillfällen under året. 

Antalet genomförda vårddygn  

Totalt 1754 vårddygn jämfört med 2129 under 2017 

Väntetiden för placering från informationstillfället  

Väntetiden under 5 dagar 

Kostnad för kompetensutveckling  

178 tkr har satsats på utbildningar och handledning 

 

Verksamhetsmått                                                                                                
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna  

42,98 kr/invånare 

Kvalitets- och servicemått 

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

Målsättningen uppfylld. Plats kan beredas inom 7 dagar. 
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Enskilda presumtiva klienter och dem närstående personer skall alltid erbjudas möjlighet 

till ett informationsmöte med behandlingspersonal innan ställning tas till inskrivning. 

Inskrivning till Gläntan görs av enhetschef, legitimerad sjuksköterska eller annan 

delegerad personal.                                                                                                

Målsättningen uppfylld. Informationstillfällen har erbjudits innan inskrivning. Vid 

informationsbesök medverkar alltid två behandlare. Inskrivning sker av enhetschef eller 

delegerad personal. 

Behandlingspersonalen skall uppfylla kunskapskraven för certifiering för 12-

stegsbehandlingens lärprocesser (CTL) för att tillförsäkra klienterna en god 

professionalitet i behandlingen på Gläntan.                                                                            

Målsättningen uppfylld.  Enhetschef och 7 har genomgått CTL-utbildning.  

Klienterna på Gläntan skall erbjudas en näringsriktig och fullgod kost i form av frukost, 

lunch och kvällsmål (husmanskost) dagligen samt tillgång till frukt/mellanmål i syfte att 

stimulera tillfrisknandeprocessen.                                                                              

Målsättningen uppfylld. Klienterna erbjuds frukost, lunch och middag samt mellanmål och 

kvällsmål. Därutöver finns fri tillgång till färsk frukt.  

 

 

 

Övriga uppdrag 

 

Utbildning 

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

CTL-utbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser”. 

Kompetenskravet för rådgivare är bla certifiering och certifiering i egen regi garanterar en 

långsiktig kompetensförsörjning. 

Under 2018 har två kurser hållits, en på våren och en på hösten. Sammanlagt åtta personer har 

genomgått utbildningen och certifierats varav tre har har varit medarbetare i Vårdförbundet 

Sörmland. 

 

Personal 

0,2   utbildningsansvarig 
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FÖRKLARINGAR OCH BEGREPP 
 

Vad är ett Kommunalförbund 
 

Kommunalförbund är en form för samverkan, som kommuner/landsting kan använda för 

praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst. Idén med kommunalförbund är att 

kommuner och/eller landsting överlåter viss verksamhet på förbundet, som de önskar 

samverka om. 

Kommunalförbundet är en självständig juridisk person med ansvar för sin verksamhet.  

När kommunalförbundet har bildats har det självbestämmanderätt inom ramen för 

förbundsordningen, kommunallagen samt annan lagstiftning som kan gälla för verksamheten - 

för Vårdförbundet Sörmlands del är det Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen som 

är aktuella.  

Kommunalförbundet övertar uppgifterna och anses ha en exklusiv kompetens att sköta dessa. 

Ett kommunalförbund har i stort sett samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun 

eller ett landsting och kan jämföras med en specialkommun. 

I kommunallagen regleras vad som skall ingå i förbundsordningen.  

Hit hör t ex förbundets ändamål, föreskrifter om styrmedel och styrsystem som budget, 

löpande rapportering, uppföljning och yttranderätt i principiella frågor.  

Annat som regleras är organisation, medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder, 

fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna, förfarande vid en medlems utträde, 

uppsägningstid m m.  

Medlemmarna har kvar ett ekonomiskt ansvar för verksamheten och är skyldiga att täcka 

brister när förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder. 

Politisk organisation 

 

Förbundsdirektion 
 

Ordinarie ledamöter     Ersättare     

Torgerd Jansson (s), ordförande, Katrineholm  Ewa Callhamar (l), Katrineholm 

Göran Gredfors (m), vice ordförande, Eskilstuna Maria Chergui (v), Eskilstuna 

Anders Jonsson (c), Flen    Seija Hidvegi (v), Flen 

Monica Lindell Rylén (s), Strängnäs    Marianne Andersson (c), Strängnäs 

Robert Skoglund (s), Vingåker   Kim Fröde (m), Vingåker 

 

Insynsråd från Region Sörmland:  

Roger Ljunggren (s) 

Camilla Holmgren (s) 

Ann Berglund (m)     

     

Revisorer 

Dinka Hodzic (mp), Eskilstuna 

Jan-Olof Blomster (l), Katrineholm 

Ingvar Lind (s), Vingåker 
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Virdftirbundet S<irm land
Revisorema

Till Kommunfullmiiktige i

Eskilstuna kommun
Flens kommun
Katrineholms kommun
Striingniis kommun
Vingikers kommun

Revisionsberiittelse ftir ir 2018

Vi, av Vingikers kommuns fullmaktige utsedda revisorer fur Virdftirbundet S6rmland,
har granskat Virdftirbundet Stirmlands verksamhet som bedrivits av direktionen under 6r
20r8.

Direktionen ansvarar fiir att verksamheten bedrivs i enlighet med giillande mAI, beslut och
riktlinjer samt de Iiireskrifter som giiller liir verksamheten. De ansvarar ocksi ftir att det
finns en tillriicklig intem kontroll.

Revisorernas ansvar er att granska verksamhet, intern kontroll och rlkenskaper och pr6va
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mil och
Iiireskrifter som giiller liir verksamheten.

Granskningen har utltirts enliS kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, ft)rbundsordningen och ltirbundets revisionsreglemente. Granskningen har
genomltirts med den inriktning och omfattning som behdvs ftir att ge rimlig grund ltir
bedrimning och ansvarsprdvning.

Vi beddmer att direktionen har bedrivit verksamheten pi ett iindamilsenligt och frin
ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande siitt.

Vi beddmer att rekenskapema er i allt vesentligt rtittvisande.

Vi inst?immer i ftirbundets beddmning att balanskravet fttr 2018 inte 5r uppfyllt.
F6rbundet redovisar ett underskott pi 356 tkr. Det redovisas inga reavinster och finns
inget underskott frin tidigare ar att tacka.

Direktionen har beslutat om mil och riktlinjer som ar av betydelse Iiir god ekonomisk
hushillning fttr 61 2018.

u/ ie zC

Vi instlmmer i direktionens bed<imning att ett av de tvh.finansiella mltlen for god
ekonomisk hush6llning har uppn6tts medan ett inte har uppnAtts.
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Samtliga verksamhetsmal har utvdrderats i irsredovisningen. Fyra av milen har dock inte
mdtts under iret. Utifrin redovisningen i irsredovisningen instemmer vi i att atta av
milen har Iiir verksamheten som har matts har uppfyllts, medan tvi inte har uppnitts.

Vi bediimer att ftirbundets Arsredovisning [r uppriittad i enlighet med lagens kav och god
redovisningssed i dvrigt.

Styrelsen l2imnar ingen sammanfattande bedtimning avseende den samlade
miluppfyllelsen avseende verksamhetsmilen ftlr god ekonomisk hush6llning.

Vi tillstyrker att respektive fullmiiktige beviljar ansvarsfrihet ftir direktionen samt
de enskilda ledamtiterna i densamma.

Vi iberopar bifogad redogtirelse och rapporter frin granskning av Glintans
behandlingshem (bilaga 2), delirsrapport (bilaga 3), bokslut och irsredovisning ftir 2018
(bilaga 4).

Vimiis den 27 mars 2019

Ingvar l,ind Dinka Hodzic

Till revisionsber[ttelsen hdr bilagorna:
Revisoremas redogdrelse
De sakkunnigas rapporter i olika gransknin gar ( nr 2-4)

frr,UAK
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Virdltirbundet Sdrmland
Revisorerna

Bilaga I

Revisorernas redogtirelse ftir ir 2018

Revisorernas granskningsuppdrag utgir frin kommunallagen och god revisionssed. Av
kommunallagen framgar att revisorerna skall granska all verksamhet och diirvid beddma
om verksamheten skdts pa ett andamilsenligt och frin ekonomisk synpunkt
tillfredsstzillande satt, om rakenskapema iir riittvisande och om den interna kontrollen ar
tillriicklig.

Under Aret har granskning skett av missbruksvird, delirsrapport samt bokslut och
irsredovisning.

Granskning av Missbruksvird (Bilaga 2)

Syftet med granskringen ar att sekerstiilla huruvida Virdftirbundet bedriver en

behandlingsverksamhet vid Gliintan som ar i 6verensstammelser med giillande
ftireskrifter giillande kvalitet och kompetens. Den sammanfattade beddmningen tir att
Gl?intans behandlingshem delvis bedrivs i dverensstammelse med giillande ftireskrifter
giillande kvalitet och kompetens.

o Beslut har fattats att uppratta det ledningssystem ftir kvalitetssiikring som
enligt Socialstyrelsens Ibreskrifter och allmiinna rid ska finnas. Ett arbete har
pAbdrjats Iiir att forma denna struktur i form av riktlinjer, rutiner, och annan
styming och uppftiljning.

o Former finns liir att ftilja upp hur verksamheten lyckas ni mil och ftilja
budget. Specifika nyckeltal ftiljs och rapporteras till direktionen. Hur
verksamheten lyckas att bidra till liirbundets viirdegrund och vision bdr
utvecklas. Detta ftir att sakerstella att verksamhetens utfall medftir " ett battre
liv ftir de stirmliinningar som har ett socialt verdbehov.

r Det finns rutiner liir att siikerstiilla en drogfri milj6 som ocksi tilliimpas.

o Fd,restindaren/enhetschefen har den kompetens och erfarenhet som

Socialstyrelsen fiireskriver. Behandlingspersonalens kompetens motsvarar i
stort ftireskriftemas krav. Det finns en struktur ftir kompetensutveckling
utifrin verksamheternas behov.

o Beddmningsinstrument anvands inte inom behandlingsverksamheten, vilket iir
en rekommendation i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Utifrin granskningsresultatet ges ftiljande rekommendationer:

o Prioritera arbetet med att uppratE och implementera ledningssystem lbr
kvalitetsiikring.

OtLfoz
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Utveckla former ltir att ftilja upp att verksamhetens utflall er i
d,verensstammelse med liirbundets vision om att, framltirallt, bidra till ett
biittre liv ftir de sdrmlzinningar som har ett socialt vardbehov.

Undersdk m6jligheterna tillsammans med ingiende kommuner att ltilja de
nationella riktlinjernas rekommendationer att anvanda bed6mningsinstrument
vid beddmning av virdbehov och vid uppftiljning av virden.

Delirsrapport 2018 (Bilaga 3)

Granskningens syfte ar att bed6ma om delirsrapporten har uppreftats i enlighet med de
krav som stiills i kommunal redovisningslag, kommunallag och god redovisningssed samt
om resultatet iir ftirenligt med de mAl som medlemskommunemas kommunfullmiiktige
faststiillt.

Resultatet liir perioden uppgir till -39 tkr (710 tkr), vilket iir 749 tkr semre en
motsvarande period ftiregAende ir. Prognosen ftir heliret pekar mot ett resultat om 4 l0
tkr. Beddmningen i delirsrapporten iir att balanskravet kommer att uppfyllas.

Med utgingspunkt frin stiillda revisionsfregor llmnas ftiljande sammanfattande
revisionella beddmning:

Har deldrsrapporlen upprdtlots enligl lagens krav och god redovisningssed?

Vi beddmer att delersrapporten i allt vesentligt ar upprattad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i <ivrigt. Beddmningen i delirsrapporten ar att balanskravet
kommer att uppfyllas ftir 61 20 I 8.

Vi bed6mer att den analys som giorts och de kommentarer som lemnats i allt vdsentligt
ger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen.

. ir resullalen i deldrsrapporten fi)renliga med de av direktionen faststdllda mdlen

fi)r god ekonomisk hushdllning, d.v.s linns lbrutsdttningar atl mdlen kommer alt
uppnds?

Vi beddmer att det prognostiserade resultat iir ftirenligt med de finansiella mil som

direktionen faststiillt i budget 2018. Virdftirbundets ekonomiska st[llning ar fortsatt
stabil och det egna kapitalet kommer vid irsskiftet att uppna det finansiella milet.

Vi beddmer, utifrin delirsrapportens aterrapportering, att verksamhetens prognostiserade

utfall iir ftirenligt med de av direktionen faststiillda milen fiir verksamheten i flerirsplan
med budget 201 8-2020.

oH frz<
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Bokslut och irsredovisning 2018 (Bilaga 4)

Revisoremas ansvar er att granska verksamhet, intem kontroll och riikenskaper och pr6va
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunemas uppdrag, mil och
Iiireskrifter som glller fiir verksamheten.

Vi instiimmer i ftirbundets bedtimning att balanskravet fttr 2018 inte ?ir uppfyllt.
Fdrbundet redovisar ett underskott pa - 356 tkr. Det redovisas inga reavinster och finns
inget underskott fr6n tidigare ir att tiicka.

Direktionen har beslutat om mil och riktlinjer som iir av betydelse ltir god ekonomisk
hush6llning fttr 61 2018.

Samtliga verlcsamhetsmdl har utverderats i irsredovisningen. Fyra av m6len har dock
inte matts under iret. Utifrin redovisningen i irsredovisningen insHmmer vi i att itta av
milen har ftir verksamheten som har matts har uppfyllts, medan tvi inte har uppnitts.

Vi bed6mer att {tirbundets irsredovisning iir uppriittad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i tivrigt.

Styrelsen llimnar ingen sammanfattande beddmning avseende den samlade
miluppfyllelsen avseende verksamhetsmAlen ftir god ekonomisk hushillning

Vi tillstyrker att respektive fullmaktige beviljar ansvarsfrihet ftir direktionen samt de

enskilda ledamiiterna i densamma.

6vrigt
Vir revision har even omfattat att ldpande granska och ta del av protokoll, samt genom

information hilla oss underrattade om furbundets verksamhet.

bt/ fr 2,.<

Granskningen har utltirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, fiirbundsordningen och {tirbundets revisionsreglemente. Granskningen har
genomltirts med den inriktning och omfattning som behd,vs ltir att ge rimlig grund fttr
bedtimning och ansvarspr6vning.

Vi bedtimer att direktionen har bedrivit verksamheten pi ett iindam6lsenligt och frin
ekonomisk synpunkt til lfredsstlllande siitt.

Vi beddmer att rlkenskaperna iir i allt vesentligt riittvisande.

Vi instlmmer i direktionens beddmning att ett av de tvifinansiella malen lor god
ekonomisk hushillning har uppnitts medan ett inte har uppn6tts.

Trfiffar med ftirhundet
Revisionsarbetet har liirutom ovanstiende redovisade granskningar iiven omfattat trZiffar

med direktionens ordftirande och ftirbundsledningen.
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Virt anslag ftrr 2018 var 200 tk. Som sakkunnigt bitriide anlitas PwC

Virniis den 2019-03-27

Ingvar ln ilet4- t

I

Dinka Hodzic

95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



pwc

Granskning au
del&rsrapport 2ot9

V6rdfdrbundet Srirmland

108



Granskning av delarsrapport 2o18

Innehdll

Bakgrund

God ekonomisk hushlllning

5

o

7

1.

2.

2.7,

2.2.

2.3.

2.4.

3.

J.r.

3.1.1.

3.1.2,

3.2.

3.2,r,

3.2.2.

Okobcr zorS
Verdftirbundet Siirmland
PwC
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Glanskning av delilsrappot 2018

7. Sc;rnrnc;nfo,ttning
PwC har pi uppdrag av kommunens f6rtroendevalda revisorer tiversiktligt granskat

Vlrclfiirbundet S6rmlands delirsrapport fcir perioden 2o18-o1-o1 - zorS-o8-3r.
Uppdraget ingir som en obligatorisk del av revisionsplanen f6r Ar zor8.

Syftet med den 6versiktliga granskningen iir att ge Vflrdftirbundet Stirmlands revisorer ett
underlag f6r sin bed6mning av om delirsrapporten iir uppriittad i enlighet med lagens

krav och god redovisningssed samt om resultatet [r fiirenligt med de mAl som direktionen
faststiillt.

Resultatet ftir delflrsperioden uppgar til -39 tkr (7ro tkr) vilket er 749 tkr siimre ?in

motsvarande period fdregAelde ir. Prognosen fiir hellret pekar mot ett resultat om 41o
tkr. Bediimningen i del8rsrapporten dr att balanskravet kommer att uppryUas.

Med utgingspunkt frin stillda revisionsfrlgor liimnas f,tiljande sammanfattande
revisionella bediimning:

. Har delflrsrapporten upprdttats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bed6mer att delflrsrapporten i ailt vesentligt ,ir uppriittad i enlighet med lagens krav

och god redovisningssed i iiwigt. Bediimningen i delArsrapporten dr att balanskravet

kommer att uppfrllas fdr lr zol8.

Vi beddmer att den analys som giorts och de kommentarer som ldmnats i allt vdsentli$
ger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen.

. iir.resultaten i delirsrapporten fiirenliga med de av direktionen faststiillda m6len f6'r

god ekonomisk hushillning, d.v.s' finns fiirutsdttningar att milen kommer att

uppnis?

vi bed6mer att det prognostiserade resultat iir ftireniigt med de finansiella mil som

direktionen faststiillt i budget 2or8. v&rdftirbundets ekonomiska st[llning iir fortsatt

stabil och det egna kapitalet kommer vid fusskiftet att uppni det finansiella mfllet.

Vi bediimer, utifrin dellrsrapportens iterrapportering, att verl<sarnhetens

prognostiserade utrall iir fiirenligt med de av direktionen faststiillda mllen fdr

verksamheten i fler&rsplan med budget zor8-zozo.

2. Inledning
2.7. Balcgrund.
Kommuner dr skyldiga att minst en ging om aret uppriitta en siirskild redovisning

(delflrsrapport) fiir verksamheten frfrn flrets biirjan och i revisorernas uppgift inglr att

granska kommunens dellrsrapport.

Delirsrapporten ska omfatta en period av minst hllften och htigst tvi tredjedelar av

riikenskapsflret och den ska innehllla en dversiktlig redogdrelse f6r utvecldingen av

kommunens verksamhet och resultat sedan fiireglende riikenskaps6rs utging'

Oktober 2olS
Vlrdfiirbundet Siirmland
PwC

2av8

(U'N
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Kommunen skall formulera ver.ksamhetsmdssiga och finansiella mal ftir god ekonomisk

Granskning av dellrsrappoft 2ct18

hushflllning i budgeten. Dessa mll ska sedan ftiljas upp i delarsrapport och

lrsredovisning.

Samtliga he ovansteende stycken avser even fdrbund.

Revisionsobjekt Hr rlirektionen som iir ansvarig fiir dellrsrapportens uppriittande.

2,2. Safteochreuisionsfi'&.gor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag ftir sin skriftliga beddmning vilken

skall biliiggas delirsrapporten i samband med fulLnaktiges behandling av densamma.

Granskningen ska bewara f6ljande revisionsfrlgor:

. Har delArsrapporten upprettats enligt lagens krav och god redovisningssed?

. iir resultaten i dellrsrapporten f<irenliga med de av fullmiiktige faststiillda mfllen

fiir god ekonomisk hushfillning, d.v.s. finns fdrutsaftningar att mfilen kommer att

uppnAs?

z.S. Reuisionskritetier
Fiiljanile }riterier anvhnds i granskningen:

. Kommunallag (KL), kap rz

. Lag om kommunal redovisning (KRL), kap g

. Ridet f6r kommunal redovisnings rekommendation zz, Delfrrsrapport

. Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushillning

. Direktionensanvisningaravseendedellrsrapport

2.4, Au g r iinsning o ch rneto d
Granskningen av delArsrapporten avgr?insas till fiiljande:

. tiversiktlig granskning av det siffermiissiga bokslutet per zor8-o8-3r,

. fdrvaltningsberdttelsensinnehAll,

. hur kommunen redovisar hur vdl det prognostiserade resultatet lr fiirenligt med

mllen fiir god ekonomisk hushillning (bide finansiella och verksamhetsmlssiga
mel).

Granskningen utgir frAn V?igledning 4, Granskning av delirsrapport, utgiven av Sveriges

kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning

och intewjuer med nyckelpersoner som dr anwariga fiir delirsrapportens upprlittande.

Granskningen har planerats och genomfiirts ur ett viisentlighets- och riskperspektiv f6r att
i rimlig grad kunna bediima om delirsrapporten ger en rdtMsande bild' Granskningen iir
6versiktlig och omfattar d?ir{6r att bedtima ett urval av underlagen till den information
som ingir i rlellrsrapporten. Detta utesluter inte att andra iin hiir framftirda felaktigheter
l<an fiirekomma.
oktober 2018
Verdf iirbundet Siirmland
PwC

3av8
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Glanskling av delilsrappoft 2o18

En 6versiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jdmfiirt rned den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i 6wi4 har.

Rapportens innehfill har sakgranskats ekonomiansvarig och f6rbundschef.

Oldober zor8
VAt dfiirbundet SiirmlaDd
l'wC

4av8
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Granskning av delhsraPPod 2o18

3. I c,kttc,g els er o ch b eddtnning ar
g.t. Lt gens ltrau och god. red.ouisningssed

J.l.1. Ialcttagelser
Den upprittade delirsrapporten omfattar periodenjanuari - augusti. Resultatet ftir
perioden uppger till -39 tkr efter avskrivningar octr finansiella poster. Aven det justerade

resultatet visar samma summa. Det negativa resultatet beror till stor del pA

delirsresultatet f6r Virn[s behandlingshem sorn visar -196 t]r.

Deursrapporten bestflr av en fdrvaltningsberiittelse samt resultatrekning, balansriikning

och kassaflddesrapport samt drift- och investeringsredovisning'

Oversiktlig fiirvaltningsberiittelse
Fiirvaltningsberiittelsen innehlller uppgifter om hhndelser av v?isentlig betydelse som

intriiffat under eller efter delirsperioclens slut, men innan dellrslapporten upprettas.

Hdndelserna ger en god fiirstielse av vflrdf6rbundets verksamheter.

Upplysningar om vArdftirbundets ftjrviintade utveckling avseende ekonomi och

verksamhet beslrivs och ftir hellret zor8 [r den nuvarande bediimningen att resultatet

fiir den sammantagna verksamheten blir positivt rned 4ro tkr' Den ekonomiska

stlillningen anses vara fortsatt stabil. Upplysningar l?imnas inte om de

fdrbundsgemensamma mllen uppnltts eftersom uppf<iljning sker i samband med

lrsredovisningen.

En samlad, iivergripande redovisning av virdfdrbundets investeringsverksamhet framgir
av f6rvaltningsberltte]s en.

En redovisning av hur helArsprognosen fdrhflller sig till den budget som faststiillts fdr den

liipande verksamheten g6rs inte i f6rvaltningsberhttelsen, dock giirs den i en senare del av

delflrsrapporten. Det prognostiserade helirsresultatet uppgir till 4ro tkr vilket iir r tkr
siimre lin budgeterat (411 tlc). I f6rvaltningsberiittelsen giirs enbart en bediimning fiir
heleret 2018 och det prognostiserade resultatet 4lo tkr nimns.

En bed6mning av balanskravsresultatet utifrAn helirsprognosen ldmnas i
ilelirsrapporten. I och med irets progrostiseraile resultat ftirvdntas f6rbundet redovisa en

ekonomi i balans fiir flr zor8.

Finansiella rapporter

Fdrvaltningsberdttelsen i fd,rbundets del{rsrapport zorS innehiller avsnitt om direktion
och ledning, f6rbuldsgemensamt, Vlrniis behandlingshem, Gliintans behandlingshem,

familjerldgivningen samt upphandlingen (inklusive v?isentliga hfrndelser fiir samtliga

avsnitt samt redovisning av inriktningsmil och verksamhetsmll) och till sist 6wiga
uppdrag i form av utbildning. Diir efter kommer personalekonomisk redovisning,
systematiskt arbetsmiljdarbete samt ekonomisk ijversikt (innehAllande drift- och

investeringsredovisning och &rsprognos, periodens resultat och balanskravet samt

finansiella mll).

Oktober 2018
Vlrdfi irbundet Siirmlanil
Pwc
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Granskning av delirsrapport 2o18

Delirsrapporten 2018 innehe er resultat- och baiansrekningar samt noter.

Rdkenskaperna omfattar periodens utfall samt jdmf6relsetal i enlighet med giillande

rekommendation.

Ovan visar resultatr?ikningen i jdmfiirelse med bland annat f<iregflende firs dellr. Den

visar att verksamhetens intiikter och anslag fitr kiipt verksamhet har minskat med 1 tkr
jhmf<irt med ftiregiende lr samtidigt som verksamhetens kostnader, inkl avskrivningar,

har tikat med 76o tkr.

Vissa andra upplysningar
Redovisningsprinciper fiir delflrsrapporten anges som ett eget avsnitt i delirsrapporten.

Det framgir ej att principerna iir desamma som vid f6regiende lrs Arsbokslut.

Fdrklaring till siisongsvariationer beskrivs ej serskilt. Karaktiiren och storleken pi
jiimfdrelsest6rande poster lamnas som upplysningar i not till resultatriikningen och

balansrdkningen. N?ir det g?iller upplysning om extraordiniira poster eller effekter av

lndrade uppskattningar liimnas inga sdrskilda upplysningar. F6rdndring av viisentliga

ansvarsftirbindelser framgir av not till balansriikningen.

3.1.2. Beddnuittg
vi bediimer att delirsrapporten i allt vesentligt iir upprdttad i enlighet med lagens lcav

och god redovisningssed i iiwigt. Bediimningen i delflrsrapporten ?ir att balanskravet

kommer att uppfyllas fiir 6r zor8.

Vi har granskat ett uwal poster, bl a periodiseringar som iir giorda i samband med

delirsrapporten och konstaterar att v[sentliga poster har periodiserats korrekt utom den

avseende semesterliineskulden. Denna reclovisas med samma belopp som i
irsredovisningen, uppgift er om detta liimnas i redovisningsprinciperna'

Vi beddmer att den analys som gjorts och de kommentarer som idmnats i allt viisentligt

ger information om den ekonomisl<a situationen och utvecklingen'

Oktober 2018
VArdfiirbundet Siirmland
h,vC

Utfall Utfal lPr.ogrr.os Auuikelse

Resultatrakning tkr delfu. del&r | ^^-o 
budgetmot

;;;; 'i'z I zotg Prosn.os

3 865 46171 6320Verksamhetens intiikter 3 865 4 617 | 6 32o 7

Verksamhetens kostnader -23599 -22870.1 -35 398 -35

Avskrivningar -s97 -s66 | -89S

Verksannhetens nettokostnader -2o331 -18 819 1 -29 973 -29

Anslag ftir k<ipt verksamhet 20 223 19 4721 30 279 30

Finansiella intiilrter 99 1oS I r48
-3o -48 | -44Finansiella kostnader -3o -48 | -44

Periodens/&rets resultat -39 71ol 4ro

6av8
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Glanskning av delir srapPort 2018

g.z. Gocl ekonornisk hushd.llning
I verksamhetsplanen med budget zor8-zozo, vilken lr faststdllil av direktionen, har

fdrbundet redovisat mil och rilctlinjer ftir verksamheten, vilken iiven iir kopplad till
begreppet "god ekonomisk hushAllning" '

5.2.1. Iakttagelser
Finansiela mil
I dellrsrapporten giirs en iiverskldlig avstiimning mot virdfiirbundets finansiella mll som

faststillts i budget 2018.

Av redovisningen framglr det att bida de finansiella m6len prognostiseras att uppffllas.

MAI ftir verksamheten
I delirsrapporten giirs en uppfdljning av vissa mll som direktionen fastst[llt f6'r

verksamheten. Redovisningen av dessa mfll giirs altse inte utifren prognos f6r
helflrsutfallet utan ifrin delirsutfallet. Resterande mfll ftiljs upp i irsredovisningen.
Samtliga m&1, utom ett, som utviirderas i delflrsrapporten bedtims som upp{yllda. Det m&l

som inte anses vara uppfollt iir milet giillande att iika antalet vArddygn p& Gliintans

behandlingshem.

Vi noterar dock att n&gra av milen samt diir till kopplade nyckeltal behiiver tydliggdras
och konliretiseras fiir att en biittre utvlirdering och bediimning av miluppfllelsen ska

kunna gtiras.

3.2.2. Beddnmirtg
Vi beddmer att det prognostiseraile resultat iir fiirenligt med de finansiella mil som

direktionen fastste t i budget 2018.

Vi beild,mer, utifrAn delArsrapportens lterrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall iir fdrenlig med de av direktionen faststHllda mAlen i
verksamhetsplanen 2ot8-2o2o,

Oldobcr 2018
Verdft irbundet Stirmland
PlvC

Milet fdrviintas uppnAtts
i Arsbokslutet.

Resultatprognosen dr
positivt med 4ro tkr'

Att under zorS uppn8 ett Positivt
resultat med liigst 1 % av
omsdttningen.

Malet har uppnatts i
delirsbokslutet och
fiirv?intas iiven giira det i
lrsbokslutet.

Det egna kapitalet
uppgick zorS-o8-3r till
15 735 tkr.

Det egna kapitalet skall under
planperioden zorS-zozo ej
understiga tr mnkr

7sv8

Finansiella rnil, faststflllda i
budget 2018-2()2o

Prognos zorS Miluppfrllelse.
fiirbundets
bediimrring
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Granskning av delirsrappofi 2()18

Verksamhetsmfitt och jlimfiirelser redovisas i viss omfattning i dellrsrapporten. Vi
beddmer det som tillrdckligt f6r att vara en delArsrapport. Flertalet av verksamhets-,
service- och kvalitetsmitten ftiljs endast upp i flrsredovisningen.

2O18-1O-25

Annika Hansson

Uppdragsledare

Oltober 20rS
VArdfiirbundet Siirmland
PwC

Stina Bj6rnram

Projektledare

8av8

116



www.pwc.se

Revisionsrapport

Stina Bjdrnram
Reuisionskonsult

mqrs 2019

Grc:nskning au
&rsredouisnfng 2ot8

Vfl rdfrirbundet Srirmland

pwc

117



Granskning av irsredovisning

Inneh&u
1.

2.1.

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

Mars 2019
Vlrdftirbundet Siirmland
PwC

1av12

Ns

118



Granskning av irsredovisning

7. Sannrnanfo:ttning
PwC har pfl uppdrag av Vflrdf6rbundet S6rmlands ftirtroendevalda revisorer granskat ftir-
bundets flrsredovisning fiir zor8. uppdraget rr en obligatorisk del av revisionsplanen fiir
Ar zor8.

Syftet med granskningen er att ge f6rbundetss revisorer ett underlag f6r sin bedtimning av
om flrsredovisningen dr uppriittad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet dr ftirenligt med de mhl direktionen beslutat. Med utgingspunkt frin
stiillda revisionsfrigor l5mnas f6ljande sammanfattande revisionella bedtimning:

. Ldmnar flrsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-
siering och ekonomiska stiillning?

Vi bed<imer att lrsredovisningen allt vesentligt redogdr ftir utfallet av verksamheten, verk-
samhetens finansiering och den ekonomiska stillningen. Ftjrbundet lever inte upp till
kommunallagens krav pfl en ekonomi i balans. Vi bedrimer att ftirvaltningsberdttelsen
innehflller den information som ska ingfl enligt lag om kommunal redovisning och god
redovisningssed.

iir flrsredovisningens resultat ftirenligt med de mfll direktionen beslutat avseende god

ekonomisk hushfl llning?

Vi bedtimer att frrets resultat delvis [r ftirenligt med direktionens mil f6r god ekonomisk
hushflllning i det finansiella perspektivet. De finansiella milen ftir zor8 dr delvis upp-
fyllda.

Vi bed6mer, utifrln flrsredovisningens flterrapportering, att verksamhetens utfall delvis dr

ftirenligt med direlitionens tivergripande mfll ftir verksamheten. Av de verksamhetsmdss-

iga mfllen f6r zor8 iir tvfl mfll som har miitts inte uppfyllt. Fyra mfll har inte mhtts. 8 av 14

mil har uppfyllts. Sty,relsen liimnar ingen sammanfattande bed6mning av den samlade

miluppfyllelsen avseende verksamhetsmilen f<ir god ekonoisk hushlllning.

. ir rdkenskaperna i allt vdsentligt rlttvisande?

Vi bed<imer att rdkenskaperna i allt vdsentligt ir rdftvisande. Arsredovisningen er upprlt-
tad enligt god redovisningssed.

Mars 2019
Vlrdfiirbundet Siirmland
h,!t
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Granskning av aLrsredovisning

D Inledning
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen ftir kommuner och lands-
ting. I lagen finns bestdmmelser om 6rsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden frfln Rfldet f<ir kommunal redovisning och i tillhmpliga delar
av Redovisningsridet och Bokltiringsndmndens normering.

Revisionsobjekt dr direktionen som enligt kommunallagen [r ansvarig {tir flrsredovisning-
ens upprdttande.

2.7. SAJte ochreuisionsft &.gor
Revisorerna har bl. a. till uppgift att prtiva om rlkenskaperna dr rdtMsande. Inom ramen
ftir denna uppgift bedtims om irsredovisningen dr upprdttad i enlighet med lag om kom-
munal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (rz:z) avge
en skriftlig bedtimning av om resultatet enligt flrsredovisningen iir ftirenli4 med de mfll
direktionen beslutat om. Bedtimningen ska bildggas flrsbokslutet. Detta sker inom ramen
fdr uppriittandet av revisionsberdttelsen. Detta gdller dven ftir kommunalftirbund.

Granskningen, som sker utifrin ett vdsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara f6ljande
revisionsfrflgor:

o Ldmnar flrsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-
siering och ekonomiska stiillning? Med verksamhetens utfall avses utfallet i ftirhfll-
lande till faststdllda mfll och ekonomiska ramar.

. Ar irsredovisningens resultat ftirenligt med de mil medlemskommunernas fullmik-
tige beslutat avseende god ekonomisk hushillning?

. lir rdkenskaperna i allt vdsentligt ratMsande? Men rdtMsande avses fiiljsamhet mot
lag, rekommendationer och god redovisningssed.

NN
Mars 2019
Vlrdftirbundet Stirmland
PwC

3av12

Granskningen av irsredovisningen omfattar:

. f6rvaltningsberittelse (inkl. drift-och investeringsredovisning)

o resultatrdkning

o kassafltidesanalys

. balansrlkning

Bilagor och specifikationer till flrsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har iiven bediimt ftirbundets ekonomiska stiillning och utveckling, efterlevnaden av

balanskravet och om resultatet i flrsredovisningen dr ftirenligt med de mfll ftir god ekono-

misk hushflllning som medlemskommunernas fullmiiktige beslutat om.

Granskningen har utftirts enligt god revisionssed ftir kommuner och landsting. Det inne-

bar att granskningen planerats och genomfiirts ur ett vdsentlighets- och riskperspektiv ftir
att i rimlig grad kunna beddma om flrsredovisningen i allt vdsentligt ger en rdttvisande

bild. Med rdtMsande bild menas att flrsredovisningen inte innehiller fel som pflverkar

resultat och stdllning eller tilldggsupplysningar pfl ett sdtt som kan leda till ett felaktigt
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Granskning av irsredovisning

beslutsfattande. Granskningen omfattar darftrr att bedtima ett urval av underlagen ftir den
information som ingir i flrsredovisningen. Dfl vflr granskning av den anledningen inte
varit fullstdndig utesluter den inte att andra an her framftirda brister kan ftirekomma.
VArt uppdrag omfattar inte en granskning och prrivning om den interna kontrollen som
giirs inom nlmnderna dr tillriicklig.

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med fdrbundet.
Granskningen har utftirts enligt god revisionssed med utgingspunkt i SKYREV:s utkast
'Vhgledning fdr redovisningsrevision i kommuner och landsting". Vdgledningen baseras
pfl ISA (International Standards on Auditing). Som framgflr av vdgledningen kan imple-
menteringen ske successivt varftir tilldmpliga ISA helt eller delvis har ftiljts beroende pfl
om vigledningen har beaktas i flrets revisionspian. Granskningen har skett genom inter-
vjuer, dokumentgranskning, granskning av rekenskapsmaterial och i fdrekommande fall
registeranalys.

Vir granskning och vflra syrpunkter baseras pe det utkast till flrsredovisning som presen-

terades zorg-o3-04. Direktionen faststdller irsredovisningen 2019-o3-2o.

2.2. Reuisionskriterier

Direktionen ir ansvarig fiir upprdttandet av firsredovisningen som enligt rr kap zr $ KL

ska godklnnas av medlemskommunernas kommunfullmiiktige.

Granskningen av flrsredovisningen innebiir en bedtimning av om rapporten ftiljer:

. Kommunallagen (IC)

. Lag om kommunal redovisning (KRL)

. Rekommendationer frin Rfldet ftir kommunal redovisning (RKR)

o Direlctionens beslutade mil om god ekonomisk hushillning

4Av12

Rapportens innehfrll har sakgranskats av personal pfl fiirbundet.

Mars 20r9
Verdliirbundet Sdrmland
Pt"C N
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Granskning av Srsredovisning

S. Granskningsresultat
5.1. Verksannhetens utfall,finansiering och ekono-

miska strillning
:1.1.1. Iakttageiser
Utveckling av fiirbundets verksamhet
I fdrvaltningsberdttelsen redovisas vdsentliga hiindelser som intriiffat under och delvis
efter rdkenskapsflret.

Av flrsredovisningen framgir i viss omfattning den ftirviintade utvecklingen inom olika
verksamheter. Kopplingen btir g6ras tydligare till hur detta kommer att pflverka f6rbun-
dets ekonomi och prioriteringar inom olika omrflden.

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrinvaro redovisas, det vill siiga frflnvaron specifi-
ceras pfl lflng- och korttidsfrflnvaro, mdn och kvinnor. Redovisning limnas utftirligt av
den kompetensutveckling personalen har genomgfltt under frret. Det finns ocksfl avsnitt
om rehabilitering och Iiirebyggande hilsovflrd. Personalavsnittet lS,mnar information i
tillrdcklig omfattning

Fdrvaltningsberdttelsen innehiller dven information om andra ftirhfrllanden som har be-
tydelse ftir styrning och uppftiljning av verksamheten. Detta omrade avser information
och analys rdrande prestationer, kvalitet och mfll. Ftjr de olika verksamheterna har pe ett
tydligt sitt en utviirdering gjorts utifrAn faststiillda mfll, service- och kvalitetsnivAer samt
sdrskilda uppdrag och altiviteter.

Redovisning ldmnas ocksfl ftjr frirbundets arbete med intern kontroll.

Ekonomiska nyckeltal saknas {tir verksamheten. Olika tlper av nyckeltal skulle vara rele-
vant att visa frln olika verksamhetsomrflden. Detta bdr pi ett tydligare sdtt framgfi av

ftirvaltningsberiittelsen.

Gemensam fi irvaltningsberiittelse
Fiirvaltningsberittelsen omfattar en beskrivning av ftirbundets samlade verksamhets or-
ganisation och verksamhet.

Investeringsredovisning
Arets investeringar redovisas samlat i fdrvaltningsberlttelsen. dverensstdmmelse med

iirriga delar i irsredovisningen finns. Man hade i budgeten planerat fiir 7 investeringar
planerade till totalt 655 tkr, man har genomf6rt 5 av dessa. Det har istiillet lagts till 4
andra investeringsprojekt montering av brandstege, di det efter brandinspektion fram-
kom att man saknade det, samt att man upptiickte fuktskador i tve byggnader samt bastu

vilket giorde drdneringar och renoveringar ntidvdndiga.

Driftredovisning
Utfallet av fiirbundets driftverksamhet redovisas samlat i f6rvaltningsberdttelsen. Upplys-

5av12Mars 2019
Vlrdfi irbundet Stirmland
A,!t N
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Granskning av irsredovisning

ningar om orsaker till verksamheternas budgetalwikelser lhmnas i viss mfln. 6verens-
stdmmelse med tiwiga delar i flrsredovisningen finns.

vflrnhs behandlingshem redovisar negatilt resultat medan ciwiga redovisar positirt.

Balanskravsresultat
Fiirvaltningsberdttelsen innehiller en balanskravsutredling i enlighet med KRL. Ftjrbun-
det redovisar inte en ekonomi i balans ftir frr zor8. Resultatet uppgir till -SS6 tkr (r :Z+
tkr) och det finn inga reavinster. Balanskravsutredning gtirs under avsnittet ekonomi.

Utvdrdering av ekonomisk stiillning
Fiirvaltningsberiittelsen innehflller en utvlrdering av ekonomisk stiillning. Vi bed6mer
utifrfln flrsredovisningens flterrapportering verksamhetsmfllens uppfyllelse som god.

3.1.2. Reursione//beddmning
Vi bedtimer att firsredovisningen allt vdsentligt redog6r ftir utfallet av verksamheten, verk-
samhetens finansiering och den ekonomiska stdllningen.

5.2. God ekonomisk hush&llning
Direktionen har faststellt ett meldokument ftir perioden zorS-zozo innehillande en vis-

ion med underliggande platrform och ett antal verksamhetsmil, sorterade utifren
ovanstflende perspektiv. Samtliga inriktningsmfll beskrivs och uwlrderas i irsredovis-
ningen.

s

Familjerfldgirming 4 690 148 96 387

V&rniis primdrbe-
handling 21 522 -zz o87 -s6s -827 712

Upphandling rc6 -715 21 6S

HVB Gldntan 9 031 -8 991 40 -5o 212

S:a verksamhet-
er 35 979 36 335 356 -764 1374

Verksamheter Intiikter Kostnader
Netto- Budget

resultat al'vikelse

Mars 2or9
verdfi irbundet Siirmland
PltC

6av12

Ftirbundet lever inte upp till kommunallagens krav pfl en ekonomi i balans. Det negativa
resultatet uppgflr efter balanskravsutredning till - 356 tkr. Det finns ingen kommentar
om hur underskottet ska tackas. Det finns inget underskott frfln tidigare ir att t?icka. Vi
bed6mer att ftirvaltningsberdttelsen innehflller den information som ska ingfl enligt Iag

om kommunal redovisning och god redovisningssed.

Redovisat
resultat zorT

-4 542
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Granskning av irsredovisning

I verksamhetsplanen med budget 2o18-202o har ftirbundet redovisat mfll och riktlinjer
fdr verksamheten, vilka dven hr kopplade till begreppet "god ekonomisk hushillning".
F6rbundet har beslutat om z finansiella mfll, r miljtimfll samt 13 inriktningsmal och 13
verksamhetsmfll. Uppftiljning av dessa redovisas i &rsredovisningen pa ett tydligt satt.

Miljdmdl

Vflrdf<irbundet Stirmland vilt bidra till en hflllbar utveckling och ekologisk balans
genom att begrdnsa klimatpflverkan och arbeta ftirebyggande enligt de miljtilagar
som finns. Mrilet bed\ms som uppfullt.

Inriktningstn&l

F6rbundsgemensamma

Vflrdftirbundet S6rmland skall fortsatta arbetet med kvalitetslednings-systemet ftir
hela verksamhet er. M&let beddms som uppfullt.

Samtliga verksamheter inom Vfirdftirbundet S6rmland skall tilliimpa evidensbase-
rad praktik. Mdlet bediims som uppfulh.

Virdf6rbundet Sdrmland skall vara en attraktiv arbetsgivare. Man har i ir inte ge-
nomftirt nigon medarbetarunders 6kning. Mdlet ej miitt.

Vflrnds behandlingshem

Stirmld,nningar med missbruksproblem skall enkelt och snabbt sjllva kunna siika
och fi hjdlp ftir sitt beroende. Virnds behandlingshem dLr ett komplement till an-
nan vird pi hemmaplan ftir Stirmlands kommrner. M&let anses som uppfullt.

Ambitionen iir att fortsiittningsvis sHlja platser externt. Detta ska m6jliggtiras ge-

nom en aktiv bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar gdllande tolv-
stegsbehandling och behandling i hahwiigshus, med presumtivs avtalspartners
inom rimligt geografislt avstflnd, samt genom offensivare informationsinsat-
ser/marknadsfiiringsinsatser riktade till andra miijliga kunder/uppdragsgivare.
Mdlet anses som deluis uppfullt.

Vflrnds behandlingshem skall inom planperioden uppfulla de krav som stdlls pfl
kvalitetsarbete i socialtjdnstlagen samt i socialstl,relsens ftireskrifter och allmdnna
red- SOSFS 20rr:9- om ledningssystem ftir systematiskt kvalitetsarbete. Mdlet an-
ses som uppfuIlt.

Upphandling

Genom samordnad upphandling i Stirmland teckna ramartal med vArdgivare som

hiller en god kvalitet till ett riml igl pris. Mdlet anses som uppfullt.

Mars 2019
vardft irbundet Stirmland
h^,C
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Gransloring av irsredovisning

Familjerfrdgivningen

Utifrin ett folkhdlsoperspelitiv ftirebygga och minskat relationsproblem genom att
erbjuda hjiilp med att bearbeta konflikter i ndra familje- och parrelationer och vid
separationer, oberoende av de stikandes ekonomiska std,llning, etniska tillhtirighet
eller sexuella lhggning. MfrIet anses som uppfuIlt.

I de fall ddr barn bertirs iir det sdrskilt angeldget att beakta deras perspektiv i sam-
levnadskonflikten. Av sirskild vikt [r att uppmlrksamma barn i vfrldsrelaterade
relationer och i stydamiljer. Md let anses som uppfullt.

Gliintans behandlingshem

Unga i Sdrmland med missbruksproblem skall kunna erbjudas vflrd pa Glentans
behandlingshem som ett alternativ till vflrd pfl hemmaplan. Mdlet anses som upp-
fullt.

Vflrden skall bedrivas i ndra samarbete med placerande kommuner. Detta skall
mcijliggtiras genom att: en genomsam planering Ibr vflrden upprettas vid inskriv-
ning, vflrden ftiljs upp kontinuerligt under placeringen och att fortsatt vflrd pfl
hemmaplan planeras i god till innan virden avslutas. Mdlet anses som uppfullt.

Ambitionen [r att sdlja platser externt. Genom en aktiv bevakning och deltagande i
upphandlingar gdllande behandling ftir ungdomar och unga ruxna med beroende-
problematik och offensivare informationsinsatser/marknadsftiringsinsatser rik-
tade till andra miijliga kunder/uppdragsgivare kan detta m6jliggtiras. Mdlet anses

somuppfullt.

Gldntans behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som sta s pe
kvalitetsarbete i socialtjenstlagen samt i socialstlrelsens ftireskrifter och allmanna
red- SOSFS 20u:9- om ledningssystem fiir systematiskt kvalitetsarbete. Mrilet on-
ses som uppfuIlt.

Bedtimning

Alla mfll ftirutom r har ftiljts upp i samband med flrsbokslutet. Av de 13 inriktningsmelen
som finns ar det 1r som anses som uppfyllda, r som delvis uppfyllt samt I som man ej har
mdtt.

5.2.1. Iakttagelser
Finansiella mrfll
I irsredovisningen g6rs en avstdmning mot ftirbundets finansiella mfil f6r god ekonomisk
hushflllning som faststdllts i budget 2018:

Mars 2019
Vlrdftirbundet Siirmland
hrc

8av12

N}T
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Granskning av irsredovisning

Att under 2ot8 uppne ett
positivt resultat med lagst 1 %
av om sattn ingen.

Resultatet ir - 356 tkr MAbt ej uppfullt

Det egna kapitalet skall under
planperioden 2ot 8-202 o i
genomsnitt uppge till lagst ca
rr mnkr

Det egna ka pitalet
uppgick r 8-12 -3 r till
r5 415 tkr.

Uppfullt

Av redovisningen framgar att ett av tvfl mfll uppfylls

Mrfll ftir verksamheten

I flrsredovisningen gtirs en avstamning mot liirbundets verksamhetsmfll frir god ekono-
misk hushflllning som faststdllts i verksamhetsplan med budget 2o18-202o. Av den fram-
ger att 8 av t4 verksamhetsmil iir uppfytlda, z ej uppfyllda och 4 ar ej mafta.

Vfl rniis behandlingshem

Minst 50 % av patienterna som nas genom uppftiljningen skall vara aktiva i sjiilv-
hjiilpsgrupper ett flr efter avslutad behandling. Mrilet anses som uppfAllt.

Minst 50 % av patienterna som nes genom uppftiljningen skall ha uppnfltt en sta-
digvarande drogfrihet ett flr efter avslutad behandling. Mdlet anses som uppfuIlt.

Att genomftira kvalitetsmatning genom att erbjuda samtliga patienter som genom-
f6r primiirbehandlingen m6jlighet att besvara en IT-baseras enkdt med frflgestdll-
ningar som miiter hur ntijd patienten iir med behandlingens olika delar. Att det
samlade resultatet frfln kvalitetsmdtningen skall uppga till minst 75 % av enkdtens
maxpoing. Mrilet dnses som uppfuIlt.

Minska andelen patienter som avbryter behandlingen. Mdlet ej uppndtt.

6ka kompentensen hos verdgivande personal. Md let anses som uppfullt.

Upphandling

Familjeridgivningen

Genom en remittentenkdt f6lja upp placeringar som sker hos verdgivare med
nytecknade ramartal. Denna enkdtunderstikning har ej giorts i flr. Mfrlet ej
miitt

Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, giillande relation-
en, ska ha fdrbettrats efter samtalen med familjerfldgivare. Mrilet ej mdtt.

Minst 8o % av klienterna ska vara n6jda i kontakten med familje- rfldgivning-
e\. Mdlet ej miitt.

Mars 20t9
Ve.dliirbundet Sdrmland
hnc

9Av12

i\tf

Finansiella rnAl Utfall 20t7 Miluppfyllelse
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Granskning av irsredovisning

Fortsatt samverkan med mtidravflrden samt familje- och barnavflrdscentraler.
Mdlet anses som uppfullt.

Ffl flera med relationsproblem att ta en tidig koitakt. Mdlet ej miitt

Gldntans behandlingshem

6ka antalet vflrd dygn. Mdlet ej uppfullt.

Oka informationen och marknadsftiringen mot medlemskommun erna. MAbt an-
ses som uppfuIlt.

Oka kompentensen hos vArdgivande personal. Mdlet anses som uppfullt.

Ftjrbdttra samverkan med landstinget. MfrIet anses som uppfullt

3.2.2. Reuisionellbeddrnning
Vi beddmer att Srets resultat delvis iir fiirenli4 med direktionens mil ftir god ekonomisk
hushflllning i det finansiella perspektivet. Ett av tvfl av de finansiella milen [r uppfyllda.

Vi bediimer, utifrin i'rsredovisningens flterrapportering, att verksamhetens utfall delvis dr
ftirenligt med direltionens <ivergripande mfll ftir verksamheten. Av de verksamhetsmdss-
iga mfllen fiir zor8 iir tvi mil som har miitts inte uppfyllt. FyT a mil har inte miitts. 8 av r4
m5l har uppfyllts.

Styrelsen liimnar ingen sammanfattande bedtimning avseende den samlade mflluppfyllel-
sen avseende verksamhetsmllen ftir god ekonomisk hushflllning.

S.S. Rrittuisanderiikenskaper
3.3.1. Iakttagelser
Resultatriikning
Resultatrekningen ir uppstiilld enligt KRL 5.1 och omfattar tillriickliga noter.

Resultatekningen redovisar i allt viisentligt ftirbundets intdkter och kostnader ftir flret
samt hur det egna kapitalet har fiirdndrats under riikenskapsflret. Jdm{tirelse med ftiregi-
ende flr liimnas fdr varje delpost.

Arets resultat dr negatirt och uppgir till - 356 tkr (r gZ+ tkr). Resultat medfdr dlrfiir en

negativ awikelse mot budget med ca 767 tkr. Av liimnade resultatkommentarer redogtirs

inte ftir budgetauzikelserna.
I jdmfiirelse med fiiregiende Ar har verksamhetens intdkter minskat och kostnaderna

iikat. Under driftredovisningen ges till viss del orsakerna till ftjrdndringarna.

N
Mars 2019
verdftirbundet Siirmland
P\,!C

lo av 12
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Granskring av irsredovisning

Verksarnhetens intakter
Werksarnhetens kostnader
Avskrivningar
Verksann heterts rt e t t <, kar stra at.Ter
Driftbidrag
Finansiella intekter
Finansiella kostnader
Arets r.esultat

5776
-35 682

-a9a
-3<' 8<r4

30 335
r54
-41

-356

-1 3()3
307

6o
-936

S6
454
-41

-767

7 562
-34 6s5

-842
-27 945

29 2O8
r40
-59

a 374

7 079
-35 989

-954
-2g 868 /

30 279
o
o

4aa

Balansriikning
Balansrdkningen dr uppstdlld enligt KRL och omfattar tillrdckliga noter.

Bilagor och specifikationer finns i tillrdcklig omfattnig.

Balansrdkningen redovisar i a t viisentligt f6rbundets tillgflngar, avsaftning och skulder
samt eget kapital per balansdagen. Balansposterna existerar, dr fullstdndigt redovisade,
r?itt periodiserade samt har vdrderats enligt principerna i KRL.

Frfln och med zor4 finns ett specifikt krav pfl komponentavskrivning av ftirbundets mate-
riella anlhggningstillgflngar (RKR 11.4). Fdrbundet har frfln och med ftirgflende flr genom-
fdrt komponentavskrivningar.

Huvuddelen av pensionsatagandet [r f6rshkrat med kollektiv tiverskottsfond, varfdr ne-
gon sedan inte finns att redovisa.

Redovisning enligt RKR 20 om finansiella tillgflngar och skulder redovisas bland noterna.
Denna kan utvecklas genom att aven marknadsvardet f6r korta placeringar anges. Ftir-
bundet behtiver dven ta fram en finanspolicy, dl de ktiper och siiljer mycket viirdepapper
och obligationer.

Tilliiggsupplysningar och redovisningsprinciper
Arsredovisningen llmnar tillrdckliga tilliiggsupplysningar och redog6r ftir tilliimpade re-
dovisningsprinciper i tillr[cklig omfattning.

Friljande awikelser frfrn god redovisningssed har noterats:

NP
Mars 2019
Vardfttrbundet Stirmland
P\n{

11 av 12

R€su ltatr.aikrrirr g, tkr aoaS 2o18 20

Vid granskningen av balansrdkningen har ftiljande noterats:

o Materiella anllggningstillgflngarna har minskat med r5r tkr di man inte har akti-
verat se mycket i ir och avskrivningarna uppgflr ti 898 tkr.

o Kortfristiga fordringar har minskat med ca 259 tkr vilket iir i nivfl med ftiregflende
flr.

Kassafliidesanalys
Kassafltidesanalysen ar uppstaUd gdllande rekommendation. Den omfattar tillrhckliga
noter. Overensstdmmelse med 6l,riga delar av flrsredovisningen finns.
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Granskning av irsrcdovisning

Anni/ra Ilonsson
l)arr^,:{o fl*rrw

Upplysning om pensionsf6rpliktelse och ansvarsftjrbindelse l?imnas i ftirvaltnings-
berlttelsen, men det saknas vissa uppgifter f<ir att ledovisningen ska upp&lla kra-
ven i RKR 7.r upplysningar om pensionsmedel och pensionsf<irpliktelser, samt
RKR 17.2 pensionsfrirpliltelser.

Upplysningal liimnas inte om operationella och finansiella leasingavtal i enlighet
med RKR r3.e. Bland annat framgir det inte om liimnade uppgiftel avsel framtida
minimileaseavgifter.

5.3.p. Rcutsiorrcllbeddntnittg
Vi bedtimer att rdkenskaperna i allt vasentligt er ratMsande. Riikenskaperna iir upprlt-
tade enligt god redovisningssed. Vi har noterat awikelser mot god redovisningssed avse-

ende att vissa tilliiggsupplysningar inte uppfyller kraven i Rfldet ftir kommunal redovis-
ning. Awikelserna bed6ms dock inte vlsentliga i bed6mningen att rdkenskaperna [r upp-
riittade enligt god redovisningssed.

2o19-oS-18

Stina

Alnika Hansson
Uppdragsledare

Stina Bj6rnram
Projektledare

Mars 2019
vrrdllirbundet Siimbnd
PwC

12 av 12
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-09 KS/2018:302 - 149 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Elvira Fritzell 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag- svar på motion om Inför 
"Rättviksmodellen" 
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska ses som besvarad 
med hänvisning till bygg och- miljönämndes yttrande.  

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-03-08 KS/2018:302 - 149 
Administrativt stöd 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Elvira Fritzell 

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Centerpartiet om Inför 
"Rättviksmodellen" 
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Sten Holmberg (C), Ann-Charlotte Olsson (C), har lämnat in en 
motion om att införa ”Rättviksmodellen”. I motionen lämnas följande yrkande:

”Att principerna bakom ”Rättviksmodellen” ligger som grund för Katrineholms 
kommun tillsyn och myndighetsutövning mot företag och enskild.”

Yttrande bygg- och miljönämnden
Motionen har remitterats till bygg- och miljönämnden, vilken anser att motionen bör 
ses som besvarad och överlämnar också samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som 
sitt eget.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förvaltningens arbetssätt överensstämmer 
med Rättviksmodellens i fråga om information, rådgivning och frivilliga åtaganden i 
den utsträckning lagstiftning och resurser medger. 

Beträffande tillsynsavgifter så har Livsmedelsverket lagt fram ett förslag om en ny 
avgiftsmodell som helt bygger på efterhandsdebitering, någon administrativ årlig 
avgift som i Rättviksmodellen föreslås inte. Om förslaget vinner gehör föreslås det 
införas från och med år 2020 och i föreskriftsform vilket innebär att alla 
tillsynsmyndigheter inom livsmedelskontroll är tvungna att använda 
efterhandsdebitering.

Inom miljöbalkens tillsynsområde har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit 
fram ett nytt underlag till behovsstyrd taxa (jfr dagens riskbaserade taxa). Avsikter 
finns för ett införande av SKL:s avgiftsmodell från och med år 2020 under 
förutsättning av erforderliga politiska beslut. 

Ärendets handlingar
 Motion från Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C) och Ann-Charlotte Olsson

(C), 2018-06-18
 Bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-05, § 183
 Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-22
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-03-08 KS/2018:302 - 149 
Administrativt stöd 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har ingen annan bedömning än den som getts av bygg- 
och miljönämnden. 

Elvira Fritzell
Utredare 

Beslutet skickas till:
Inger Fredriksson 
Sten Holmberg 
Ann-Charlotte Olsson
Akten
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Inför ”Rättviksmodellen”
Fler företag är en förutsättning för fler jobb och för att Katrineholm ska växa. För att det ska bli 
fler företag krävs det företagsamma människor som startar och driver allt från enmansföretag till 
små, medelstora eller stora företag. Förutsättningarna i företagandet är olika, men alla är 
beroende av ett gott företagsklimat, så att det är enkelt och lönsamt att driva företag.

Vad kommunen gör har betydelse för företagsklimatet. Kommunen kan se till att skolans 
utbildning håller hög kvalitet, så att det är lätt att rekrytera personal som studerat vidare eller har 
en passande gymnasieutbildning, samt att barnomsorg och äldreomsorg fungerar. Lika viktigt som 
att samhällets infrastruktur fungerar (Centerpartiet räknar in skolor, omsorg, kultur, fritid etc i 
detta), så måste kontakterna mellan kommunen och företagen fungera smidigt. Det handlar om 
att hitta balansen mellan service, tillsyn och myndighetsutövning.

I Rättviks kommun har man sedan flera år tillbaka arbetat på detta sätt. Metoden har döpts till 
”Rättviksmodellen” och innehåller framförallt två delar. Den ena är att kommunens inspektörer 
kommunicerar med företagen i första hand och om det vid en inspektion hittas fel, så förs det en 
dialog med företaget för att förklara vad som är fel och vilka konsekvenser det kan få. Nästa steg, 
om företaget inte gjort de förändringar som behövs, blir att gå vidare med de lagliga metoderna 
om föreläggande följt av föreläggande med vite och sanktioner.

Den andra delen i modellen handlar om tillsynsavgifter. De företag som har tillsyn från kommunen 
betalar en fast kostnad för tillsyn och en rörlig del för den tillsyn som gjorts på företaget. 
Företaget betalar bara den rörliga kostnaden om tillsyn på företaget har utförts och räkningen 
kommer när tillsynen är utförd. Det handlar om en viktig princip, att bara behöva betala för den 
kontroll som verkligen utförts.

Där denna modell har införts har förtroendet mellan kommunens tjänstemän och företagen ökat 
och företagsklimatet har förbättrats enligt Svenskt Näringslivs mätning. Centerpartiet vill att detta 
arbetssätt införs även i Katrineholm.

Centerpartiet yrkar:

Att principerna bakom ”Rättviksmodellen” ligger som grund för Katrineholms kommuns tillsyn och 
myndighetsutövning mot företag och enskilda.

Katrineholm 18 juni 2018

Inger Fredriksson (C)       Sten Holmgren (C)       Ann-Charlotte Olsson (C) Anita Karlsson (C)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
15 

Sammanträdesdatum  

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2018-12-05 

Ordförandens sign Justerandes sign

BMN §183  ALLM.2018.47 

Motion om införande av Rättviksmodellen 

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), Bertil Carlsson 
(C)

Bertil Carlsson reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen bifogas 
beslutet. 

Förslag till beslut
Ordförande yrkar att Bygg- och miljönämndenska besluta enligt 
förvaltningens förslag; Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå 
kommunfullmäktige att därmed anse motionen besvarad.
Bertil Carlsson (C) yrkar bifalla motionen. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Bygg- och 
miljönämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 
Bygg- och miljönämnden har kommunens ansvar att kontrollera att 
lagsstiftningen inom plan- och byggområdet och miljö- och 
hälsoskyddsområdet efterlevs och ska när så krävs vidta de åtgärder som 
behövs för att så ska ske. Enligt både miljöbalken och livsmedelslagen ska 
tillsynsmyndigheten genom rådgivning, information och liknande verksamhet 
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett antal framgångsfaktorer för 
att i det dagliga arbetet leverera ett gott arbete till kommuninvånarna. De fyra 
framgångsfaktorerna är Attityd & inställning, Service, Information och 
Samverkan. De innebär bland annat kundfokus och att förvaltningens personal 
ska vara hjälpsamma, rådgivande, vägledande och agera på ett rättssäkert sätt. 
De innebär också att förvaltningen ska anpassa  information och 
informationskanaler efter målgrupp och alltid arbeta aktivt för att ge korrekt 
och tydlig information.
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15 

Sammanträdesdatum  

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2018-12-05 

Ordförandens sign Justerandes sign

Framgångsfaktorerna är väl kända av all personal på förvaltningen och viktiga 
utgångspunkter i såväl förvaltningens övergripande förbättringsarbete som i 
samtal med enskilda medarbetare.

När brister konstateras i tillsyn förs alltid en dialog med verksamhetsutövaren 
och i många fall åtar sig denne självmant att åtgärda bristerna. I de fallen 
upprättas bara en inspektionsrapport. När allvarliga brister konstateras eller när 
verksamhetsutövaren inte åtgärdat brister som överenskommet behöver 
myndigheten agera med beslut som kan överklagas, exempelvis genom ett 
föreläggande. Myndigheten får inte tillgripa mer ingripande åtgärder än vad 
som behövs i det enskilda fallet. Å andra sidan får inte en inspektionsrapport 
formuleras så att den uppfattas som tvingande, så inspektionsrapport istället för 
föreläggande kan bara användas i de fall man är överens om såväl åtgärd som 
åtgärdstakt. 

Däremot är myndigheten skyldig att ingripa vid överträdelser som är belagda 
med miljösanktionsavgift och en sådan avgift ska tas ut även om överträdelsen 
inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Motsvarande regler finns 
beträffande byggsanktionsavgifter. Likaså föreligger skyldighet för 
tillsynsmyndigheten att anmäla straffbelagda överträdelser till polis- eller 
åklagarmyndighet när det finns misstanke om brott.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förvaltningens arbetssätt 
överensstämmer med Rättviksmodellens i fråga om information, rådgivning 
och frivilliga åtaganden i den utsträckning lagstiftning och resurser medger.

Beträffande tillsynsavgifter så har Livsmedelsverket lagt fram ett förslag om 
ny avgiftsmodell som helt bygger på efterhandsdebitering, någon administrativ 
årlig avgift som i Rättviksmodellen föreslås inte. Om förslaget vinner gehör 
föreslås det införas från och med år 2020 och i föreskriftsform vilket innebär 
att alla tillsynsmyndigheter inom livsmedelskontrollen är tvungna att använda 
efterhandsdebitering. 

Inom miljöbalkens tillsynsområde har Sveriges kommuner och landsting tagit 
fram ett nytt underlag till behovsstyrd taxa (jfr dagens riskbaserade taxa). Den 
taxan kommer innebära förhandsdebitering av fasta årsavgifter för de 
verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen medan övriga verksamheter efterhandsdebiteras 
för genomförd tillsyn. När det gäller mindre verksamheter är tillsynen i 
huvudsak kopplad till platsbesök "inspektioner" och sker med olika 
regelbundenhet, från årligen till betydligt mer sällan. Tillsynen av större 
verksamheter inbegriper även en hel del av "distansarbete" i form av 
granskning av exempelvis miljörapporter, analysrapporter och företagens 
egenkontroll. För den typen av verksamheter synes årsdebitering mer logisk än 
att den kopplas till enskilt tillsynsbesök på plats. Större verksamheter kan 
också ha flera tillsynsbesök årligen. SKLs förslag till ny taxa görs i stor 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
15 

Sammanträdesdatum  

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2018-12-05 

Ordförandens sign Justerandes sign

utsträckning enhetlig med den statliga taxan för de större verksamheterna 
vilket innebär att tillsynen ska vara lika omfattande oavsett om kommunen 
eller länsstyrelsen har tillsynen över verksamheten.
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har planerat för ett införande av SKL:s 
avgiftsmodell från och med år 2020 under förutsättning av erforderliga 
politiska beslut. För alla tillsynsavgifter gäller att avgiften ska täcka 
myndighetens kostnad för tillsynen, såsom inspektioner, revisioner, inläsning, 
granskning, upprättande av handlingar, föredragning av beslut. Generell 
information och rådgivning ska i huvusak bekostas av skattekollektivet och 
inte av den enskilde verksamhetsutövaren. Tillsynsbehov enligt miljöbalken 
och kontrollbehov enligt livsmedelslagen styrs av modellerna från SKL 
respektive livsmedelsverket. Målsättningen är att alla kommuner ska bedöma 
tillsynsbehovet lika, något som också Näringslivets regelnämnd, NNR 
regelbundet undersöker. Om en förstärkning av resurserna för information och 
rådgivning är önskvärd innebär det behov av ramförstärkning, 
tillsynsavgifterna ska användas för tillsynen.

Sammanfattning av ärendet 
Rättviksmodellen kan i grova drag indelas i två delar; dels förhållningssätt i 
tillsynen och dels avgiftsdebiteringen för tillsynen. Vad gäller förhållningssätt i 
tillsynen bygger modellen på att  konstaterade brister och avvikelser från 
lagstiftningen i första hand försöker lösas med dialog och information, först 
om det inte leder till önskade förändringar vidtar myndigheten åtgärder i form 
av förelägganden eller förbud med eller utan vite.

Avgiftsmodellen bygger på att man dels tar ut en fast administrativ avgift i 
förskott och dels en timavgift i efterhand när tillsyn/kontroll är utförd. Rättviks 
kommun har inte tagit över tillsyn av tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter från länsstyrelsen utan har enbart tillsynen över sk C- och U-
verksamheter. 

Ärendets handlingar
Tjänsteutlåtande
Motion om Inför Rättviksmodellen 

______________

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Vår handläggare

Eva Frykman Bygg- och miljönämnden
Avdelningschef Miljö, 0150-576 61  Katrineholms kommun

Motion om införande av Rättviksmodellen

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 
Bygg- och miljönämnden har kommunens ansvar att kontrollera att 
lagsstiftningen inom plan- och byggområdet och miljö- och 
hälsoskyddsområdet efterlevs och ska när så krävs vidta de åtgärder som 
behövs för att så ska ske. Enligt både miljöbalken och livsmedelslagen ska 
tillsynsmyndigheten genom rådgivning, information och liknande verksamhet 
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett antal framgångsfaktorer för 
att i det dagliga arbetet leverera ett gott arbete till kommuninvånarna. De fyra 
framgångsfaktorerna är Attityd & inställning, Service, Information och 
Samverkan. De innebär bland annat kundfokus och att förvaltningens personal 
ska vara hjälpsamma, rådgivande, vägledande och agera på ett rättssäkert sätt. 
De innebär också att förvaltningen ska anpassa  information och 
informationskanaler efter målgrupp och alltid arbeta aktivt för att ge korrekt 
och tydlig information.

Framgångsfaktorerna är väl kända av all personal på förvaltningen och viktiga 
utgångspunkter i såväl förvaltningens övergripande förbättringsarbete som i 
samtal med enskilda medarbetare.

När brister konstateras i tillsyn förs alltid en dialog med verksamhetsutövaren 
och i många fall åtar sig denne självmant att åtgärda bristerna. I de fallen 
upprättas bara en inspektionsrapport. När allvarliga brister konstateras eller när 
verksamhetsutövaren inte åtgärdat brister som överenskommet behöver 
myndigheten agera med beslut som kan överklagas, exempelvis genom ett 
föreläggande. Myndigheten får inte tillgripa mer ingripande åtgärder än vad 
som behövs i det enskilda fallet. Å andra sidan får inte en inspektionsrapport 
formuleras så att den uppfattas som tvingande, så inspektionsrapport istället för 
föreläggande kan bara användas i de fall man är överens om såväl åtgärd som 
åtgärdstakt. 
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Däremot är myndigheten skyldig att ingripa vid överträdelser som är belagda 
med miljösanktionsavgift och en sådan avgift ska tas ut även om överträdelsen 
inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Motsvarande regler finns 
beträffande byggsanktionsavgifter. Likaså föreligger skyldighet för 
tillsynsmyndigheten att anmäla straffbelagda överträdelser till polis- eller 
åklagarmyndighet när det finns misstanke om brott.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förvaltningens arbetssätt 
överensstämmer med Rättviksmodellens i fråga om information, rådgivning 
och frivilliga åtaganden i den utsträckning lagstiftning och resurser medger.

Beträffande tillsynsavgifter så har Livsmedelsverket lagt fram ett förslag om 
ny avgiftsmodell som helt bygger på efterhandsdebitering, någon administrativ 
årlig avgift som i Rättviksmodellen föreslås inte. Om förslaget vinner gehör 
föreslås det införas från och med år 2020 och i föreskriftsform vilket innebär 
att alla tillsynsmyndigheter inom livsmedelskontrollen är tvungna att använda 
efterhandsdebitering. 

Inom miljöbalkens tillsynsområde har Sveriges kommuner och landsting tagit 
fram ett nytt underlag till behovsstyrd taxa (jfr dagens riskbaserade taxa). Den 
taxan kommer innebära förhandsdebitering av fasta årsavgifter för de 
verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen medan övriga verksamheter efterhandsdebiteras 
för genomförd tillsyn. När det gäller mindre verksamheter är tillsynen i 
huvudsak kopplad till platsbesök "inspektioner" och sker med olika 
regelbundenhet, från årligen till betydligt mer sällan. Tillsynen av större 
verksamheter inbegriper även en hel del av "distansarbete" i form av 
granskning av exempelvis miljörapporter, analysrapporter och företagens 
egenkontroll. För den typen av verksamheter synes årsdebitering mer logisk än 
att den kopplas till enskilt tillsynsbesök på plats. Större verksamheter kan 
också ha flera tillsynsbesök årligen. SKLs förslag till ny taxa görs i stor 
utsträckning enhetlig med den statliga taxan för de större verksamheterna 
vilket innebär att tillsynen ska vara lika omfattande oavsett om kommunen 
eller länsstyrelsen har tillsynen över verksamheten.
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen har planerat för ett införande av SKL:s 
avgiftsmodell från och med år 2020 under förutsättning av erforderliga 
politiska beslut. För alla tillsynsavgifter gäller att avgiften ska täcka 
myndighetens kostnad för tillsynen, såsom inspektioner, revisioner, inläsning, 
granskning, upprättande av handlingar, föredragning av beslut. Generell 
information och rådgivning ska i huvusak bekostas av skattekollektivet och 
inte av den enskilde verksamhetsutövaren. Tillsynsbehov enligt miljöbalken 
och kontrollbehov enligt livsmedelslagen styrs av modellerna från SKL 
respektive livsmedelsverket. Målsättningen är att alla kommuner ska bedöma 
tillsynsbehovet lika, något som också Näringslivets regelnämnd, NNR 
regelbundet undersöker. Om en förstärkning av resurserna för information och 
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rådgivning är önskvärd innebär det behov av ramförstärkning, 
tillsynsavgifterna ska användas för tillsynen.

Sammanfattning av ärendet 
Rättviksmodellen kan i grova drag indelas i två delar; dels förhållningssätt i 
tillsynen och dels avgiftsdebiteringen för tillsynen. Vad gäller förhållningssätt i 
tillsynen bygger modellen på att  konstaterade brister och avvikelser från 
lagstiftningen i första hand försöker lösas med dialog och information, först 
om det inte leder till önskade förändringar vidtar myndigheten åtgärder i form 
av förelägganden eller förbud med eller utan vite.

Avgiftsmodellen bygger på att man dels tar ut en fast administrativ avgift i 
förskott och dels en timavgift i efterhand när tillsyn/kontroll är utförd. Rättviks 
kommun har inte tagit över tillsyn av tillståndspliktiga miljöfarliga 
verksamheter från länsstyrelsen utan har enbart tillsynen över sk C- och U-
verksamheter. 

Bakgrund 
Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har 
lämnat in en motion om att införa ”Rättviksmodellen” I motionen lämnas 
följande yrkande ”Att principerna bakom ”Rättviksmodellen” ligger som grund 
för Katrineholms kommuns tillsyn och myndighetsövning mot företag och 
enskilda.” 

Bygg- och miljönämnden har fått motionen för yttrande. Yttrandet ska vara 
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 2019-01-25.

Beslutsunderlag:
Motion om Inför Rättviksmodellen (KF §104/2018)
Motion om Inför _Rättviksmodellen  

Beslutsmottagare:
KATRINEHOLMS KOMMUN 
________________
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Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 
enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet
Enligt styrsystemet för Katrineholms kommun påbörjas den årliga planerings-
processen på våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. 
Planeringsdirektivet innehåller anvisningar till nämnder och bolag för planerings-
arbetet inför planperioden 2020-2022. I planeringsdirektivet anges också vilka drifts- 
och investeringsramar som nämnderna ska utgå från i sin beredning av underlag för 
övergripande plan med budget.

Ett gemensamt förslag till Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 har 
utarbetats av Socialdemokraterna och Moderaterna.

För beredning av övergripande plan med budget 2020-2022 ges nämnderna och 
bolagen i uppdrag att inkomma med underlag till kommunstyrelsen enligt anvisningar i 
planeringsdirektivet senast den 31 augusti 2019. Övergripande plan med budget 2020-
2022 behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober och beslutas 
därefter av kommunfullmäktige den 18 november 2019. Nämndernas planer med 
budget ska sedan fastställas i december 2019.

Ärendets handlingar
 Förslag till planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-2022

Göran Dahlström (S) Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Akten
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Inledning 
Planeringsdirektivet innehåller anvisningar till nämnder och bolag för 

planeringsarbetet inför planperioden 2020-2022. I planeringsdirektivet 

anges också vilka drifts- och investeringsramar som nämnderna ska utgå 

från i sin beredning av underlag för övergripande plan med budget. 

Planeringsprocessen inför planperioden 2020-2022 

Kommunens styrsystem utgör ett ramverk för kommunens planerings- och uppföljningsarbete 

och beskriver processer och verktyg för styrningen. Styrsystemet innefattar hela kommun-

koncernen, det vill säga både nämnder och styrelser i kommunens bolag och kommunal-

förbund. Styrsystemet för Katrineholms kommun infördes 2010 och reviderades i början av 

2014. Det beskrivs mer utförligt i ”Styrsystemet i Katrineholms kommun” (Kommunstyrelsens 

handling nr 8/2014, kommunfullmäktige 2014-02-24, § 21). 

Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den 

kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för 

planeringen för alla år under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under 

våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Planeringsdirektivet innehåller 

dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar till nämnder och 

bolag för det fortsatta planeringarbetet. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar 

nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget.  

Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget som 

behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs i kommunfullmäktige i november. I den 

övergripande planen med budget fastställs mål och uppdrag samt ekonomiska ramar för 

nämnder, bolag och kommunalförbund för det kommande året, med en plan för de två följande 

åren. Även den ekonomiska ersättningen avseende kommunens verksamhetsfastigheter fast-

ställs i samband med budgeten. Kommunfullmäktige kan också ge särskilda uppdrag i samband 

med övergripande plan med budget. 

Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska 

nämnder och bolag fastställa nämndens/bolagets plan med budget. Detta ska ske innan 

planeringsåret påbörjas. 

Tidsplan för planeringsarbetet inför planperioden 2020-2022 

24 april: Kommunstyrelsen beslutar om planeringsdirektiv för 2020-2022. 

Maj-juni: Ekonomi- och upphandlingsavdelningen tar fram anvisningar för hur 

nämndernas/bolagens underlag för övergripande plan med budget ska redovisas och genomför 

planeringsdialoger med samtliga förvaltningar och bolag. 

31 augusti: Nämnderna lämnar underlag till kommunstyrelsen för beredning av övergripande 

plan med budget 2020-2022. 

25 september: Tjänstemannaunderlag för övergripande plan med budget 2020-2022 skickas ut 

till kommunstyrelsen. 

30 oktober: Kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med budget 2020-2022. 

18 november: Kommunfullmäktige beslutar om övergripande plan med budget 2020-2022. 

December: Planerna för nämnder och bolag ska fastställas innan planeringsåret påbörjas.  
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Katrineholm igår, idag och 
imorgon 
Årsredovisning 2018 – resultat och utmaningar framåt 

Årsredovisningen för 2018 fastställdes av kommunfullmäktige den 15 april. Den uppföljning av 

resursanvändning, verksamhet och resultat som görs i årsredovisningen är en viktig utgångs-

punkt för planeringen inför kommande år.  

Årsredovisningen visar på en god måluppfyllelse i de kommunala verksamheterna, med en 

fortsatt god tillväxt med fler invånare, bostadsbyggande och ett växande näringsliv. Samtidigt 

ökar kostnaderna för verksamheterna mer än intäkterna. Framförallt var det de ökande 

kostnaderna inom socialnämnden samt vård och omsorgsnämnden som påverkade 

kommunens resultat.  

Åtgärder har vidtagits, men 2019-års första prognos visade att dessa inte räcker för att nå ett 

resultat i balans med budget. För att kommunens ska visa på ett positivt resultat 2019 har 

kommunstyrelsen uppmanat övriga nämnder att vidta åtgärder om totalt 20 mnkr (KS/2019: 

117-040). Kostnadsminskningar som är en förutsättning för ett positivt resultat 2019, men som 

också ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna i detta tjänstemannaunderlag. 

Ekonomin påverkas samtidigt av statsbidrag och statliga myndigheters uppdrag, som till 

exempel Arbetsförmedlingen. Osäkerhet kring förändringar av dessa förutsättningar påverkar 

kommunens möjligheter till långsiktig planering. 

Ekonomi, eller finansieringen av välfärden, är en av 

två stora utmaningarna som kommunen står inför. 

Den andra är kompetensförsörjningen. Fler invånare 

innebär en växande kommunal verksamhet och en 

ökad efterfrågan på arbetskraft. Prognoserna för 

den demografiska utvecklingen i Katrineholm fram 

till 2025 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 möta utmaningarna behöver Katrineholms kommun: 

 Stärka ekonomin genom att minska kostnadsökningarna och prioritera behov av 

investeringar. Detta är en förutsättning för att kunna bygga ut välfärden och klara 

kommande investeringsbehov i takt med den demografiska utvecklingen. 

 Stärka kommunens lokalplanering, samordning och samarbete med KFAB för att möta och 

mota behovet av nya verksamhetslokaler. 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. 

 Hålla i tillväxten, där bostadsförsörjning med tillgång till bostäder i attraktiva och trygga 

boendemiljöer har stor betydelse. För att möta efterfrågan på mark för bostäder och 

företagsetableringar krävs tillgång till planlagd och tillgänglig mark. Centralt är också en 

snabb, professionell och effektiv hantering av detaljplaner och bygglov. 
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 Minska arbetslösheten. Tillgång till arbetskraft är grundläggande för både näringsliv och 

den kommunala organisationen. Fler arbetstillfällen bidrar till kommunens attraktionskraft 

och ökat skatteunderlag. Möjligheter till pendling är också av stor betydelse. 

Arbetslösheten är fortsatt hög och därmed finns en outnyttjad arbetskraftsreserv. 

Kompetenshöjning och andra arbetsförberedande insatser behöver utvecklas för att få in 

fler på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Ett ökat samarbete mellan socialnämn-

den, Viadidakt samt Arbetsförmedlingen är grundläggande för att nå framgång i det 

arbetet. Samverkan med näringslivet kring kartläggning av kompetensbehov på kort och 

lång sikt, är en möjlighet för att öka kunskapen om behov av komptenser.  

 Förbättra skolresultaten i alla åldrar och för både flickor och pojkar. Kvalitetsarbetet inom 

förskolor och skolor har utvecklats under senare år och behöver fortsätta för en positiv 

utveckling när det gäller resultat i grundskolan och gymnasieskolan. Fler behöver också ta 

steget vidare till högre utbildning. 

 Arbeta med strategisk kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket. Detta har stor 

betydelse för att klara kommunens personalförsörjning och rekryteringsbehov framöver. 

För att klara kompetensförsörjningen behöver fler arbeta mer tid, samtidigt som 

arbetslivet behöver förlängas. Heltidsanställningar är en viktig del i attraktionskraften, men 

också en hälsofrämjande arbetsplats med höga frisktal. För att öka attraktionskraften vid 

rekrytering och för att behålla medarbetare behöver arbetet med introduktion, 

lönestrategier, medarbetarskapet och möjligheter till utveckling intensifieras. 

 Effektivisera processer och administration i kommunen, bland annat genom ökad 

digitalisering, för att förbättra tillgänglighet, samordning, service, tjänstekvalitet och 

resursanvändning. 

 Bibehålla, bredda och fördjupa samverkan med föreningslivet för ett rikt kultur- och 

fritidsliv. Kultur- och fritidslivet har stor betydelse för folkhälsan, för identitet och 

sammanhållning bland katrineholmare och för att ge barn och unga goda förutsättningar 

och en bra start i livet. Det är också en viktig del av kommunens varumärke. 

En stark ekonomi är grundläggande för kommunens möjligheter att möta nuvarande och 

framtida utmaningar. 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. 

Samhällsekonomiska förutsättningar 

Svensk ekonomi har de senaste åren varit inne i en högkonjunktur, men från 2019 ses en 

konjunkturavmattning. SKL räknar med att BNP-tillväxten kommer att dämpas från att de 

senaste fem åren legat på 2,8 procent till att hamna på 1,1 procent 2019, 1,3 procent 2020 och 

1,6 procent 2021 och 2022. Detta beror bland annat på en försämrad prognos för den globala 

BNP-tillväxten vilken innebär en svagare ökning av svensk export. Det beror också på att 

bostadsbyggandet ser ut att minska i Sverige från att byggboomen gett extra skjuts till tillväxten 

med omkring 0,5 procentenheter årligen de senaste fem åren. Utvecklingen för konsumtionen  

i hushålls- och offentlig sektor blir mer stabil och blir därmed en motkraft till försvagningarna 

som exporten och investeringarna visar. 

Konjunkturavmattningen innebär en svagare utveckling av den svenska arbetsmarknaden med 

minskad sysselsättning, stigande arbetslöshet och färre antal arbetade timmar som följd. SKL 

räknar med att detta kommer att börja synas 2020. Trots en längre period med stark konjunktur 

har både utvecklingen av löneökningstakten och konsumentprisindex varit relativt låga. Trots ett 

alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antar SKL i sina prognoser att löneutvecklingstakten 

kommer att fortsätta stiga kommande år. För att Riksbankens inflationsmål om två procent 

kommer att nås de närmsta åren, räknar SKL med att Riksbanken fortsätter att höja reporäntan. 

Högre räntor trycker därmed upp KPI-inflationen kommande år.   
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Färre antal arbetade timmar innebär en lägre skatteunderlagsprognos, som endast till viss del 

motverkas av att löneökningarna blir större. Följden blir att skatteunderlaget både 2019 och 

2020 ökar i en lägre takt än vad de gjort sedan 2010. Den demografiska utvecklingen innebär 

också att konkurrensen om arbetskraften ökar, vilket kan komma att driva på löneutvecklingen 

och därmed kostnadsutvecklingen i kommunen.  

Regeringens vårproposition presenteras den 10 april. Nästa skatteunderlagsprognos från SKL 

presenteras 2 maj.  

Kommande förändringar i kostnadsutjämningssystemet 

Kostnadsutjämningsutredningen lämnade den 1 oktober 2018 sitt slutbetänkande, ”Lite mer 

lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting”, till regeringen. 

Den senaste översynen av utjämningssystemet slutfördes år 2011 och byggde huvudsakligen på 

analyser utifrån 2009 års situation. Sedan dess har utmaningarna blivit allt mer konkreta. Bland 

annat det ökade flyktingmottagandet, de demografiska förändringarna med allt fler yngre och 

äldre, bristen på arbetskraft samt investeringsbehov i till exempel skolor, förskolor och särskilda 

boenden. 

Kostnadsutjämningssystemen syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar. Detta oavsett strukturella förhållanden som befolkningens 

sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna. Betänkandet konstaterar att dagens 

kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men att ett mer fokus behöver ges åt 

socioekonomi och glesbygdens villkor. En helt ny kompensation för kommunal vuxenutbildning, 

inklusive SFI föreslås, då de stora skillnaderna i flyktingmottande ställer olika krav på 

verksamheternas omfattning. Vidare föreslås att ersättningar till bland annat glesbygd och delar 

av landet med befolkningsförändringar höjs.  

Sammantaget innebär förslaget att systemets omfördelning ökar med 2 miljarder kronor och  

att det träder i kraft 2020 eller 2021. Förslagen om ett nytt kostnadsutjämningssystem leder till 

betydande förändringar för olika kommuner och landsting. För Katrineholms kommun skulle 

förslaget innebära en förstärkning med 550 kronor per invånare. Eftersom det fortfarande 

endast är ett förslag har förändringarna inte beaktats i planeringsdirektivet. 

Slutbetänkandet är för närvarande ute på remiss hos kommuner och landsting.  

Fonderade medel 

Kommunen har tre olika sorters fonderade medel; resultatutjämningsreserv (RUR), medel i 

integrationsfond samt medel från tidigare års resultat som öron-märkts för framtida särskilda 

satsningar, så kallade tillväxtfrämjande medel.  

Fonderade medel 2018-03-31 

Belopp 

(mnkr) 

RUR  17,0 

Integrationsfonden 45,8 

varav beslut i budget 2019 12,5 

Tillväxtfrämjande medel 35,3 

TOTALT 98,2 

Kvar att besluta om 85,7 
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Dessa medel kan användas för tillfälliga satsningar, utifrån följande förutsättningar: 

Resultatutjämningsreserv RUR 

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av 

ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Reserven kan användas i balanskravs-

utredningen för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige i Katrine-

holm beslutade i maj 2013 om att anta riktlinjer för resultatutjämningsreserven (RUR) samt att 

göra en avsättning till RUR om 17 mnkr. 

Integrationsfond 

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 kan användas för 

utvecklande insatser för förbättrad integration. Såväl berörda nämnder som kommunstyrelsen 

kan initiera projekt. Kommunstyrelsen fattar beslut om beviljande av medel ur integrations-

fonden.  

Tillväxtbefrämjade medel 

I samband med årsredovisningarna för 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015 har kommunen 

öronmärkt medel av resultatet för särskilda framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar 

och tillväxtprojekt. Dessa medel ka användas för det ändamål som beskrevs i samband med 

avsättningen, det vill säga vad de öronmärktes för. 
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Ekonomiska ramar 
I planeringsdirektivet redovisas en preliminär övergripande driftbudget för 2020 med plan  

2021-2022. Utgångspunkten i planeringsdirektivet är att osäkerheten är fortsatt stor när det 

gäller tilldelning av statliga medel till kommunerna framöver. Det pågår också ett arbete inom 

nämnderna för att komma i ekonomisk balans. Mot bakgrund av detta görs för närvarande inga 

ekonomiska satsningar i planeringsdirektivet, med undantag för en tillfällig ramförstärkning för 

socialnämnden. Ett fortsatt utvecklingsarbete inom samtliga verksamheter är nödvändigt 

genom digitalisering, automatisering och andra innovationer. Detta utvecklingsarbete ska 

genomföras inom ram.  

Driftsbudgeten redovisas i bilaga 1 med förklaringar till de ändringar som skett i nämndernas 

ramar sedan fullmäktigebehandlingen i november 2018. Utgångspunkten för denna driftbudget 

är flerårsplanen 2020-2021 som fastställdes av kommunfullmäktige i november 2018.  

I 2019 års budget fick fyra nämnder tillfälliga ramförstärkningar. Dessa har justerats bort i 

underlaget. Totalt handlar det om 25,2 mnkr med följande fördelning; 18,0 mnkr vård- och 

omsorgsnämnden, 3,0 mnkr socialnämnden, 4,0 mnkr viadidaktnämnden och 0,2 mnkr 

kommunstyrelsen. 

I mars 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om besparingar om 20 mnkr år 2019. Denna 

besparing gäller även för 2020 enligt samma fördelning mellan nämnderna som 2019 och har 

lagts in i driftsbudgeten i planeringsdirektivet. 

I driftsbudgeten finns även ett effektiviseringskrav på KFAB gällande verksamhetslokaler om 

3 mnkr från och med 2020. 

Skatteintäkter och utjämning 

Vid beräkning av skatteintäkter och utjämning är utgångspunkten i planeringsdirektivet att 

kommunen kommer ha 34 700 invånare per 1 november 2019 och att befolkningsökningen 

sedan kommer fortsätta i samma takt under återstoden av planperioden, vilket innebär 34 975 

invånare 1 november 2020 och 35 250 invånare 1 november 2021. 

Kompensation för kostnadsökningar 

Demografi 

Kommunen har sedan 2009 använt sig av en resursfördelningsmodell som ska ta hänsyn till 

volymförändringar inom förskola, grundskola, gymnasieskola samt äldreomsorg. Modellen 

bygger på en beräknad kostnad per individ i de olika verksamheterna och ska hantera 

volymförändringar mellan åren. Modellen utgår ifrån att den beslutade ram som gäller för 

innevarande år är korrekt.  

Den nu gällande resursfördelningsmodellen mellan kommunfullmäktige och bildnings-

nämnden bygger på samma princip som används gentemot de fristående verksamheterna.  

Det totala bidraget per barn/elev inom förskolan och grundskolan har delats upp i en grunddel, 

ett tilläggsbidrag som efter bedömning av elevhälsan fördelas till barn i behov av särskilt stöd 

samt en del för modersmålsundervisning. Gällande bidraget inom gymnasieskolan används ett 

viktat snittpris mellan kommunens gymnasieprogram och köpta platser.  

Vid beräkning av resurser för äldreomsorgen används de nya gällande prislapparna i den 

uppdaterade kostnadsutjämningsmodellen.  
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Effekten av resursfördelningsmodellen för 2020 uppgår till 13,4 mnkr för bildningsnämnden och 

3,4 mnkr för vård- och omsorgsnämnden och är fördelade i nämndernas ramar. Beräkningen 

baseras på 2019 års befolkningsprognos från mars 2019.  

Kategori 

Budget 

2019 

Prognos 

2020 

Effekt 

(tkr) 

Prognos 

2021 

Prognos 

2022 

Förskola inkl. pedagogisk omsorg 1 965 1 950 -1 500 1 962 1 964 

Förskoleklass 424 439 867 445 462 

Grundskola 1-6 2 386 2 442 3 950 2 523 2 611 

Grundskola 7-9 1 228 1 279 3 899 1 276 1 290 

Grundskola 4 038 4 160 8 716 4 244 4 363 

Gymnasieskola* 1 294 1 275 6 215 1 296 1 291 

Skola 7 297 7 385 13 431 7 502 7 618 

65-79 år 5 848 5 908 1 204 5 991 5 999 

80-89 år 1 723 1 705 -2 137 1 756 1 826 

90-w år 420 434 4 348 422 411 

Äldreomsorg 7 991 8 047 3 416 8 169 8 236 

TOTALT 15 288 15 432 16 846 15 671 15 854 

Tillfällig ramförstärkning 

I planeringsdirektivet har socialnämnden getts en tillfällig ramförstärkning om 10 mnkr 2020. 

En eventuell ramförstärkning för viadidaktnämnden för medfinansiering av yrkesvux kommer 

att övervägas under beredningen av övergripande plan med budget. 

Personal 

I planeringsdirektivets driftsbudget finns medel avsatta för löneökningar på 2,3 procent för 

2020, 2,4 procent 2021 och 2,5 procent 2022. Beräkningarna utgår från en löneökning om 

2,0 procent för 2019.  

Lokaler 

Lokalkostnadsökningar som är hänförliga till investeringar i KFAB:s och KIAB:s lokaler och är 

beslutade under 2018 och för 2019 är inräknade i driftsbudgeten. För lokalkostnadsökningar för 

lokaler som inte ägs av KFAB och KIAB finns inga medel avsatta i driftsbudgeten. 

Övriga pris- och kostnadsförändringar 

I driftsbudgeten finns inga övriga medel avsatta till generella pris- eller kostnadsökningar.  
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Underlag från nämnder och 
bolag 
För beredningen av övergripande plan med budget 2020-2022 ges nämnder och bolag i 

beredningsuppdrag att senast den 31 augusti inkomma med följande underlag till 

kommunstyrelsen: 

Översyn av fördelning av resultatmål samt indikatorer 

I kommunplan 2019-2022 som fastställdes av kommunfullmäktige i januari 2019 anges 

övergripande mål och resultatmål för mandatperioden för kommunkoncernen som helhet.  

I kommunplanen pekas inte ut vilka nämnder/bolag som ansvarar för respektive mål. Detta görs 

normalt i kommunens övergripande plan med budget och ses över årligen. För 2019 har 

nämnderna själva angett vilka resultatmål i kommunplanen som nämnden arbetar mot,  

i nämndens plan med budget för 2019 som fastställts i början av året. I sitt underlag för 

övergripande plan med budget ges nämnder och bolag möjlighet att föreslå justeringar 

avseende vilka av resultatmålen i kommunplanen som ska vara styrande för nämnden/bolaget. 

Grundprincipen bör dock vara att fördelningen av resultatmålen ska ligga fast under hela 

mandatperioden.  

Som grund för att kunna följa upp resultatmålen i kommande delårsrapporter och 

årsredovisningar kommer kommunstyrelsen under våren 2019 fastställa indikatorer kopplade 

till varje resultatmål i kommunplanen. Syftet med indikatorerna är att ge vägledning vid 

bedömning av om resultatmålen uppnåtts eller ej. I sitt underlag för övergripande plan med 

budget ges nämnder och bolag möjlighet att föreslå justeringar avseende indikatorerna. 

Grundprincipen bör vara att indikatorerna ska ligga fast under hela mandatperioden.  

En årlig översyn bör dock göras med avseende på mätbarhet m.m.  

Investerings- och exploateringsbehov 

I planeringsdirektivet har majoriteten inte tagit ställning till innehållet i investeringsbudgeten för 

kommande år.   

Nämnderna ska sitt underlag för övergripande plan med budget ge förslag på prioriterade 

investerings- och exploateringsbehov utifrån sex kategorier (se nedan). Nämnderna ska utgå 

ifrån den gällande flerårsplanen, som innehåller förslag från tidigare års budgetprocess på 

investeringar för perioden 2020-2021. Flerårsplanen finns i bilaga 2.  

Det är investeringarnas nettoeffekt som är utgångspunkten i prioriteringsarbetet. 

Avskrivningarna under planperioden ska inte uppta mer än tre procent av driftbudgeten.  

Det innebär för perioden 2020-2022 att avskrivningarna i genomsnitt inte ska uppgå till mer än 

69,8 mnkr per år, vilket motsvarar en total investeringsbudget (exklusive exploateringar) strax 

under 70 mnkr. Effekter av de investeringar som presenterades i flerårsplanen 2020-2022 ryms 

inte inom detta utrymme. 

Nytt för i år är att nämnden för varje investering också ska redovisa hur investeringen kommer 

att påverka den egna nämndens eller andra nämnders driftskostnader, (ökade såväl som 

minskade driftskostnader).  

Nämnden ska också ange vilket övergripande mål i kommunplanen som investeringen/ 

exploateringen kan hänföras till. 
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Kategorier 

1. Investeringar påkallade av skyldigheter och ålägganden 

Exempelvis ingår här tvingande myndighetsinvesteringar eller investeringar som av andra 

(säkerhets) skäl måste prioriteras, som exempelvis brandskydd, larm och liknande. 

2. Investeringsbehov hos annan part  

Exempelvis hos KFAB för verksamhetens behov. Det innebär att investeringen inte aktiveras i 

kommunens balansräkning utan istället genererar en hyreskostnad för verksamheten, vilket 

måste ingå i kostnadsanalysen. 

3. Rationaliseringsinvesteringar 

Investeringar där investeringen kan ”hämtas hem”, en så kallad payoff-effekt, som ska vara 

högst tre år. Redovisningskravet för sådan investering är att den ska åtföljas av en ekonomisk 

kalkyl som tydligt visar de ekonomiska konsekvenserna. Medlen fördelas efter beslut i 

Kommunstyrelsen i varje enskilt fall. 

4. Övriga investeringar inklusive produktionsinvesteringar 

Här avses investeringar för verksamhetens behov, som inventarier och utrustning i 

verksamheten. Behov av IT-investeringar ingår i denna kategori och budgeteras i samråd med 

IT-kontoret. 

5. Investeringar i skattefinansierad infrastruktur  

Här ingår kommunala strategiska investeringar i gata och park/natur samt statliga regionala 

satsningar som i vissa fall kan behöva kompletteras med kommunala medel i angränsningen.  

6. Exploatering/utvecklingsinvesteringar 

Exploateringsverksamheten har till syfte att främja utveckling och tillväxt i regionen och 

kategorin avser investeringar i exploateringsområden. Dessa är i princip självfinansierade över 

tiden och har främst en likvidmässig påverkan i samband med utgiftsfinansieringen. 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med berörda förvaltningar sammanställt en 

anvisning kring exploateringsprocessen vilket ska vara styrande för hanteringen. 

Revidering av taxor och avgifter 

Nämnderna ska se över om det behöver göras justeringar av avgifter och taxor inom nämndens 

verksamhetsområde.  

Särskilda beredningsuppdrag 

Underlag för handlingsplan för jämställdhet 

Inför 2020 ska den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet revideras. 

Handlingsplanen togs fram med anledning av att Katrineholms kommun undertecknade  

CEMR-deklarationen. Revideringen ska göras med utgångspunkt från kommunplan 2019-2022 

och som ett led i kommunens ordinarie planeringsprocess, utifrån kommunens arbete med 

jämställdhetsintegrerad styrning. Samtliga nämnder ges därför i beredningsuppdrag att: 

1. lämna förslag till vilka artiklar i CEMR-deklarationen som ska vara prioriterade under 

perioden 2020-2023, 

2. redovisa förslag till prioriterade åtgärder under 2020 med koppling till resp. artikel 

Plan för arbete med jämförelser och goda exempel 

Som ett led i att stärka kommunens arbete kring effektivisering och ökad måluppfyllelse är det 

viktigt att på ett systematiskt sätt jämföra verksamheternas resultat och kostnader med andra 

kommuner och ta del och lära av mer framgångsrika kommuners erfarenheter och arbetssätt. 
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Samtliga nämnder ges i beredningsuppdrag att ta fram en kortfattad plan för arbetet kring 

jämförelser och lärande av goda exempel. I planen ska nämnden: 

1. Prioritera vilket eller vilka av nämndens verksamhetsområden som arbetet ska fokusera 

på under nästkommande år 

2. Ange några kommuner med liknande socioekonomiska förutsättningar som har bättre 

resultat/lägre kostnader än Katrineholms kommun inom det aktuella verksamhetsområdet 

3. Kortfattat beskriva hur arbetet för att dra nytta av dessa kommuners erfarenheter 

kommer läggas upp 

Behov av nya upphandlingar 

Katrineholms kommun har sedan januari 2015 ett upphandlingssamarbete med Telge Inköp. 

Kommunens samtliga upphandlingar utförs av Telge Inköp. Det är därmed viktigt att fortsätta 

att i god tid planera för nya upphandlingar. För att utveckla den interna anskaffningsprocessen 

och för att kunna förse Telge inköp med underlag för planering till nästkommande års 

upphandlingar, ska nämnderna redovisa behov av nya upphandlingar inom sina 

verksamhetsområden.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Övergripande driftsbudget 2020 med plan 2021-2022 

 

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget  Plan Plan  

Nämnd/styrelse 2019 2020 2021 2022 

Övergripande politisk ledning -12 271 -11 221 -11 221 -11 221 

Bildningsnämnden -838 787 -838 768 -847 597 -855 736 

Kommunstyrelsen  -181 982 -181 028 -181 832 -181 832 

varav Kommuncentrala -11 600 -11 610 -11 610 -11 610 

varav Kommunledningsförvaltningen samt 

Näringsliv -109 373 -107 848 -108 652 -108 652 

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -58 009 -58 570 -58 570 -58 570 

varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 

Kulturnämnden -37 638 -36 830 -36 830 -36 830 

Bygg- och miljönämnden -529 -529 -529 -529 

Service- och tekniknämnden -102 772 -101 838 -101 838 -101 838 

Socialnämnden -180 468 -187 501 -177 501 -177 501 

Viadidaktnämnden  -62 543 -59 601 -59 601 -59 601 

Vård- och omsorgsnämnden -711 875 -699 838 -703 830 -708 883 

Räddningstjänsten VSR -32 020 -32 810 -32 810 -32 810 

Kompensation för ökade löner 0 0 -32 897 -69 932 

Summa nämnder -2 160 885 -2 149 964 -2 186 486 -2 236 713 

Ökade kostnader lokaler -23 070 -40 923 -76 669 -106 450 

Löneuppräkning 0 -32 897 -37 035 -39 511 

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 -615 -1 072 -1 529 

PO-påslag och semesterlöneskuld 91 245 93 153 95 377 97 654 

Pensioner -118 500 -121 100 -122 200 -131 000 

Intäkter Viadidakt-Vingåker  12 538 12 565 12 565 12 565 

Kapitalkostnadsintäkter  67 712 71 586 71 586 71 586 

Avskrivningar  -67 825 -78 833 -75 280 -80 677 

Skatteintäkter 1 507 147 1 544 101 1 601 696 1 663 282 

Kommunalekonomisk utjämning 615 405 647 797 664 346 673 307 

Kommunal fastighetsavgift 63 790 65 632 65 632 65 632 

Finansiering, utdelningar m.m. 11 236 13 786 13 436 13 436 

Statsbidrag flyktingkvot 18 075 9 931 0 0 

Statsbidrag för att minska segregation 5 000 0 0 0 

Summa finansiering 2 182 754 2 184 184 2 212 383 2 238 295 

TOTALT  21 869 34 220 25 897 1 583 

Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,00% 1,51% 1,11% 0,07% 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 863 22 675 23 317 24 022 
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Utgångspunkten är den beslutade ramen enligt övergripande plan med budget 2019-2021 

KF 2018-11-19 §147   

    

Övergripande politisk ledning 2019 -12 271 

Tekniska justeringar 

 Kapitaltjänstkostnader 2018 -8 

EU-val 2019 858 

Utbildning nya förtroendevalda 2019 200 

Justeringar under den politiska beredningen   

    

Aktuell ram 2020 -11 221 

  varav Kommunfullmäktige -4 720 

  varav Revision -1 294 

  varav Överförmyndaren -5 142 

  varav Valnämnden -65 

    

Bildningsnämnden 2019 -838 787 

Tekniska justeringar   

Effekter resursfördelningsmodell 2020 -13 431 

Kapitaltjänstkostnader 2018 183 

Hyreskompensation 2019, flytt STF-BIF -102 

Lönekompensation 2019, flytt STF -BIF -731 

Justeringar under den politiska beredningen   

Åtgärder för ekonomi i balans 2019 (KS 2019-03-27)  14 100 

Aktuell ram 2020 -838 768 

    

Kommunstyrelsen 2019 -181 982 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning 2019, bussresor pensionärer sommar 200 

Justering mellankommunal utjämning -590 

Kapitaltjänstkostnader 2018 -1 856 

Bidrag Triangelgården 2019, engångsmedel 600 

Justeringar under den politiska beredningen   

Åtgärder för ekonomi i balans 2019 (KS 2019-03-27)  2 600 

Aktuell ram 2020 -181 028 

  varav Kommuncentrala -11 610 

  varav Kommunledningsförvaltning samt Näringsliv -107 848 

  varav Samhällsbyggnadsförvaltning -58 570 

  varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 

    

Kulturnämnden 2019 -37 638 

Tekniska justeringar   

Kapitaltjänstkostnader 2018 208 

Justeringar under den politiska beredningen   

Åtgärder för ekonomi i balans 2019 (KS 2019-03-27)  600 

Aktuell ram 2020 -36 830 
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Bygg- och miljönämnden 2019 -529 

Tekniska justeringar   

Justeringar under den politiska beredningen   

Aktuell ram 2020 -529 

    

Service- och tekniknämnden 2019 -102 772 

Tekniska justeringar   

Kapitaltjänstkostnader 2018 -1 931 

Hyreskompensation 2019, flytt STF-VOF 44 

Lönekompensation 2019, flytt STF -VOF 288 

Hyreskompensation 2019, flytt STF-BIF 102 

Lönekompensation 2019, flytt STF -BIF 731 

Justeringar under den politiska beredningen   

Åtgärder för ekonomi i balans 2019 (KS 2019-03-27)  1 700 

Aktuell ram 2020 -101 838 

    

Socialnämnden 2019 -180 468 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning 2019 3 000 

Kapitaltjänstkostnader 2018 -213 

Möbler och inventarier ny våning 80 

Arbetsmiljöåtgärder 100 

Justeringar under den politiska beredningen   

Tillfällig ramförstärkning 2020  -10 000 

Aktuell ram 2020 -187 501 

    

Viadidaktnämnden 2019 -62 543 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning medfinansiering yrkesvux 2019 2 000 

Justering tillfällig ramförstärkning resursförstärkning insatser egen försörjning 2 000 

Kapitaltjänstkostnader 2018 -42 

Justering yrkesvux Vingåker 500 

Feriearbete Katrineholm, tillskott 2020 -1 055 

Feriearbete Vingåker, tillskott 2020 -500 

Lönekompensation Katrineholm -759 

Lönekompensation Vingåker -202 

Justeringar under den politiska beredningen   

Åtgärder för ekonomi i balans 2019 (KS 2019-03-27)  1 000 

Aktuell ram 2020 -59 601 

    

Vård- och omsorgsnämnden 2019 -711 875 

Tekniska justeringar   

Justering tillfällig ramförstärkning 2019 18 000 

Resursfördelningsmodell justering tillfällig förstärkning 2019 -2 000 

Effekter resursfördelningsmodell 2020 -3 416 

Kapitaltjänstkostnader 2018 -215 
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Hyreskompensation 2019, flytt STF-VOF -44 

Lönekompensation 2019, flytt STF -VOF -288 

Justeringar under den politiska beredningen   

Aktuell ram 2020 -699 838 

    

Räddningstjänsten VSR 2019 -32 020 

Förändring VSR -790 

Tekniska justeringar 

 Justeringar under den politiska beredningen   

Aktuell ram 2020 -32 810 

    

FINANSIERING   

    

Ökade kostnader för lokaler -23 070 

Ökade kostnader för verksamhetslokaler -20 853 

Justeringar under den politiska beredningen   

Effektiviseringskrav KFAB 3 000 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 -40 923 

    

Löneuppräkning 0 

Antagande om löneökning 3,3% -45 446 

Justeringar under den politiska beredningen   

Uppdaterat antagande om löneökning till 2,3 % 12 549 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 -32 897 

    

Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 

Justering enligt plan 2019-2022 -615 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 -615 

    

Personalomkostnadspålägg och semesterlöneskuld 91 245 

Förändring PO och semesterlöneskuld 1 908 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 93 153 

    

Pensioner -118 500 

Effekt av uppdaterad prognos per 2019-12-31 -2 600 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 -121 100 

    

Intäkter Viadidakt Vingåker 12 538 

Uppdatering av underlaget 27 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 12 565 

    

Kapitalkostnadsintäkter 67 712 

Uppdatering av underlaget 3 874 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 71 586 
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Avskrivningar -67 825 

För att beräkna avskrivningar måste hänsyn tas till flera faktorer såsom:   

2018 års investeringar, vilka ännu inte är genomförda   

Investeringar som skett under tidigare år som kommer att vara avskrivna under 

2019-2021   

Planerade investeringar under 2019 -2022   

Förslaget bygger dessutom på att investeringarna fördelas utöver året och på 

det sättet sprids avskrivningskostnaderna.   

Tekniska justeringar   

Justering enligt underlag i plan 2019-2022 -11 008 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 -78 833 

    

Skatteintäkter och utjämning 2 186 342 

Effekt av uppdaterad skatteprognos. Skatteprognosen baseras på uppgifter från 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) februari 2019 och 34 700 invånare.  71 188 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 2 257 530 

    

Finansiering, utdelningar mm 11 236 

Denna post består av följande poster; ränteintäkter och räntekostnader, 

momsersättning för särskilda boenden, avkastningskrav KFAB, kostnader för 

aktivering av bidraget till Citybanan   

Tekniska justeringar   

Flytt budget mellankommunalutjämning skatteväxling (felbudgetering 2019) 590 

Justering mellankommunalutjämning pga skatteväxling, minskat belopp 2020 -240 

Justering belopp återsökning moms 1 500 

Justering belopp medfinansiering Citybanan 700 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 13 786 

    

Statsbidrag flyktingkvot 18 075 

Justering efter SKL prognos mars 2019 -8 144 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 9 931 

    

Statsbidrag för minskad segregation 5 000 

Justering enligt statsbudget -5 000 

Aktuellt budgeterat belopp 2020 0 

    

TOTALT 34 220 

    

God ekonomisk hushållning 22 675 

I beräkningarna är målet att ha ett resultat som är en procent av 

skatteintäkterna och statsbidrag.   
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Bilaga 2 Flerårsplan för investeringar enligt övergripande plan med 
budget 2019-2021 

 

Nämnd Kat Benämning 2020 2021 

KS/KLF 4 Utbyggnad trådlösa nätverk 1 500 1 500 

KS/KLF 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000 1 000 

 Summa kommunledningsförvaltningen 2 500 2 500 

KS/SBF 1 Tillgänglighetsåtgärder 100 100 

KS/SBF 4 Övriga investeringar 200 200 

KS/SBF 4 Focusområden miljömål 200 200 

KS/SBF 4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin 500 500 

KS/SBF 4 Elladdplatser på kommunala arbetsplatser 1 000 1 000 

KS/SBF 5 Lövåsen/Sandbäcken 500 500 

KS/SBF 5 Katrineholms Logistikcentrum 500 500 

KS/SBF 5 Nya informationsplatser/skyltar 250 250 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi 500 500 

KS/SBF 5 Aulaparken 500 1 000 

KS/SBF 5 Belysning i centrum, parker, ljus i staden 300 300 

KS/SBF 5 Bievägen, Norra stadsdelen 1 000 4 000 

KS/SBF 5 Cirkulationsplats Rv 52/Värmbolsvägen 4 000  

KS/SBF 5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen 500 500 

KS/SBF 5 Gator, övrigt 500 500 

KS/SBF 5 Nya Stråket 7 000 5 000 

KS/SBF 5 Hastighetssäkring övergångsställen 100 200 

KS/SBF 5 Infart Djulöområdet 1 000 1 000 

KS/SBF 5 Infart P-hus Norr 500 

 KS/SBF 5 Nollvisionsåtgärder 100 100 

KS/SBF 5 Ny park på Norr (Park 2030) 300 5 000 

KS/SBF 5 Stensättersgatan  500 

KS/SBF 5 Vasavägen 1 500  

KS/SBF 5 Värmbolsvägen - Dalvägen 2 000  

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen 700 700 

KS/SBF 5 Resecentrum  500 

KS/SBF 5 GC-väg Nävertorpsgatan 1 500 

 KS/SBF 5 GC-väg till Lokstallet  1 000 

KS/SBF 5 GC-väg Vingåkersvägen-Rönngatan  1 250 

KS/SBF 5 Kollektivtrafikåtgärder 500 500 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt GC-plan 250 500 

KS/SBF 5 Östermalmsgatan GC-väg 500 500 

KS/SBF 5 Åtgärder vid nya Järvenområdet 2 000 

 KS/SBF 5 Åtgärder enligt grönplan, nya träd i gatumiljö 

 

2 000 

KS/SBF 5 Aktivitetsparker i kransorterna 300 

 KS/SBF 5 Attraktiva gångstråk 500 500 

KS/SBF 5 Duvestrand, park och bad 500 3 000 

KS/SBF 5 Sportcentrum, åtgärder enl. Framtidsgruppen 4 000 4 000 

KS/SBF 5 Temaparker 

 

1 000 

KS/SBF 5 Åtgärder enligt Djulögruppen 500 500 

KS/SBF 5 Belysning cykelbana Forssjö 1 100   
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Nämnd Kat Benämning 2020 2021 

KS/SBF 4 Begravningsplats husdjur 380   

KS/SBF 6 Exploatering 18 000 20 000 

KS/SBF 6 Exploatering Finntorp/Knorran 20 000 10 000 

KS/SBF 6 Exploatering Lövåsen 10 000 10 000 

KS/SBF 6 Markreserv 30 000 30 000 

 summa exploatering 78 000 70 000 

 summa samhällsbyggnadsförvaltningen 113 780 107 800 

 Investeringsram kommunstyrelsen 116 280 110 300 

BIN 4 Förskola - inventarier och teknisk utrustning 1 200 1 200 

BIN 4 Grundskola - inventarier och teknisk utrustning 1 930 1 930 

BIN 4 Gymnasieskola - inventarier och teknisk utrustning 3 515 2 010 

BIN 4 Gemensamma verksamheter 430 430 

BIN 4 Förvaltningskontoret 50 50 

BIN 4 Bibas (barn i behov av särskilt stöd) 50 50 

BIN 4 Upprustning idrottshallar 300 300 

BIN 4 Oförutsedda investeringar och myndighetskrav 500 500 

BIN 4 Personalrum förskola/skola 500 500 

BIN 4 1:1 satsning år 1-9 9 000 9 000 

BIN 4 Inventarier ny skola 7-9   28 300 

BIN 4 Inventarier ny skola f-6   12 300 

 Investeringsram bildningsnämnden 17 475 56 570 

VIAN 4 Inventarier till lokaler 330 330 

 Investeringsram viadidaktnämnden 330 330 

KULN 4 Konstnärlig utsmyckning 500 500 

KULN 4 Konstinköp 300 300 

KULN 4 Inventarier 500 500 

KULN 4 Bibliotekshyllor 1 100 1 100 

KULN 4 Kompletteringar Black Box 700   

 Investeringsram kulturnämnden 3 100 2 400 

STN 4 Arbetsmiljöåtgärder 500 500 

STN 4 Oförutsedda investeringar 1 000 1 000 

STN 4 Rådmannen, processutrustning och inventarier 500   

STN 4 Storköksutrustning 1 000   

STN 4 Måltidsmiljö 600   

STN 4 Städmaskiner entreprenad 300 300 

STN 4 Städmaskiner mat och måltider 100 100 

STN 4 Fordon och maskiner 4 500 4 500 

STN 5 Upprustning grusbelagda gc-vägar 200 200 

STN 5 Broåtgärder 500 500 

STN 5 Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken 200 200 

STN 5 Beläggningsytor 7 000 7 000 

STN 4 Motionsspår 700 700 

STN 5 Belysning, LED-belysning och elarbeten 3 000 3 000 

STN 1 Rötskade- och elbesiktning  300 

STN 4 Friluftsbad 300 50 

STN 1 Upprustning lekplatser, parkutrustning 800 800 

STN 4 Automatbevattning park  200 
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Nämnd Kat Benämning 2020 2021 

STN 1 Växthuset, teknik och utrustning 450 450 

STN 4 Trädprojekt 300 300 

STN 4 Parker och grönytor 300   

STN 1 Skydd och säkerhet äventyrsbad 25 25 

STN 4 Sportutrustning Sportcentrum 500 500 

STN 4 Arbetsfordon och maskiner Sportcentrum 2 580 700 

STN 4 Tillgänglighet och information - digitalisering Sportcentrum 150 150 

STN 4 Nytt toppskikt friidrottsbanor 600   

 Investeringsram service- och tekniknämnden 26 105 21 475 

SOCN 4 Möbler och inventarier  100 100 

SOCN 4 Digitalisering - Utveckling/datorprogram 100 100 

SOCN 1 Arbetsmiljö SOCN 600 600 

 Investeringsram socialnämnden 800 800 

VON 1 Brandsäkerhet 800 800 

VON 1 Arbetsmiljöåtgärder 400 400 

VON 1 Person-/taklyftar, rullstolar 200 200 

VON 1 Arbetstekniska hjälpmedel 150 150 

VON 1 Diskdesinfektor, befintliga boenden 80 80 

VON 4 Inventarier nytt äldreboende Dufvegården 14 000  

VON 4 Lyftmotorer och laddare, Dufvegården 400  

VON 4 Spolos, Dufvegården 1 000  

VON 4 Diskdesinfektorer, Dufvegården 200  

VON 4 Sängar och madrasser 200 200 

VON 4 Ny teknik 400 400 

VON 4 Möbler, markiser till gemensamhetsutrymmen 500 500 

VON 4 Hjälpmedel 350 350 

 Investeringsram vård- och omsorgsnämnden 18 680 3 080 

      

   Summa total 182 770 194 955 

 Summa total exkl exploatering 104 770 124 955 
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Fastighetsinvesteringar 

Förv Objekt 2020 2021 

KFAB Fastighetsbevarande åtgärder i div 200 6 800 7 400 

KFAB Parkeringshus Norr 55 000   

KFAB Safirenhuset ventilation 11 000 11 000 

KFAB Totalt  72 800 18 400 

BIN Utemiljö förskolor/skolor 1 265 850 

BIN Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor  4 850 4 950 

BIN Ny högstadieskola Järven   230 500 

BIN Ny F-6 skola Norr   165 000 

BIN Om- och tillbyggnad på Sandbäcksskolan 60 000   

BIN Skogsborgsskolan. Ny idrottshall 30 000   

BIN Totalt  96 115 401 300 

FAST 

Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ 

myndighetskrav)  1 500 1 500 

FAST Allaktivitetsplaner på Sandbäcken och Norr 800   

FAST Totalt  1 500 1 500 

KULN   Ombyggnad och utemiljö i Lokstallet 4 038 2 500 

KULN  Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation av skolor och äldreboende    4 000 

KULN Totalt  4 038 6 500 

STN Ombyggnation och arbetsmiljö kök  1 700 500 

STN Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler 200 200 

STN Totalt  1 900 700 

VON Nytt äldreboende Dufvegården 265 000   

VON Kylanläggningar 2 500   

VON Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid boenden 1 050   

VON Totalt 268 550 0 

        

Myndighetskrav 2020 2021 

FAST Larm verksamhetslokaler 2 200 2 200 

BIN Ventilation skolor 500   

STN Fettavskiljare avlopp. 1 000 1 000 

Myndighetskrav totalt 3 700 3 200 

    Div 200 totalt 449 403 431 600 

    
Förv Objekt 2020 2021 

KULN Ny huvudentré till Kulturhuset Ängeln  2 500   

Div 100 totalt  2 500 0 

    Totalt div 200 + div 100 451 903 431 600 

Energibesparande åtgärder 

Förv Objekt 2020 2021 

FAST Miljö- och energibesparande åtgärder 2 000 2 000 

Summa resultat av energibesparingar 2 000 2 000 

Fastighetsinvesteringar KIAB 

Förv Objekt 2020 2021 

Totalt  0 0 
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Kommunens egna fastigheter 

Förv Objekt 2020 2021 

KFAB Gamla Vattentornet invändig trappa   500 

KFAB 

Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/ 

myndighetskrav)  150 150 

Division 600 totalt 150 650 

 

 

Bilaga 3 Resultaträkning 2018-2022 

 

  Utfall Budget Budget Plan Plan 

Belopp i tusentals kronor (tkr) 2018 2019 2020 2021 2022 

            

Verksamhetens intäkter 562 470 1 563 076 1 545 810 1 548 034 1 550 311 

Verksamhetens kostnader  -2 653 067 -3 670 960 -3 714 004 -3 791 968 -3 883 709 

Avskrivningar -56 036 -67 825 -78 833 -75 280 -80 677 

            

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 146 633 -2 175 709 -2 247 027 -2 319 213 -2 414 074 

            

Skatteintäkter 1 476 234 1 507 147 1 544 101 1 601 696 1 663 282 

Generella statsbidrag och utjämning 600 090 615 405 657 728 664 346 673 307 

Kommunal fastighetsavgift 62 341 63 790 65 632 65 632 65 632 

Finansiella intäkter 14 685 15 520 17 370 17 020 17 020 

Finansiella kostnader -5 004 -4 284 -3 584 -3 584 -3 584 

            

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 1 713 21 869 34 220 25 897 1 583 

            

Extraordinära intäkter/kostnader 0 0 0 0 0 

Periodiseringsfond och uppskjuten skatt 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 1 713 21 869 34 220 25 897 1 583 

            

            

MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 387 21 863 22 675 23 317 24 022 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-09 KS/2019:60 - 000 
Ekonomiavdelningen  

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Susanne Sandlund 

Kommunstyrelsen 

Yttrande remiss SOU 2018:74 Lite mer Lika
Förvaltningens förslag till beslut
Katrineholms kommun ställer sig positiva till de föreslagna förändringarna i 
kostnadsutjämningssystemet för kommuner. Uppdatering av beräkningsgrunder med 
tillägg av socioekonomiska variabler ger en tydligare bild av kostnadsskillnader mellan 
kommuner som en följd av skillnader i bland annat demografi, geografi och 
socioekonomi. 

Sammanfattning av ärendet
Kostnadsutjämningsutredningen lämnade den 1 oktober 2018 sitt slutbetänkande, ”Lite 
mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting” (SOU 
2018:74), till regeringen. Slutbetänkandet är nu ute på remiss hos kommuner och 
landsting och Katrineholms kommun har möjlighet att yttra sig över förslaget.

Enligt slutbetänkandet fyller kostnadsutjämningen sitt syfte, men ett tydligare fokus 
behöver ges åt socioekonomi och glesbygdens villkor. En helt ny kompensation för 
kommunal vuxenutbildning, inklusive svenska för invandrare (SFI) föreslås, då de 
stora skillnaderna i flyktingmottagande ställer olika krav på verksamheternas 
omfattning. Vidare föreslås att ersättningar till bland annat glesbygd och delar av 
landet med befolkningsförändringar höjs.

Sammantaget innebär förslaget att systemets omfördelning ökar med 2 miljarder 
kronor. Inom systemet sker större omfördelningar som innebär att 
kostnadsutjämningen förstärker nuvarande system med omfördelning från kommuner 
med i genomsnitt stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till 
kommuner med svag socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. Samtidigt 
får kommuner som tagit emot relativt flest flyktingar och nyanlända ett högre utfall 
med utredningens förslag.

För Katrineholms kommun skulle förslaget innebära en förstärkning med 550 kronor 
per invånare. 

Ärendets handlingar
 SOU 2018:74 Lite mer Lika. Översyn av kostandsutjämningen för kommuner och

landsting, 2019-02-08. Länk till SOU 2018:74
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-09 KS/2019:60 - 000 
Ekonomiavdelningen  
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Ärendebeskrivning
Bakgrund
Kostnadsutjämningen utgör en del av systemet för kommunalekonomisk utjämning 
och syftar till att garantera alla kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska 
förutsättningar. Med det avses kostnadsskillnader till följd av skillnader i bland annat 
demografi, geografi och socioekonomi, och exkluderar strukturella förhållanden som 
befolkningens sammansättning och möjlighet att ge välfärd till invånarna. 

Den senaste översynen av utjämningssystemet slutfördes år 2011 och byggde 
huvudsakligen på analyser utifrån 2009 års situation. Sedan dess har utmaningarna 
blivit allt mer konkreta som det ökade flyktingmottagandet, de demografiska 
förändringarna med allt fler yngre och äldre, bristen på arbetskraft samt 
investeringsbehov i till exempel skolor, förskolor och särskilda boenden.
I direktivet som gavs, vilket ligger till grund för SOU 2018:74, skulle överväganden 
ske om större samhällsförändringar, som påverkar kostnaderna för kommuner och 
landsting, i tillräcklig grad fångas upp av det nuvarande systemet. Det gavs samtidigt 
ett uppdrag om möjligheter till förenklingar i systemet.

Utredningen
Betänkandet konstaterar att dagens kostnadsutjämning i huvudsak fyller sitt syfte men 
att ett ökat fokus behövs avseende socioekonomi och glesbygdens villkor. En helt ny 
kompensation för kommunal vuxenutbildning, inklusive SFI föreslås, då de stora 
skillnaderna i flyktingmottagande, mellan kommuner, ställer olika krav på 
verksamheternas omfattning. Vidare föreslås att ersättningar till bland annat glesbygd 
och delar av landet med befolkningsförändringar höjs. 
Några större förändringar som föreslås:

1. Nuvarande variabler uppdateras med mer aktuell data.
2. Socioekonomiska variabler som baseras på hemförhållanden införs inom förskola. 

Ingen ytterligare kompensation till grundskolan för socioekonomi, då nytt riktat 
statsbidrag baseras på ett socioekonomiskt index. Justering av programvalsfaktor 
för gymnasieskolor som ger en tydligare socioekonomisk bild.

3. Ny delmodell avseende kommunal vuxenutbildning, inklusive SFI införs, utifrån 
att behoven speglar skillnader i socioekonomi och flyktingmottagande mellan 
kommuner.

4. För individ- och familjeomsorg föreslås en förändring av variabler så att 
utjämningen mer präglas av levnadsvillkor än variabeln hur den kommunala 
verksamheten är utformad. Syftet är att utformningen av kostnadsutjämningen inte 
ska påverka arbetet och verksamheten med att få ut människor i egen försörjning.

5. För glesbebyggelse aktualiseras och uppdateras underliggande beräkningar av 
ingående merkostnader. Därutöver tillförs en ny glesbygdsfaktor för förskola samt 
kompensation för hemtjänst i glesbygd.

6. Inom delområdet växande och minskade befolkning föreslår att 
merkostnadsersättningen för en minskande befolkning fördubblas och att en ny
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ersättning för minskande antal barn i förskolan (1-5 år). Samtidigt föreslås en 
uppräkning av kompensationsnivån, vilket samtliga kommuner får ta del av.

7. Löner som delmodell utgår och kopplas till respektive verksamhet (delmodell) som
lönekostnaden kommer från.

Sammantaget innebär förslaget att systemets omfördelning ökar med 2 miljarder 
kronor. Inom systemet sker större omfördelningar som innebär att 
kostnadsutjämningen förstärker omfördelningen från kommuner med i genomsnitt 
stark socioekonomi, tät bebyggelse och stor befolkning till kommuner med svag 
socioekonomi, gles bebyggelse och liten befolkning. Samtidigt får kommuner som 
tagit emot relativt flest flyktingar och nyanlända ett högre utfall med utredningens 
förslag.

För Katrineholms kommun skulle förslaget innebära en förstärkning med 550 kronor 
per invånare. 

Förvaltningens förslag till yttrande
Katrineholms kommun ställer sig positiva till de föreslagna förändringarna i 
kostnadsutjämningssystemet för kommuner. Uppdatering av beräkningsgrunder med 
tillägg av socioekonomiska variabler ger en tydligare bild av kostnadsskillnader mellan 
kommuner som en följd av skillnader i bland annat demografi, geografi och 
socioekonomi. 

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

Beslutet skickas till:
Finansdepartementet
Akt 
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Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Elvira Fritzell    
   
 Kommunstyrelsen 

 
 
Yttrande gällande granskning av hyresbidrag till 
föreningar  
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen lägger revisionsrapporten Granskning av hyresbidrag till föreningar 
till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av Katrineholms kommuns förtroendevalda revisorer granskat 
hyresbidrag till föreningar med avseende på intern kontroll utifrån följande 
revisionsfråga: 
 
- Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, vård - 

och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern kontroll gällande 
hantering av hyresbidrag till föreningar? 

 
PwC bedömer att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden,  
vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig 
intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar. Bedömningen grundar 
sig på iakttagelser som revisorerna gjort. 
 
I revisionsrapporten hanteras andra bidragstyper än de som revisionsfrågan gäller d.v.s. 
hyresbidrag till föreningar. Rekommendationerna besvaras utifrån revisionsfrågan 
gällande hyresbidrag.  
 
Ärendet har remitetterats till service-och tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden, 
socialnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsen. Svaren på rekommendationerna 
kan sammanfattas till följande: 
 
Nämnderna planerar att införa kontroller på bidragsgivning i sina internkontrollplaner 
avseende dokumentation, kontroll av ansökningarnas uppgifter, att utbetalning sker till 
rätt förening samt att återrapportering sker till respektive nämnd. 
 
Kulturnämnden uppger i sitt yttrande att när det gäller det bidrag till hyror som betalats 
ut till föreningar så har det tidigare legat under Särskilt kultur stöd och särredovisats 
som hyresbidrag. I och med att kulturnämnden beslutat om ett nytt regelverk för 
föreningsbidrag 2018-12-11 §41 så kommer Särskilt kultur stöd att tas bort och de 
hyresbidrag som kulturnämnden administrerar att ligga under projektbidrag. Syftet 
med detta är att få en bättre kontroll av hyresbidragen då dessa ska sökas från år till år 
samtidigt som kulturnämnden vill betona att alla hyresbidrag är att ses som ett projekt 
som har en bortre tidshorisont. 
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Kommunstyrelsen har endast hanterat ett fåtal hyresbidrag. Det har skett i enstaka 
speciella fall. Från och med 2019 hanterar kommunstyrelsen inga hyresbidrag till 
föreningar. Dessutom har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att 
revidera rutinerna för hantering av bidragsansökningar till kommunstyrelsen avseende 
föreningsstöd och evenemangsbidrag i samband med Övergripande plan med budget 
2019-2021. 
 
Ärendets handlingar 
• Revisionsrapport Granskning av hyresbidrag till föreningar, 2019-01-23 
• Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019-02-26, § 32  
• Socialnämndens protokoll 2019-02-20, § 27  
• Service- och tekniknämndens protokoll 2019-02-28, § 16  
• Kulturnämndens protokoll 2019-02-26, § 8 
  
Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av Katrineholms kommuns förtroendevalda revisorer granskat 
hyresbidrag till föreningar med avseende på intern kontroll utifrån följande 
revisionsfråga: 
 
- Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, vård - 

och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern kontroll gällande 
hantering av hyresbidrag till föreningar? 

 
PwC bedömer att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden,  
vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig 
intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar. Bedömningen grundar 
sig på iakttagelser som revisorerna gjort. Följande iakttagelser redovisas i 
revisionsrapporten. 
 
• Revisorerna bedömer att granskande nämnder, med undantag för 

kommunstyrelsen, har upprättat riktlinjer för bidragsgivning till föreningar. 
Däremot anser revisorerna att det inte finns dokumenterade rutiner för hantering av 
sökta bidrag. Det skiljer sig mellan nämnderna om det finns ett specifikt 
hyresbidrag. Det finns system för hantering av föreningsbidrag. Enbart 
kulturnämnden har inkluderat föreningsbidrag i sin internkontrollplan. 

• Revisorerna konstaterar att ansökta hyresbidrag i de flesta fall koordineras av 
service- och tekniknämndens föreningskonsulent. Den risk som uppstår gäller 
kommunstyrelsens oförutsedda bidrag. Detta då rutin för ansökan skiljer sig från 
övriga bidrag och att ingen strukturerad avstämning sker mellan 
föreningskonsulent och kommunstyrelsen. Det genomförs inte heller några 
kontroller av bidragsgivningen. 

• Genomförda stickprov visar att nämndernas riktlinjer för bidrag till övervägande 
del följs men att det sker avvikelser. Det saknas dokumenterade rutiner för 
hantering av hyresbidrag. Brister i handläggningen har noterats i de stickprov som 
tagits. 
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• Det sker viss kontroll av ansökningarnas uppgifter utifrån dialoger med 
föreningarna. Dessa dokumenteras inte. Vissa uppgifter kontrolleras via 
föreningsservice uthyrning av lokaler. Det genomförs inte heller några kontroller 
för att säkerställa att utbetalningar sker till rätt förening. 

• Återrapportering av beslutade föreningsbidrag sker till ansvarig nämnd då beslut 
fattats på delegation av föreningskonsulent. Viss återrapportering sker även via 
kommunens årsredovisning. 

• Det sker ingen strukturerad uppföljning eller utvärdering av hantering eller beslut 
om bidrag inom granskade nämnder med undantag för kulturnämnden. Enligt 
kulturnämndens internkontrollplan sker stickprov av föreningsbidrag. Det 
genomförs årliga dialoger med föreningarna inom de granskade nämnderna. Det är 
dock oklart med vilken regelbundenhet som uppföljning sker av bidrag från 
föregående år. 

 
PwC lämnar följande rekommendationer i revisionsrapporten: 
 

1. Att nämnderna inkluderar bidragsgivning som internkontrollområden i sina 
internkontrollplaner. 

2. Att kulturnämnden förtydligar i sin delegationsordning avseende vad 
delegationen avser. 

3. Att hanteringen av bidragsansökningarna ses över och dokumenteras. 
4. Att hantering av oförutsedda bidrag ses över jämfört med övriga nämnders 

hantering av föreningsbidrag. 
5. Att en rutin för kontroll av ansökningarnas uppgifter upprättas. 
6. Att kontroller för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening införs. 
7. Att en kommunövergripande rutin för återrapportering av bidrag till ansvarig 

nämnd upprättas. 
8. Att rutiner för uppföljning och utvärdering av bidragsgivning ses över samt att 

uppföljning och utvärdering dokumenteras. 
 
I revisionsrapporten hanteras andra bidragstyper än de som revisionsfrågan gäller dvs 
hyresbidrag till föreningar. Rekommendationerna besvaras utifrån revisionsfrågan 
gällande hyresbidrag. 
 
Ärendet har remiteratts till berörda nämnder och följande svar har inkommit: 
 
Service- och tekniknämnden: Service- och tekniknämnden har inga specifika 
hyresbidrag. Däremot kommer föreningsservice som handlägger service- och 
tekniknämndens föreningsbidrag att genomföra en processkartläggning. Dessutom 
kommer det i nämndens internkontrollplan läggas till ett kontrollområde avseende 
hantering av föreningsbidrag att läggas till. 
 
Vård-och omsorgsnämnden: med hänvisning till revisionsrapporten rekommendationer 
kommer deras riktlinje Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom vård- 
och omsorgsnämndens ansvarsområde förtydligas med en skrivelse om hur hantering 
och uppföljning av hyresbidrag till föreningar genomförs. Nämnden kommer även 
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lägga till ett kontrollområde för granskning av att ansökningar och utbetalningar kring 
hyresbidrag till föreningar följer gällande rutiner. 
 
Socialnämnden: Socialnämnden hanterar inte hyresbidrag till föreningar utan enbart 
verksamhetsbidrag. Vid den årliga revideringen av Internkontrollplanen kommer 
bidragsgivning som internkontrollområde att inkluderas. 
 
Kulturnämnden: När det gäller det bidrag till hyror som betalats ut till föreningar så 
har det tidigare legat under Särskilt kultur stöd och särredovisats som hyresbidrag. I 
och med att Kulturnämnden beslutat om ett nytt regelverk för föreningsbidrag 2018-
12-11 §41 så kommer Särskilt kultur stöd att tas bort och de hyresbidrag som 
Kulturnämnden administrerar att ligga under projektbidrag. Syftet med detta är att få 
en bättre kontroll av hyresbidragen då dessa ska sökas från år till år samtidigt som 
Kulturnämnden vill betona att alla hyresbidrag är att ses som ett projekt som har en 
bortre tidshorisont. För att råda bot på den kritik som riktas mot Kulturnämnden 
gällande kontakter med respektive bidragtagare kommer nämnden att under 2019 
anordna träffar med mottagare av hyresbidragen. Vidare kommer nämnden att i 
februari besluta om att uppföljningen av hyresbidragen tas upp i interkontrollplanen för 
2019. 
 
Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har endast hanterat ett fåtal hyresbidrag och det 
har skett i enstaka speciella fall. Från och med 2019 hanterar kommunstyrelsen inga 
hyresbidrag till föreningar. Dessutom har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i 
uppdrag att revidera rutinerna för hantering av bidragsansökningar till 
kommunstyrelsen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag i samband med 
Övergripande plan med budget 2019-2021.  
 
 
 
Elvira Fritzell 
Utredare  
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kulturnämnden  
Service- och tekniknämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Socialnämnden 
Revisorerna  
Akten  
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Sammanfattning  

PwC har på uppdrag av Katrineholm kommuns förtroendevalda revisorer granskat hyres-

bidrag till föreningar med avseende på intern kontroll utifrån följande revisionsfråga: 

Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, 
vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern kontroll 
gällande hantering av hyresbidrag till föreningar? 

Vi bedömer att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, 

vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräck-

lig intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar. Bedömningen 

grundar sig på iakttagelser som gjorts inom respektive kontrollmål vilka presente-

ras nedan. 

Kontrollmål Kommentar 

Vilka system och rutiner för in-

tern kontroll avseende hyresbi-

drag till föreningar har nämn-

den beslutat om? 

Delvis uppfyllt. Vi bedömer att granskade 

nämnder, med undantag för kommunstyrel-

sen, har upprättat riktlinjer för bidragsgivning 

till föreningar. Däremot finns inga dokumente-

rade rutiner för hantering av ansökta bidrag. 

Det skiljer sig mellan nämnderna om det finns 

ett specifikt hyresbidrag. Det finns system för 

hantering av föreningsbidrag. Enbart kultur-

nämnden har inkluderat föreningsbidrag i sin 

internkontrollplan.  

 

Koordineras utbetalningar av 
hyresbidrag inom kommunen så 
att föreningar inte kan söka från 
flera nämnder?  

 

Delvis uppfyllt. Vi bedömer att ansökta hy-

resbidrag i de flesta fall koordineras av service- 

och tekniknämndens föreningskonsulent. Den 

risk som framkommer gäller kommunstyrel-

sens oförutsedda bidrag. Detta då rutin för 

ansökan skiljer sig från övriga bidrag och att 

ingen strukturerad avstämning sker mellan 

föreningskonsulent och kommunstyrelsen.  

 

Vilka rutiner och kontroller finns 

för kommunstyrelsens oförut-

sedda bidrag? Omfattar dessa 

även hyresbidrag? 

Ej uppfyllt. Det finns inga dokumenterade 

rutiner för kommunstyrelsens oförutsedda 

bidrag. Det genomförs inte heller några kon-

troller av bidragsgivningen.  

 

Följs rutinerna av förvaltning-

en? 

Delvis uppfyllt. Genomförda stickprov visar 

att nämndernas riktlinjer för bidrag till över-
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vägande del följs men att det sker avvikelser. 

Det saknas dokumenterade rutiner för hante-

ring av hyresbidrag.  

 

Uppfyller ansökningarna regle-

mentets krav 

Ej uppfyllt. Stickprov avseende 14 hyresbi-

dragsansökningar visar att det skett misstag i 

handläggningen och att ansökningar inte upp-

fyller reglementets krav.  

 

Hur säkerställs att ansökning-

arnas uppgifter är korrekta? 

Delvis uppfyllt. Det sker viss kontroll av 

ansökningarnas uppgifter utifrån dialoger med 

föreningarna. Dessa dokumenteras dock inte. 

Vissa uppgifter kontrolleras via föreningsser-

vice uthyrning av lokaler.  

 

Finns kontroller som säkerställer 

att utbetalningarna sker till rätt 

förening och enligt nämndens 

beslut? 

 

Ej uppfyllt. Det genomförs inga kontroller för 

att säkerställa att utbetalningar sker till rätt 

förening inom de granskade nämnderna.  

Vilken återrapportering av bi-

drag får nämnden? Hur sker 

återrapporteringen i förening-

arnas verksamhetsberättelser? 

 

Delvis uppfyllt. Återrapportering av beslu-

tade föreningsbidrag sker till ansvarig nämnd 

då beslut fattats på delegation av förenings-

konsulent. Viss återrapportering sker även via 

kommunens årsredovisning.  

 

I vilken utsträckning sker upp-

följning och utvärdering av bi-

dragen? Görs fördjupade, stick-

provsvisa, uppföljningar? 

Ej uppfyllt. Det sker ingen strukturerad upp-

följning eller utvärdering av hantering eller 

beslut om bidrag inom granskade nämnder 

med undantag för kulturnämnden. Enligt kul-

turnämndens internkontrollplan sker stick-

prov av föreningsbidrag. Det genomförs årliga 

dialoger med föreningarna inom de granskade 

nämnderna. Det är dock oklart med vilken 

regelbundenhet som uppföljning sker av bi-

drag från föregående år.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Inom kultur- och fritidsområdet hanteras stora utbetalningar i form av bidrag till 
studieförbund och föreningar. Nivåerna skiljer sig åt i Sveriges kommuner och 
bygger på lokalt antagna riktlinjer. En tillförlitlig och säker hantering av dessa bi-
drag är viktig ur flera aspekter.  

Revisorerna i Katrineholms kommun har utifrån sin riskbedömning beslutat att en 
granskning avseende bidragsgivningen ska göras utifrån bedömningen tillräcklig 
intern kontroll.  

Granskade nämnder är kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och teknik-
nämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden.  

1.2. Revisionsfråga 
Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, 
vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern kontroll gäl-
lande hantering av hyresbidrag till föreningar? 

1.3. Kontrollmål 
● Vilka system och rutiner för intern kontroll avseende hyresbidrag till före-

ningar har nämnden beslutat om?  
● Koordineras utbetalningar av hyresbidrag inom kommunen så att förening-

ar inte kan sökas från flera nämnder? 

● Vilka rutiner och kontroller finns för kommunstyrelsens oförutsedda bi-
drag? Omfattar dessa även hyresbidrag? 

● Följs rutinerna av förvaltningen?  
● Uppfyller ansökningarna reglementets krav?  
● Hur säkerställs att ansökningarnas uppgifter är korrekta?  
● Finns kontroller som säkerställer att utbetalningarna sker till rätt förening 

och enligt nämndens beslut?  
● Vilken återrapportering av bidrag får nämnden? Hur sker återrapportering-

en i föreningarnas verksamhetsberättelser? 

● I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av bidragen? Görs 
fördjupade, stickprovsvisa, uppföljningar? 

 

1.4. Revisionskriterier 
Kommunens egna riktlinjer/policys inom området utgör revisionskriterier för 
granskningen.  

1.5. Avgränsning och metod 
Granskningen avser kulturnämnden/service- och tekniknämnden/vård- och om-
sorgsnämndens, socialnämndens samt kommunstyrelsens bidragsgivning och av-
gränsas till räkenskapsåret 2017.  
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2. Iakttagelser  

2.1. System och rutiner för intern kontroll 
Kontrollmål 1: Vilka system och rutiner för intern kontroll avseende hyresbidrag 
till föreningar har nämnden beslutat om? 

2.1.1. Föreningsbidrag, generellt 

För att en förening ska kunna få bidrag från kommunen ska denna först godkän-
nas som en bidragsberättigad förening. Detta sker genom att blanketten Ansökan 
om föreningsregistrering fylls i av föreningen. Blanketten återfinns på kommu-
nens hemsida. Till blanketten bifogas protokoll från föreningens bildande, före-
ningens stadgar och eventuellt medlemskap i riksorganisation. Ansökan sänds se-
dan till Service- och teknikförvaltningen. Enligt intervjuer handläggs denna vid 
tiden för granskningen sedan av kommunens föreningskonsulent som ser över att 
korrekt information lämnats in och begär in kompletterande uppgifter.  

När en förening sedan registreras i kommunens föreningsregister gör förenings-
konsulenten samtidigt en bedömning om under vilken nämnds verksamhetsom-
råde som föreningens verksamhet hör hemma. Därefter har föreningen möjlighet 
att söka bidrag från tilldelad nämnd.  

Katrineholms kommun håller på och förändrar sin organisation för hantering av 
inkomna ansökningar avseende föreningsbidrag. Till och med år 2018 har in-
komna ansökningar om föreningsregistrering och föreningsbidrag (med undantag 
för kommunstyrelsens oförutsedda bidrag) hos kommunen mottagits av för-
eningskonsulenten vid service- och tekniknämnden. Föreningskonsulenten har 
sedan registrerat de inkomna ansökningarna. Föreningskonsulenten hanterar se-
dan socialnämndens, service- och tekniknämnden och vård- och omsorgsnämn-
dens ansökningar. Kulturnämndens ansökningar vidarebefordras till nämnden.  

Under 2018 har ansvaret för inkomna ansökningar om föreningsregistrering och 
föreningsbidrag börjat överföras till Föreningsservice. Föreningsservice är en ny 
funktion inom service- och tekniknämnden som har till huvuduppgift att admini-
strera kommunens lokaluthyrning och att hantera kommunens föreningsbidrag. 
De anställda inom föreningsservice får titeln föreningskonsulenter. Kommunens 
nuvarande föreningskonsulent på STN kommer lämna sitt uppdrag men finns kvar 
i kommunen.  

Föreningsregistret återfinns i systemet “Interbook go”. Föreningsregistret är of-
fentligt och går att nå via en länk på kommunens hemsida. Handlingar och beslut 
om bidragsgivning registreras i dokument och ärendehanteringssystemet “LEX”.  

Enligt intervju kommer kommunen byta ekonomisystem efter nyårsskiftet 2019. 
Efter detta kommer handläggning och utbetalning av föreningsbidrag kunna infö-
ras i “Interbook go”.  

I tabellen nedan framgår delegationer gällande föreningsbidrag enligt respektive 
nämnds delegationsordning. 
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Nämnd Ärendegrupp Ev. maxbelopp Delegat 

Kommunstyrelsen  Bidrag till föreningar 
och arrangemang eller 
projekt för föreningsar-
rangemang 

Max 50 000 
kr./tillfälle 

Ordinarie: KS. ordfö-
rande.  

 

Ersättare: KS vice ordf.  

Kulturnämnden  KUL-avdelningen - kul-
turfrågor 

Framgår ej Namngiven avdel-
ningschef  

Socialnämnden  Föreningsbidrag utanför 
årliga 

Max 10 000 kr. Socn:s ordf.  

Service- och teknik-
nämnden  

Ekonomiskt stöd till 
samlingslokalhållande 
föreningar såsom byg-
degård, grundbidrag till 
föreningar grundregi-
strerade hos STN. 

Framgår ej Ordinarie: Förenings-
konsulent STF.  

 

Ersättare: Avdelnings-
chef STF 

Vård- och omsorgs-
nämnden 

Föreningsbidrag utanför 
årliga  

Max 10 000 Nämndordförande 

 

Vi noterar att delegation avseende kulturnämndens beslut av föreningsbidrag är 
otydlig. Enligt intervju har avdelningschefen delegation att hantera och besluta om 
nämndens föreningsbidrag upp till ett belopp om 80 000 kr. I delegationsord-
ningen framgår enbart “KUL-avdelningen, kulturfrågor” och inget maxbelopp.  

Avseende vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden fattas alla beslut om 
bidragsgivning av nämnden med undantag för föreningsbidrag om max 10 000 kr 
utanför årliga bidraget. Utanför det årliga bidraget innebär enligt intervju att 
nämndens ordförande har möjlighet att besluta om bidrag till föreningar om det 
finns pengar kvar i budgeten efter att det planerade bidragen betalas ut.  

Vi har till granskningen efterfrågat nämndernas internkontrollplaner. I tabellen 
nedan framgår förekomsten av kontroll gällande föreningsbidrag i respektive 
nämnds internkontrollplaner avseende år 2018. 

Nämnd Internkontollområde Metod 

Kommunstyrelsen Attest utanordning - attest sker 
av behöriga personer, två per-

Kontinuerliga kontroller vid 
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soner i förening utbetalning 

Kulturnämnden Handläggningsprocessen för 
föreningsbidrag 

Stickprov 1 gång/år 

Socialnämnden - - 

Service- och tekniknämnden - - 

Vård- och omsorgsnämnden - - 

 
Efter granskning av nämndernas internkontrollplaner noterar vi att inga nämnder 
har några kontrollområden avseende hyresbidrag specifikt. Däremot förekommer 
föreningsbidrag som kontrollområde i kulturnämndens internkontroll och har en-
ligt intervju varit återkommande de senaste åren. Övriga nämnder har inte haft 
något kontrollområde avseende bidrag till föreningar i sina internkontrollplaner 
de senaste åren. Däremot framgår det av kommunstyrelsens internkontrollplan att 
kontinuerliga kontroller görs av Attest för utanordning. Utanordning upprättas 
enligt intervju då beslut om utbetalning av oförutsedda bidrag fattats hos kom-
munstyrelsen, därför berörs även dessa bidrag av kontrollområdet.  

2.1.2. Hyresbidrag inom respektive nämnd 

Katrineholms kommun har inget enhetligt hyresbidrag. Vilka bidrag som betalas 
ut till föreningar inom Katrineholms kommun ser olika ut beroende på vilken 
nämnd föreningarnas verksamhetsområde går under.  

Socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden ger enligt dess regelverk för för-
eningsbidrag inga specifika hyresbidrag. Enligt uppgift från kommunen utgår det 
två typer av hyresbidrag för vård- och omsorgsnämnden. Dels i form av grundbi-
draget och dels där nämnden betalar hyran direkt för ett par föreningar.  

Kommunstyrelsen har inga specifika bidragstyper som föreningar med flera kan 
ansöka om. Istället erbjuder de “oförutsedda bidrag” (se avsnitt 2.3 Rutiner för 
oförutsedda bidrag). 

Kulturnämnden 

Enligt Regelverk för kultur- och turismnämndens bidrag kan föreningar ansöka 
om hyresbidrag. Hyresbidrag beviljas i undantagsfall för verksamheter inom kul-
turområdet. Bidraget kan sökas av föreningar, organisationer och en-
skilda/fristående grupper- med kulturell verksamhet.  

Enligt intervju ingick hyresbidraget tidigare i ett grundbidrag. Efter påpekande 
från kommunrevisionen att det borde finnas ett specifikt hyresbidrag inrättades 
detta omkring år 2014. Enligt intervju är budgeten för hyresbidraget maximalt 793 
000 kr. Vi noterar att det inte finns något politiskt beslut på maxbeloppet. Enligt 
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intervju är beloppet satt utifrån en procentuell andel av det gamla grundbidraget 
som hyresbidraget bröts ut från.  

Vid intervjuer framgår det även att Regelverk för kultur- och turismnämndens 
bidrag håller på att revideras och beräknas vara klart under 2019 och kommer 
troligen börja tillämpas till verksamhetsåret 2020.  

Service- och tekniknämnden 

Service- och tekniknämnden har upprättat nya bidragsregler som började gälla 
från 1 januari 2018 med övergångsbestämmelser under 2017 mellan det gamla och 
det nya bidragssystemet.  

Nämnden hade ett hyresbidrag till och med att deras nya bidragsregler började 
gälla 2018. Hyresbidraget betalades ut till föreningar som för sin verksamhet dis-
ponerade andra än kommunens lokaler och anläggningar. De betalades ut med 
högst 35 kronor per godkänd sammankomst. I det nya bidragssystemet ingår hy-
resbidraget i föreningarnas grundbidrag vilka bland annat ska bidra till förening-
arnas hyreskostnader.  

2.1.3. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

Granskade nämnder med undantag för kommunstyrelsens (se avsnitt 2.3) har 
upprättat riktlinjer för bidragsgivning till föreningar. Dock skiljer det sig mellan 
nämndernas riktlinjer om ett specifikt hyresbidrag finns eller om detta är inklude-
rat i ett grundbidrag. Det finns inte några dokumenterade rutiner avseende hante-
ring av inkomna ansökningar om bidrag inom någon av de granskade nämnderna.  

För hantering av föreningsbidrag används två system. Bidragsberättigade före-
ningar registreras i systemet “Interbook go”. Inkomna ansökningar om förenings-
bidrag samt beslut om bidragsgivning registreras i ärendehanteringssystemet 
LEX. Vi ser positivt på att det pågår ett arbete med att föra in handläggningen av 
föreningsbidrag i systemet Interbook go. 

Det är enbart kulturnämnden som infört föreningsbidrag som ett internkontroll-
område i sin internkontrollplan. Kommunstyrelsen tar upp attest av utbetalningar 
vilket även berör utbetalning av oförutsedda bidrag. Övriga granskade nämnder 
tar inte upp föreningsbidrag i sina internkontrollplaner.  

Vi noterar att kulturnämnden upprättade ett specifikt hyresbidrag som bröts ut 
från ett grundbidrag till föreningar omkring år 2014. Service- och tekniknämnden 
har under 2018 istället inkluderat sitt tidigare hyresbidrag i ett grundbidrag.  

2.2. Koordineras bidrag 
Kontrollmål 2: Koordineras utbetalningar av hyresbidrag inom kommunen så 
att föreningar inte kan söka från flera nämnder?  

Kommunens föreningskonsulent (framöver föreningsservice) tar emot alla bi-
dragsansökningar med undantag för kommunstyrelsens oförutsedda bidrag. Det-
samma gäller registrering av nya föreningar. Föreningskonsulenten sköter även 
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fördelning av föreningar till de olika nämnderna. Detta medför enligt intervju att 
det inte är möjligt för en förening att vara registrerad under två nämnder, vilket i 
sin tur medför att bidrag inte kan ansökas hos olika nämnder. Då de flesta nämn-
der i huvudsak erbjuder ett grundbidrag som utbetalas en gång per år uppges det 
vid intervju att antalet utbetalningar minskar och det blir tydligt vilka bidrag varje 
förening får.  

Kommunstyrelsens oförutsedda bidrag genererar enligt intervju vissa utmaningar 
gällande koordination av bidrag. Ansökan om oförutsedda bidrag går ofta direkt 
till kommunstyrelsen (via kansliet) och inte via föreningskonsulent (STN) eller de 
övriga nämnderna. Vid intervju framgår det att avstämning mellan kommunsty-
relsens ordförande och föreningskonsulenten skett vid något enstaka tillfälle men 
att det inte funnits någon regelbunden avstämning mellan kommunstyrelsen och 
föreningskonsulenten. Vidare framgår det även vid intervju att föreningarnas års-
redovisningar årligen granskas och då framgår det vilka bidrag föreningen har fått.  

2.2.1. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

Ansökta hyresbidrag hos kommunens nämnder koordineras i de flesta fall av för-
eningskonsulent. Därmed bedöms risk för utbetalning av hyresbidrag från flera 
nämnder som låg. Den risk som framkommer är att rutinen för ansökan om oför-
utsedda bidrag från kommunstyrelsen skiljer sig från övriga nämnder samt att 
strukturerad avstämning inte skett mellan kommunstyrelsen och föreningskonsu-
lent.  

2.3. Rutiner för oförutsedda bidrag 
Kontrollmål 3: Vilka rutiner och kontroller finns för kommunstyrelsens oförut-
sedda bidrag? Omfattar dessa även hyresbidrag? 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning kan kommunstyrelsens ordförande 
fatta beslut om oförutsedda bidrag upp till 50 000 kr. Om beloppet överstiger 50 
000 kr ska beslutet fattas av kommunstyrelsen. Om ansökan beviljas skrivs det en 
utanordning som översänds till ekonomiavdelningen som genomför utbetalning-
en.  

Enligt intervjuer innebär kommunstyrelsens oförutsedda bidrag att föreningar kan 
ansöka om bidrag för kostnader som inte ingår i de ordinarie bidragstyper knutna 
till övriga nämnder. Ansökan ställs till kommunstyrelsen och bereds på samma 
sätt som övriga ärenden av handläggare på kommunkansliet inför nästa samman-
träde. Ett exempel på oförutsedda bidrag är uppstartsbidrag till ny förening, i 
detta kan bidrag för hyreskostnader ingå.  

Enligt intervjuer finns det inga dokumenterade riktlinjer, rutiner eller blanketter 
gällande kommunstyrelsens oförutsedda bidrag. Vid intervju framgår det att före-
ningar som ansöker om oförutsedda bidrag rekommenderas att inkomma med en 
skriftlig ansökan där det framgår hur mycket pengar föreningen ansöker om samt 
motivering till varför de bör få bidraget.  
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Enligt kommunstyrelsens internkontrollplan (se avsnitt 2.1.1) framgår att kontroll 
av attester som internkontrollområde. Inga övriga kontroller av kommunstyrel-
sens oförutsedda bidrag har för granskningen noterats.  

2.3.1. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. 

Kommunstyrelsens delegationsordning fastslår att kommunstyrelsens ordförande 
kan fatta beslut om oförutsedda bidrag upp till 50 000 kr. I övrigt finns det inga 
dokumenterade rutiner för hantering av kommunstyrelsens oförutsedda bidrag. 
Vid intervjuer framgår en ungefärlig rutin för hantering av oförutsedda bidrag.  

Kommunstyrelsen har i sin internkontrollplan med kontroll av attester som in-
ternkontrollområde. Inga övriga kontroller av kommunstyrelsens oförutsedda bi-
drag har noterats.  

2.4. Uppfyller ansökningarna reglementets krav?  
Kontrollmål 4: Följs rutinerna av förvaltningen 
Kontrollmål 5: Uppfyller ansökningarna reglementets krav? 
 
Vi har för granskningen genomfört stickprov på 14 slumpmässigt utvalda stickprov 
från samtliga granskade nämnder. Kontroll av att rätt bilagor bifogas ansökan 
samt att föreningen var registrerad i kommunens föreningsregister.  

Den genomförda stickprovskontrollen av beviljade ansökningar av bidrag gav in-
dikatorer på avvikelser utifrån riktlinjerna. I de fall där avvikelser kunde konstate-
ras saknades efterfrågade bilagor.  

● Verksamhetsplan saknas i fyra av 14 stickprov.  
● Revisionsberättelse saknas i tre av 14 stickprov.  
● Årsmötesprotokoll saknas i två av 14 stickprov.  

 
Vi noterar att kommunens blankett för ansökan saknas i fyra av 14 stickprov.  

Vi noterar även att ansökan och samtliga efterfrågade bilagor saknas för två av 
vård- och omsorgsnämndens stickprov. Istället har vi tagit del av nämndbeslut om 
utbetalning av bidrag. Av beslutet framgår inga uppgifter om ansökan utöver utbe-
talt belopp.  

Två av föreningarna var inte registrerade i kommunens föreningsregister. Dessa 
avsåg bidrag för kommunstyrelsens oförutsedda bidrag, vilka inte behöver vara 
registrerade föreningar. 

2.4.1. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om rutinerna följs av förvaltningen är del-
vis uppfyllt. Stickproven visar att nämndernas rutiner för bidrag till övervägande 
del följs men att det sker avvikelser.  

Vi bedömer att kontrollmålet avseende om ansökningarna uppfyller reglementets 
krav inte är uppfyllt. Stickproven avseende de 14 hyresbidragsansökningarna visar 
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på att det skett misstag i handläggningen och att ansökningarna därför inte upp-
fyller reglementets krav.  

2.5. Korrekta uppgifter 
Kontrollmål 6: Hur säkerställs att ansökningarnas uppgifter är korrekta?  

Det finns inga dokumenterade rutiner för hur nämnderna ska säkerställa att an-
sökningarnas uppgifter är korrekta. Vid intervjuer framgår det att samtliga nämn-
der genomför dialoger en gång per år med de föreningar som tilldelats respektive 
nämnd. Vid vissa intervjuer framgår det att det i samband med dialogerna ställs 
frågor om föregående års verksamhet. Vi konstaterar dock att det vid andra inter-
vjuer även framgår uppgifter om att ansökta bidrag inte alltid är en del av dessa 
dialoger.  

Inom föreningsservice administreras även kommunens uthyrning av lokaler. En-
ligt intervju använder en stor andel av kommunens föreningar sig av kommunens 
lokaler för sammanträden, aktiviteter m.m. Detta ger ett underlag för hur flera 
föreningars verksamheter fungerar då det är möjligt att jämföra föreningarnas 
bokningar av lokaler med dess ansökan om bidrag.   

2.5.1. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

Det genomförs vissa kontroller av ansökningarnas uppgifter utifrån dialoger med 
föreningarna. Dialogerna dokumenteras inte. Vidare kan vissa uppgifter verifieras 
via föreningsservice uthyrning av lokaler. 

2.6. Kontroll av utbetalning 
Kontrollmål 7: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningarna sker till rätt 
förening och enligt nämndens beslut?  

Kontouppgifter anmäls enligt intervju av föreningar i samband med att de regi-
streras som bidragsberättigad förening. Föreningen ansvarar själv för att anmäla 
ändringar av uppgifterna.   

Vid intervju framgår det att kommunen inte har några rutiner för att säkerställa 
att utbetalning sker till rätt förening. Om det skulle uppmärksammas att ett bidrag 
gick till fel konto så skulle enligt intervju den förening som ansökt om bidrag höra 
av sig till kommunen för att efterfråga vart bidraget tagit vägen. Om en utbetalning 
istället skulle ske till ett felaktigt eller inte längre giltigt konto så skulle betalning-
en “studsa”. Vid sådana fall tas kontakt med föreningen för att se till att få in kor-
rekta kontouppgifter.  

För att säkerställa att utbetalning sker enligt nämndens beslut ska alla utbetal-
ningar vara attesterade med en tvåstegs-attest vilket innebär att utbetalningen är 
attesterad av två personer.  

2.6.1. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt.  
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Det genomförs inga kontroller för att säkerställa att utbetalningar sker till rätt för-
ening, det förutsätts att de inbetalningsuppgifter som lämnats in är korrekta. 

2.7. Återrapportering 
Kontrollmål 8: Vilken återrapportering av bidrag får nämnden? Hur sker åter-
rapporteringen i föreningarnas verksamhetsberättelser?  

Rapportering till service- och tekniknämnden sker via anmälda delegationsbeslut. 
Ingen övrig strukturerad återrapportering sker. Däremot har nämnden haft nära 
kontakt med förvaltningen under 2017-2018 i samband med att nämnden bytt till 
nytt system för föreningsbidrag.  

Rapportering till kulturnämnden sker i form av en lista med beviljade och av-
slagna bidrag och avdelningschefen på nämndens sammanträde. Alla beslut om 
bidrag sedan föregående sammanträde rapporteras till nämnden vid nästkom-
mande sammanträde.  

Det fattas inga beslut på delegation inom vård- och omsorgsnämnden eller social-
nämnden då ansökan av bidrag enbart hanteras av tjänstemännen men besluten 
fattas av nämnden vilket enligt intervjuer medför att ingen rapportering till 
nämnden behövs.  

I kommunens årsredovisning 2017, bilaga 4 – volymutveckling service- och tek-
niknämnden rapporterades det att 312 föreningar ansökt om föreningsbidrag un-
der året (293 år 2016) samt att det finns 65 avtal med föreningar. Enligt intervjuer 
sker ingen sammanställning av totalt antal beviljade föreningsbidrag i årsredovis-
ningen.  

2.7.1. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 
 
Återrapportering av beslut på delegation sker till de nämnder där det är aktuellt 
och inga önskemål om förändrad struktur på rapporteringen har framkommit från 
nämnderna. Det sker viss återrapportering kopplat till föreningsbidrag i bilaga till 
kommunens årsredovisning, denna är dock mycket kortfattad och avser inte antal 
beviljade ansökningar.  

2.8. Uppföljning 
Kontrollmål 9: I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av bidra-
gen? Görs fördjupade, stickprovsvisa, uppföljningar?  

Service- och tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden 
genomför årligen dialoger1 med de föreningar som tillhör dess ansvarsområde. 
Dock framgår viss osäkerhet kring i vilken utsträckning bidragsansökningar för 
föregående år och nästkommande år ingår i dialogen. Dialogerna dokumenteras 
dock inte.  

                                                             
1 Service och tekniknämnden införde dialoger inför att de nya bidragsreglerna skulle börja gälla vid 
årsskiftet 2017-2018.   

183



Hyresbidragsgivning till föreningar 
 

Januari 2019     13 av 15 
Katrineholm kommun 
PwC 

 

Enligt intervjuer genomförs inga strukturerade uppföljningar eller utvärderingar 
av utbetalning eller hantering av bidragsgivning.  

Enligt internkontrollplan för kulturnämnden ska stickprovskontroller genomföras 
i ansökningar om bidrag. Dessa har enligt intervju genomförts av bibliotekschefen 
som, om några oklarheter dykt upp, tagit kontakt med föreningen för att verifiera 
uppgifterna. Vi har för granskningen tagit del av nämndens uppföljningsrapport 
av internkontrollplan 2017, vilken avser internkontrollplan år 2016. Enligt rappor-
ten visar stickproven på att handläggningen följer fastställt reglemente.  

Vid intervju framgår det även att man inom service- och tekniknämnden, innan de 
nya riktlinjerna trädde i kraft, genomförde slumpmässiga stickprovskontroller. Vid 
stickproven har närvarokort efterfrågats och gåtts igenom några veckor efter att 
ansökan kommit in. Utfallet av stickproven har inte dokumenterats men det har 
gått att se utfallet i beslut om utbetalt bidrag. 

2.8.1. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt 

Årligen genomförs dialoger inom service- och tekniknämnden, vård- och om-
sorgsnämnden och socialnämnden, dock är det oklart med vilken regelbundenhet 
som uppföljning sker av bidragen från föregående år. Vi konstaterar även att ingen 
dokumentation av dialogerna upprättas. Inom kulturnämnden genomförs stick-
prov av föreningsbidrag vilket följs upp rapport av internkontrollplan. Vi har för 
granskningen inte tagit del av någon utvärdering av utfallet från kulturnämndens 
stickprov.  

Det genomförs ingen strukturerad uppföljning eller utvärdering av hantering eller 
beslut om bidrag inom granskade nämnder. 
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Januari 2019     14 av 15 
Katrineholm kommun 
PwC 

 

3. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, 

vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer in tillräck-

lig intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar. Bedömningen 

grundar sig på iakttagelser som gjorts inom respektive kontrollmål. 

3.1. Rekommendationer 
Utifrån gjorda bedömningar rekommenderar vi:   

 Att nämnderna inkluderar bidragsgivning som internkontrollområden i 
sina internkontrollplaner.  
 

 Att kulturnämnden förtydligar i sin delegationsordning avseende vad dele-
gationen avser. 
 

 . Att hanteringen av bidragsansökningarna ses över och dokumenteras. 
 

 Att hantering av oförutsedda bidrag ses över jämfört med övriga nämnders 
hantering av föreningsbidrag.  
 

 Att en rutin för kontroll av ansökningarnas uppgifter upprättas.  
 

 Att kontroller för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening införs.  
 

 Att en kommunövergripande rutin för återrapportering av bidrag till ansva-
rig nämnd upprättas.    
 

 Att rutiner för uppföljning och utvärdering av bidragsgivning ses över samt 
att uppföljning och utvärdering dokumenteras.  

 

2019-01- 16   

   

Uppdragsledare 

 

 Projektledare 
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PwC 

 

Bilaga 1 - Styrande dokument  

Vi har för granskningen tagit del av följande styrande dokument/riktlinjer och ru-
tiner avseende bidragsgivning: 

● Anvisningsdokument för föreningsstöd - övergripande ansvisningsdoku-
ment (reviderad av kommunfullmäktige 2018-03-19, giltig 2016-05-16 
tom 2019-12-31). 

● Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och 
tekniknämndens (STN) ansvarsområde (antagen av STN 2018-05-25) 

● Övergångsregler, bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsor-
ganisationernas lokala verksamhet… (STN) 

● Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom vård- och om-
sorgsnämndens (VON) ansvarsområde (reviderad av VON 2017-12-07).  

● Regelverk för kultur- och turismnämndens (KTN) bidrag (daterad 2015) 
● Riktlinjer för socialnämndens (SOCN) föreningsstöd (daterad 2015-04-23) 

 
Föreningsbidrag inom Katrineholms kommun beslutas och administreras av olika 
nämnder beroende på föreningens verksamhetsområde. Föreningsbidrag utbeta-
las inom följande nämnder: 

Kulturnämnden 

● Särskilt kulturstöd 
● Grundbidrag 
● Arrangemangsgaranti 
● Projektbidrag 
● Snabba stålar 

 
Socialnämnden  

● Bidrag till olika hjälporganisationer 
 
Vård- och omsorgsnämnden 

● Bidrag till föreningar för personer med funktionsnedsättning 
● Bidrag till pensionärsföreningar 

 
Service- och tekniknämnden  

● Bidrag för ungdomsverksamhet 

● Bidrag till samlingslokaler 

Service- och tekniknämnden handlägger även ansökningarna för kulturnämnden 
samt administrerar ansökningar till vård- och omsorgsnämnden samt social-
nämndens föreningar.  

 
Utöver ovan nämnda bidrag har även kommunstyrelsen ansvar för “oförutsedda 
föreningsbidrag”.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum Blad 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN  2019-02-26   10 
 
 
§ 32 

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av hyres-
bidrag till föreningar  (VON/2019:9)  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom vård- och omsorgsförvaltningens svar. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Katrineholms kommuns förtroendevalda revisorer har till kommunstyrelsen, kultur-
nämnden, service- och tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt social-
nämnden skickat ut revisionsrapporten ”Granskning av hyresbidrag till föreningar”. 
Kommunledningsförvaltningen kommer för kommunstyrelsens räkning sammanställa 
det samlade svaret på revisionsrapporten, baserat på nämndernas yttrande.   
 
Revisionsfrågan lyder: Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och 
tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern 
kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar? 
 

Vård- och omsorgsförvaltningens svar 

Med hänvisning till rekommendationerna som lämnades i revisionsrapporten kommer 
vård- och omsorgsnämndens riktlinje Bestämmelser för kommunala bidrag till före-
ningar inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde förtydligas med en skriv-
ning om hur hantering och uppföljning av hyresbidrag till föreningar genomförs.  
 
Vård- och omsorgsnämnden kommer i internkontrollplanen 2019 lägga till ett kon-
trollområde för granskning av att ansökningarna och utbetalningarna kring hyres-
bidrag till föreningar följer gällande rutiner.  
 
Ärendets handlingar 

• Revisionsrapport, Granskning av hyresbidrag till föreningar, utförd av PWC. 
 
Vård- och omsorgsnämndens överläggning 

Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och 
utredare Emma Odén. 
_______________ 
 
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, chef myndighets- och specialist-
funktion, utredare, controller/ekonom, akten. 
 
 

 
 
  

Ordförandens sign Justerandes sign 
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Protokollsutdrag 1 (1)

SOCIALNÄMNDEN 2019-02-20

§ 27

Yttrande över revisionens granskning av hyresbidrag till 
föreningar (SOCN/2019:18)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att skicka yttrandet till kommunstyrelsen för vidare 
hantering.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av Katrineholms kommuns förtroendevalda revisorer granskat 
hyresbidrag till föreningar med avseende på intern kontroll utifrån följande 
revisionsfråga:

Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, vård - 
och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern kontroll gällande 
hantering av hyresbidrag till föreningar.

PwC bedömer att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, 
vård - och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig 
intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar. Bedömningen 
grundar sig på iakttagelser som revisorerna gjort.

Socialnämnden hanterar inte hyresbidrag till föreningar utan enbart 
verksamhetsbidrag.

Vid den årliga revideringen av Internkontrollplanen kommer bidragsgivning som 
internkontrollområde att inkluderas.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-01-31

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Thomas Selig (V), Christer Sundqvist 
(M), Marie-Louise Karlsson (S) samt tf. förvaltningschef Pia Carlsson.
___________________

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Protokollsutdrag 1 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-02-28

§ 16

Yttrande över Revisionsrapport -Granskning av 
hyresbidrag till föreningar (STN/2019:17)
Service- och tekniknämndens beslut
Service- och tekniknämnden beslutar att anta nedanstående yttrande som sitt eget och 
vidaresända det till revisorerna samt kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
PwC har på uppdrag av Katrineholms kommuns förtroendevalda revisorer granskat 
hyresbidrag till föreningar med avseende på intern kontroll utifrån följande 
revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och 
tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern 
kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar?

PwC bedömer att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden, 
vård - och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig 
intern kontroll gällande hantering av hyresbidrag till föreningar.

Service- och tekniknämnden hanterar inga specifika hyresbidrag sedan 
bestämmelserna för kommunala bidrag till föreningar inom service- och 
tekniknämndens ansvarsområde reviderades i service- och tekniknämnden, senast 
2018-05-25. Däremot finns det ett antal iakttagelser i revisorernas revisionsrapport 
som bör beaktas och hanteras.

 Utbetalning av föreningsbidrag bör inkluderas som kontrollområde i nämndens 
internkontrollplan.

 Hanteringen av bidragsansökningarna och en rutin för kontroll av dess uppgifter 
behöver upprättas.

 Kontroll för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening behöver införas.
 Rutiner för uppföljning och utvärdering av bidragsgivning behöver dokumenteras.

Föreningsservice som handlägger service- och tekniknämndens föreningsbidrag 
kommer med anledning av detta genomföra en processkartläggning för att 
systematiskt identifiera hur nuläget ser ut och vad som behöver göras för att få en 
heltäckande processbeskrivning av nämndens bidragshantering. I det arbetet kommer 
ovanstående punkter att tas om hand.

I nämndens internkontrollplan kommer ett kontrollområde avseende hantering av 
föreningsbidrag att läggas till.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från service- och teknikförvaltningen daterad 2019-02-04
 Granskning av hyresbidrag till föreningar
 Revisionsrapport Granskning av hyresbidrag till föreningar
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Protokollsutdrag 2 (2)

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 2019-02-28

Service- och tekniknämndens överläggning
Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), 
Anneli Hedberg (S) samt avdelningschef Karin Engvall och förvaltningschef Magnus 
Gustafsson.
___________________ 

Beslutet skickas till: 
Revisorerna
Kommunstyrelsen
Akten
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Protokollsutdrag 1 (1)

KULTURNÄMNDEN 2019-02-26

§ 8

Granskning av hyresbidrag till föreningar (KULN/2019:6)
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden föreslås besluta i enlighet med förvaltningens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
PWC har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens hyresbidrag till 
föreningar med avseende på internkontroll. Revisorerna har ställt följande 
revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och 
tekniknämnden, vård-och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern 
kontroll av hyresbidrag till föreningar?

Revisorerna gör bedömningen att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och 
tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer 
en tillräcklig intern kontroll gällande hanteringar av hyresbidrag.

Förvaltningens yttrande
Kulturnämnden har tagit del av revisionens granskning gällande nämndens hyresbidra 
med avseende på internkontroll.
När det gäller det bidrag till hyror som betalats ut till föreningar så har det tidigare 
legat under Särskilt kultur stöd och särredovisats som ett hyresbidrag. I och med att 
Kulturnämnden beslutat om ett nytt regelverk för föreningsbidrag 2018-12-11 §41 så 
kommer Särskilt kultur stöd att tas bort och de hyresbidrag som Kulturnämnden 
administrerar att ligga under projektbidrag. Syftet med detta är att få en bättre 
kontroll av hyresbidragen då dessa ska sökas från år till år samtidigt som 
Kulturnämnden vill betona att alla hyresbidrag är att ses som ett projekt som har en 
bortre tidshorisont.
För att råda bot på den kritik som riktas mot Kulturnämnden gällande kontakter med 
respektive bidragtagare kommer nämnden att under 2019n anordna träffar med 
mottagare av hyresbidragen. Vidare kommer nämnden att i februari besluta om att 
uppföljningen av hyresbidragen tas upp i interkontrollplanen för 2019.
Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
 Revisionsrapport: Granskning av hyresbidrag till föreningar
___________

Beslutet skickas till
Revisorerna
Akt
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1 (4) 
 Datum Vår beteckning 

Ekonomi- och personalavdelningen   2019-04-17  KS 2019:157  -049  
  
 

 
 /Eget_Förvaltning/  Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/   

www.katrineholm.se E-post: /RedigerareEpost/  
 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning 
Susanne Sandlund     
   
 Kommunstyrelsen  

 
 
Återrapportering- särskilt uppdrag interndebitering   
Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer redovisade regler för interndebitering. 

 
2. Kommunledningsförvaltningen uppdras fortsätta utreda identifierade områden.  
 
3. Utredningen med föreslagna åtgärder, som även ska inkludera ytterligare steg för 

att minimera interndebitering, ska redovisas inför budgetarbetet 2021.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Detta är en återrapportering från kommunledningsförvaltningen angående det särskilda 
uppdrag kommunstyrelsen blev tilldelad gällande interndebitering. I Övergripande plan 
med budget 2019-2021 gavs ett uppdrag till kommunstyrelsen att föreslå hur 
omfattningen av interna köp- och sälj- samt beställar-/utförarmodeller kan minskas i 
syfte att effektivisera administrationen. I uppdraget ingick att: 
• redogöra för befintliga köp- och sälj- samt beställar-/utförarmodeller mellan 

nämnder/förvaltningar  
• beskriva för- och nackdelar med dessa 
• ge förslag på en mer effektiv hantering 

 
Ärendets handlingar 
• Förslag övergripande regler för interndebitering, bilaga ett  
  
Ärendebeskrivning 
Internprissättningen kan vara ett bra verktyg för att öka kostnadsmedvetandet inom 
kommunorganisationen och bidra till bättre ekonomiska beslut. Internpriser skall vara 
utformade så att de ger ett korrekt beslutsunderlag, ger utrymme för tillfredställande 
resultatmätning, skapar incitament till rationella beslut samt är administrativt effektiva.   
 
Ett internpris kan vara optimalt för en enhet, men inte alltid för en hel organisation. 
När köp och sälj sker mellan två enheter i en organisation, utifrån ett felaktigt utformat 
internprissättningssystem kan de båda suboptimera sitt bidrag till helheten genom sin 
strävan efter att vinstmaximera sin egen verksamhet, vilket kan leda till konflikter och 
slöseri med resurser. En bra och väldokumenterad struktur för internprissättning kan 
däremot ge förutsättningar till bättre kontroll och styrning, förbättrat kassaflöde och 
minskad administration. 
 
Intern prissättning med interndebitering har ökat i omfattning inom kommunen. 
Prissättningen är inte alltid transparent. Då det inom de flesta områden inte finns någon 

192



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 

 
 

2 (4) 
 Datum Vår beteckning 

Ekonomi- och personalavdelningen   2019-04-17  KS 2019:157  -049  
  
 

 
 /Eget_Förvaltning/  Besöksadress:  Org.nummer 212000-0340 
Katrineholms kommun 
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/   

www.katrineholm.se E-post: /RedigerareEpost/  
 

konkurrerande marknad finns det en risk för att interndebiteringen påverkar 
kommunens totala kostnader för en vara eller tjänst. 
 
Uppdrag 
I Övergripande plan med budget 2019-2021 gavs ett uppdrag till kommunstyrelsen att 
föreslå hur omfattningen av interna köp- och sälj- samt beställar-/utförarmodeller kan 
minskas i syfte att effektivisera administrationen. I uppdraget ingick att:  
• redogöra för befintliga köp- och sälj- samt beställar-/utförarmodeller mellan 

nämnder/förvaltningar 
• beskriva för- och nackdelar med dessa 
• ge förslag på en mer effektiv hantering 
 
Bakgrund 
Följande områden har identifierats omfatta någon form av intern prissättning: 
1. Måltider 
2. IT 
3. Hyror 
4. Omlastningscentralen 
5. Anläggningsuppdrag 
6. Vaktmästeri 
7. Städ 
8. Skolbibliotek 
9. Simundervisning 
10. Förvaltningschef 
11. Lokaluthyrning och service, Sportcentrum 
12. Växel 
13. Internpost 
14. Bilsamordning 
15. Park och mindre anläggningsarbeten 
16. Skog och natur 
 
Metod  
Ekonomer från bildningsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen samt 
ekonomikontoret bildade en arbetsgrupp.  
Sexton (16) områden som frekvent interndebiterades lyftes fram. Till varje område fick 
varje förvaltning (ekonom) i uppdrag att besvara följande frågeställningar: 
   
1. Vilken modell används för/hur sker interndebiteringen 
2. Vad upplevs som bra med hanteringen 
3. Vad upplevs som mindre bra med hanteringen 
4. Är det möjligt att påverka kostnadsbilden, eller kvalitet på varan/tjänsten 
5. Vad skulle vara en optimal hantering av varan/tjänsten 
6. Konsekvenser om interndebiteringen inte skulle ske 
 
De inkomna svaren sammanställdes och utgör slutsatserna för utredningen. Skriftliga 
svar har inte lämnats från samtliga förvaltningar. 
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Slutsatser 
Utifrån sammanställning framgår att interndebitering bör finnas kvar, då en ren 
rambudget innebär för stora konsekvenser att införa till budget 2020. Organisation och 
den ekonomiska strukturen i kommunen bygger i flera led på interndebitering, 
framförallt skolpengen, samt större delen av service- och teknikförvaltningens 
verksamheter.  
 
För att effektivisera hanteringen föreslås nedan regler för hur och när interndebitering 
ska ske samt en transparent metod för internprissättning. 
 
Inför 2020 föreslås följande åtgärder; 
• Regler för interndebitering fastställs.  
• Enhetliga och gemensamma metoder (mall) för prissättning med syfte att tydligöra 

vad som debiteras och vad som ingår.  
• Prissättning för interndebitering fastställs, utifrån mall, under hösten i samband 

med budgetarbetet.  
• Hyreskostnader renodlas i budget, det innebär att den så kallade 

hyreskompensation tas bort. 
• Att de ska finansieras via rambudget, en översyn av vilka kostnader som ska 

faktureras direkt från extern leverantör till förvaltning/enhet ska samtidigt 
genomföras. 

• IT – solid park fakturera direkt till förvaltningarna. 
• Vaktmästeri – översyn pågår och bör omfatta reglerna för interndebitering, 

alternativt rambudget. 
• Skolbibliotek. Skulle eventuellt kunna rambudgeteras följande områden förslås 

inför 2020 ses över i syfte genom en tydlig bokföring inom kulturförvaltningen. 
• Simundervisning, taxa som idag fastställs av kommunfullmäktige. 
• Förvaltningschef, ramjustering från förvaltning till kommundirektör för 

ledningsgruppens och chefers gemensamma kostnader. 
• Växel – till viss del via ram, extern fakturerade kostnader påförs direkt utan påslag. 
• Internpost – Här kan förvaltningen idag påverka servicenivån och kostnaden, men 

det kan också rambudgeteras. 
• Bilsamordning – Uppföljning pågår, kan utökas med en översyn kring 

interndebitering 
• Park och mindre anläggningsarbete, exklusive KFAB/KIAB där avtal finns. 
 
Utifrån en utvärdering av åtgärderna ovan föreslås att ytterligare steg för att minimera 
interndebitering sker inför budgetarbetet 2021.  
 
Konsekvenser  
Reglerna för internprissättning kommer att innebära ramjusteringar, men ger en ökad 
tydlighet och transparens. Samtidigt kommer administrationen att minska och risken 
för suboptimering minskar. Införandet av regler kommer sannolikt att påverka 
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nämnders omsättning, då aktuell internprissättning innefattar overhead kostnader som 
med föreslagna regler kommer att minska. 
 
Fortsatt uppdrag 
Förslaget ovan har presenterats på kommunens ledningsgrupp och för att gå vidare 
föreslås att: 
 
• Kommunstyrelsen fastställer redovisade regler för interndebitering. 

 
• Kommunledningsförvaltningen uppdras fortsätta utreda identifierade områden.  
 
• Utredningen med föreslagna åtgärder, som även ska inkludera ytterligare steg för 

att minimera interndebitering, ska redovisas inför budgetarbetet 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
Susanne Sandlund 
Ekonomi- och personalchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
Kommunledningsförvaltningen  
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BILAGA 1 1 (2)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-02-13

Vår handläggare

Susanne Sandlund

Förslag övergripande regler för interndebitering

Regler för interndebitering har tagits fram för att minimera och tydliggöra vad, när 
och hur interndebitering ska ske i Katrineholms kommun.

Syftet
Syftet med den interna kostnadsfördelningen och interndebiteringen i Katrineholms 
kommun är att så långt som möjligt skapa en rättvisande redovisning av resultat och 
kostnader. Det behövs för statistik, men också för prissättningar och för interna och 
externa resursfördelningssystem. 
Kostnaden ska, som grund, kunna påverkas av den köpande enheten. Syftet med det 
är att skapa kostnadsansvar och kostnadsmedvetenhet i verksamheten.
Nyttan med interndebiteringen ska alltid vägas mot den administrativa kostnaden.

Beräkningsprinciper
Interna varor och tjänster ska vara prissatta. Modeller och metoder för 
internprissättning ska vara enkla och förutsägbara. Prissättning ska, som huvudregel, 
beräknas enligt framtagen SKL-mall.  Ramfinansierade kostnader ska inte ingå i 
priset. För enskilda prestationer bör prissättning ske genom att producerande enhet 
ersätts för sin direkta kostnad exklusive OH. 

Skriftliga överenskommelser ska tas fram med definition av innehållet i 
varan/tjänsten och där det tydliggörs vad som är tillägg. 

Inför varje budgetår ska dialog ske mellan köpande och säljande enheter om 
innehållet i tjänsten, volymer, kvalitet, servicenivå och förändringar i prissättning. 

Kostnadsförändringar
Generellt gäller att kostnadsförändringar hanteras inom tilldelad ram.

Kostnadsförändringar ska hanteras mellan nämnderna och lyftas i samband med att 
nämnderna tar beslut om underlag för kommunens övergripande plan med budget, det 
vill säga augusti månad.

De säljande enheterna måste i så god tid som möjligt få information om stora 
verksamhetsförändringar hos den köpande enheten som kan påverka 
internprissättningen, exempelvis stora förändring av volymer som vid 
nybyggnationer. Detta för att den säljande enheten ska kunna planera för ett förändrat 
uppdrag. 

Volymförändringar inom bildningsförvaltningen samt vård- och 
omsorgsförvaltningen hanteras huvudsakligen genom resursfördelningssystemet. 
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BILAGA 1 2 (2)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-02-13

Vid nybyggnationer ska samtliga merkostnader, inklusive de interna kostnaderna tas 
med i projekteringen för att tidigt kunna bedöma och hantera eventuella 
merkostnader. 

Kvalitetsförbättrade åtgärder, eller andra åtgärder som påverkar kostnadsbilden ska i 
första hand täckas inom befintlig ram om det inte finns en politisk viljeinriktning, 
eller vissa större upphandlingar som påverkar kostnadsbilden.

Fakturering
Kostnaden för utförda tjänster debiteras köparen varje månad och motsvarande 
belopp blir samtidigt en intäkt hos säljaren. Så långt som möjligt ska debitering ske 
via internfakturering.

Lägsta belopp för interndebitering är 500 kr. Vid lägre belopp sker debitering först då 
samlade beställningar når upp till beloppsgränsen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-03-27 KS/2019:114 - 045 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150 - 570 15 

www.katrineholm.se E-post: emma.falth@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Emma Fälth 

Kommunstyrelsen

Bidrag till Valla IF:s 100-årsjubileum 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Valla IF ett bidrag på 100 000 kronor till 

genomförande av 100-årsjubileum.

2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

3. Efter genomfört evenemang ska Valla IF inkomma med en skriftlig redovisning till 
kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
Valla IF har den 18 mars inkommit med en ansökan om bidrag till föreningens 100-
årsjubileum den 24 augusti 2019. Firandet kommer att ske genom en familjedag på 
idrottsplatsen och en jubileumsmiddag med livemusik på kvällen. 

I Katrineholms kommunplan 2019-2022 – Attraktion och livskvalitet står det att kultur, 
idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras och att kommunen ska stötta 
föreningslivet då föreningslivet är ett viktigt samhällskitt. 

Ärendets handlingar
 Ansökan om bidrag Valla IF, daterad 2019-03-18
 

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:
Valla IF
Ekonomiavdelningen
Akten
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Handl.

D-p!an
Kom mu nl edni ngsförvaltningen

Göran Dahlström

641 80 Katrineholm

Ansökan om bidrag för lOO-årsjubileum

Valla ldrottsförening (Valla lF) foller hundra är 2OL9. Valla lF grundades 13 juni 1919 och kommer fira detta 24 augusti.

Firandet kommer att ske genom en familjedag på idrottsplatsen och en jubileumsmiddag med livemusik på kvällen.

Familjedagen blir en trevlig och festlig tillställning med olika programpunkter med fokus på bland annat barn och

ungdomar.

Vi lägger 100 år bakom oss och blickar nu framåt. Samhället har förändrats och Valla lF tänker nytt för att fortsätta
vara en attraktiv föreningen även kommande 100 år. Ett första steg blev att strukturera om fotbollssektionen som

nu mera har namnet lek och idrott.Valla lF planerar nu för en aktivitetspark med fokus på spontanidrottande, lek

samt gemenskap och integration. Det kommer bli ett lyft för Valla lF, för skolungdomarna i Valla samt Valla samhälle

och Katrineholms kommun i stort. lngen i Sörmland har en liknande aktivitetspark - detta sätter oss på kartan, väl

synligt från västra stambanan. Aktivitetsparken blir en del av familjedagen och Valla lF:s kommande 100 år.

För att kunna genomföra ett l0O-årsjubilieum krävs det pengar och Valla lF vill ansöka om ett bidrag från
Katrineholms kommun som stöd till detta jubileum.

Valla lF ansöker om 100 000 kronor

Styrelsen den 14 mars 2019 via

Mathias kassör
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-02 KS/2019:127 - 045 
Nämndadministration 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: /RedigerareTelefon/ 

www.katrineholm.se E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning
Elvira Fritzell 

Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag till Katrineholm Pride 2019 
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 100 000 kronor till Riksförbundet för 

homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL) 
Katrineholm för att arrangera Katrineholm Pride 2019. Finansiering sker via 
kommunstyrelsens medel till förfogande. 

2. Efter genomfört evenemang ska RFSL Katrineholm inkomma med en skriftlig 
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts.

Sammanfattning av ärendet
RFSL Katrineholm har den 29 mars inkommit med en bidragsansökan för att arrangera 
Katrineholm Pride 2019, 20-25 maj. Under veckans vardagar kommer diverse 
aktiviteter kopplade till Pride att arrangeras och veckan kommer avslutas med en 
Prideparad den 25 maj.
 
I Katrineholms kommunplan 2019-2022- Attraktion och Liskvalitet står det att goda 
förutsättningar ska skapas för en aktiv fritid, präglad av frihet, mångfald och kvalité. 
Föreningslivet är ett viktigt samhällkitt, där kultur och fritidsaktiviteter stärker 
människor och samhället och ger verktyg att utveckla och förändra. 

Ärendets handlingar
 Ansökan om kommunalt bidrag till Katrineholm Pride 2019, 2019-03-29

Elvira Fritzell 
Utredare

Beslutet skickas till:
RFLS Katrineholm
Akt 
Ekonomiavdelningen 
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Ansökan kommunalt bidrag till Katrineholm Pride 2019.  
 
Information 
Katrineholm Pride arrangeras 20-25 maj 2019, under veckans vardagar hålls diverse aktiviteter 
kopplade till Pride och veckan avslutas med en Prideparad 25 maj.  
Evenemanget arrangeras av föreningen RFSL Katrineholm.  
Paraden avslutas med ett firande i stadsparken med artister på scenen, tal samt uppslutning av 
föreningar och andra aktiviteter. Med Katrineholm Pride vill vi skapa en folkfest och en plattform 
för att lyfta och belysa vikten av ett jämställt samhälle.  
 
Budget 
Med i ansökan bifogas en budgetplan. Vi söker kommunalt bidrag för finansiering av årets 
Pridevecka i Katrineholm.  
 
Uppgifter 
Bankgiro: 320-1605 
Organisationsnummer: 802522-5734 
Föreningsordförande: Louise Franklin 
Föreningskassör: Martin Olsson  
 
 
Budget 
Artister 20000 
Tillstånd 1000 
Ljud till paraden 13500 
Hyra toaletter 5000 
Föreläsare 10000 
Flaggworkshop 4000  
Fest 15000 
PR 3500 
Parkaktiviteter 4500 
Veckoaktiviteter 4000  
Volontärströjor 3000 
STIM 8000 
Paraden 7000 
Övrigt 2500  
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1 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-17 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anmälan av delegationsbeslut 
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    6 815:- 2019-04-12 § 41
Vård-omsorgsavgift  23 075:- 2019-04-12 § 41
Hyra av lokal    1 579:- 2019-04-12 § 41
Skrotning av bil    8 100:- 2019-04-12 § 41
Byte av trasig datorskärm    5 589:- 2019-04-12 § 41
Tillsynsavgift avlopp      3 045:- 2019-04-12 § 41
Registrering av livsmedel     1 740:- 2019-04-12 § 41
Livsmedelstillsynsavgift    4 350:- 2019-04-12 § 41
Sponsring av marschaller       400:- 2019-04-12 § 41
Dnr KS/2019:2

Förordnande av kommundirektör och krisledningschef.
Kommundirektör Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar att förordna 
ekonomi- och personalchef Susanne Sandlund att utöver egen tjänst upprätthålla 
befattningen som kommundirektör och krisledningschef från och med den 9 april kl. 17 
till och med den14 april 2019.
(KS del § 39)
Dnr KS/2019:5-029

Fördelning av bygdepeng 2019 
Näringslivschefen beslutar på kommunstyrelsens vägnar om fördelning av bygdepeng 
enligt följande:

Valla – Sköldinge sockenråd 33 500 kronor 
Lerbo sockenråd 10 900 kronor
Björkviks bygdekommitté 34 400 kronor
Julita Sockenråd 21 200 kronor
(KS del § 44)
Dnr KS/2019:91-141

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till ansökan om bidrag till arkivvård- Mariakyrkan
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå ansökan 
om bidrag till Mariakyrkan på 100 000 kronor. (KS del § 38)
Dnr KS/2019:122 - 045
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2 (2)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-17 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Ansökan om bidrag till Romernas nationaldag 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att avslå ansökan 
om ett bidrag på 7000 kronor till föreningen Romano Merako. (KS del § 123)
Dnr KS/2019:122 - 045

Bidrag till Katrineholms innebandycup 2019
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms innebandyförening för att anordna 
Katrineholms innebandycup 5-7 april 2019.
Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del § 42)
Dnr KS/2019:137-045 
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1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019—04-17 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
19:14 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor 

m.m. (2019-03-21)

19:15 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från fullmäktige

19:16 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m – 
HÖK T – med AkademikerAlliansen

19:17 Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning

19:18 Vårproposition 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019

19:19 Ny legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
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1 (1)
Datum Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2019-04-17 
Kommunstyrelsens kansli 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm Telefon: 0150-570 16 

www.katrineholm.se E-post: Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Meddelanden 
Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt ett protokollsutdrag från sammanträdet 2019-03-29, 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Handl.nr 2019:942

Kommunalförbundet har översänt ett protokollsutdrag från sammanträdet 2019-03-15,
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.
Handl.nr 2019:949
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