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Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Alexander Jansson
Kommunstyrelsen

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms 
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den upprättade risk- och 
sårbarhetsanalysen och översänder den till Länsstyrelsen som Katrineholms kommuns 
sammanställning av resultatet av kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att minska sårbarheten i samhället och att 
öka förmågan att hantera kriser. Målet är också att uppnå en helhetssyn på 
riskhantering; intern skydd, olycksförebyggande arbete och extraordinära händelser.

Risk- och sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun har genomförts i enlighet med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. 

Sårbarheterna återfinns främst i beroendet av el och elektroniska kommunikationer. 
Även vattenförsörjningen är ett viktigt område då stora delar i samhället är beroende av 
vatten.  

Bedömningen av krisberedskapen är att Katrineholms kommuns förmåga att hantera 
kriser i huvudsak är god, även om det finns vissa förbättringsområden.

Risk-och sårbarhetsanalysen har tagits fram av en arbetsgrupp där samtliga 
förvaltningar och bolag har deltagit. Därefter har den skickats på remiss till samtliga 
nämnder. Samtliga remissvar har tagits i beaktande. 
Utöver synpunkter av redaktionell karaktär har flera synpunkter inkommit som kommer 
att behandlas i det fortsatta arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram i vilket det 
preciseras roller och ansvar. Vidare kommer det som inte faller in under extraordinära 
händelser att hanteras i kontinuitetsplaneringen.  

En nämnd har inlämnat en synpunkt gällande beskrivningen över Katrineholms 
kommuns befolkningssammansättning (uppgifter som är hämtade från SCB) och menar 
att det inte är relevant att dela in befolkning med utländsk bakgrund i kategorier. 
Synpunkten tas med i beaktande inför kommande revideringar av dokumentet.

En presentation av analysen har gjorts till Länsstyrelsen som anser att analysen uppfyller 
kraven. 
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Förord
Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun. 

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

Kommunplan 2019-2022 
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Sammanfattning
Under ett år har kommunen arbetat med risk och sårbarhetsanalysen. Som metod 
valdes FORSA modellen som är framtagen av totalförsvarets forskningsinstitut 
(FOI). Alla kommunala förvaltningar och bolag har medverkat i processen. Varje 
aktör har fått fundera kring begrepp som prioriterat åtagande, samhällsviktig 
verksamhet och beroendeförhållanden. 
Med stort engagemang i olika diskussioner har alla verksamheter tagit sig igenom 
processen och fått egna risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Denna rapport är en 
övergripande sammanställning av det underlag som framkommit. Det finns ingen 
sekretess i rapporten utan känsliga uppgifter hanteras inom respektive 
verksamhets RSA.

De scenarios som centralt valts ut att arbeta med är
 Långvarigt och mycket omfattande elavbrott
 Cyberangrepp
 Avbrott i vattenförsörjning
 Långvarig värmebölja
 Brand i kritisk eller känslig verksamhet

Tre verksamheter valde till ett eget scenario
 Våldsdåd/skolskjutning 

I scenarioanalysen beskrivs respektive scenario, de övergripande konsekvenserna 
för kommunen med scenariot samt en värdering av riskerna.
Avslutningsvis finns förslag på åtgärder som dels kan öka förmågan i kommunens 
egna verksamheter och dels förmågan inom det geografiska området. Dessa 
åtgärder föreslås omsättas i ett separat åtgärdsprogram kopplat till kommunens 
styrdokument för krisberedskap.
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Syfte och mål1

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att öka medvetenheten och 
kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och 
sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för 
egen planering. Offentliga aktörers risk- och sårbarhetsanalyser bidrar till att ge en 
bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort. Resultatet av 
analyserna ger ett underlag för inriktningen av arbetet inom 
krisberedskapsområdet och bidrar genom detta till att minska samhällets 
sårbarhet och ökar förmågan att hantera olika typer av samhällsstörningar. 

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att få en samlad bild av de risker 
gällande extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur detta 
påverkar verksamheten. Kommunen ska identifiera och värdera risker, sårbarheter 
och kritiska beroenden inom sitt geografiska område. Genom risk- och 
sårbarhetsanalysen ska kommunen få förutsättningar att verka för att:

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

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

 Information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

Målet är också att generera åtgärdsförslag för att ge möjlighet till ökad robusthet 
och redundans i den egna verksamheten. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys 
utgör även ett viktigt underlag för de analyser som genomförs på regional och 
nationell nivå. 
Kommunen ska också med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny 
mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära 
händelser.

Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering 
och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva 
samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära 
händelser.2

Den sammanställda rapporten i form av risk- och sårbarhetsanalysen ska 
redovisas till länsstyrelsen i enlighet med Myndigheten för samhällsydd och 
beredskaps gällande föreskrifter. 3

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

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

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

Hot 
Omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett hot 
kan även bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara mot 
något eller någon utan att det i sammanhanget förekommer aktörer med kapacitet 
och avsikt att orsaka skada 4. 

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

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

Kontinuitetshantering
Kontinuitetsplanering handlar om ”att systematiskt skapa en förmåga att fortsätta 
bedriva sin verksamhet på en tolerabel nivå oavsett vilken typ av störning som 
organisationen utsätts för och att hantera alla aspekter inom kontinuitet, från 
incident- till krishantering. För att lyckas med detta krävs allas engagemang och ett 
tydligt ledarskap samt att roller och ansvar är tydliga”5.

4 Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB)
5 Svensk standard, SS 22304:2014, s.4
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Krishantering 
Med krishantering avses den mer omedelbara och operativa hanteringen av en 
händelse eller störning som inträffat i samhället. 

Kritiska beroenden 
Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna 
fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i 
levererande verksamheter relativt omgående leder till sådana 
funktionsnedsättningar som kan få till följd att en kris inträffar. Den drabbade 
verksamheten kännetecknas av att den saknar uthållighet, redundans och 
möjlighet att ersätta eller fungera utan den resurs som fallit bort.
 
Risk 
En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de 
(negativa) konsekvenser händelsen kan leda till. 

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

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

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

Totalförsvar
Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Vid 
höjd beredskap kan delar av, eller hela totalförsvaret mobiliseras. När högsta 
beredskap råder är totalförsvar all den samhällsverksamhet som ska bedrivas. 
Totalförsvaret utgörs av två kompletterande komponenter i form av det militära 
försvaret och det civila försvaret6. 

6 https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Totalforsvar/  ; https://www.regeringen.se/regeringens-
politik/forsvar/civilt-forsvar/
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Civilt försvar

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

Styrel 
Identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

Klimatanpassning
Klimatanpassning definieras enligt Smit m.fl. (2001, s. 881) som förändringar i 
ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd av verkliga eller förväntade 
klimatförändringar. Klimatanpassning är till exempel förändringar i processer, 
metoder och strukturer, antingen i syfte att mildra negativa förväntade effekter 
eller i syfte att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av 
klimatförändringarna.7

Klimatförändring 
Med klimat menas en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska 
mått. Klimatet kan därför bara "observeras" indirekt, genom insamling och analys av 
väderobservationer under en längre tid.8 Med klimatförändring menas den snabba 
förändring som nu sker på grund av människans påverkan.9

7 Vredin Johansson, M. och Forslund, J., 2009, Klimatanpassning i Sverige, Samhällsekonomiska 
värderingar av hälsoeffekter, Specialstudier nr 20, Konjunkturinstitutet s 16
8 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat
9 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/
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1. Beskrivning av kommunen 
och dess geografiska område

Katrineholms kommun svarar inom sitt geografiska område för uppgifter enligt kommunallagen 
(1991:900) och andra särskilda föreskrifter.

1.1 Kommunens organisation
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och består av folkvalda 
politiker som väljs i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen och 
nämnderna. Under nämnderna finns förvaltningar med tjänstemän som utför det dagliga 
arbetet. Katrineholms kommun har nio facknämnder och en valnämnd samt åtta 
förvaltningar10.

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

 Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
 Katrineholms Industrihus AB (KIAB)
 Katrineholms Vatten och Avfall AB 
 Kommunen är delägare i följande bolag:
 Länstrafiken i Södermanlands län
 Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB)
 KFV Marknadsföring AB

1.3 Förvaltningar

 Bildningsförvaltningen (BIF)
 Kommunledningsförvaltningen (KLF)
 Kulturförvaltningen (KULF)
 Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
 Service- och Teknikförvaltningen (STF)
 Socialförvaltningen (SOC)
 Viadidakt
 Vård- och Omsorgsförvaltningen (VOF)

1.4 Förbundssamarbeten
Västra Sörmlands Räddningstjänst är ett kommunalförbund med Katrineholms och Vingåkers 
kommuner som medlemmar.
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2. Kommunens geografiska 
område
Katrineholm är en av nio kommuner i Södermanlands län. Katrineholm är centralort i 
kommunen och ligger cirka 100 kilometer väster om Stockholm. Förutom Katrineholm har 
kommunen sju kransorter: Bie, Björkvik, Forssjö, Sköldinge, Strångsjö, Valla och Julita/Äsköping.

2.1 Befolkning och demografi
Den 31 december 2018 hade Katrineholm 34 550 invånare med följande fördelning11.

Andel av folkmängden (%)

Kvinnor Män 0–17 år 18–64 år 65– år utrikes
födda

med 
utländsk 
bakgrund

Utländska
medborgare

49,8 50,2 21,8 55,4 22,8 19,0 25,1 8,9

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

2.3 Näringsliv och sysselsättning
Katrineholms kommun är kommunens största arbetsgivare med 3 347 anställda år 2018. 
Regionen är en annan stor offentlig arbetsgivare i kommunen. De största privata arbetsgivarna 
är Kronfågel i Valla (ca 650 anställda), SKF Mekan i Katrineholm (ca 430 anställda), Sörmlands 
Grafiska (ca 90 anställda) och Presto Brandsäkerhet (ca 400 anställda).

11 http://www.scb.se/be0101/#c_li_26051 – Statistiska Centralbyrån: Befolkningsstatistik, Sveriges befolkning, 
kommunala jämförelsetal, 31 december 2014, nedladdad 2015-05-27.
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2.4 Kommunens krisberedskapsuppdrag12

Kommunens ansvar och uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar regleras av lag 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap. Till lagen finns även en anslutande förordning (2006:637) som 
innehåller ytterligare bestämmelser om kommuners uppgifter vid extraordinära händelser och 
höjd beredskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sin 
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommunen ska 
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 
Fyra viktiga delar i Svensk krishantering är de 3 grundprinciperna samt geografiskt 
områdesansvar:

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

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

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

Geografiskt områdesansvar
Kommunerna är också skyldiga att se till så att olika aktörer i kommunen (exempelvis företag, 
frivilligorganisationer och myndigheter) samarbetar, både i planeringen av hur svåra olyckor och 
kriser ska kunna undvikas, men också under själva hanteringen av en kris. Det kallas för att 
kommunen har ett geografiskt områdesansvar. I uppdraget ligger också att ansvara för en 
samordnad information till allmänheten.

Kommunens uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar specificeras ytterligare genom 
överenskommelserna om kommunernas krisberedskap och överenskommelsen om 
kommunernas arbete med civilt försvar. De båda överenskommelserna är tecknade av MSB och 
SKL. 

12 MSB 2011. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. ISBN 978-91-7383-129-1. s 29–30
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2.5 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Kommunernas uppdrag och specifika uppgifter inom krisberedskapen inriktas genom 
överenskommelser mellan MSB och SKL. Den nuvarande överenskommelsen tecknades under 
2018 och gäller för perioden 2019 – 2022. Uppgifterna i överenskommelsen utgår från:
 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

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

händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
 Kommunallag (2017:725)

Överenskommelsen utgår från 5 kap. i 
LEH som anger att kommunen ska få 
ersättning för det förberedande arbetet 
som ska bedrivas enligt lagens 2 kap. LEH. 
Den statliga ersättningen berör vissa 
specifika uppgifter vilket klargörs i 
överenskommelsen. 

Den statliga ersättningen ska utgöra ett 
komplement till kommunens egen 
finansiering av arbetet med 
krisberedskap.13

2.6 Regional strategi - RSI 
I Södermanlands län har en strategi för 
arbetet inom Regional Samordning och 
Inriktning av krishantering och 
räddningstjänst (RSI) tagits fram i syfte att 
underlätta samverkan mellan olika aktörer 
inom länet före, under och efter en 
samhällsstörning. Det moderna 
samhällets komplexitet, och utformningen 
av det svenska krishanteringssystemet gör 
att olika aktörer inom både privat och offentlig sektor är beroende av varandra vilket ställer 
höga krav på förmågan att samverka.

Kommunen har tillsammans med samtliga övriga kommuner i länet, Regionen, Polisen, 
Försvarsmakten och Länsstyrelsen Södermanland undertecknat och förbundit sig till strategin. 
Inom ramen för strategin har kommunen tillsammans med övriga aktörer i länet enats om en 
gemensam målbild för år 2020. 

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

13 För mer information kring överenskommelsen se: Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, MSB 2018–
09779 och SKL 18/03101 

Samordnings och inriktningsmål för 2020

År 2020 ska länets krisberedskapsaktörer kunna upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet och krisleda i samverkan under två veckor vid 
svåra samhällsstörningar som elbortfall. Den regionala inriktnings och 
samordningsfunktionen kan snabbt skapa och analysera en samlad 
lägesbild och inrikta och samordna krishanteringen. Länets aktörer har en 
resursplanering utifrån riskbilden och kan både ge och ta emot stöd under 
en samhällsstörning. Länets medborgare får snabb, samordnad, 
målgruppsanpassad och korrekt information vid en kris. Länet har 
gemensamma tekniska lösningar för samverkan som även klarar sekretess. 

Länet kan samordna och hantera områdesöverskridande händelser. 
Förmåga till att skydda medborgarna genom att kunna utrymma 5000 
varav 200 sjuka och svaga. Länet ska ha förmåga att leda och hantera 
masskadeutfall. Länets aktörer har kunskap om sin roll och sitt ansvar 
under höjd beredskap.

Medborgarna har tagit sitt ansvar att klara sig utan samhällets hjälp i minst 
72 timmar samt att samhället har en planering för att kunna hjälpa efter 
72 timmar.

Målbild – Rådet för krishantering och skydd mot olyckor 2016–2020
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2.8 Författningar som har beaktats i redovisningen av risk- och 
sårbarhetsanalysen

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

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

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2015:5) om kommuners 

och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Övriga:
 Epizootilag (1999:657) 
 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

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

kemikalieolyckor 
 Lag (2006:263) om transport av farligt gods 
 Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)
 Säkerhetsskyddslagen 2018:585
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3. Beskrivning av 
arbetsprocess och metod
Risk- och sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun har genomförts i enlighet med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter14.  Länsstyrelsens 
rekommendationer med att likrikta RSA-arbetet länsövergripande har också följts i arbetet.

FORSA modellen:

14 MSBFS 2015:5
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3.2 Översikt av arbetsprocessen
Arbetet har bedrivits i följande steg.
 Förberedelser
 Inledande kartläggning
 Analys
 Resultat och uppföljning

Under förberedelserna fastställdes inriktningen av arbetet. Säkerhetschefen utsågs tillsammans 
med beredskapssamordnaren till sammanhållande för arbetet. 

En inledande kartläggning genomfördes under hösten/vinter 2018, då en enkät skickades ut till 
förvaltningarna, där sårbarheter och kritiska beroenden kartlades. Enkäten följdes upp med 
intervjuer med utsedda nyckelpersoner och verksamhetsansvariga. I detta arbete kartlades vilka 
händelser som skulle kunna inträffa inom olika verksamheter inom kommunens geografiska 
område. Resultatet låg till grund för inriktningen av det fortsatta analysarbetet. 

Under analysarbetet analyserade säkerhetschefen och beredskapssamordnaren, tillsammans 
med projektledning från VSR samt nyckelpersoner från respektive verksamhet, händelserna 
som identifierades i den inledande kartläggningen. En bedömning gjordes också av vilken risk 
de medför. Därefter identifierades samhällsviktiga verksamheter i Katrineholms kommuns 
geografiska område och deras kritiska beroenden. Utifrån riskbilden valdes fem scenarier ut för 
djupare analys. I dessa scenarier bedömdes förmågan att motstå störningar i samhällsviktig 
verksamhet och kommunens förmåga att hantera kriser. Brister och sårbarheter identifierades 
och dessa ligger till grund för förslag till åtgärder. Analysarbetet genomfördes under 2018–2019.

Resultatet av analysarbetet har utmynnat i Risk- och sårbarhetsanalysen. Riskbilden och 
åtgärdsplanen kommer att följas upp fortlöpande och resultatet av uppföljningen ska 
sammanställas och rapporteras årligen till länsstyrelsen, i enlighet med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter15.

15 8§ MSBFS 2015:5
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3.2 Riskanalys
Syftet med riskanalysen är att snabbt identifiera tänkbara risker, situationer och händelser som 
kan leda till allvarliga störningar och extraordinära händelser. 

En svårighet i riskanalys på samhällsnivå är att uppskatta sannolikheten för olika extraordinära 
händelser. Det saknas ett tillförlitligt statistiskt underlag för att kunna ange kvantitativa mått på 
sannolikheten för olika händelser. Därför används i analysen subjektiva och kvalitativa 
uppskattningar.

I denna analys bedöms sannolikheten för en skadehändelse med hjälp av fem nivåer med 
utgångspunkt från den bedömda återkomsttiden för händelsen i Katrineholms kommuns 
geografiska område.

KVALITATIV SKALA FÖR SANNOLIKHET KVANTITATIV SKALA FÖR SANNOLIKHET

5. Mycket hög 5. 1 gång per år eller oftare

4. Hög 4. 1 gång per 1 år – 1 gång per 10 år

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

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

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

SKALA FÖR KONSEKVENS

1 Mycket begränsade
Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i samhällets funktionalitet, övergående 
misstro mot enskild samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom och miljö

2 Begränsade 
Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i samhällets funktionalitet, övergående misstro 
mot flera samhällsinstitutioner, begränsade skador på egendom och miljö

3 Allvarliga
Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga störningar i samhällets funktionalitet, 
bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, allvarliga skador på 
egendom och miljö

4 Mycket allvarliga
Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i samhällets 
funktionalitet, bestående misstromot flera samhällsinstitutioner och förändrat beteende, mycket 
allvarliga skador på egendom och miljö

5 Katastrofala 
Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter, extrema störningar i samhällets 
funktionalitet, grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala skador 
på egendom och miljö
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3.3 Deltagande interna, externa och privata aktörer i arbetet 
Samtliga aktörer nedan har på ett eller annat sätt deltagit i arbetet med 
risk- och sårbarhetsanalysen, bland annat genom enkäter, workshops och diskussioner.

Förvaltningar:
 Bildningsförvaltningen (BIF)
 Kommunledningsförvaltningen (KLF)
 Kulturförvaltningen (KULF)
 Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
 Service- och Teknikförvaltningen (STF)
 Socialförvaltningen (SOC)
 Viadidakt
 Vård- och Omsorgsförvaltningen (VOF)

Bolag/Förbund:
 VSR Västra Sörmlands Räddningstjänst
 SVAAB Sörmland Vatten- och Avlopp AB
 KFAB Katrineholm Fastighet AB

Extern aktör:
 TV Tekniska Verken

3.4 Material och underlag som använts för arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalysen
 Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Katrineholms kommun
 Länsstyrelsen Södermanlands regionala risk- och sårbarhetsanalys
 Erfarenheter och lärdomar som gjorts vid övningar
 Seminarier
 Workshops
 Enkäter
 Skarpa händelser
 Extremväderanalys över Flen och Katrineholm framtagen av SMHI

3.5 Sekretess och spridning av materialet
Dokumentet innehåller ingen information som omfattas av sekretess. Risk- och 
sårbarhetsanalysen ger en samlad bild av nuläget i Katrineholms kommun.
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4. Identifierad samhällsviktig 
verksamhet inom kommunens 
geografiska område 
Avsnittet redovisar identifierad samhällsviktig verksamhet inom Katrineholms kommuns 
geografiska område16.

Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv är verksamhet som uppfyller det 
ena eller båda av följande villkor17:

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

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

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

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

Förvaltning/bolag/förbund Samhällsviktig 
funktion utifrån 
MSFS 2015:5

Funktioner

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

Övrig resurs

JA Nej

Bildningsförvaltningen X  Fritidshem

Samhällsbyggnadsförvaltningen X Miljöexpertis/miljöinspektör

Kommunledningsförvaltningen X

Kulturförvaltningen X Lokaler, personal och bibliotek

Service- och teknikförvaltningen X

Socialförvaltningen X

Viadidakt X Personal, språkkunskaper, 
kontakt med nyanlända, lokaler

Vård- och omsorgsförvaltningen X

Västra Sörmlands 
Räddningstjänst

X

Katrineholms Fastighets AB X

Sörmland Vatten och avfall AB X
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4.2 Energiförsörjning
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn energiförsörjning.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Kraftvärmeverk. Tekniska Verken 

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

Tekniska Verken 
Katrineholm Nät, Vattenfall 
Eldistribution

Elförsörjning: produktion, distribution, 
service och underhåll

Hantering av kommunens mobila 
reservkraftaggregat.

Tekniska Verken 
Katrineholm Nät

Kraftvärmeverk och fjärrvärmenät i 
Katrineholms centralort.

Tekniska VerkenFjärrvärmeförsörjning: produktion, 
distribution, service och underhåll

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

Gimmersta Energi

Biogasfabrik. Katrineholm Vatten AB

Tankstation för fordonsgas. Katrineholm Vatten AB

Drivmedelsförsörjning: produktion, 
lagerhållning och distribution

Tankstationer för flytande 
drivmedel.

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

Flisfabrik i Julita. Gimmersta EnergiBränsleförsörjning: produktion, 
lagerhållning och distribution

Pelletsfabrik i Forssjö. Forssjö Pellets
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4.3 Kommunalteknisk försörjning
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn kommunalteknisk 
försörjning.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

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

Sörmland VattenDricksvattenförsörjning: produktion, 
distribution, service och underhåll

Vattenverk och ledningsnät i Bie, 
Julita och Björkvik.

Sörmland Vatten

Avloppshantering: mottagning och 
rening

Avloppsverket Rosenholm samt 
Julita reningsverk.

Sörmland Vatten 

Återvinningscentral Vika Tekniska verken 

Återvinningsstationer Förpacknings och 
tidningsinsamlingen

Avfallshantering: hämtning och 
mottagning av sopor, mottagning av 
riskavfall

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

Entreprenörer på uppdrag av 
Sörmland Vatten

Väghållning: röjning och akuta 
reparationer

Röjning av vägar Kommunen, Trafikverket, 
entreprenörer

Snöröjning: snöröjning, 
halkbekämpning

Vinterväghållning vägar och gator Kommunen, Trafikverket, 
entreprenörer

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

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Kommunens lönekontor KommunenBetalningar: hantering av in- och 
utbetalningar, 

Bankkontor Flera olika banker

Kontantförsörjning: 
utlämning av kontanter

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

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Bygg- och entreprenadverksamhet Reparationer av infrastruktur, 
kritiska transporter (reservkraft), 
väghållning inklusive snöröjning.

Ett femtontal privata företag med 
kontor i kommunen. 

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

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig 
verksamhet

Aktörer

Kullbergska sjukhuset

Ambulansstation och 
ambulanser

Region SörmlandAkutsjukhus: mottagning och 
behandling av akuta skadefall och 
sjukdomsfall

IVPA (i väntan på 
ambulans)

CIP (civil insatsperson)

Västra Sörmlands räddningstjänst

Primärvård: mottagning och 
behandling av sjukdomsfall

Vårdcentraler Region Sörmland, samt en privat 
aktör

Kullbergska sjukhuset Region SörmlandPsykiatri: mottagning och behandling 
av psykiatriska sjukdomsfall

Karsuddens sjukhus: 
rättspsykiatrisk vård

Region Sörmland

Smittskydd: myndighetsutövning och 
rådgivning

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

Kommunens bygg- och miljönämnd 
samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läkemedelsförsörjning: distribution 
av läkemedel

Ett flertal apotek i 
Katrineholm

Sjukvårdsmateriel: distribution av 
förbrukningsartiklar

Ett flertal apotek i 
Katrineholm
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Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

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

Kommunens vård- och 
omsorgsförvaltning, Katrineholms 
Fastighets AB

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

Kommunens vård- och 
omsorgsförvaltning

Hemtjänst Kommunens vård- och 
omsorgsförvaltning samt enskilda 
utförare.

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

Tillagning och distribution av mat. Kommunens Kost- och 
transportservice.

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

Kommunens bildningsförvaltning 
samt ett föräldrakooperativ.

Omsorg om barn: förskola, 
fritidshem

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

Kommunens bildningsförvaltning.

Kullbergska sjukhusets bassäng. Region SörmlandHygien och sanitet: simhallar

Duveholmshallens simhall. Kommunens sportcentrum, 
Katrineholms Fastighets AB

Social omsorg Skyddsbedömningar Kommunens socialförvaltning
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4.7 Livsmedel
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn livsmedel.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Jordbruk: djurhållning produktion av 
spannmål och andra grödor

Storskalig fjäderfäuppfödning, 
svinproduktion samt mjölk- och 
nötköttproduktion

Det finns 13 verksamheter som är 
tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Dessutom finns ett stort antal 
mindre djurhållande gårdar.

Livsmedelsproduktion: slakterier, 
mejerier, charkuterier, bagerier

Kronfågel slakteri i Valla. Kronfågel

Livsmedelsdistribution: distribution 
och dagligvaruhandel

Livsmedelsaffärer Ett flertal större livsmedelsaffärer

Livsmedelskontroll Kontroll och uppföljning för att 
säkerställa livsmedelssäkerheten.

Bygg- och miljönämnden samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen
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4.8 Information och kommunikation
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn information och 
kommunikation.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Nät och nätdrift, mobilmaster, 
telestationer

Telia, Skanova, Tele2

Kommunens telefonväxel Kommunen med underliggande 
bolag

Sörmland Vattens telefonväxel Sörmland Vatten

Nödsamtal SOS Alarm

Telefoni: nätdrift, överföring av 
samtal och meddelanden

Trygghetslarm Tunstall, Caretec, Securitas, Offentlig 
säkerhet

Dataöverföring: nätdrift, 
åtkomst till internettjänster

Nät och nätdrift, mobilmaster, 
stadsfibernätet

Utsikt (Tekniska verken),
Telia, Skanova, Bredbandsbolaget

Kommunens webbplats Kommunen med underliggande 
bolag

Sörmland Vattens webbplats Sörmland Vatten

Krisinformation.se MSB och andra myndigheter utanför 
kommunen

Nätbaserade 
informationskanaler

Sociala medier Facebook och Twitter

Kommunens e-posttjänst Kommunen med underliggande 
bolag

Kommunikationskanaler

Kommunens intranät (Communis), 
kontaktcenter

Kommunen

Rakelmaster och -drift MSB och driftentreprenör Rakel: nätdrift, överföring av 
samtal

Samband för ledning och 
samverkan

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

Redaktion Katrineholmskuriren (trycks i 
Eskilstuna)

Dagstidningar - produktion och 
distribution

Distributionsnät Prolog
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Närradiostation
Närradiosändare

Katrineholms närradioförening 
(trossamfund, politiska 
organisationer)

Rundradio: produktion och 
distribution av lokalradio och 
närradio

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

Sveriges Radio (redaktioner i 
Eskilstuna och Nyköping)

Distribution av post PostNord

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

PostNord, Bring

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

DHL

Post: distribution av brev och 
paket

Företagscenter i Katrineholm PostNord
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4.9 Socialförsäkringar
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn socialförsäkringar.

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Kommunens socialförvaltning KommunenUtbetalningar inom sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkring samt 
ekonomiskt bistånd: handläggning 
av utbetalningar och ansökningar

Försäkringskassans servicekontor Försäkringskassan

Utbetalningar från det allmänna 
pensionssystemet - handläggning av 
utbetalningar

Pensionsmyndighetens 
servicekontor

Pensionsmyndigheten

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

Viktig samhällsfunktion Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Räddningstjänst: 
räddningsinsatser

Räddningsstationer i 
Katrineholm, Björkvik, Julita

Västra Sörmlands 
Räddningstjänst

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

Polisstation Katrineholm, 
polisinsatser

Polismyndigheten

Militär verksamhet Bevakning och skydd av viktiga 
objekt, stöd till samhället

Försvarsmakten

Vaktbolag: bevakning Bevakning och 
värdetransporter

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

Viktig 
samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Regional ledning Samverkan i Södermanlands län – 
DSAM

Kommunchef, tjänsteman i beredskap, 
Länsstyrelsen Södermanland

Kommunal krisledning Kommunens krisledningsnämnd, 
krisledningsgrupp, förvaltningsledningar

Kommunens krisstöd – 

(fd POSOM)

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

Tjänsteman i beredskap för 
kommunen

Räddningschef i beredskap för 
ledning av räddningsinsatser

Västra Sörmlands Räddningstjänst

RTÖG

Lokal ledning

Tjänsteman i beredskap för vatten 
och avlopp

Sörmland Vatten

Miljötillsyn SamhällsbyggnadsförvaltningenTillsyns- och 
tillståndsverksamhet

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

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Indikerings- och 
laboratorieverksamhet

Laboratorium på 
avloppsreningsverket.

Sörmland Vatten

Meteorologiska tjänster Mätstationer Floda

Transport och förvaring av avlidna Landstinget, begravningsbyråer

Politivagn Polismyndigheten upphandlar tjänsten av 
extern leverantör.

Begravningsceremoni Kyrkor och samfund, begravningsbyråer

Begravningstjänster

Krematorium, begravningsplats Katrineholmsbygdens församlingar
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4.12 Transporter
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn transporter.

Viktig 
samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet Aktörer

Vägtransporter: 
persontransporter och 
distribution av varor 
och material

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

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

Järnvägstransporter: 
persontransporter och 
transport av varor och 
material

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

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

Omlastning av varor till 
kommunens 
verksamheter

Omlastningscentralen Kommunen
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5. Identifierade kritiska 
beroenden för kommunens 
samhällsviktiga verksamhet
Riskanalysen undersöker skadehändelser och värderar dessa var för sig. Detta synsätt innebär 
en förenkling, eftersom störningar i en funktion kan orsaka störningar i en annan. 
Samhällsviktiga funktioner och verksamheter är i många fall beroende av varandra.

Ett kritiskt beroende innebär att ett bortfall eller störning i en verksamhet kan leda till 
nedsatt funktion i andra verksamheter, som i sin tur kan leda till en allvarlig kris i samhället

Detta avsnitt redovisar dels kritiska beroenden som gäller samhället som helhet, dels kritiska 
beroenden för några områden där kommunen har ett särskilt ansvar.

5.1 Kritiska beroenden i samhället
Samhället är som helhet beroende av el, vilket innebär att en långvarig och omfattande 
elstörning kommer att orsaka följdhändelser i andra samhällsviktiga verksamheter såsom 
försörjningen av vatten och fjärrvärme, rening av avlopp, elektroniska kommunikationer, 
trygghetslarm, transporter, betalningssystem och kontantförsörjning. Sannolikheten för ett 
omfattande och långvarigt elavbrott är mycket låg. 

Störningar i elektroniska kommunikationer leder till mycket stora svårigheter i samhällsviktig 
verksamhet. De allra flesta verksamheterna är beroende av telefoni för sin interna funktion och 
för att medborgarna ska kunna få kontakt med dem. Allt fler system i samhället är också 
beroende av IT för sin funktion, till exempel logistik, betalningstjänster, kontanthantering samt 
trygghetslarm för både personal och vårdtagare. De elektroniska kommunikationerna är i sin 
tur beroende av en fungerande elförsörjning från användaren, via kommunikationsnätverken, 
till servrarna som tillhandahåller tjänsterna.

Många verksamheter bedrivs idag med ett minimum av lagerhållning av förnödenheter och 
insatsvaror. I stället förlitar verksamheterna sig på återkommande leveranser baserade på 
regelbundna avstämningar och beställningar med stöd av informationssystem. Detta innebär 
att verksamhetens beroende av elektroniska kommunikationer och transporter ökar. En 
störning i transportsystemen kan snabbt fortplanta sig till andra delar i samhället och orsaka 
störningar i samhällsviktig verksamhet. Transporterna är i sin tur i hög grad kritiskt beroende av 
drivmedelsförsörjningen, som i sin tur har ett stort elberoende. En ny tid med nya 
förutsättningar leder till ökade krav på lagerhållning. Arbetet med ”Civilförsvaret” gör att 
vissa/många verksamheter måste skapa eller öka sina lager.
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5.2 Omsorgsverksamhet på vårdboende
Kommunen har ett särskilt ansvar för de sköraste människorna i samhället. Det är också de som 
har svårast att klara sig själva i en krissituation och vid en eventuell evakuering kanske 
försämras svårt eller i värsta fall avlider. Det är därför relevant att analysera 
omsorgsverksamhetens kritiska beroenden vid ett vårdboende.

Omsorg om äldre på 
vårdboende

Personal

Transporter

VärmeMat

Drivmedel

El

Vatten Avlopp

Omsorg om äldre på 
vårdboende

Personal

Transporter

VärmeMat

Drivmedel

El

Vatten Avlopp

Figur 1: Kritiska beroenden i äldreomsorgen vid ett vårdboende.

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

Figur 2: Kritiska beroenden i barnomsorgen vid en förskola.

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

Figur 3: Kritiska beroenden i kommunal ledning och kriskommunikation.

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

Naturolyckor

1. Ras och skred
2. Storm
3. Snöstorm
4. Värmebölja
5. Skyfall
6. Jordskred
7. Isstorm
8. Höga flöden (översvämning)
9. Skogsbrand

Olyckor

10. Trafikolycka

11. Trafikolycka med skolbuss

12. Tankbilsolycka med farligt gods

13. Olycka som påverkar tågtrafiken

14. Urspårning med persontåg

15. Tågolycka med farligt gods

16. Utsläpp av ammoniak från konstfrusen isbana

17. Utsläpp av klor från simhallen

18. Brand i flerfamiljshus

19. Brand i publik lokal

20. Brand i lokal under stort idrottsevenemang

21. Brand på sjukhuset

22. Flygolycka

Smitta
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23. Pandemi (influensa)

24. Zoonos på lantbruk

25. Råttinvasion

26. Kärnteknisk olycka

27. Deponering av medicinskt radioaktivt avfall av misstag.

28. Matförförgiftning av t.ex. elever på skola, personal inom samhällsviktig verksamhet

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem

29. avbrott i elförsörjningen

30. Kapacitetsbrist i elförsörjningen innebär att Styrel aktiveras för att prioritera elleveranser till 
olika områden i kommunen.

31. Funktionsfel i vattenverket

32. Omfattande störning i avloppshanteringen

33. Funktionsfel i värmeverket

34. Omfattande avbrott i fasta och mobila telenäten i kommunen.

35. Cyberangrepp; stöld av information, manipulera information

36. Avbrott i kommunens nätverk

37. Avbrott på markbunden radio och television

38. Avbrott på elektroniska betalningssystem

39. Avbrott i transporterna av petroleumprodukter till tankstationer

Antagonistiska hot och social oro

40. Gråzonsproblematik (”fake news” även kallad desinformation)

41. Utpressning mot näringsidkare

42. Sammanstötningar mellan rivaliserande gäng

43. Seriepyromani

44. Skolskjutning

45. Politisk demonstration leder till upplopp

46. Rekrytering av ungdomar till kriminella nätverk

47. Skadegörelse

48. Spridning av nya droger

49. Flera unga som tar livet av sig

Övrigt

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

6.2 Scenarier
1. Långvarigt elavbrott
2. Cyberangrepp
3. Avbrott i vattenförsörjningen för tätorten
4. Brand i känslig eller kritisk verksamhet
5. Långvarig värmebölja
6. Våldsdåd/skolskjutning

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

1

62

3
4

5

1. Långvarigt elavbrott
2. Cyberangrepp
3. Avbrott i vattenförsörjningen 

för tätorten
4. Brand i känslig eller kritisk 

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

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

Övergripande konsekvenser för kommunen
Ett totalt eller ett mycket omfattande elavbrott skulle vara en stor utmaning för kommunen. 
Flera verksamheter skulle få stänga igen och flera skulle få evakuera. För vissa får det små 
konsekvenser ur ett samhällsperspektiv, medan det blir större påverkan om ett äldreboende 
måste stänga och de äldre evakueras till annan plats. Det kan även bli konsekvenser om 
förskolor måste stänga. Det leder till att föräldrar inte kan lämna sina barn och att de själva inte 
kan åka till sina arbeten. Beroende på vad de arbetar med kan det leda till stora problem för 
samhällsviktiga funktioner såsom hemtjänsten, räddningstjänsten, polisen, sjukhuset, VA 
bolaget med flera. 

Det skulle bli mycket svårt att kommunicera då mobiltelefonin endast skulle räcka några timmar 
varvid krisledning och samverkan försvåras avsevärt. Det finns en Rakelmobil18 inom varje 
förvaltning/bolag, men kunskapen att använda denna är låg. Batterikapaciteten på den är även 
begränsad och möjlighet att ladda den är oklar. Endast få verksamheter har tillgång till egen 
reservkraft som gör att de kan arbeta kvar. Andra skulle få förflytta sig till annan plats som i 
dagsläget inte är utpekat.  Vård- och omsorg skulle behöva samlokalisera sina boende till färre 
äldreboenden. Dessa skulle väljas utifrån möjligheten att laga mat på plats och storlek på 
äldreboendet. Det finns inte dokumenterat i dagsläget hur detta ska fungera. Det skulle krävas 
en omfattande logistik med flera specialfordon, då vissa skulle behöva flyttas liggande. 

Det finns många följdeffekter som är svåra att förutse och en stor del i detta är mentalt hos 
personal. Det finns sällan kunskap kring hur det faktiskt är att försöka bedriva en verksamhet 
när strömmen inte fungerar och hur det skulle vara att göra det under flera dagar. På 
individnivå inom ett äldreboende kommer inte liftar att fungera, det är inte möjligt att komma 
inte in medicinskåp, hissar fungerar inte, mat kan inte tillagas och det blir kallt. Det kan vara 
svårt att komma in i dörrar som är kopplade till passersystem. Inom nästa nivå för 
verksamheten handlar det sedan om att veta hur länge kan man stanna i fastigheten och när 
måste man evakuera till annan plats eller ta emot boenden från andra platser. 

Det skulle bli mycket svårt att få en samlad bild av läget och vilka behov som måste tillgodoses 
då det inte finns en utpekad lokal där kommunens samtliga förvaltningsledningar och central 
krisledning kan ses. Uppstartstiden för krisledning bedöms vara lång när det inte är möjligt att 
få tillgång till sina ordinarie lokaler och det inte är förberett någon annanstans. 

18 Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa 
och försvar.
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Alla äldreboenden har inkopplingsmöjlighet för reservkraft, men endast en skola. År 2020 invigs 
ett nytt äldreboende som kommer att få stationär reservkraft, vilket kommer underlätta 
verksamheten. Kommunen är mycket sårbar för ett längre omfattande avbrott, då det inte finns 
tillräckligt med reservkraft och värmen försvinner. Det finns en trygghetspunkt som kan drivas 
med reservkraft för kommuninvånare som inte kan bo kvar hemma men då måsta man få dit 
reservkraft och värmefläktar.

Service- och teknikförvaltningen har en stor roll kring att förse verksamheter med mat samt att 
underhålla vägar. Det finns uthållighet på traktorer för plogning omkring ett dygn, varefter 
fordonet måste tankas. Finns det inte tillgång till drivmedel är det inte möjligt att utföra 
vägunderhåll eller frakta mat till verksamheter. Blir det en drivmedelsbrist till följd kan det få 
stora konsekvenser. Sörmland Vatten bedöms ha god redundans med egen reservkraft att 
kunna driva ledningsnätet. Likväl här är finns ett beroende av att det finns drivmedel till att 
tanka reservkraft och fordon.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Det finns ingen erfarenhet av att hantera ett större elavbrott under en längre tid än ett dygn. 
Detta leder till att det är svårt att förutse följdeffekter som blir av händelsen. 

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av 
scenariot.

Scenariot bedöms som låg sannolikhet med katastrofala konsekvenser.
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7.2 Cyberangrepp
Motivering till scenariot: Digitaliseringen har ökat kraftigt och idag är kommunen mycket beroende 
av sina IT system för att kunna utföra sitt uppdrag. Det hanteras stora mängder data med allt från 
helt öppen information till sekretess. Informationen måste kunna säkras för att verksamheten ska 
kunna lita på den och att den inte hamnar i fel händer.  

Scenario
”En aktör gör flera angrepp mot kommunens olika IT system. För flera verksamheter så märker 
man inte att någon tagit sig in i systemen förrän långt efteråt eller inte alls. En verksamhet har 
upptäckt att det ändrats inställningar i behörigheter för ett system samt att dokument har 
ändrats. 

Det är samma programvara som använts mot samtliga förvaltningar som varit utsatta. 
Programmet har installerats automatiskt genom att man aktiverat det via en länk i e-post där 
man följt olika uppmaningar där avsändaren varit olika chefers e-post. Det har även varit 
flertalet USB minnen som varit förprogrammerade med programmet dolt i en fil som personal 
öppnat. Dessa USB minnen verkar ha varit direkt riktade mot kommunens specifika 
verksamheter då filerna döpts till namn som kan intressera personal: sekretess SOC, löner 2020, 
sammanställning av medarbetarsamtal 2019, avsked av personal. Det verkar som att USB minnena 
har hittats både inom- och utomhus i flera verksamheter vilket även tyder på att man kan ha 
haft obehöriga i sina lokaler. Programmet verkar ha haft flera funktioner: 

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

Programmet har via användarens e-post skickat informationen vidare till en e-postadress.

Det görs ingen övergripande utredning kring angreppet då ingen förvaltning anmäler till Service 
Desk, 0150-56900 alt. 6900@katrineholm.se.” 

Övergripande konsekvenser för kommunen
Kommunen hanterar stora mängder information i sina nätverk. Är det en tillräckligt motiverad 
aktör med förmåga, är det möjligt att komma åt känslig information eller göra ändringar i 
system. Alla förvaltningar och bolag arbetar i IT system och de allra flesta kan ses som 
molntjänster, vilket gör att det är möjligt att ansluta via VPN19 från till exempel hemmet. Det 
kan få stora konsekvenser om information som är känslig hamnar i fel händer. Kritiska system 
som är viktiga för att kommunen ska kunna hantera information som medicinhantering eller 
uppgifter rörande individer med skyddad identitet måste kunna säkerställas. En annan risk som 
kan få stora konsekvenser är om information ändras, behörigheter ändras och om beslut fattas 
på felaktiga grunder med manipulerade uppgifter. Mycket handlar om kunskap hos 
medarbetarna att till exempel inte skicka känslig information med vanlig e-post, 
lösenordshantering och säkerhetskultur. Det lagras ofta känslig information i e-
postprogrammet. 
Medarbetare som kan komma åt känslig information kan även råka ut för otillåten påverkan i 
syfte att ändra ett beslut eller lämna ut information.

19 VPN = virtuellt privat nätverk, en VPN-tunnel är en krypterad anslutning mellan två punkter på ett öppet nätverk 
(vanligtvis internet)
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Praktisk erfarenhet av scenariot
Kommunen är utsatt för återkommande IT angrepp av olika storlek. Vid ett tillfälle fick 
kommunen in ett virus som påverkade omkring tusen användare. Något större angrepp där en 
aktör fått tag på känslig information eller ändringar av något slag har gjorts, har inte skett eller 
upptäckts.

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av 
scenariot. 

Scenariot bedöms som medelhög sannolikhet med mycket allvarliga konsekvenser.
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7.3 Avbrott i dricksvattenförsörjning
Motivering till scenariot: Vatten är ett otroligt viktigt livsmedel som vi är beroende av för att kunna 
laga mat, för vätska och för att kunna sköta vår hygien.

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

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

Om fyllning av vattentornet upphör finns det vatten i cirka ett dygn innan det är tomt. 
Meddelande om att hushålla med vatten skulle gå ut och Sörmland Vattens erfarenhet av detta 
är att människor är sparsamma. Kommunen skulle även ta hjälp av VAKA20, en nationell 
vattenkatastrofgrupp, som kan bistå med både kompetens och materiell. Om detta skulle hända 
skulle även Flens tätort bli utan vatten och det skulle ställa stora krav på uthållighet för 
Sörmland Vatten.

Samtliga verksamheter skulle påverkas av avbrottet. Få verksamheter verkar förstå vilka 
följdeffekter ett avbrott i vattnet får. Att inte kunna nyttja toaletter och dusch skulle för många 
verksamheter bli problematiskt. Skulle det inte vara möjligt att få tillgång till toalettmoduler som 
till exempel ”bajamaja” så kan inte verksamheten hållas igång. Skolan skulle högst troligt tvingas 
stänga medan andra skulle kunna hålla öppet, men inte kunna tillhandahålla WC. För vården 
skulle behovet av vatten vara fortsatt stort även om det är möjligt att tillgodose vissa behov 
med engångsartiklar.

20 https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-civiltforsvar/krisberedskap-
for-dricksvatten/?AspxAutoDetectCookieSupport=1#VAKA,%20nationell%20vattenkatastrofgrupp
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Service- och teknikförvaltningen står för matlagning i kommunen och är beroende av vatten för 
detta. Förvaltningen måste på något sätt få in vatten till sina kök. Nödvattenplanen visar på vilka 
platser som det kommer finnas vatten på, men den beskriver inte hur vatten ska komma från 
denna plats och in i verksamheten. Här har kommunen en stor uppgift att precisera en 
logistikkedja, då många förlitar sig helt på att Sörmland Vatten och STF ordnar detta. Det är 
dunkar som vatten får hämtas i, men de ska fraktas av någon från vattentank in i till exempel ett 
äldreboende. Eventuellt kan det komma att krävas någon form av bevakning/service vid 
tankarna för att det ska fungera bra.   

Hur svåra konsekvenser som denna händelse får hänger helt och hållet på vilken tillgång det 
finns på vatten från Sörmland Vatten och vilken förmåga det finns i kommunen att leverera 
detta in i verksamheterna. Det bedöms även bli en stor åtgång på dryck från affärer, dunkar att 
hämta vatten i och ett stort tryck på telefonväxeln till både kommunen och Sörmland Vatten. 
Flera stora privata aktörer skulle bli utan vatten, vilket kan leda till stora kostnader för dem. 

Kommunikation kommer vara en stor del i hantering av detta. Det kommer vara viktigt med 
samstämmig information. 

Praktisk erfarenhet av scenariot
Ett omfattande avbrott i vattenförsörjning har kommunen inte varit med om. Sörmland Vatten 
har erfarenheter från Vingåkers kommun där flertalet större läckor under en längre tid har 
förekommit.

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av 
scenariot. 

Scenariot bedöms som låg sannolikhet med allvarliga konsekvenser. 
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7.4 Brand i kritisk verksamhet
Motivering av scenario: En brand kan leda till dödsfall, personskador, skador på fastigheter eller 
förlust av en hel verksamhet. Även om en brand inte blir så stor så kan röken sprida sig och göra 
byggnaden obrukbar under en tid.

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

Konsekvenser för kommunen
Beroende på var branden startar och vilken tidpunkt på dygnet, kan en brand få stora 
konsekvenser för en eller flera verksamheter. En viktig faktor är tidig upptäckt av branden för 
att kunna åtgärda den när den är mindre. Skolor i landet är generellt sett mycket utsatta för 
anlagda bränder, vilket medför stora kostnader för samhället. Även i Katrineholm finns detta 
problem genom bränder på toaletter, i omklädningsrum eller utomhus intill fasaden. Det är 
flera saker som kan påskynda ett brandförlopp såsom var verksamheten ligger samt om 
branden är anlagd och startar snabbt. Det spelar även stor roll om det byggnadstekniska 
brandskyddet inte fungerar som tänkt genom att en branddörr är uppställd eller ett hål i väggen 
i en brandcellsgräns vid renovering har gjorts.

Ett brandattentat mot till exempel kommunhuset Gröna kulle kan även upplevas som ett hot 
mot demokratiska värden och påverka tryggheten negativt i kommunen. Vissa verksamheter 
kan ha dubbla funktioner för kommunen som är viktiga ur krishanteringssynpunkt som en skola 
som kan fungera som trygghetspunkt. Även känslan av otrygghet som elever och personal på en 
skola kan uppleva till följd av en brand går inte att bortse ifrån. 

Vid bränder med mycket giftig rök är det vindens riktning som avgör vilka konsekvenser det blir. 
Vid en brand kunde en skola och sjukhuset drabbats hårt av mycket giftig rök, men då låg 
vinden åt ett annat håll. 
Om det byggnadstekniska brandskyddet med brandceller och brandlarm fungerar tillsammans 
med personal som kan agera, bedöms som osannolikt att en brand skulle totalförstöra ett 
äldreboende, skola eller annan kommunal verksamhet. Därför är det så viktigt att det 
förebyggande arbetet fortsätter. 

Praktisk erfarenhet av scenariot
Kommunen har inte haft någon större brand som krävt evakuering av exempelvis äldre från 
äldreboende. Däremot har bränder förekommit som påverkat extern samhällsviktig 
verksamhet, såsom tågtrafiken.

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av 
scenariot. 

Scenariot bedöms som låg sannolikhet med allvarliga konsekvenser.
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7.5 Långvarig värmebölja
Motivering till scenariot: Scenariot är kopplat till kommunens utmaningar med ett förändrat klimat.

Scenario
”Under flera veckor på sommaren är det mycket varmt i kommunen med över 35 grader på 
dagarna flera gånger. SMHI går flera gånger ut med varningar om höga temperaturer. 
Skogbrandsrisken är mycket hög och runt om i landet är det flera skogsbränder. RTÖG21 har 
under två tillfällen tagit personal i anspråk från VSR”

Konsekvenser för kommunen
Det finns grupper i samhället som är extra sårbara för höga långvariga temperaturer, så kallade 
riskgrupper22

 Äldre
 Kroniskt sjuka
 Personer med funktionsnedsättning
 Små barn och gravida
 Personer som tar vissa mediciner

För kommunens del finns dessa individer inom vård och omsorg och skolan. För vårdens del blir 
det mycket varmt på äldreboendena och de får svårt att kyla ner lokalerna, trots att 
kylanläggningar köpts in. Grund- och gymnasieskolan har sommarlov, men förskoleverksamhet 
bedrivs under hela sommaren. Det är varmt både inom- och utomhus för barnen och de 
behöver extra uppsikt för att inte bränna sig i solen eller blir uttorkade. Vissa tider på dagen är 
det inte möjligt att vistas ute alls.

För räddningstjänsten är skogsbrandsrisken mycket hög och vid sådana insatser går det åt 
mycket personal och insatserna kan bli långvariga. Det kan även leda till urspårningar på 
järnvägen till följd av solkurvor eller att tågen råkar anlägga gräsbränder utmed järnvägen vid 
inbromsningar.

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

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av 
scenariot. 

Scenariot bedöms som mycket hög sannolikhet med allvarliga konsekvenser. 

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

Scenario
”En okänd förövare tar sig in i en utbildningsverksamhet och börjar skjuta. Många hör 
skottlossningen men flera märker inte av den alls. Någon aktiverar brandlarmet vilket gör att 
flera möter förövaren som fortsätter att skjuta. Larm till SOS 112 kommer snabbt in från flera 
personer som finns på skolan. SOS 112 klassar händelsen som ett PDV larm; Pågående dödligt 
våld, och polis, räddningstjänst och ambulans larmas samtidigt. När polis anländer till platsen är 
det kaos med chockade personer utanför byggnaden och oklart om var gärningspersonen 
finns.”

Konsekvenser för kommunen
Med flera döda och många skadade skulle konsekvenserna vara katastrofala. Ovissheten i 
inledningsskedet kring vad som hänt skulle kunna leda till en handlingsförlamning. En 
skolskjutsning är en svår händelse att hantera för kommunen. 

I det akuta skedet skulle polisen ansvara för händelsen och de har som mål att hitta 
gärningspersonen så fort som möjligt. Ambulansen har ansvar för mediciniskt 
omhändertagande med första hjälpen där räddningstjänsten skulle bistå med resurser.

När det akuta skedet är över börjar det stora arbetet för kommunen. Det kommer att krävas 
omfattande organisering av krisstöd, krisledning och kriskommunikation. Trycket från anhöriga, 
kommuninvånare och media kommer vara enormt. Händelsen bedömds få stor spridning i 
sociala medier där filmer med känsligt innehåll kan komma att spridas och ryktesspridningen 
blir stor. 

En svår utmaning för kommunen skulle vara att hantera den stora otryggheten som skulle 
sprida sig med frågor som ”kan det hända på fler skolor?” ”Vågar föräldrar skicka sina barn till 
skolan?”. 

Praktisk erfarenhet av scenariot
Det finns ingen erfarenhet av att hantera ett liknande scenario. 

Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning från de tre verksamheter som arbetade med 
scenariot. 

Scenariot bedöms som medelhög sannolikhet med katastrofala konsekvenser.
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8. Identifierade sårbarheter 
och brister i krisberedskap 
inom kommunen och dess 
geografiska område
8.1 Identifierade sårbarheter och brister inom kommunens 
verksamhet
 Elförsörjning: Den reservkraft som finns idag är inte tillräcklig för att kunna bedriva 

verksamhet på en acceptabel nivå. Det finns inget uttalat om vilka verksamheter som ska 
prioriteras. Endast en skola kan kopplas in på reservkraft.

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

 Drivmedel: Om det blir en drivmedelsbrist är kommunen sårbar. Finns inga depåer.
 Livsmedel: kommunen är sårbar om det blir dröjsmål i leveranser av mat då man inte har 

lagerhållning
 Krisledningsplaner: Planer ser väldigt olika ut i verksamheterna och de bör bygga på 

samma grund för att enklare kunna arbeta förvaltningsövergripande 
 Materiella resurser: man är inte förberedd på ett avbrott i vattenförsörjning inom 

kommunens verksamheter
 IT: Det finns stora risker ifall medarbetare råkar göra något i IT systemen som riskerar 

säkerheten: öppnar skadliga länkar, råkar installera program eller andra sätt som riskerar 
informationssäkerheten. 

8.2 Identifierade sårbarheter och brister inom kommunens 
geografiska område
 Samverkan: De som bedriver samhällsviktig verksamhet inom det geografiska området har 

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

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

 Reservkraft: Det finns inget avtal eller på annat sätt tillgång till mer reservkraft
 Drivmedel: Det finns inget avtal eller på annat sätt tillgång till drivmedel
 Kunskap hos kommuninvånare: få är förberedda på en längre kris
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9. Behov av åtgärder med 
anledning av risk- och 
sårbarhetsanalysens resultat
De åtgärder som redovisas syftar antingen till att lindra konsekvensen eller att minska 
sannolikheten. Det förebyggande arbetet är av största vikt, men det måste alltid finnas 
beredskap att kunna hantera en snabbt uppkommen händelse.

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

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

o Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla mat för längre perioder 
o Det ska finnas övad och utbildad personal i alla förvaltningar och bolag, detta 

dokumenteras i en övnings- och utbildningsplan.
 Reservkraft: Kommunen behöver ta fram en långsiktig plan för reservkraft kopplat till nivå 

för krisberedskap.
 Krisledningsplats: Ge uppdrag till VSR att kunna ta emot kommunens 

krisledningsorganisation 
 Stabschefer: utbilda stabschefer som kan agera inom flera förvaltningar vid behov.
 Kontinuitets- och krisledningsplaner: för vattenavbrott, IT-avbrott, elavbrott, 

telefoniavbrott. Evakueringsplaner för vård och omsorg som anger samlokaliseringsplatser. 
Krisplan för våldsdåd/skolskjutning/stort antal skadade. Planer bör beskriva t.ex. arbetssätt, 
samverkansparter, material och utrustning som behövs

 Rakel: Uppdatera rutinen och säkerställ kontinuerlig användning. 
 Informationssäkerhet: arbeta mot att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet 

och utbilda personal kontinuerligt
 Säkerhetsskydd: fortsatt arbete med säkerhetsskydd är viktigt för att säkra känslig 

verksamhet och för att få bra förutsättningar inför fortsatt arbete med det civila försvaret.
 Totalförsvar: För att vara en del av totalförsvaret kommer kommunen att behöva arbeta 

mer med det civila försvaret i form av bland annat krigsplacering av kommunanställda, 
system för delning av hemlig information och utbildning/övning. 

 Klimatanpassning: Samhällsplanera för ett förändrat klimat.
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9.2 Behov av åtgärder för kommunens geografiska område 
 Etablera trygghetspunkter: Dessa ska kunna användas som samlingsplatser för 

kommunens invånare men kan även komma att användas ifall det måste ske ett stort 
mottagande av människor från andra kommuner eller Regioner.

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

 Utbildning och övning: Genomför kontinuerligt samverkansövningar och utbildningar
 Informera kommuninvånare om deras eget ansvar vid kris: använd 

krisberedskapsveckan, informera/utbilda inom skolan, använd sociala medier för att 
förbereda människor inför en kris, använd tydliga och enkla budskap

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

 Rakel: Ta fram talgrupper för samverkan med Sörmland Vatten och Tekniska verken
 Klimatanpassning: Samhällsplanera för ett förändrat klimat.

9.3 Övrigt (Pågående, Planerade, Genomförda)
 Ett mobilt reservkraftverk kommer inhandlas under 2019 och en plan för reservkraft 

diskuteras.
 Totalförsvarsövning kommer genomföras under november
 Tjänsteman i beredskap (TIB) tillhandahålls från den 1 april 2019 av Räddningstjänsten 

Östra Götaland (RTÖG) på uppdrag från Västra Sörmlands Räddningstjänst. 
 Styrdokument för krisberedskap ska tas fram
 Åtgärdsprogram utifrån Risk- och sårbarhetsanalys 2019: Preciserande av åtgärder med 

kostnadskalkyl som kan fastställas med ansvarig funktion.
 Kontinuitetsplanering kommer att påbörjas under 2020.
 Revidering av kommunens krisledningsplaner
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-08 KS/2019:447 - 759
Kommunstyrelsens kansli

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Upphandling av vård och sociala tjänster
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Katrineholms 
kommun tecknar avtal med Eskilstuna kommuns Inköpscentral gällande upphandling av 
extern vård och sociala tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde från och med 1 
mars 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten har behov av att köpa extern vård och sociala tjänster via ramavtal eller 
via direktupphandling som ett komplement till socialnämndens insatser när det inte kan 
tillgodoses inom den egna verksamheten. 

Vårdförbundets Sörmlands ägarmöte har beslutat om att avveckla och upphöra med 
upphandlingsverksamhet i Vårdförbundet med anledning av att Eskilstuna kommun har 
aviserat och beslutat om att genomföra upphandlingar av extern vård i egen regi.

Samtidigt erbjuder Eskilstuna kommun övriga förbundsmedlemmar i Vårdförbundet 
Sörmland att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland tillhandahåller 
genom att avropa från Eskilstuna kommuns inköpscentral till samma kostnad som 
Vårdförbundet Sörmland debiterar. 

Vid socialnämndens sammanträde 18 december 2019 beslutades att, under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan att förvaltningen får i uppdrag 
att teckna avtal med Eskilstuna kommuns Inköpscentral om upphandling av externa vård 
och sociala tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde.

Under kommunstyrelsens beredning har datumet ändrats från den 1 januari till den 1 
mars. Detta för att inte föregå kommunfullmäktiges beslut. Ändringen har skett i samråd 
med socialförvaltningen. 

Ärendets handlingar
 Socialnämndens beslut § 135 2019-12-18
 Info Inköpscentral – VFS Förbundsdirektion 2019-10-25 , Upphandling av vård från 

Vårdförbundet Sörmland till Inköpscentral
 Sammanträdesprotokoll, Vårdförbundet Sörmland, ägarmöte 2019-11-07

Axel Stenbeck
Utredare
____________________ 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-08 KS/2019:447 - 759
Kommunstyrelsens kansli

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Vårdförbundet Sörmland
Akt
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2019-12-18 1 (1)

§ 135 SOCN/2019:94  759

Upphandling av vård och sociala tjänster 
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Katrineholms 

kommun tecknar avtal med Eskilstuna kommuns Inköpscentral gällande 
upphandling av extern vård och sociala tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde 
från och med 1 januari 2020.

2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar 
socialnämnden för egen del att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med 
Eskilstuna kommuns Inköpscentral om upphandling av externa vård och sociala 
tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten har behov av att köpa extern vård och sociala tjänster via ramavtal eller 
via direktupphandling som ett komplement till socialnämndens insatser när det inte kan 
tillgodoses inom den egna verksamheten. 

Vårdförbundets Sörmlands ägarmöte har beslutat om att avveckla och upphöra med 
upphandlingsverksamhet i Vårdförbundet med anledning av att Eskilstuna kommun har 
aviserat och beslutat om att genomföra upphandlingar av extern vård i egen regi.

Samtidigt erbjuder Eskilstuna kommun övriga förbundsmedlemmar i Vårdförbundet 
Sörmland att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland tillhandahåller 
genom att avropa från Eskilstuna kommuns inköpscentral till samma kostnad som 
Vårdförbundet Sörmland debiterar. 

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-12-11
 Info Inköpscentral – VFS Förbundsdirektion 2019-10-25 , Upphandling av vård från 

Vårdförbundet Sörmland till Inköpscentral
 Sammanträdesprotokoll, Vårdförbundet Sörmland, ägarmöte 2019-11-07

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S).
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2019-12-11 SOCN/2019:94 - 759

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /HandläggareAdress/ Org.nummer 212000-0340
Socialförvaltningen Telefon: /HandläggareTelefon/ www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Madelene.Sonnerfors@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Pia Carlsson
Socialnämnden

Upphandling av vård och sociala tjänster
Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Katrineholms 

kommun tecknar avtal med Eskilstuna kommuns Inköpscentral gällande 
upphandling av extern vård och sociala tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde 
från och med 1 januari 2020. 

2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar 
socialnämnden för egen del att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med 
Eskilstuna kommuns Inköpscentral om upphandling av externa vård och sociala 
tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten har behov av att köpa extern vård och sociala tjänster via ramavtal eller 
via direktupphandling som ett komplement till socialnämndens insatser när det inte kan 
tillgodoses inom den egna verksamheten. 

Vårdförbundets Sörmlands ägarmöte har beslutat om att avveckla och upphöra med 
upphandlingsverksamhet i Vårdförbundet med anledning av att Eskilstuna kommun har 
aviserat och beslutat om att genomföra upphandlingar av extern vård i egen regi. 

Samtidigt erbjuder Eskilstuna kommun övriga förbundsmedlemmar i Vårdförbundet 
Sörmland att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland tillhandahåller 
genom att avropa från Eskilstuna kommuns inköpscentral till samma kostnad som 
Vårdförbundet Sörmland debiterar. 

Ärendets handlingar
 Info Inköpscentral – VFS Förbundsdirektion 2019-10-25 , Upphandling av vård från 

Vårdförbundet Sörmland till Inköpscentral
 Sammanträdesprotokoll, Vårdförbundet Sörmland, ägarmöte 2019-11-07

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten i Katrineholm köper externa sociala tjänster exempelvis HVB (hem för 
vård- och boende) för barn och vuxna, konsulentstödda familjehem, 
missbruksbehandling vuxna, familjebehandling och skyddsplaceringar av externa 
leverantörer via ramavtal eller via direktupphandling som ett komplement till 
kommunens insatser när det inte kan tillgodoses inom den egna verksamheten.

Vårdförbundet Sörmland, VFS har i uppdrag att via medlemsgemensamma 
upphandlingar enl Lagen om Offentlig Upphandling tillhandahålla ramavtal för omsorg, 
vård och behandling inom individ och familjeomsorgen. Upphandlingarna omfattar 
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Tjänsteskrivelse 2 (3)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2019-12-11 SOCN/2019:94 - 759
Stab

behov av socialtjänsten i kommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och 
Vingåker vilka ingår i VFS samt för kommunerna Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa 
vilka genom uppdrag till VFS anslutit sig till upphandlingar.

Socialnämnden i Eskilstuna meddelade under 2018 att Eskilstuna avsåg att lämna den 
upphandlingsverksamhet som Vårdförbundet Sörmland driver avseende upphandling av 
extern vård. De avsåg i stället att genomföra upphandlingar av extern vård i egen regi. 
Samtidigt önskade socialnämnden i Eskilstuna en fortsatt upphandlings-samverkan med 
övriga Sörmlandskommuner inom detta område och har inrättat en inköpscentral för att 
ge denna upphandlingssamverkan ett formellt ramverk. Eskilstuna erbjuder övriga 
förbundsmedlemmar att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland 
tillhandhåller genom att avropa från Eskilstuna kommuns inköpscentral till samma 
kostnad som Vårdförbundet Sörmland debiterar.

Vårdförbundet Sörmland har informerat om att det inte är rimligt att ha uppdraget kvar 
för enstaka kommuner då kostnaden för enskild kommun skulle öka avsevärt. Risk finns 
att upphandlingarna får ett sämre utfall då det inte är lika attraktivt att lämna anbud för 
anbudsgivarna. 

Vid Vårdförbundet Sörmlands ägarmöte 2019-11-07 beslutades att godkänna 
föreliggande förslag om att avveckla och upphöra med upphandlingsverksamhet i 
Vårdförbundet Sörmland.

Inköpscentralens uppdrag att genomföra upphandlingar av extern vård inom 
socialtjänstens ansvarsområde utförs som en självständig mellanhand. 
Socialförvaltningen i Eskilstuna är drivande i vilka upphandlingar som ska genomföras 
samt vilka krav som ska ställas. Samverkan ska dock ske med deltagande kommuner för 
att så långs som möjligt bidra till ett gynnsamt utfall för samtliga parter.

I fall oenighet uppstår bland samverkande parter har socialnämnden i Eskilstuna – eller 
om socialnämnden så bestämmer socialförvaltningen – sista ordet avseende 
behovsbeskrivning och kravformulering.

Inköpscentralen har inte kapacitet att bistå med uppföljning avseende upphandlade 
ramavtal. Socialförvaltningen i Eskilstuna avser dock att följa upp de upphandlande 
ramavtalen. Resultatet av denna uppföljning kan delas med deltagande kommuner.

Inköpscentralens uppdrag utförs som ombud för de kommuner som deltar i 
upphandlingssamverkan avseende extern vård. För att begränsa inköpscentralens 
uppdrag gäller detta uppdrag endast upphandlingar av sådan vård som Vårdförbundet 
Sörmland tidigare upphandlade.

Förvaltningen har titta på fler upphandlingsalternativ bland annat SKL Kommentus. Att 
delta i en större upphandling där flera kommuner deltar skapar konkurrenskraft och 
resulterar i avtal som är kostnadsmässigt goda. På grund av olika avtalsperioder är det i 
nuläget inte möjligt att ansluta sig till befintliga ramavtal inom sociala tjänster.
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Tjänsteskrivelse 3 (3)

Datum Vår beteckning

Socialförvaltningen 2019-12-11 SOCN/2019:94 - 759
Stab

Förvaltningens bedömning är att nämnden kan ställa sig positiv till att teckna avtal med 
Eskilstuna kommun. I de fall inte upphandlingarna ger förväntat resultat kan möjligheten 
till andra alternativ komma att lyftas igen.

För att förbättra villkoren och effektivisera inköp och upphandling föreslås att 
socialnämnden i Katrineholms kommun tecknar avtal med Eskilstuna kommuns 
Inköpscentral för att genomföra upphandlingar av extern vård inom socialnämndens 
ansvarsområde.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

De kommuner som väljer att nyttja inköpscentralens tjänster kommer att betala en 
avgift som motsvarar den avgift som i dagsläget betalas till Vårdförbundet Sörmland för 
upphandlingsverksamheten. Tjänster utöver det som Vårdförbundet Sörmland erbjöd 
prissätts för varje unikt uppdrag.

Kostnaden för socialnämnden i Katrineholms kommun 2019 till Vårdförbundet Sörmland 
är 79 000 kr.

Förvaltningens bedömning
Vid Vårdförbundet Sörmlands ägarmöte 2019-11-07 beslutades att godkänna 
föreliggande förslag om att avveckla och upphöra med upphandlingsverksamhet i 
Vårdförbundet Sörmland.

Vårdförbundet Sörmland har informerat om att det inte är rimligt att ha uppdraget kvar 
för enstaka kommuner då kostnaden för enskild kommun skulle öka avsevärt. Risk finns 
att upphandlingarna får ett sämre utfall då det inte är lika attraktivt att lämna anbud för 
anbudsgivarna.

Förvaltningen har titta på flera upphandlingsalternativ. Att delta i en större upphandling 
där flera kommuner deltar skapar konkurrenskraft och resulterar i avtal som är 
kostnadsmässigt goda.

Förvaltningens bedömning är att nämnden kan ställa sig positiv till att teckna avtal med 
Eskilstuna kommun. I de fall inte upphandlingarna ger förväntat resultat kan möjligheten 
till andra alternativ komma att lyftas igen.

Lena Ludvigsson                                               Pia Carlsson
Förvaltningschef                                               Utredare/HVB-samordnare

___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Upphandling av vård 
 

Vill du välja färg 
och/eller layout?

Klicka på den lilla pilen 
under knappen ”Ny 
bild” under startfliken.
Nu kan du välja 
utseende på din bild.
OBS! Du kan välja fritt 
vilken färg du vill 
använda men tänk på 
att inte blanda för 
många olika.

 från Vårdförbundet Sörmland till Inköpscentral
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Vad är en inköpscentral?

En inköpscentral är enligt definitionen i 1 kap. 14 § LOU 
en upphandlande myndighet som stadigvarande tillhandahåller 
centraliserad inköpsverksamhet i form av

1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande
myndigheter, eller

2. tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster 
eller byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndigheter. 

64



Vem får anlita en inköpscentral

De nya bestämmelserna om inköpscentraler innebär att en 
upphandlande myndighet (kommunen) kan använda sig av en 
inköpscentral på fem olika sätt

1. köpa varor eller tjänster direkt från en inköpscentral

2. ge en inköpscentral i uppdrag att genomföra en upphandling 
(enskilt kontrakt eller ett ramavtal) för den upphandlande myndighetens 
räkning

(Inköpscentralen kan genomföra upphandlingen antingen som ett 
ombud eller som en självständig mellanhand)
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Vem får anlita en inköpscentral, forts…

3. använda sig av ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en 
inköpscentral

4. avropa från ett ramavtal som upphandlats av en inköpscentral

5. köpa stödverksamhet för inköp av en inköpscentral (under 
förutsättning att man samtidigt anlitar inköpscentralen för att 
tillhandahålla centraliserad inköpsverksamhet, dvs. någon av punkter 1
–4 ovan.)

För alla dessa ”tjänster” kan en upphandlande myndighet vända sig 
direkt till en inköpscentral utan att detta behöver upphandlas.
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Fördelar med en inköpscentral

• Syftet med  en inköpscentral är att effektivisera kommunernas
upphandlingar av vissa varor och tjänster vilket 
ska leda till minskade administrationskostnader och bättre 
inköpsvillkor.

• Det skapar bättre förutsättningar och styrning för att uppnå en 
inköpsstrategi inom tex. en region.

• Det löser köp- och sälj problemet av upphandlingstjänster mellan 
kommuner, då inköpscentral är en juridiskt accepterad form.  

• Kompetens inom specifika gemensamma områden inom 
upphandling som t.ex. HVB kan hanteras säkrare.
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Risker med en inköpscentral

• Ingående parters risk behöver tydliggöras t.ex. blir Inköpscentralen 
ansvarig för skadestånd på ett annat sätt. Dock är fortfarande 
ingående part ansvarig för sin del i ett upphandlingsförfarande.

• Ingående parter behöver ersätta inköpscentralen för dess ökade 
affärsrisk.

• Det politiska inflytandet blir kopplat till Inköpscentralens placering.

68



Uppdrag till nya inköpscentralen
Genomföra upphandlingar av extern vård inom socialnämndens 
ansvarsområde

Inköpscentralens uppdrag i denna del utförs som självständig mellanhand. 
Socialförvaltningen är drivande i vilka upphandlingar som ska genomföras samt 
vilka krav som ska ställas. Samverkan ska dock ske med deltagande kommuner för 
att så långt som möjligt bidra till ett gynnsamt utfall för samtliga parter. 

I fall oenighet uppstår bland samverkande parter har socialnämnden – eller om 
socialnämnden så bestämmer socialförvaltningen – sista ordet avseende 
behovsbeskrivning och kravformulering.

Inköpscentralen har inte kapacitet att bistå med uppföljning avseende upphandlade 
ramavtal. Socialförvaltningen avser dock att följa upp de upphandlande ramavtalen. 
Resultatet av denna uppföljning kan delas med deltagande kommuner.
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Uppdrag till nya inköpscentralen
Såsom ombud genomföra upphandlingar på uppdrag av kommun som 
deltar i upphandlingssamverkan avseende extern vård

• Inköpscentralens uppdrag i denna del utförs som ombud för de kommuner 
som deltar i upphandlingssamverkan avseende extern vård. 

• För att begränsa inköpscentralens uppdrag gäller detta uppdrag endast 
upphandlingar av sådan vård som Vårdförbundet Sörmland tidigare 
upphandlade, exempelvis upphandlingar av HVB-boenden. 

• Vidare kan dessa uppdrag endast utföras om det finns tillgängliga resurser 
hos inköpscentralen när behovet av hjälp och stöd uppstår.
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Frågeställningar införande av inköpscentral
Finansiering:
Upphandlingsverksamheten finansieras dels genom anslag från 
medlemskommunerna (Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker) 
och dels genom avgifter från övriga kommuner i Sörmland.  De senare 
medverkar i upphandlingen genom avtal med Vårdförbundet. 

Frågeställning:
Hur ska finansieringen se ut för en inköpscentral? 

Förslag till finansiering
De kommuner som väljer att nyttja inköpscentralens tjänster kommer att betala 
en avgift som motsvarar den avgift som de i dagsläget betalar till Vårdförbundet 
Sörmland för upphandlingsverksamheten. Tjänster utöver det som 
Vårdförbundet Sörmland erbjöd prissätts för varje unikt uppdrag.   
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Nuläge
Eskilstuna kommuns Inköpscentral kommer fr.o.m. 2020 (Q1) påbörja 
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) för att möta 
kommunens behov av vård och sociala tjänster. 

För de kommuner som anmäler sitt deltagande i upphandling, utgör då 
en avropsberättigad part, med möjligheten att avropa från de avtal 
som tecknas av Inköpscentralen.
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Nuläge 
VFS ramavtal HVB vuxna med missbruk (från 21 år) löper ut den 2019-
10-31. Dessa kommer tillfälligt förlänga för att möjliggöra en övergång 
till Inköpscentralen. Dock behöver upphandlingsprocessen påbörjas 
snarast möjligt för det aktuella upphandlingsområdet. 

Eskilstuna kommun kommer enbart avropa på avtalet när det avser 
målgruppen 21–25 år i denna specifika upphandling. 
(Eskilstuna kommun upphandlar sedan juni 2019 HVB för vuxna, från 26 år, med beroendeproblematik  
enligt lagen om valfrihetssystem, LOV)

Den aktuella upphandlingen kommer dock omfatta hela målgruppen 
(från 21 år) för övriga avropsberättigade myndigheter.
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Fortsättning framåt
Förutsättningar för att påbörja upphandlingsprocessen

Respektive kommun behöver senast 2019-11-29 meddela följande 
information till inköpscentralen:

• Anmälan om deltagande i upphandlingen, att vara en 
avropsberättigad part.

• Uppskattning av kommunens vårdvolymer (vårddygn/år) inom det 
aktuella upphandlingsområdet HVB vuxna, från 21 år, med 
missbruks-/beroendeproblematik.
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Fortsättning framåt, forts…

• Kontaktperson 1 (Huvudansvarig: namn, funktion, telefon och 
mailadress)

• Kontaktperson 2 (vid vakans el. dyl.: namn, funktion, telefon och 
mailadress)

 

OBS! Vid beslut att inte anmäla om deltagande till Inköpscentralens 
samordnade upphandlingar behöver detta meddelas senast
2019-11-29.
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Frågor, tankar och reflektioner?
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Carolina Sackmann – utvecklare 
Tel: 016-710 37 19, carolina.sackmann@eskilstuna.se

Tobias Karlsson – upphandlare
Tel: 016-710 24 30, tobias.karlsson@eskilstuna.se

Tack för oss!
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-10 KS/2019:358 - 009
Stöd och samordning

Lix: 60
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Henrik.Skogberg@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Henrik Skogberg
Kommunstyrelsen

Revidering av handlingsplan CEMR
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna i 
handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR. 

Sammanfattning av ärendet
I samband med att den nu gällande handlingsplanens giltighetstid gick ut i december 
2019 lämnades ett särskilt uppdrag till samtliga nämnder om en revidering av 
handlingsplanen. Samtliga nämnder hanterade detta i respektive nämnds Övergripande 
plan med budget 2020-2022. 

CEMR-deklarationen ska ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta utvecklingen 
av Katrineholms kommuns arbete med genusmedveten styrning och är att betrakta som 
ytterligare ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med genusmedveten styrning utgår 
redan från de delar som anges i deklarationen. Deklarationen skapar bredare 
samverkansytor och möjlighet till ytterligare erfarenhetsutbyte.

Handlingsplanen skickades ut på remiss och utefter inkomna remissvar har det 
utarbetats ett förslag till nya handlingsplan. Det är viktigt att understryka och påminna 
om att Katrineholms kommun redan arbetar med en stor del av innehållet i 
deklarationen. Exempel på detta är arbetet inom områden som utbildning, hälsa samt 
säkerhet där det finns dokumenterad styrning och ett aktivt arbete. I denna 
handlingsplan lyfts de artiklar som särskilt behöver prioriteras utifrån vårt 
jämställdhetsarbete under kommande period. 

De inkomna underlagen har lett till dessa prioriterade artiklar varav tre stycken 
kommer att gälla för samtliga nämnder samt övriga artiklar kommer ha en eller 
flera ansvariga nämnder utifrån verksamhet.

Kulturnämnden önskade tillägg med artikel 20 – Kultur, idrott och fritid, vilket så också 
har gjorts. Övriga nämnder hade inga synpunkter på förslaget.  

Ärendets handlingar
 Förslag – Handlingsplanför jämställdhet enligt CEMR
 Nu gällande - Handlingsplanför jämställdhet enligt CEMR
 Nämndernas remissvar (finns tillgängliga i akten)

Henrik Skogberg
Kommunstrateg
_________________

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder, Akt
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Styrdokumentkatrineholm.se

Handlingsplan 
för 
jämställdhet 
enligt CEMR
(Council of European Municipalities and Regions) 

Övergripande inriktningsdokument
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx § xx

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx

Gäller till och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1

Inom XXX:s ansvarsområde

Kategori
(ange en av följande)

 Författningssamling

 Inriktningsdokument

 Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur: Handlingsplanen ska ses över inom ett år efter att en ny kommunplan antagits 

När: 

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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Innehåll

Beslutshistorik........................................................................................................................................2
Giltighet ...................................................................................................................................................2
Förvaltarskap..........................................................................................................................................2
Kategori ...................................................................................................................................................2
Uppföljning .............................................................................................................................................2

Inledning: .............................................................................................................................3
Jämställdhetspolitiska målen.............................................................................................4

Prioriterade artiklar 2020-2023 ....................................................................5

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper.......................................................................................5
Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser ......................................................................................5
Artikel 11 – Arbetsgivarrollen ............................................................................................5
Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster ...............................................................6
Artikel 17 – Vård av anhöriga.............................................................................................6
Artikel 18 - Social integration.............................................................................................6
Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid ...................................................................................6
Artikel 22 – Könsrelaterat våld ..........................................................................................7
Artikel 25 – Stadsplanering och lokal planering ..............................................................7
Artikel 27 – Ekonomisk utveckling.....................................................................................7

Inledning:
I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska deklarationen för 
jämställdhet, CEMR. CEMR är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner 
att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnås jämställdhet mellan sina 
invånare. I och med undertecknadet togs en handlingsplan fram Utifrån utsatta mål och 
åtgärder har kommunen arbetat med denna samt följt upp densamma. 

Deklarationen blir ett verktyg för vad Katrineholms kommun ser att kommunen behöver arbetat 
vidare med inom kommunens arbete med jämställdhetsintegrering. Katrineholms kommun har 
sedan 2010 en systematik för arbetet med jämställdhetsintegering, vilket innebär att 
jämställdhetsperspektivet ska beaktas i allt, från planering och genomföranden, till uppföljning i 
samband med delårsrapporter samt årsredovisningar.  Kommunens jämställdhetsarbete är 
integrerat med arbetet för att uppnå kommunens mål, som redovisas i kommunplanen. 
Nationellt har regeringen tagit fram jämställdhetspolitiska mål och sex delmål som kommunen 
också arbetar efter. Dessa är en viktig utgångspunkt för att förstå vad Katrineholms kommun på 
sikt vill uppnå med sitt systematiska jämställdhetsintegreringsarbete.
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Jämställdhetspolitiska målen
Övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv. Utifrån det övergripande målet arbetar man efter sex stycken delmål. Dessa är:

1. En jämn fördelning av makt och inflytande 

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att 
forma villkoren för beslutsfattande.

2. Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjlighet och villkor i fråga om betalt arbete som ger 
ekonomisk självständighet livet ut.

3. Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 
utbildning, studieval och personlig utveckling. 

4. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 
omsorg på lika villkor.

5. Jämställd hälsa 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt 
erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

6. Mäns våld mot kvinnor 

Kvinnor och män, Flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet.
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Prioriterade artiklar 2020-
2023
Artikel 6 – Bekämpa stereotyper
Mål: Jämställdhets – och HBTQ-arbetet ska genomsyra kommunens personalpolitik och sätta sin 
prägel på all kommunal verksamhet.

Åtaganden enligt CEMR: Att bekämpa och i möjligaste mån förebygga fördomar, beteenden, 
språkbruk och bilder som har sina grund i föreställningen att det ena eller andra könet är 
överlägset eller underlägset eller i stereotypa kvinno- och mansroller. 

Exempel på åtgärder: Granska det egna interna och externa kommunikationen ur ett 
jämställdhetsperspektiv så att det till fullo överensstämmer med detta åtagande och att positiva 
genusbilder och exempel främjas. Öka medvetenheten om nödvändigheten av att avskaffa 
stereotypa uppfattningar om kvinno- och mansroller i alla former av utbildning.  Aktivt arbete 
mot diskriminering och kränkande behandling inom alla typer av utbildning.

Ansvariga: Samtliga nämnder

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser
Mål: Katrineholms kommun ska vara en föregångare när det gäller jämställdhetsintegrering av 
styrningen och verka för att jämställdhetsperspektivet alltid är närvarande i 
verksamhetsförändringar samt beredningsarbetet.

Åtaganden enligt CEMR: Jämställdhetsanalyser ska göras inom alla kommunens 
ansvarsområden.

Exempel på åtgärder: Ta fram gemensamma metoder och verktyg för att kunna genomföra 
jämställdhetsanalyser. Arbetet med att ta fram dessa metoder och verktyg genomförs i 
processledargruppen, som sedan fungerar som en stödfunktion vid genomförandet av 
jämställdhetsanalyserna.  

Ansvariga: Samtliga nämnder

Artikel 11 – Arbetsgivarrollen 
Mål: Jämställdhets – och HBTQ-arbetet ska genomsyra kommunens personalpolitik och verka 
för en jämställd lönepolitik.

Åtaganden utifrån CEMR: Medarbetarnas rätt att förena yrkesliv och privatliv och rätten till 
värdighet och säkerhet på arbetsplatsen. Alla rimliga åtgärder, inklusive att aktiv åtgärder inom 
ramen för sin rättsliga befogenhet. Göra en översyn av relevant policys och rutiner som har att 
göra med anställning inom organisationen. Ha rutiner för översyn av löner.  

Exempel på åtgärder: Heltid som norm, Löneöversyn, Möjlighet att påverka arbetsbeläggning, 
likabehandlingsarbetet och aktiva åtgärder

 Ansvariga: KS
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Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster
Mål: Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet, 
god folkhälsa samt ökad egen försörjning. Lika tillgång till social omsorg och sociala tjänster

Åtaganden utifrån CEMR: Kommunen ska se till att de som arbetar med social omsorg och 
sociala tjänster är medvetna om hur könstillhörighet påverkar hälso- och sjukvården och tar 
hänsyn till kvinnors- och mäns olika erfarenheter av sådan vård.

Exempel på åtgärder: Analys gällande riskbedömning samt handlingsplaner i Senior Alert. 
Aktgranskning av myndighetsbeslut och statistikredovisning. tillämpa ett genusperspektiv på 
planeringen, finansieringen och tillhandahållandet av social omsorg och sociala tjänster.

Ansvariga: VON, SOCN

Artikel 17 – Vård av anhöriga 
Mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret för vård av andra anhöriga än barn bland 
annat genom att motverka den stereotypa uppfattningen att vård av anhöriga i första hand är 
ett ansvar för kvinnor

Åtaganden utifrån CEMR: Katrineholms kommun ska motverka ojämställdhet som uppstår till 
följd av en ojämn fördelning av ansvaret att vårda andra anhöriga än barn, genom att, alltefter 
omständigheterna prioritera tillhandahållandet och främjandet av högkvalitativ anhörigomsorg 
till en rimlig kostnad, antingen direkt eller genom andra utförare. Att stödja och förbättra 
möjligheterna för dem som lider av social isolering till följd av sitt vård- och omsorgsarbete.

Exempel på åtgärder: Redovisning av anhörigstödets arbete på enheterna utifrån den 
länsövergripande anhörigstrategin. Redovisa anhörigstödets arbete utifrån ett genusperspektiv.  

Ansvariga: VON

Artikel 18 - Social integration 
Mål:  Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet, 
god folkhälsa samt ökad egenförsörjning. Främja integrationen av invandrare, såväl kvinnor 
som män, med beaktande av deras särskilda behov.

Åtaganden utifrån CEMR: Att inom alla verksamheter och i samarbete med arbetsmarknadens 
parter vidta åtgärder inom ramen för en samordnad strategi för att skapa förutsättningar för att 
alla som drabbat, eller riskerar att drabbas, av social utslagning eller fattigdom får tillgång till 
arbete, bostad, utbildning samt social och medicinsk hjälp.

Exempel på åtgärder: Tillgång till stödinsatser för vuxenutbildningens elever med behov. Aktiv 
samverkan mellan förvaltningar och myndigheter för att främja allas möjlighet att ta del av 
utbildning och insatser. Kulturanpassat föräldraskapsstöd.

Ansvariga: SOCN, VIAN

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid
Mål: God och jämlik hälsa samt minskade hälsoklyftor i samhället. Jämställda och jämlika 
förutsättningar för en aktiv fritid.

Åtaganden utifrån CEMR: Alla ska ha rätt att delta i kulturlivet och njuta av konsten samt 
idrottens bidrag till samhällslivet och till förverkligandet av rätten till hälsa.  Kommunen ska I 
möjligaste mån se till att idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter tillhandahålls 
och är tillgängliga på samma villkor för alla, oavsett kön. 
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Exempel på åtgärder: Prioritera halltider ur ett jämställdhetsperspektiv där män och kvinnor 
behandlas lika oavsett bakgrund eller idrottslig tillhörighet. Värna om allas rätt att delta, ha 
tillgång till arenor för idrott, rekreation och kultur samt känna sig inkluderade. 

Ansvariga: KULN, STN

Artikel 22 – Könsrelaterat våld
Mål: Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun.

Åtaganden utifrån CEMR: Införa och stärka program och insatser mot könsrelaterat våld, 
inklusive att inrätta och stödja särskilda stödstrukturer för offren samt informera allmänheten 
om den hjälp som finns att få. 

Exempel på åtgärder: Aktiv kommunövergripande samverkan kring exempelvis hedersrelaterat 
våld och förtryck samt våld i nära relationer.  Ha information om stöd för utsatta synligt i 
verksamhetslokaler.

Ansvariga: Samtliga nämnder

Artikel 25 – Stadsplanering och lokal planering
Mål: Katrineholm ska vara tillgängligt för alla. God tillgänglighet ska vara vägledande i all fysisk 
planering. 

 Åtaganden utifrån CEMR: Kommunen utvecklar den fysiska planeringen, transportsystemet och 
ekonomin i kommunen för att förverkligandet av rätten till jämställdhet på lokal nivå i högre 
nivå ska uppnås. 

Åtgärder: Utveckla mätning och uppföljning av genomförda infrastrukturåtgärder med fokus på 
upplevda effekter för kvinnor respektive män. Kompetensutveckla personal i 
Samhällsbyggnadsförvaltningen inom jämställd stadsutveckling och tillse att all personal som 
arbetar med stadsplanering- och utveckling har kunskap om hur fysiska åtgärder påverkar 
mäns respektive kvinnors rörlighet och möjlighet att tillgodogöra sig det offentliga rummet

Ansvariga: KS

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling 
Mål: Ekonomisk självständighet och jämställdhet genom tillväxt, fler jobb och ökad egen 
försörjning. Lika tillgång till yrkesutbildning och vidareutbildning för alla oavsett könsuttryck.

Åtaganden utifrån CEMR: Motivera kvinnor och män till utbildning och högre studier. Med 
anknytning till ekonomisk utveckling i samtliga verksameter till fullo beakta kvinnor och mäns 
behov, intressen och talanger samt möjligheterna att främja jämställdhet. 

Exempel på åtgärder: Genomförande av KLARA-projektet för utrikesfödda kvinnor. Aktiva 
insatser för att uppmuntra icke-traditionella praktik- och yrkesval vid vuxenutbildningen. Ha ett 
jämställdhetsperspektiv vid yrkesutbildningar.

Ansvariga: VIAN, KS 
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Övergripande inriktningsdokument 
 
 
 
 
Antagen av kommunfullmäktige: 2017-12-18, § 209 
Giltighetstid från: 2018-01-01 – 2019-12-31 
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Beslutshistorik 
Gäller från 2018-01-01 

Antagen av kommunfullmäktige 
2017-12-18, § 209 

Förvaltarskap1 
- Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning 
Hur: Handlingsplanen ska ses över inom ett år efter att en ny 

kommunplan har antagits. 

När: 

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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Bakgrund 
I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska 
deklarationen för jämställdhet. I och med undertecknandet ska en handlingsplan 
för jämställdhet tas fram inom två år. I planeringsdirektivet som 
kommunstyrelsen fattade beslut om den 26 maj, gavs ett särskilt uppdrag till 
samtliga nämnder:  
 
Uppdrag till samtliga nämnder att prioritera vilka artiklar i CEMR-
deklarationen som nämnden ska ansvara för i den kommunövergripande 
handlingsplan för jämställdhet som ska tas fram med anledning av att 
Katrineholms kommun har undertecknat CEMR-deklarationen.  
 
Det är viktigt att understryka och påminna om att vi redan arbetar med en stor 
del av innehållet i deklarationen. Deklarationen är ett verktyg som ska hjälpa oss 
att ännu bättre sortera och systematisera vårt arbete med att 
jämställdhetsintegrering. 
 
Deklarationen innehåller 6 principer och 30 artiklar.  
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Principer 
Dessa principer utgör grunden för de 30 artiklarna.   
 
Vi som undertecknat den europeiska deklaration för jämställdhet förklarar 
följande principer som grundläggande för vårt agerande: 
 
1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet 
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra 

missgynnanden bekämpas 
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en 

förutsättning för ett demokratiskt samhälle 
4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå 

jämställdhet 
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är 

nödvändiga för att främja jämställdhet 
6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt 

för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång 
 
Genomförande 
Undertecknare av den europeiska deklarationen ska senast inom två år från 
undertecknandet anta en handlingsplan för jämställdhet och därefter genomföra 
den. Handlingsplanen ska innehålla mål och prioriteringar, åtgärder och 
resurser. Planen är ett ärende som hanteras av kommunfullmäktige. 
Katrineholms kommun har sedan 2010 en systematik för arbetet med 
jämställdhetsintegrering. Då jämställdhetsintegrerades styrsystemet, vilket 
innebär att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i allt, från planering och 
genomförande, till uppföljning. Metoden som används är den så kallade 
Trappan.  
En viktig utgångspunkt i det systematiska jämställdhetsintegreringsarbetet är de 
jämställdhetspolitiska målen, vilka är viktiga för att förstå vad vi på sikt vill 
uppnå. 
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Jämställdhetspolitiska målen 
Övergripande mål 
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
 
Delmål 
1. En jämn fördelning av makt och inflytande 

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att 
forma villkoren för beslutsfattandet. 

2. Ekonomisk jämställdhet 
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som 
ger ekonomisk självständighet livet ut. 

3. Jämställd utbildning 
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det 
gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 

4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få 
omsorg på lika villkor. 

5. Jämställd hälsa 
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa 
samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. 

6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet. 

 
Prioriterade artiklar 2018 - 2019 
I planeringsdirektivet för 2017 gavs nämnderna i uppdrag att prioritera artiklar i 
CEMR- deklarationen. Samtliga nämnder hanterade detta i respektive nämnds 
Övergripande plan med budget 2018-2020. Utifrån den processen skickades ett 
förslag ut på remiss vilket har utmynnat i denna handlingsplan för 2018 – 2019:  
 
Artikel 6 – Bekämpa stereotyper 
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller 
jämställdhetsintegreringen av styrningen 
 
Åtgärder: Fortsatta satsningar på utbildning i jämställdhet, genus och HBTQ. 
Stående punkt på arbetsplatsträffar. 
 
Ansvarig: Alla nämnder 
 
Exempel på pågående åtgärder: Grundutbildningar i genus, HBTQ och 
jämställdhet har kommunen ett färdigt koncept för, trappan/triangelutbildningar, 
30 minuter jämställdhet på arbetsplatsträffar.   
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Artikel 7 – God förvaltning och samråd 
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller 
jämställdhetsintegreringen av styrningen 
 
Åtgärder: Genusmedvetna ärendeberedningar, kommunikationsinsatser och 
samrådsprocesser 
 
Ansvarig: Alla nämnder 
 
Exempel på pågående åtgärder: All nämndberedning 
 
Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser   
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller 
jämställdhetsintegreringen av styrningen 
 
Åtgärder: Ta fram jämställdhetsanalyser inom alla verksamhetsområden inför 
verksamhetsförändringar, nya satsningar och i allt beredningsarbete, i enlighet 
med vårt styrsystem och med trappsteg 5 i trappan. 
 
Ansvarig: Alla nämnder 
 
Artikel 13 – Utbildning och livslångt lärande  
Mål: Höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning 
 
Åtgärder: Undertecknaren förbinder sig att inom alla sina ansvarsområden 
garantera eller främja lika tillgång till utbildning, yrkesutbildning och 
vidareutbildning för kvinnor och män, flickor och pojkar.  Avskaffa stereotypa 
uppfattningar om kvinno- och mansroller i alla former av utbildning. Stark 
koppling till jämställdhetspolitikens mål om ekonomisk jämställdhet och 
jämställd utbildning.  
 
Ansvarig: BIN, VIAN, VON  
 
Exempel på pågående åtgärder: Nolltolerans mot skojbråk, utmana rådande 
könsnormer genom musikal- och dansverksamheter, aktivt arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling inom vuxenutbildningen  
 
Artikel 14 – Hälsa 
Mål: God folkhälsa  
 
Åtgärder: Verka för och att göra allt som rimligen kan göras, inom ramen för 
sina ansvarsområden så att kvinnor och män, flickor och pojkar har högsta 
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möjliga hälsonivå. Varför ett genusperspektiv ska tillämpas vid planeringen, 
finansieringen och tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster och 
förebyggande hälsovård. 
 
Ansvarig: Samtliga nämnder 
 
Exempel på pågående åtgärder: Lyckliga gatorna, samarbete med 
idrottsföreningar, analys av enkäten Liv & hälsa - ung 
 
Artikel 15 - Social omsorg och sociala tjänster 
Mål: Social omsorg utgår från individens behov och självbestämmande för ökad 
trygghet och livskvalitet, god folkhälsa, ökad egen försörjning 
 
Åtgärder: Tillämpa ett genusperspektiv på planering, finansiering och 
tillhandahållandet av social omsorg och sociala tjänster. Se till att de som arbetar 
med social omsorg och sociala tjänster är medvetna om hur könstillhörighet 
påverkar kvinnor och män olika livsvillkor.  
 
Ansvarig: SOCN, VON 
 
Exempel på pågående åtgärder: Ge omsorg och service, upplysningar, råd, 
stöd, ekonomisk hjälp till familjer och enskilda som behöver det 
 
Artikel 17 – Vård av anhöriga 
Mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret för vård av andra anhöriga 
än barn bland annat genom att motverka den stereotypa uppfattningen att vård 
av anhöriga i första hand är ett ansvar för kvinnor. 
 
Åtgärder: Prioritera tillhandahållandet och främjandet av högkvalitativ 
anhörigomsorg till en rimlig kostnad, antingen direkt eller genom andra utförare, 
stödja och förbättra möjligheterna för dem som lider av social isolering till följd 
av sitt vård- och omsorgsansvar. 
 
Ansvarig: VON, SOCN 
 
Artikel 18 - Social integration 
Mål: Social omsorg utgår från individens behov och självbestämmande för ökad 
trygghet och livskvalitet, God folkhälsa, ökad egen försörjning 
 
Åtgärder: Skapa förutsättningar för att alla kvinnor och män som drabbats eller 
riskerar att drabbas av social utslagning eller fattigdom får tillgång till arbete, 
bostad, utbildning, kultur, informations- och kommunikationsteknik. Det kräver 
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att all samverkan inom dessa områden måste ske genusmedvetet, samt social 
och medicinsk hjälp 
 
Ansvarig: SOCN, VIAN 
 
Exempel på pågående åtgärder: Åtgärder som syftar till breddad rekrytering 
till Viadiakts utbildningar, Sysselsätningsprojektet, Vinka IN, Tuna-projektet 
 
Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid 
Mål: Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av, stark 
samverkan med föreningslivet, god folkhälsa 
 
Åtgärder: Se till att idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter 
tillhandahålls och är tillgängliga på lika villkor för kvinnor och män, pojkar och 
flickor, vilket bland annat innebär att uppmuntra kvinnor och män, flickor och 
pojkar att delta på lika villkor i idrott och kulturaktiviteter, även sådana som 
traditionellt betraktas som övervägande kvinnliga eller manliga, att uppmuntra 
konstnärer och kultur- och idrottsföreningar att främja kultur- och 
idrottsaktiviteter som utmanar könsstereotyper samt att uppmuntra biblioteken 
att utmana stereotypa könsrollsmönster i sitt utbud av böcker och annat material 
samt i sin reklamverksamhet 
 
Ansvarig: STN, KULN, BIN 
 
Exempel på pågående åtgärder: #jagmed, ”Skapande skola” 
 
Artikel 21 – Säkerhet och trygghet 
Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva och 
verka i. 
 
Åtgärder: Analysera statistiken ur ett könsperspektiv som handlar om 
omfattning och mönster som påverkar kvinnors och mäns säkerhet eller trygghet 
och, när det är lämpligt, mäta nivån på och karaktären av rädslan för brott eller 
andra orsaker till otrygghet. Med analysunderlaget som utgångspunkt utarbeta 
relevanta åtgärder för att öka kvinnors och mäns, flickors och pojkars säkerhet 
och trygghet.  
 
Ansvarig: BIN, STN, KS 
 
Exempel på pågående åtgärder: Trygghetsvandringar, trygghetsenkäter, 
kvinno- och mansjouren FRIDA 
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Artikel 22 – Könsrelaterat våld 
Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva och 
verka i 
 
Åtgärder: Utifrån medvetenheten om att könsrelaterat våld uppstår på grund av 
ojämlika maktförhållanden, program och insatser mot könsrelaterat våld stärkas 
och utvecklas, detta inbegriper även all form av samverkansarbete. Förstärkning 
och utvidgning av förebyggande arbete är en hörnsten. Breddinförande av 
Järvenskolan Tallås systematiska jämställdhetsarbete, med fokus på normkritik 
och machokultur.   
 
Ansvarig: BIN, SOCN, KULN 
 
Exempel på pågående åtgärder: Machofabriken, nolltolerans mot våld, 
Relationsvåldsteamet 
 
Artikel 24 – Hållbar utveckling 
Mål: Principen om hållbar utveckling ska följas fullt ut när strategier för 
kommunens/regionens framtid planeras och utarbetas vilket innebär en väl 
avvägd integration av ekonomiska, sociala, miljömässiga och kulturella 
aspekter, samtidigt som jämställdhet ska främjas och uppnås. 
 
Åtgärder: Beakta principen om jämställdhet som en grundläggande dimension 
vid planering och utveckling av strategier för en hållbar utveckling av 
kommunen. 
 
Ansvarig: Samtliga nämnder 
 
Exempel på pågående åtgärder: Hållbarhet är idag ett prioriterat perspektiv i 
plan- och strategiframtagande. 
 
Artikel 27 – Ekonomisk utveckling 
Mål: Tillgänglig, tydlig och öppen organisation  
 
Åtgärder: Med anknytning till ekonomisk utveckling i samtliga verksamheter 
till fullo beakta kvinnor och mäns behov, intressen och talanger samt 
möjligheterna att främja jämställdhet. Undertecknaren förbinder sig att i detta 
syfte vidta lämpliga åtgärder som kan innefatta att:  
•  Stödja kvinnliga företagare till traditionellt manliga branscher och tvärtom 
•  Rekrytera underrepresenterat kön till traditionellt könskodade yrkesgrupper.   
 
Ansvarig: Alla nämnder 
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Exempel på pågående åtgärder: Utveckla förutsättningarna att läsa på 
yrkeshögskola 
 
Uppföljning av artiklar och mål 
Artiklarna och målen ska följas upp årligen i samband med delårs- och 
årsredovisning.  

_____________________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-08 KS/2019:419 - 009
Kommunstyrelsens kansli

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Antagande av förbundsordning kommunalförbundet 
Sydarkivera
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förbundsordning för 

kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya medlemmar 
och ekonomi.

2. Godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera från och med 
år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Sydarkivera är ett kommunalförbund som erbjuder digital slutförvaring av handlingar 
samt råd och stöd kring arkiv och informationshantering. Som medlemskommun får 
man därmed tillgång till ett digitalt slutarkiv som ersätter vårt fysiska arkiv. Det fysiska 
arkivet kommer fortsatt finnas kvar för bevarande och hantering av befintliga 
handlingar. 

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2018 (§ 127) att teckna en avsiktsförklaring om 
medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera. Under 2019 har ett arbete pågått med 
att förbereda kommunerna i Sörmland samt etablera ett lokalkontor.

Förutom beslut om förbundsordning behöver kommunfullmäktige under året även fatta 
beslut om ledamot och ersättare i Sydarkiveras förbundsstyrelse samt besluta om nytt 
arkivreglemente där det framgår att Sydarkivera blir gemensam arkivmyndighet. 

I samband med beslut om avsiktsförklaring 2018 budgeterades kostnaden i 
Övergripande plan med budget för medlemskapet i Sydarkivera.

Ärendets handlingar
 Förbundsfullmäktige § 16 2019-04-05
 Förbundsordning inklusive bilagor
 Verksamhetsplan 2020 med budget och ekonomisk plan för 2021-2022

Ärendebeskrivning
Syftet med medlemskapet är att sluta skriva ut och arkivera på papper och få ett helt 
digitalt flöde. Idag måste kommunen arbeta parallellt med digital och analog 
informationshantering, vilket är ineffektivt och resurskrävande.

Sydarkivera ansvarar för behandling, bevarande och prövning vid utlämnande av 
handlingar som förvaras i det digitala slutarkivet. Det finns även möjlighet för 
kommunen att lämna över ansvaret för det fysiska arkivet till Sydarkivera.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-08 KS/2019:419 - 009
Kommunstyrelsens kansli

Förutom leveranser till från våra egna system till Sydarkiveras digitala slutarkiv är 
Sydarkivera en råd- och stödfunktion som innefattar följande:

 Tillsyn enligt arkivlagen (inspektion av kommunens informationshantering och arkiv)
 Gemensamma mallar för arkivreglemente, dokumenthanteringsplan, 

informationssäkerhet osv.
 Rådgivning, nätverkande och utbildning
 Hjälp med kravställning vid upphandling av verksamhetssystem

Det har funnits juridiska tveksamheter ifall kommunen får ha delad arkivmyndighet då 
det i arkivlagen § 8 framgår att komunstyrelen ska vara arkivmyndighet ifall ingen annan 
nämnd utses. Sydarkivera har därför drivit att denna paragraf bör förtydligas så att 
arkivlagen möjliggör delad arkivmyndighet.

Denna paragraf har prövats och utretts i arkivutredningens betänkande (SOU:2019:58) 
som konstaterar att det inte finns något hinder mot ett kommunalförbund får ett visst 
ansvar ”för någon del eller samtliga delar av arkivmyndighetens uppgifter”. 
Arkivutredningen ger härigenom stöd för att det är möjligt att dela upp det kommunala 
arkivmyndighetsuppdraget. Slutsatsen är att de tvivel som funnits om lagenligheten i 
Sydarkiveras metod att dela upp den kommunala arkivmyndighetsfunktionen tydligt har 
skingrats.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att införande av digitalt slutarkiv är nödvändig i 
kommunens fortsatta arbete mot ökad digitalisering. Att på egen hand införa ett digitalt 
slutarkiv är alldeles för kostsamt och avancerat för kommunen att införa på egen hand. 

Axel Stenbeck
Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till:
Sydarkivera
Akt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE 
 
SAMMANTRÄDESDATUM 19-04-05 

  
 

 
Justerandes sign. 

 
Utdragsbestyrkande  

    

 

SIDAN 8  (11) 

§ 16 Dnr. Sark.2019.187 

Förbundsordning, förändringar i samband med antagande av 
nya medlemmar (bilaga 1 och 2, revidering av) 
 
Sammanfattning 
Vid anslutning av nya medlemmar i vårt kommunalförbund så 
måste kommunalförbundets fullmäktige anta nya bilagor (bilaga 
ett och två). Vid senaste förändring av vår förbundsordning har ett 
advokatkontor granskat förbundsordningen för att erhålla en 
oberoende juridisk granskning av innehållet. Denna granskning 
medförde en förändring som innebär att gamla medlemmar inte 
behöver ånyo anta det samlade dokumentet då det är fråga om 
antagande av nya medlemmar. Nya medlemmar måste anta det 
samlade dokumentet. De nya medlemmarna Flen, Gnesta, 
Högsby, Katrineholm, Kinda, Mönsterås, Oxelösund, Torsås, 
Trosa, Ödeshög har godkänts och släpps in i förbundet den 1 
januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Förbundsordningens bilaga ett och två. 
Förbundsstyrelsens beslut § 6 från den 8 mars 2019. 
 
Fullmäktiges beslut 
 
· Förbundsordningens bilaga ett och två antas varvid Flen, 

Gnesta, Högsby, Katrineholm, Kinda, Mönsterås, Oxelösund, 
Torsås, Trosa, Ödeshögs kommuner blir fullvärdiga 
medlemmar den 1 januari 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediering: 
Samtliga nya medlemmar 
Akt   

101



1 
 

 

 

 

 

 

   Förbundsordning för kommunalförbundet 
Sydarkivera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Förbundsordningen gäller från och med 2020-01-01 
 
Antaget av förbundsfullmäktige den 5 april 2019 
Dnr. Sark 2019.187 
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  2 
 

Förbundsordning för kommunalförbundet SYDARKIVERA som sköter arkivläggning åt 
förbundsmedlemmar avseende IT-baserade verksamhetssystem, förvaltning av 
gemensamt arkivsystem, råd och stöd när det gäller dokumenthantering och arkiv samt 
arkivmyndighetsfunktioner. 
Antagen av samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige. 

Innehållsförteckning 
1 § Namn och säte ........................................................................................................... 3 

2 § Medlemmar ............................................................................................................... 3 

3 § Ändamål .................................................................................................................... 3 

4 § Organisation .............................................................................................................. 4 

5 § Förbundsfullmäktige .................................................................................................. 5 

6 § Förbundsstyrelsen ...................................................................................................... 6 

7 § Revisorer ................................................................................................................... 7 

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden .................................................... 7 

9 § Andel i tillgångar och skulder .................................................................................... 7 

10 § Kostnadsfördelning, m.m. ........................................................................................ 8 

11 § Styrning, insyn, samråd m.m. ................................................................................... 9 

12 § Budgetprocessen m.m. ............................................................................................. 9 

13 § Utträde m.m. .......................................................................................................... 10 

14 § Likvidation och upplösning .................................................................................... 11 

15 § Tvister ................................................................................................................... 11 

16 § Arvoden ................................................................................................................. 11 

17 § Ändringar i förbundsordningen .............................................................................. 11 

18 § Särskilda bestämmelser .......................................................................................... 12 
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  3 
 

1 § Namn och säte 
 
1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”. 
 
1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta. 

2 § Medlemmar 
 
2.1 Medlemmar i kommunalförbundet framgår av bilaga 1. 

3 § Ändamål 
 
3.1 Kommunalförbundet ska i förbundsmedlemmarnas ställe fullgöra de skyldigheter 
enligt arkivlagen (Arkivlag 1990:782) och därtill anslutande författningar som 
förbundsmedlemmarna överlämnar till kommunalförbundet. Kommunalförbundet ska 
särskilt skapa och förvalta en digital bevarandeplattform för digital information för 
slutarkivering och förvalta överlämnad digital information, härefter kallat Uppdraget. 
Uppdraget ska fullgöras med iakttagande av vad som i kommunallagen (2017:725) 
stadgas om kommunalförbund med de ändringar och tillägg som framgår av denna 
förbundsordning. 
 
Förbundet ska fullgöra myndighetsutövningsuppgifter enligt arkivlagen som överlämnas 
innefattande bland annat meddela riktlinjer och utöva tillsyn samt handhavande av 
slutarkiv för förbundsmedlemmarna i den omfattning som regleras i särskild ordning i 
medlemsorganisationens arkivreglemente.  
 
 
Bastjänster 

3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av 
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital 
bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten, 
samverkan med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt 
myndighetsutövningsuppgifter hädanefter kallat Bastjänster. 
 
3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information, 
rådgivning och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital 
arkivinformation. Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna 
behjälpliga i arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner, 
arkivbeskrivningar och systematiska arkivförteckningar. 
 
3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda 
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt 
genomföra utbildningsinsatser inom arkivområdet. 
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3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga 
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av 
förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva 
de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska 
bland annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de 
förekommande verksamhetssystemen.  
 
3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget 
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av 
information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka 
verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen 
är kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen. 
 
3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande 
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem. 
 
3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning 
som varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera, 
exempelvis rensning och gallring. 
 
3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet 
med bestämmelserna i 3.10. 
 
Anslutande tjänster 

3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till 
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna 
och ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller 
delat övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande 
villkoren för utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna 
anslutande tjänst därmed blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt 
överlämnade uppgifter enligt denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan. 

4 § Organisation 
 
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.  
 
4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige. 
 
4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av 
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i 
enlighet med kommunallagens bestämmelser. 
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5 § Förbundsfullmäktige 
 
5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i 
förbundet. För varje ledamot ska en ersättare utses. 
 
5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare. 
 
5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan 
sammankallas vid behov. 
 
5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige. 
 
5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 
 
5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande 
och två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner. 
 
5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat 
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela 
landet.  
 
5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad 
som anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till 
kommunfullmäktige i hela landet ägt rum. 
 
5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige 
ska 9 kap 3 § och 9 kap 7 § kommunallagen tillämpas. 
 
5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden 
som det annars enligt 5 kap 1 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om 
och därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige. 
 
5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har: 

· förbundsmedlem genom respektive fullmäktige 
· förbundsstyrelsen  
· ledamot i förbundsfullmäktige 

 
5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga. 
 
5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har 
utslagsröst. 
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6 § Förbundsstyrelsen 
 
6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter 
med minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun 
som vid tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare 
ska alltid ha en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så 
bred representation som möjligt. 
 
6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som 
gäller från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med 
tidpunkten för förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse 
efter det val då styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.  
 
6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i 
förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga 
medlemskommuner. 
 
6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande 
och en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från 
olika kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen ska 9 kap 7 § kommunallagen tillämpas. 
 
6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om 
ersättarna har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning 
som beskrivs i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt. 
 
6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av 

· ledamot i förbundsstyrelsen  
· förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller 

kommunstyrelsen 
· organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt 

 
6.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos 
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med 
förbundsstyrelsen. 
 
6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller 
ersättare i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens 
sammanträden. 
 
6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara 
offentligt. 
 
6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och 
de uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet. 
Arkivmyndigheten ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av 
förbundsfullmäktige fastställt styrdokument. 
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6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet. 

7 § Revisorer 
 
7.1 Kommunalförbundet ska ha tre revisorer. Gäller från och med mandatperioden 2018 - 
2022.  
 
7.2 För revisorerna gäller föreskrifter i reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.  
 
7.3 Förbundsfullmäktige utser revisorer från förbundsmedlemmarna. 
 
7.4 Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
förbundsstyrelsen. 
 
7.5 Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
Revisionsberättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet 
för förbundet i dess helhet. 
 
7.6 Revisorerna i kommunalförbund är enligt 9 kap 15 § kommunallagen skyldiga att på 
begäran lämna upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller 
landsting som är medlem i kommunalförbundet.  

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden 
 
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella webbanslagstavla och på 
förbundets hemsida.  
 
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på 
förbundets officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida. 

9 § Andel i tillgångar och skulder 
 
9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 
och skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt 
paragraf 10 som respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre 
senaste verksamhetsår.  
 
 
9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i 
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enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas 
vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle 
komma att upplösas. 

10 § Kostnadsfördelning, m.m. 
 
10.1 Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, täckas genom bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet med vad som 
nedan anges beträffande kostnader för bastjänster och ersättning för särskilt överlämnade 
uppgifter.  
 
10.2 Kostnaderna för bastjänsterna ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna med de 
summor som anges i bilaga 2 till denna förbundsordning. Förbundsmedlemmarna 
faktureras kvartalsvis i förskott. 
 
10.3 Förbundsfullmäktige ska årligen ta ställning till medlemsavgiftens storlek med 
beaktande av de erfarenheter som vunnits av förbundets verksamhet avseende 
kostnaderna för bastjänster och arkivläggning av information från olika 
verksamhetssystem samt dess storlek och innehåll. Denna fråga ska hanteras i samband 
med överläggningar mellan förbundsmedlemmarna om kommunalförbundets 
budgetförutsättningar. Vid behov får fördelningsfrågan föras till beslut i samtliga 
förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar. 
 
10.4 Den i punkterna 10.2 och 10.3 ovan bestämda kostnadsfördelningen mellan 
förbundsmedlemmarna ska bli föremål för justering om det inträder ny medlem i 
förbundet. För ny förbundsmedlem kommer en särskild engångsavgift, baserad på den 
inträdande kommunens invånarantal, tas ut i samband med inträde (se bilaga 2). 
 
10.5 När kommunalförbundet på begäran utför särskilt överlämnade uppgifter enligt 
punkt 3.9 ovan (Anslutande tjänster) till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska 
sådana särskilda uppgifter ersättas med full kostnadstäckning (enligt 
självkostnadsprincipen). 
  
10.6 Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad 
förbundsmedlemmarna särskilt har godkänt. Förbundet får inte ingå borgen eller andra 
ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen 
ingås gäller, i fråga om förbundsmedlemmarnas inbördes ansvar, fördelningsregeln i 
punkt 10.1 ovan. 
 
10.7 Kommunalförbundet får inte bilda ekonomisk förening, aktie-, handels- eller 
kommanditbolag eller förvärva aktier eller andelar i företag utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. 
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11 § Styrning, insyn, samråd m.m. 
 
11.1 Innan beslut fattas om avtal av väsentlig betydelse eller i andra frågor av större vikt 
eller väsentlig betydelse för förbundet ska samråd ske mellan förbundet och samtliga 
medlemskommuner.   
 
11.2 Förbundet ska fortlöpande tillställa förbundsmedlemmarna rapporter beträffande 
verksamhetens ekonomi och utveckling. 
 
11.3 Förbundet ska sträva efter att aktivt hålla förbundsmedlemmarna informerade om 
utvecklingslinjerna inom förbundets verksamhetsområde och frågor som har betydelse för 
förbundsmedlemmarnas samverkan i förbundet. Sådan information kan lämnas vid t.ex. 
årlig temadag då kommunstyrelsernas presidier och andra förtroendevalda hos 
förbundsmedlemmarna, samt ledande tjänstemän, ges tillfälle ta del av verksamheten hos 
förbundet. 
 
11.4 Förbundsstyrelsen ska på begäran lämna förbundsmedlemmarnas respektive 
kommunstyrelse erforderligt underlag i form av yttranden och upplysningar. 

12 § Budgetprocessen m.m. 
 
12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de 
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som 
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.  
 
12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni 
månads utgång. 
 
12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under 
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar. 
 
12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 
och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden. 
 
12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten på förbundets webbplats enligt 
8 kap. 14 § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara 
offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas. 
 
12.6 På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska allmänheten beredas 
möjlighet att under en halvtimme före mötet ställa frågor. Årsredovisningen ska hållas 
tillgänglig för allmänheten på förbundets webbplats enligt 8 kap 15 § kommunallagen. 
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13 § Utträde m.m. 
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.  
 
Uppsägningstiden är tre år räknat från närmast kommande årsskifte efter det år 
uppsägning skedde.  
 
Uppsägning ska anses ha skett när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den 
utträdande förbundsmedlemmens kommunfullmäktige angående utträde samt 
förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig uppsägning från den utträdande 
förbundsmedlemmen.  
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen ska ske genom en överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske 
utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte 
som uppsägningen börjar gälla enligt ovan och ska utföras av kommunalförbundets vid 
var tid anlitade auktoriserade revisor.  
 
Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om 
dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej. 
Denna överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande 
lagstiftning avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller 
sådan lag som har trätt i nämnda lags ställe.  
 
Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga 
avgifter i enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan se § 3, med 
nedanstående undantag se 13.2. 
 
13.2 Medlem som begärt utträde och som inte har överlämnat någon arkivinformation, 
vare sig digital eller analog, till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.13.1, 
ett utträde med en ekonomisk avtrappning. Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast. 
Utträdande medlem äger enbart rätt till förbundets råd- och stödverksamhet under 
uppsägningstiden.  Den ekonomiska avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan 
angivna förutsättningar, enligt följande: 

· Första uppsägningsåret ska full medlemsavgift erläggas.  
· Andra uppsägningsåret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas 
· Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlemsavgift erläggas. 

 
13.3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de 
ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17. 
 
  

111



  11 
 

14 § Likvidation och upplösning 
 
14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet 
likvideras och dess verksamhet upphöra. 
 
14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator. 
 
14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10 
ovan tillämpas. 
 
14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs 
för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling. 
 
14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbunds-
styrelsen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över 
likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av 
behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela 
likvidationstiden. 
 
14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller 
annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till 
slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets 
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.  
 
14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

15 § Tvister 
 
15.1 Tvist mellan förbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 

16 § Arvoden 
 
16.1 Arvoden till ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen 
respektive revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt den till invånarantalet största 
kommunens arvodesbestämmelser, fram till dess förbundet har antagit egna 
arvodesbestämmelser.  

17 § Ändringar i förbundsordningen  
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17.1 Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av förbundsfullmäktige och 
fastställs av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige med undantag från det som 
anges i § 17.2 nedan. Förbundsfullmäktige har rätt att delegera frågan om antagande till 
förbundsstyrelsen.  
 
17.2 Ändringar och tillägg till förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem och 
utträde av medlem ska inte handläggas i den ordning som beskrivs i punkt 17.1 ovan. 
Förbundsfullmäktige har rätt att ensam fatta beslut om ändringar och tillägg till 
förbundsordningen som beror på inträde av ny medlem eller utträde av medlem, t.ex. 
reglering av medlemmarnas respektive andel i tillgångar, skulder och kostnader som blir 
en direkt följd av ny medlems inträde eller medlems utträde.  

18 § Särskilda bestämmelser 
 
18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit 
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när 
förbundsstyrelsen ska tillträda.  
 
18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från 
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016. 
 
18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av 
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 
förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska 
ersättning utgå enligt punkt 10.5. 
 
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av 
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja 
förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska 
ersättning utgå enligt punkt 10.5. 
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Bilaga 1 

MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR: 

Från år 2021 är gulmarkerade fullvärdiga medlemmar 

Alvesta kommun Nybro kommun 
Borgholms kommun Olofströms kommun 
Bromölla kommun Osby Kommun  
Eslövs kommun Oskarshamns kommun 
Hässleholms kommun Ronneby kommun 
Höörs Kommun Region Blekinge 
Karlshamns kommun Tingsryds kommun 
Karlskrona kommun Vadstena kommun 
Lessebo kommun Vimmerby kommun 
Ljungby kommun Vellinge kommun 
Lomma kommun Åtvidabergs kommun 
Markaryds kommun Älmhults kommun 
Mörbylånga kommun Östra Göinge Kommun 
  
Nya från 2021  
Flen Mönsterås 
Gnesta Oxelösund 
Högsby Torsås 
Katrineholm Trosa 
Kinda Ödeshög 
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Bilaga 2 
 
MEDLEMSAVGIFTER SYDARKIVERA 
 
Fördelning av kostnaderna för bastjänsterna ska ske utifrån invånarantalet enligt SCB:s 
statistik för respektive medlem per 31 december året innan avgiftsåret. Regionförbund 
betalar samma avgift som minsta kommun. (För landsting gäller följande: Avgiften ska 
förhandlas fram vid varje enskilt tillfälle.) 
 
Medlemsavgifterna finansierar endast bastjänster. Anslutande tjänster finansieras i 
enlighet med särskilda avtal och beslut.  
För 2020 är avgifterna enligt nedan och förändras vid ordinarie budgetprocess och efter 
anslutningsöverenskommelse. 
 
Från år 2021 är gulmarkerade fullvärdiga medlemmar 
 

Alvesta kommun  542,400  
Borgholm 346,800  
Bromölla 294,400  
Eslöv 904,100  
Hässleholm  1,407,800  
Höör 448,100  
Karlshamns kommun  874,100  
Karlskrona kommun  1,803,500  
Lessebo kommun 238,900  
Ljungby kommun 769,600  
Lomma kommun 662,700  

Markaryds kommun 275,500  
Mörbylånga kommun 404,900  
Nybro kommun 550,400  
Olofströms kommun 365,100  
Osby 358,000  
Oskarshamn 727,500  
Region Blekinge 2,533,000  
Ronneby kommun 801,400  
Tingsryds kommun 335,400  
Vadstena kommun 201,600  
Vellinge 982,500  
Vimmerby 425,100  
Åtvidaberg 312,100  
Älmhults kommun  314,500  
Östra Göinge 403,300  
Summa 17,282,700  
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INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01 
 
Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter 
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som 
avgiften ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr 
x antalet invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift ska 
förhandlas fram vid varje enskilt tillfälle.).  
 
Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31 
december året innan ny medlem träder in.  
 
 

 

 

Nya från 2021   
Flen  452,700  
Gnesta 302,000  
Högsby  164,200  
Katrineholm 928,100  
Kinda 267,200  
Mönsterås 366,800  
Oxelösund 325,200  
Torsås 192,100  
Trosa 356,700  
Ödeshög 143,600  
Summa 3,498,600  
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1 Inledning  
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar. 
Verksamhetsåret 2019 är det 27 förbundsmedlemmar anslutna till förbundet. 
Sydarkivera är en organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och 
långsiktigt hållbar lösning för förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning.  
 
Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och 
hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas 
systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är 
det förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos 
förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför 
utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. Detta kommer på 
sikt att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer 
kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn, gemensamma standarder och 
riktlinjer i uppdraget. Syftet är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig 
organisation för förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt.  
 
Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål har förbundets verksamhet utökats 
med anslutande tjänster för analoga arkiv (pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster 
avtalas särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Sydarkivera 
får även frågor om digitalisering av analoga handlingar, detta ingår inte i befintliga 
uppdrag, men kan utredas som anslutande tjänst om förbundsmedlemmarna begär det. 

1.1 Vision  
Sydarkivera ‐ ett arkiv värt att lita på.  
  
Vi tror på en effektiv digital informationsförvaltning som säkerställer rätten att ta del av 
allmänna handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, 
forskningen och för miljön. 

1.1 God ekonomisk hushållning  
Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet.  
 
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan 
innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett 
effektivt sätt. Mot bakgrund av detta har förbundsfullmäktige vid sitt sammanträde 2016‐
11‐04 fastställt följande långsiktiga verksamhetsmål är styrande för kommunalförbundet 
Sydarkivera:  
  

 Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende 
informationshantering och arkiv  
 

 Medverka till att samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa 
krav på hållbarhet i all vår utveckling  
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 Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett 

kostnadseffektivt sätt  
 

 Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för 
förbundsmedlemmarna  
  

Verksamhetsmål och budgetför 2020 utgår Sydarkiveras handlingsprogram beslutat av 
förbundsfullmäktige 2018-11-09 (dnr SARK.2017.55). Handlingsprogrammet har 
utarbetats tillsammans med förbundsmedlemmarna i anslutning till projektet 
Sydarkiveras utveckling 2017–2018. Handlingsprogrammet baseras på de nyttor som 
identifierats och specificerats tillsammans med förbundsmedlemmarna. Med 
utgångspunkt från effektkedja, med möjliggörare och de förändringar och 
utvecklingsinsatser som behöver ske för att realisera nyttorna, har effektmål 
identifierats. Effektkedjan och de övergripande principerna i handlingsprogrammet har 
brutits ner i specifika effekt- och verksamhetsmål i verksamhetsplanen. Nyttorealisering 
har valts som metod då uppnådd nytta för förbundsmedlemmar, och för allmänheten, 
bedömts vara ett ändamålsenligt sätt att utvärdera och följa upp förbundets verksamhet. 
Det kan vara både kvalitativa och ekonomiska nyttor. För att underlätta planering av 
verksamheten har även aktivitetsmål definierats.  

1.2 Långsiktiga finansiella mål 
 
Följande långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera:  
  

 En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna  
 
En ekonomi i balans utgår från en miniminivå för det ekonomiska resultatet på 
kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarande servicenivå kan 
garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras 
en högre medlemsavgift.  
 

 Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) 
procent  
 
Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera 
ny‐ och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de 
pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för oförutsedda kostnader.  
 

 Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte 
överstiga 10 %  

  
 Sydarkivera ska ha en likviditet som motsvarar en månads 

löneutbetalningar inklusive de förtroendevaldas arvoden och 
ersättningar.  

 
 Soliditeten ska vara oförändrad  

120



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 01 

Datum 
2019-02-27 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020 

Diarienummer 
SARK/2019:163 

Version 
1.0 

Sida 
5 

 
 
 

 

 
Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av 
kortfristiga skulder till leverantörer. Det innebär också att investeringar har 
finansierats med egna medel.  

1.3 Personalmål  
Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god 
personalpolitik. 

1.4 Ekonomisk budget 
 
RESULTATBUDGET, TKR   2020   2021  2022  

  

Intäkter  

Avgifter från medlemskommuner 

  

  

17 278 

 

 

20 925 

 

 

20 925 

Inträdesavgifter nya medlemmar   518  0  0 

Anslutande tjänster   6 779   6 779  6 779 

Övriga intäkter   1 474  1 474  1 474 

SUMMA INTÄKTER   26 049  29 178    29 178 

Kostnader  

Kostnader för huvudverksamhet 

  

‐1 627 

  

‐3 090 

 

‐3 090 

Kostnader för personal (kkl 5)   ‐17 409  ‐18 811  ‐18 811 

Övriga verksamhetskostnader** (kkl 6,7)   ‐6 003  ‐6 003  ‐6 003 

SUMMA KOSTNADER   ‐25 039  ‐27 904  ‐27 904 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR   1 010  1 274  1 274 

  

Avskrivningar  

  

‐466 

 

‐466 

 

‐466 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR   544  808  808 

  

Finansiella intäkter  

 

0 

 

0 

 

0 

Finansiella kostnader   ‐10  ‐10  ‐10 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT   534*   798  798 

 

*531 tkr tidigare fastlagd budget   
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**Specifikation övriga verksamhetskostnader   2020        
Lokalkostnader  ‐868       
Kontors IT samt telefoni   ‐1 987       
Förbrukningsinventarier och material   ‐343      
Fordon samt resor 

Administration/övrigt  

‐976 

‐1 829 

    

Totalt   ‐6 003        
 
Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare med undantag 
för Älmhult som begärt utträde ur förbundet. Till detta kommer anslutningsavgifter inför 
inträdande medlemmar 2021 i enlighet med de avtal som tecknats. Omfattningen på 
anslutande tjänster har beräknats utifrån de avtal som gäller idag.  
 
På kostnadssidan är budgeten ökad utifrån det fortsatta arbetet med införlivandet av de 
nya medlemmar som inträder i förbundet 2021. Personalförstärkningar kommer behöva 
göras med anledning av detta och budget 2020 omfattar därför 35,7 tjänster fördelade 
på 31 medarbetare en utökning av med två tjänster. Upprättandet av en fjärde nod i 
Sörmland 2020–2021 bedöms prägla en stor del av att arbetet med de nya 
medlemmarna. 
  
Uppräkning av kostnader för personal 2020 och 2021 har gjorts med 2 % att jämföra 
med enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), för timlön enligt 
nationalräkenskaperna SKL cirkulär 19:218:64 (3,1 %). 

1.5 Investeringar  
För 2020 planeras nyinvesteringar på totalt 475330 tkr. Kommande år är svåra att 
beräkna utifrån nuvarande omfattning i verksamheten och har därför lämnats till 
motsvarande belopp.  
  

INVESTERINGSBUDGET (tkr)   2020   2021   2022 

Lokalanpassningar    75 
 

 

AV‐utrustning  400     

Summa investeringar   475       
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2 Förvaltningsorganisation 
 

Sydarkiveras förvaltning delas från och med 2019 in i stab och enheter. Staben leds av 
förbundschefen och respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från 
ledningsgruppen.  

 
 

Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår 
i medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat. Enheterna är 
tjänsteägare och enhetschefen tjänsteansvarig. I ansvaret ingår förvaltning av de rutiner, 
mallar, system med mera som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten. Staben och 
enheterna är beställare gentemot enheten för utveckling och it-stöd. 
 

  

LEDNINGSGRUPP

Mats Porsklev

TILLSYN OCH 
INFORMATIONS-

FÖRVALTNING

Emilia Odhner 

CENTRALARKIV OCH 
DIGITISERING

Bernhard Neuman 

UTVECKLING OCH IT

Mårten Lindstrand 

STAB

Mats Porsklev
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2.1 Medlemssamordningens roll 
Medlemssamordningen hanteras av Sydarkiveras arkivarier och är till för att ge bästa 
stöd till förbundsmedlemmarna. Medlemssamordningen är central för Sydarkiveras 
samarbete med förbundsmedlemmarna. Erfarenheten visar att det är mycket viktigt för 
kommunerna att ha en utpekad samordnare att vända sig till. Grundtanken är att 
kontaktpersoner och andra nyckelpersoner hos förbundsmedlem alltid vet vem de ska 
vända sig till.  
 
Arkivarierna har 1–2 dagar i veckan för att hantera medlemssamordningen. Rutinerna 
har utarbetats och anpassats under de år som Sydarkivera växt från 11 
förbundsmedlemmar till 27.  
 
I medlemssamordnarnas uppgift ingår att: 
Vara kontaktperson mot förbundsmedlem  

 Svara på vanliga frågor om arkiv, informationsförvaltning, informationssäkerhet 
och dataskydd, och vid behov lämna vidare frågor till ämnesansvariga och/eller 
tjänsteförvaltare 

 Genomföra kommunbesök med arkivtillsyn 
 Regionala/lokala utbildningsinsatser (grund) 
 Fånga upp frågor och behov från förbundsmedlem 

 

2.2 Övergripande mål  
2.2.1 bastjänster 

Med utgångspunkt från identifierade och specificerade nyttor i handlingsprogrammet har 
följande övergripande mål formulerats för Sydarkivera bastjänster. 
 
 Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det gäller arkiv 

och informationsförvaltning. 

Förbundsmedlemmarnas anställda behöver kunskaper för att kunna planera 
informationshantering och ställa krav på informationssystem för ett långsiktigt 
hållbart bevarande. Syftet är att skapa förutsättningar för säker och ändamålsenlig 
informationshantering i den löpande verksamheten. Samverkan inom förbundet ger 
förutsättningar för kunskapsspridning, målgruppsanpassning och ett bredare utbud av 
utbildningar.  

 Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för förbättrad 
insyn och säkerhet. 

 
Kvaliteten behöver säkerställas i alla led från det att information skapas och 
registreras till att den antingen gallras eller överföras till arkivmyndighet för att 
bevaras för återanvändning i verksamhet och forskning. Syftet är att skapa 
förutsättningar såväl för insyn enligt offentlighetsprincipen som en god 
informationssäkerhet. Stödet i en gemensam organisation ger genomslagskraft i 
verksamheten och stärker förbundsmedlemmarna.  
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 Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering med 
samordnad uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering. 

 
Kvaliteten i förbundsmedlemmarnas informationshantering behöver kontrolleras för 
att identifiera eventuella brister. Genom kontrollen blir det möjligt att identifiera 
eventuella brister och planera åtgärder och följa upp så att hanteringen förbättras. 
Syftet är att arkivansvariga, arkivfunktionerna och allmänheten ska kunna förvissa 
sig om att nämnder och bolag sköter sin informationshantering i enlighet gällande 
bestämmelser. En oberoende arkivmyndighet med egen politisk styrelse innebär en 
ökad rättssäkerhet och tydligare rollfördelning.  
 

 Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta 
arkiverad information.  

 
För tillgänglighet och sökbarhet behövs en fungerande arkivredovisning och 
välfungerande verksamhetssystem hos förbundsmedlem. En öppen och 
standardiserad informationshantering är även en förutsättning för att säkerställa 
interoperabilitet och kunna tillhandahålla öppna data. Syftet är att bidra till förbättrad 
insyn genom tillgängliga tjänster. I takt med att allt mer information överförs till 
arkivmyndigheten blir det möjligt att skapa gemensamma tjänster för att 
tillgängliggöra allmän information. 

 
 Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell information 

från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras 
bevarandesystem. 
 
För att kunna fokusera på förbättrad informationshantering i den löpande 
verksamheten behöver förbundsmedlemmarna kunna överföra inaktuell information 
till slutarkiv. Kostnader minskar genom att inaktiva system kan avvecklas. Att bli av 
med inaktuell information och gamla system innebär ett minskat dåligt samvete och 
bättre arbetsro för systemförvaltare och it-ansvariga. Syftet är en förbättrad 
informations- och systemarkitektur hos förbundsmedlem. Genom samverkan är det 
möjligt att återanvända framtagna lösningar och fördela resurser. Samverkan innebär 
också förhandlingsstyrka och ett minskat beroende av enstaka 
leverantörer/konsulter. 
 

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

 
För ett helt digitalt flöde av information förbundsmedlemmarna behöver dels ett 
digitalt slutarkiv och dels tillgång till utbildning och rådgivning i samband med 
upphandling av verksamhetssystem. Syftet är att allmänheten och myndigheter ska 
ha åtkomst till digital information som är äkta och oförändrad även på mycket lång 
sikt. Kunskap om standarder, utbytesformat och maskingränssnitt är förutsättningar 
för automatisering. Samtidigt behövs kravställning utifrån säkerhetsnivå och rätt 
förutsättningar när det gäller bevarande/gallring för att undvika onödiga investeringar 
och risker. Samarbetet mellan specialister hos Sydarkivera och hos 
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förbundsmedlemmarna gör det möjligt att bygga upp gemensam kunskaps- och 
erfarenhetsbas för att säkerställa kontinuitet samt en mer enhetlig och tydligare 
kravställning i samband med upphandling av nya verksamhetssystem. Det blir en 
transparens både för förbundsmedlemmarna och för leverantörer och externa 
intressenter. 
 

2.2.2 Övergripande mål anslutande tjänster 

 
Gemensamt Dataskyddsombud 
 
Med utgångspunkt från identifierade och specificerade nyttor från utredningar inför 
uppstart av anslutande tjänster har Sydarkivera som övergripande mål att: 
 
 Erbjuda god kontinuitet och åtkomst till team med olika kompetenser som på ett 

ändamålsenligt sätt kan planera och fördela sin tid.  
 Ett professionellt arbetssätt och effektiv handläggning genom möjlighet till 

specialisering inom teamet. 
 Stabil bemanning som uppfyller de kompetenskrav som behövs för att upprätthålla 

den anslutande tjänsten. 
 Stabil bemanning i samband med ledigheter, nyrekrytering, pensionsavgångar med 

mera och kontinuitet i handläggningen.  
 Genom erfarenhetsutbyte och jämförelser mellan olika verksamhetsområden arbeta 

fram en gemensam kunskapsbas och förbättrade rutiner och mallar.  
 Vara en oberoende aktör med ett objektivt förhållningssätt och hög 

trovärdighet/integritet. 
 Bidra till ökad förhandlingsstyrka genom att vara en gemensam aktör för 

förbundsmedlemmarna i dialog med viktiga aktörer som SKL, föreningar och företag.   
 
Analoga arkiv 
 
 Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få 

samma möjligheter till en professionell verksamhet inom den anslutande tjänstens 
område.  

 Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till 
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med 
modern teknik. 

 Effektivare planering av resurser och lokaler på ett ändamålsenligt sätt.  
 Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i 

gemensamma arkivdepåer.  
 Förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal genom bra arbetsmiljö, en 

arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning och effektivare 
verksamhet med tillgång till olika kompetenser inom organisationen. 

 Stabil bemanning i samband med ledigheter, nyrekrytering, pensionsavgångar med 
mera och kontinuitet i handläggningen.  

 Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.  
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2.3 Inriktning för etappen 2019–2020 
Sydarkiveras verksamhet har utvecklats i etapper. Den tredje etappen 2019–2020 ska 
enligt den långsiktiga planen i handlingsprogrammet handla om att tillgängliggöra 
information ur medborgarperspektiv.  

2.4 Anslutande tjänster 
Anslutande tjänster är produkter som inte faller inom ramen för medlemsavgiften. 
Målsättningen är att samtliga produkter ska kännetecknas av hög kvalitet och bedrivs 
med full kostnadstäckning där särskilda avtal tecknas med respektive intressent. En 
riktad utvärdering bör ske under varje mandatperiod.  

2.5 Nya anslutande tjänster 
För att utveckla Sydarkivera och de tjänster som tillhandahålls inom Sydarkivera har 
förbundsfullmäktige beslutat att avsätta 1% av budget för att utreda nya anslutande 
tjänster. Behov identifieras 2019. 
 

3 Stab 
 
Staben är en övergripande funktion för att hålla samman och utveckla verksamheten 
samt tillhandahålla interna administrativa stödresurser. Staben leds av förbundschefen. 
Staben hanterar omvärldsbevakning, leder och samordnar projekt och systemförvaltning 
samt har ett strategiskt ansvar när det gäller metodutveckling. Staben hanterar även 
frågor om säkerhet, informationssäkerhet och dataskydd för kommunalförbundet 
Sydarkivera. Till de interna stödresurserna hör övergripande administration såsom 
ekonomiadministration, personalfrågor, försäkringsfrågor, lokaler, administration av 
förtroendevalda, kallelser och protokoll, diarieföring och förvaltningens arkiv. 

3.1 Administrativ verksamhet Interna stödresurser 
 
3.1.1 Övergripande mål administrativ verksamhet 

Sydarkivera är en ung myndighet där avvägningen mellan administration och verksamhet 
ska vara stringent. De administrativa resurserna ska utnyttjas på ett kostnadseffektivt 
sätt. Fokus ska vara att nå hög verksamhetsnytta.  
 
3.1.2 Verksamhetsmål administrativ verksamhet 

Kommunalförbundet Sydarkivera i grunden samma administrativa funktioner som andra 
kommuner.    
 
3.1.3 Förtroendevalda och sammanträden 

Sydarkivera högsta ledning utgörs av förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Från och 
med 2019 hanteras den politiska mötesadministrationen via ärende- och 
dokumenthanteringssystem. Distribution av möteshandlingar kommer att ske digitalt via 
appar (Android eller iOS) med inloggningsfunktionalitet. Det finns möjlighet att delta vid 
sammanträden på distans (via webb). 
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3.1.4 Verksamhetsledning och planering/uppföljning 

Administrationen hanterar styrande dokument, organisering och fördelning av ansvar 
samt mål- och ekonomistyrning. Verksamhetsledningen hanteras via ledningsgrupp 
bemannad av chefer och samordnare för förbundets verksamhetsområden. Sydarkiveras 
administration sköter även den övergripande samordningen av utbildningar och 
workshopar. 
 
3.1.5 Verksamhetsutveckling och samverkan 

Sydarkiveras administration hanterar övergripande utveckling av förbundets verksamhet 
och samverkan med förbundsmedlemmarna. Bland annat anslutning av nya 
förbundsmedlemmar, utträden och administration av anslutande tjänster. 
 
3.1.6 Ekonomi och personal  

Löpande bokföring hanteras av förbundets administratör. Löneadministration hanteras i 
samarbete med Ronneby kommun. Rekrytering och övriga personalärenden hanteras av 
Sydarkiveras personal.  
 
3.1.7 System- och informationsförvaltning 

Förvaltning av ärende- och dokumenthanteringssystem, övriga administrativa system och 
Sydarkiveras kontors-it hör till den administrativa verksamheten. Även hantering av 
Sydarkiveras eget förvaltningsarkiv, planering av informationshantering, informations-
säkerhet och dataskydd.  
 
3.1.8 Aktivitetsmål 

 Fortsätta arbetet med riktlinjer och instruktioner 
 Utbildning för nya anställda 
 Utbildning av användare ärende- och dokumenthanteringssystem och administrativa 

system 
 Planera och genomföra utbildningar för de behov som finns internt. Personalen deltar 

även i utbildningsutbudet inom ramen för bastjänst.  
 Genomföra förstudie avseende förbundets framtida behov av systemstöd. 
 
3.1.9 Mätbara mål 

Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Intervall Metod 
 

Begränsa 
administrativa 
kostnader  

 Max 30% 
av budget 

Årligen  
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3.1.10 Förutsättningar för att uppfylla aktivitetsmål och mätbara mål 

Beroenden 
 
 
Hinder 
Beskrivning Åtgärd Ansvarig Klart till 
    
    

 

3.2 Bevarandeplanering och samordning 
 
3.2.1 Omvärldsbevakning 

Sydarkivera hanterar omvärldsbevakning när det gäller användande, målgrupper, teknisk 
och organisatorisk utveckling samt metodutveckling och goda exempel inom digitalt 
bevarande och arkiv. Förbundet deltar i relevanta externa samverkansprojekt inom 
området. I omvärldsbevakningen ingår deltagande i föreningar, nätverk, konferenser, 
bevakning av resurser på nätet, sociala media med mera. Deltagandet fördelas ut mellan 
enheterna. 
 
 DLM-forum – insyn i pågående projekt, delta på gemensamma möten 
 Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), organisationsmedlemskap 
 Föreningen för Arkiv i Landsting och kommuner, FALK 
 Medlemskap och deltagande i regionala arkivföreningar 
 Grupper och Sydarkiveras sida på Facebook. 
 Följer intressanta organisationer och initiativ via Twitter. 
 
3.2.2 Externa projekt och FGS-utveckling 

Sydarkivera deltar i externa projekt för att bidra till metodutveckling och framtagande av 
nya vägledningar och rekommendationer för digitalt bevarande. Särskilt deltar förbundet 
Sydarkivera deltar särskilt i initiativ för att utveckla gemensamma specifikationer för 
överföringsformat både på europeisk nivå (genom DLM-forum) och nationell nivå 
(Förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS), gemensamma överföringsformat för 
informationstyper inom offentlig förvaltning. Utveckling av nya FGS:er sker i samarbete 
mellan statliga och kommunala myndigheter. Riksarkivet beslutar om FGS:er.  
 
3.2.3 Systeminventering och samordning av digitala arkivleveranser 

Översiktlig systeminventering genomförs i samband med att förbundsmedlem ansluter till 
Sydarkivera. Systemlista ajourhålls och uppgifter samlas in i samband med 
kommunbesök och leveransprojekt. Särskilda rutiner finns för insamling av uppgifter hos 
bolag. 2020 planeras en ett omtag och en ny modell för systeminventering, om möjligt i 
samarbete med den nationella satsningen Systemkartan.  I och med att nya region 
Blekinge blir medlemmar genomförs en inventering där regionens behov redovisas 
separat.  
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3.2.4 Prioritering och inriktningsbeslut 

Med utgångspunkt från beslutade prioriteringsprinciper, analys av systemlista, de behov 
som förbundsmedlemmarna har gemensamt och förutsättningar för genomförande 
sammanställs beslutsunderlag för inriktningsbeslut. Förbundsstyrelsen fattar beslut om 
inriktning.  
 
3.2.5 Leveransutredningar och metodutveckling 

Utreda urval för bevarande, gallring, målgrupper, åtkomst, tillgänglighet, sökbarhet, 
metadata, filformat, omfattning och avgränsningar, kostnader mm. Utredningen leder 
fram till lösningsförslag för olika leveranstyper och dokumenteras i en rapport. I 
samband med utredningsarbetet sker även tester och metodutveckling. Staben leder och 
samordnar arbetet med utredningar och metodutveckling. Enheten för Tillsyn och deltar i 
utredningsarbetet. 
 
3.2.6 Aktivitetsmål 2020 

 
Mål Beskrivning 
Externa projekt  
 Delta i det europeiska projektet E-

ARK3 
Sydarkivera deltar genom DLM-forum 

 METS Board (Metadata Encoding and 
Transmission Standard)– Karin 
Bredenberg deltagare i arbetsgrupp.  

Paketstruktur: Vidareutveckling av METS 
och framtidens METS  

 PREMIS EC (PREservation Metadata 
Implementation Strategies Editorial 
Committee), Karin Bredenberg 
ordförande 

Bevarandemetadata: Nytt 
dokumentationsformat. Uppdatering av 
delar av standarden.  

 TS EAS (Technical Subcommittee on 
Encoded Archival Standards), Karin 
Bredenberg ordförande 

Arkivredovisning: Stor revision av EAC-
CPF. Uppstartsarbete för att ta fram ett 
format för beskrivning av aktiviteter och 
processer i en verksamhet. 

 DILCIS Board (Digital Information 
LifeCycle Interoperability Standards 
Board), Karin Bredenberg ordförande 
 

Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare 
inom E-ARK3 med att revidera de 
befintliga specifikationerna men även att 
utöka antalet specifikationer för olika 
informationstyper. 

 Delta i Riksarkivets projekt för att 
utveckla FGS Databas, delta i 
styrgrupp och arbetsgrupp.  

 

 Delta i Boverkets projekt Får jag lov? 
(digitala bygglov), Etapp 3 

 

 Delta i SIS TK 546: Ledningssystem 
för verksamhetsinformation 

 

Systeminventering och samordning av digitala arkivleveranser 

130



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 01 

Datum 
2019-02-27 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020 

Diarienummer 
SARK/2019:163 

Version 
1.0 

Sida 
15 

 
 
 

 

Mål Beskrivning 
 Färdigställa och publicera Rapport 

Systeminventering 2019.    
 

 Förbereda systeminventering 
förbundsmedlemmar som ansluter 
2021. 

 

 Fortsätta arbetet med 
systeminventering hos de kommunala 
bolagen.  

 

 Se över och eventuellt förbättra och 
utveckla metodiken för 
systeminventering.  

Eventuellt anslutning till nationella 
tjänsten Systemkartan 

 Samordning av gemensamma mallar, 
former för kommunikation och 
uppföljning med mera. 

 
 

 Översiktlig leveransrapport med 
beskrivning av arbetssätt och 
införande av olika leveranstyper. 

 

Prioritering och inriktningsbeslut 
 Beslutsunderlag sammanställs för 

inriktningsbeslut när det gäller digitala 
arkivleveranser. Inriktningsbesluten 
fungerar som direktiv för att starta 
nya leveransutredningar.  

 Följande leveranstyper har 
identifierats som prioriterade:  

o Personal? 
o Ekonomi? 
o GIS? 

 Nätverksträff systemförvaltare.  
Leveransutredningar och metodutveckling 
Slutföra påbörjade leveransutredningar 
 BAB – Register för bostadsanpassning  
 Diabas – Centralt diarium  
 ProCapita – ärendehanteringssystem 

för HSL, SoL, LSS och IFO 
 

 Journal 3 – äldre system för 
elevhälsovårdsjournaler 

 

Fortsätta påbörjade leveransutredningar 
 PMO – elevhälsovårdsjournaler  
 Ecos - ärendehanteringssystem inom 

miljö 
 

 Treserva - ärendehanteringssystem 
inom hälso- och sjukvård samt omsorg 

 

 Diverse inaktiva verksamhetssystem 
eller register som har 
relationsdatabaser som datalager 

 

 Sociala media  
Påbörja nya leveransutredningar 
 Påbörja leveransutredningar baserade 

på inriktningsbeslut från 2019. 
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3.2.7 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Intervall Metod 
 

Svarsfrekvens 
systeminventering, nya 
medlemmar 

 - Årligen Uppföljning 
ärenden 

Svar inkomna i tid, nya 
medlemmar 

 70 % Årligen Uppföljning 
ärenden 

Inkomplett inventering, 
andel tomma poster i svar 

 40 % Årligen Analys inlämnade 
systemlistor 

Inlämnade systemlistor, 
kommunala bolag 

 50 % Årligen Uppföljning 
inventering 

Rådgivning i samband med 
upphandling, svar lämnas 
inom 2 månader (eller 
senare enligt önskemål från 
förbundsmedlem) 

 80 % Årligen Uppföljning 
ärenden 

 
3.2.8 Förutsättningar för att uppfylla målen 

Beroenden 
Förbundsmedlemmar avsätter resurser för att genomföra systeminventering och följer 
instruktioner  
Externa projekt finns beroenden till projektplanering och styrgruppsbeslut mm 
Hinder 
Beskrivning Åtgärd Ansvar Klart till 
Systemlistor lämnas inte in Påminnelse 

ansvarig 
Tjänste-
ansvarig 

 

Förbundsmedlem har inte en 
systemförvaltningsorganisation och 
central kontroll på sina 
förvaltningsobjekt  

Utbildning och 
närverksträffar 

Tjänste-
ansvarig 

 

 

3.3 Digitalt arkivsystem 
Sydarkivera förvaltar ett gemensamt bevarandesystem för förbundsmedlemmarna.  
 
3.3.1 Mottagning av digitala arkivleveranser 

Leveranser tas emot hos Sydarkivera och förvaras säkert. Materialet förvaras först i 
karantän för bland annat virusskanning för att hindra att skadlig kod arkiveras. 
Sydarkiveras personal hanterar kvalitetssäkring, tillför metadata och att generera 
arkivpaket (AIP). Färdiga arkivpaket överförs till arkivlagring. Säker förvaring i 
kassaskåp/bankvalv. Arbetsstation, nätverk och programvaror finns på plats. 
Anpassningar behöver ske fortlöpande för nya leveranstyper. 
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3.3.2 Arkivlagring och datahantering 

Förvaring av digitala arkivpaket, hantering av lagringshierarki, hantering av olika typer 
av lagringsmedia (disk och band). Kontroll av arkivpaketens integritet (checksummor). 
Återställning av backup, hantering avvikelser och eventuell återställning av backup. 
 
Administrerar av de databaser som hör till bevarandesystemet. Funktioner för sökning 
och rapporter med mera. Versionshantering av informationspaket i samband med 
arkivvård. 

 
3.3.3 Åtkomst till överlämnade digitala arkiv 

Hanterar förfrågningar och skapar paket för utlämnande (DIP). Förfrågningarna kommer 
från Sydarkiveras handläggare för utlämnande av allmänna handlingar. Paketen överförs 
på ett säkert sätt till behöriga befattningshavare som tar hand om utlämnandet (se 3.3 
Arkivmyndighet).  
 
3.3.4 Administration arkivsystem 

Hanterar roller, behörigheter, systemdokumentation, installation, uppgraderingar, 
övervakning, logghantering och felsökning. Virtuella miljöer för att möjliggöra installation 
av nya system. Maskiner och programvaror för att hantera replikering, 
säkerhetskopiering, övervakning, isolerade nät med mera. Uppgraderingar hanteras och 
systemdokumentation uppdateras fortlöpande.  
 
3.3.5 Aktivitetsmål 2020 

Mål Beskrivning 
 Planera och utprova koncept inför 

införande av ny it-miljö för 
bevarandeplattform år 2021. 

Det här omfattar omtag för servers, 
virtuell miljö, lagring och 
backuphantering. Främst i form av ny 
hårdvara och delvis nya programvaror och 
rutiner. Det här för att klara uppskattade 
leveranser följande 3–5 år. 

 Översyn manuella insatser som är 
lönsamma att förenkla. 

 Förbättrad sökfunktion i 
arkivsystemet. 

 

   
 
3.3.6 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Intervall Metod 
 

Inläsning arkivpaket, 
avvikelser 

   Metod 
framarbetas prel. 
2019 

Alternativkostnad, skriva ut 
på papper  

 Besparing Årligen Uträkning enligt 
schablon 
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Minskade pappersutskrifter 
– t.ex. KS diarieförda 
handlingar 

 * Årligen Enkät central 
arkivfunktion 

Kontroll av integritet och 
hantering av åtgärder 

0 % förlust 
information 

Enligt 
plan 

Metod 
framarbetas prel. 
2019 

Verifiering av lagringsmedia 
– säkerhetskopiering  

0 % fel Vid 
backup 

Metod kontroll 
backup-band 

Hämta fram handlingar som 
ska lämnas ut  

 Inom 24 
timmar 

Årligen Logg skapa 
paket för 
åtkomst 

 
3.3.7 Förutsättningar för att uppfylla målen 

Beroenden 
Release ny version bevarandesystem 
Hyresavtal depåer 
Hinder 
Beskrivning Åtgärd Ansvar Klart till 
    
    

 

3.4 Arkivvård  
 
3.4.1   Säkerhet och kontinuitet 

Sydarkiveras bevarandeplattform (motsvarande digital arkivdepå) är helt åtskild från 
internet. Förutsättningar finns för att kunna återställa hårdvara, mjukvara och 
information efter oförutsedda händelser. Riktlinjer, rutiner och mallar för hantering av 
katastrofer behöver hållas uppdaterade. Säkerhetskontroll av personal, skalskydd för de 
olika depåerna, redundans (dubbla it-miljöer), dokumenterade rutiner och processer 
samt incidenthantering är viktiga delar för att upprätthålla säkerheten. Parallellt med 
införande av den grundläggande bevarandeplattformen har säkerhet och kontinuitet 
planerats och dokumenterats. Detta är ett arbete som ständigt behöver följas upp och 
uppdateras. 
 
3.4.2   Egenkontroll (CheckARK) 

Egenkontroll hanteras med hjälp av checklista baserad på standard knuten till OAIS - 
Audit and certification of trustworthy digital repositories ISO 16363:2012. Det finns inte 
någon nationell certifiering att tillgå. En första version av checklista baserad på 
internationell standard finns framtagen.  
 
3.4.3   Bevarandeåtgärder 

Att planera, genomföra och följa upp åtgärder för att säkerställa långsiktigt digitalt 
bevarande som till exempel fildentifiering, transformering (konvertering/ migrering), 

134



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 01 

Datum 
2019-02-27 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020 

Diarienummer 
SARK/2019:163 

Version 
1.0 

Sida 
19 

 
 
 

 

validering med mera hanteras inom verksamhetsområdet. En wiki har installerats som 
kunskapsbank för bevarande-tjänsterna. En plattform för att hantera digital arkivvård 
(Archival Procession Platform APP) har utvecklats och används i produktionen från och 
med 2019.  
 
3.4.4   Värdering och kvalitetssäkring  

I arkivvården ingår att avgränsa och ordna arkiven. I takt med att allt mer information 
slutarkiveras kommer det bli aktuellt att behöva gå igenom och se över informationens 
bevarandevärde och vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa bevarande.  
 
3.4.5   Gallring 

Gallring betyder att förstöra allmän information. På kortare eller längre sikt så kommer 
frågan om gallring att bli aktuell, med tiden kan information komma att värderas 
annorlunda än idag. Gallring i överlämnade arkiv sker endast efter beslut i 
förbundsstyrelsen. 
 
3.4.6   Aktivitetsmål 2019 

 Löpande hantera arkivvård i takt med att digitala arkivleveranser har tagits emot 
 Komplettering med verktyg till arkivvårdsystemet APP i enlighet med behov som 

beskrivs i leveransutredningar. 
 Fortsätta arbetet plattform för historisk Microsoftmiljö med desktopoperativ, 

serveroperativ, Officepaket och SQL server i virtuell miljö. Det här omfattar produkter 
från tidigt 1990-tal fram till idag. 

 Självvärdering med hjälp av CheckARK. 
 Uppföljning av att planerade åtgärder 2019 slutförts.  
 
3.4.7   Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Intervall Metod 
 

CheckARK (uppfyllnadsgrad)  50 % Årligen Utvärdering enligt 
mall 

   
3.4.8   Förutsättningar för att uppfylla målen 

Beroenden 
Release ny version bevarandesystem 
Hyresavtal depåer 
Hinder 
Beskrivning Åtgärd Ansvar Klart till 
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3.5 Gemensamt dataskyddsombud 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller som lag i 
Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla 
personuppgifter och ersätter personuppgiftslagen. Enligt förordningen är det obligatoriskt 
för vissa personuppgiftsansvariga att utnämna dataskyddsombud. För kommuner är det 
obligatoriskt att ha dataskyddsombud och Sydarkivera erbjuder sina medlemskommuner 
att som anslutande tjänst ta del av verksamheten gemensamt dataskyddsombud.  
 
Utvärdering av den anslutande tjänsten Gemensamt dataskyddsombud genomfördes 
2019. Resultatet presenteras i rapport från utvärdering (SARK/2019:191) och uppdraget 
dokumenteras i de avtal som förbundsmedlemmar och kommunala bolag inom 
förbundskretsen kan teckna inför 2020. Verksamheten organiseras och planeras utifrån 
de ramar som finns i avtalen. Det behöver finnas en lokal organisation i kommunen för 
att driva det praktiska dataskyddsarbetet. 
 
Tjänsten som dataskyddsombud utförs av en grupp med olika kompetenser, jurist, 
arkivarie och IT- och informationssäkerhetsspecialister. Dataskyddsombudets primära 
uppgift är rådgivning i dataskyddslagstiftning och övervakning av efterlevnaden av 
dataskyddsförordningen. Särskilda avtal är tecknade med de som anslutit sig till tjänsten. 
Utvärdering av tjänsten och dess omfattning ska göras efter drygt ett år. 
 
3.5.1 Innehåll i tjänsten dataskyddsombud 

Följande ingår i tjänsten som dataskyddsombud: 
 
 Informera och ge råd till de personuppgiftsansvariga och dess anställda om 

skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.  
 Planera och genomföra utbildningar i dataskyddsförordningen och annan 

dataskyddslagstiftning hos anslutna förbundsmedlemmar. (Efter uppbyggnadsskede 
en gång per år.)  

 Ta fram mallar för interna riktlinjer och policydokument för behandling av 
personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige, t ex inventerings-rutiner, 
incidenthantering och informationsrutiner till registrerade.  

 Samarbeta med tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor och vara kontaktperson för 
tillsynsmyndigheten.  

 Ge råd vad gäller risk- och konsekvensbedömningar avseende dataskydd.  
 Ge råd vid upphandling av system/applikationer som rör personuppgifter.  
 Ta fram mallar för avtal med personuppgiftsbiträden.  
 Övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning 

hos den personuppgiftsansvarige.  
 Följa rättsutvecklingen inom området för dataskydd och delta i nätverk och projekt 

för att upprätthålla hög kompetens.  
 
Anslutande part har åtagit sig följande: 
 
 Utse kontaktperson för dataskyddsfrågor som leder det lokala dataskyddsarbetet och 

som är kontaktperson gentemot dataskyddsombudet. 
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 Kontaktpersonen rapporterar till kommun- och förvaltningsledning hos 
förbundsmedlem i samråd med dataskyddsombudet. 

 Fastställa en lokalt anpassad organisation för dataskyddsarbetet med råd och stöd 
från dataskyddsombudet. Det är den lokala organisationen som t ex inventerar 
personuppgiftsbehandlingar, vid behov processkartlägger sin organisation, gör 
systeminventeringar, för register över behandlingarna, tar fram lokalt anpassade 
dokument utifrån tillhandahållna mallar och som gör risk- och konsekvensanalyser för 
dataskyddsarbete. 

 Fastställa interna riktlinjer och policydokument för behandling av personuppgifter 
samt andra dokument som rör behandling av personuppgifter med råd och stöd från 
dataskyddsombudet, t ex för att dataskyddsombudet ska kunna övervaka 
efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. 

 
3.5.2 Aktivitetsmål 2020 

 Genomföra 4 nätverksträffar med dataskyddssamordnare. Nätverksträffarna 
innehåller utbildningsmoment, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar 

 Genomföra utbildningar inom dataskydd på plats vid behov 
 Ta fram en eller två utbildningsfilmer om dataskydd 
 Genomföra kommunbesök hos nya ansluta parter 
 Genomföra tillsyn hos anslutna parter  
 Utvärdera och vid behov revidera befintliga mallar inom dataskydd 
 Framtagande av nya mallar efter de behov som kommit fram. 
 Påbörja arbete med övervakning av efterlevnad 
 Redovisa utvärdering/översyn av tjänsten enligt avtal 
 Planera och genomföra förändringar baserat på översyn 2019 
 Eventuellt förnyade avtal  
 
3.5.3 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Intervall Metod 
 

Statistik nätverksträffar: 
deltagande organisation/år 

 75 % Årligen Statistik deltagar-
bokningar 

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

 3.5 
 

Årligen Kursutvärdering 

Genomföra planerad 
tillsyn/kontroll av 
efterlevnad av 
GDPR/anslutna parterna 

 85 % Årligen 
 

 

Enkät för tillsyn/kontroll av 
efterlevnad 

 75 % Årligen 
 

Enkät... 
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3.5.4 Förutsättningar för att uppfylla målen 

Beroenden 
Lokal organisation för dataskydd. 
Att respondenterna svarar på enkäterna 
 
Hinder 
Beskrivning Åtgärd Ansvar Klart till 
Resursbrist hos anslutna parter. Påtala behovet   
Att information inte når ut Hitta rätt kanaler.   

 
  

 

4 Tillsyn och informationsförvaltning 
4.1 Arkivmyndighet 
Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för 
överlämnade digitala arkiv samt för att utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas 
informationshantering och arkiv.  
 
4.1.1 Lämna ut allmän handling 

Sydarkivera hanterar utlämnande av allmän handling som 
finns i överlämnade digitala arkiv. I handläggningen ingår 
eftersökning, menprövning, kopiering, maskning, 
distribution samt beslut om att neka utlämnande. Det är 
allmänheten, forskare och förbundsmedlemmarnas egna 
verksamheter som förväntas begära ut handlingar. Ju 
mer information som lämnas över desto mer omfattande 
blir verksamheten med att lämna ut allmänna handlingar. 
 
4.1.2 Arkivinspektion 

Sydarkivera utövar arkivtillsyn genom inspektionsbesök hos nämnder och kommunala 
bolag. Tillsynen omfattar såväl analoga som digitala arkiv. Inspektionsbesök utförs 
tillsammans med förbundsmedlem. Styrande dokument är Strategisk tillsynsplan 2015–
2022. Tillsynsområde för 2020 är enligt beslutad tillsynsplan informationsförvaltning 
inom följande verksamhetsområden:  

 Intern service – ekonomi, personal, it med mera 
 Samhällsservice – konsumentstöd, borgerlig vigsel, medborgarkontor med mera  

Årets arkivinspektioner genomförs i samband med kommunbesök. Representanter från 
de olika verksamheterna samlas vid ett tillfälle per kommun. Vid detta tillfälle genomförs 
intervjuer där man går igenom ett gemensamt ett frågeformulär. Kommunbesöken utförs 
av utsedda medlemssamordnare. Det finns möjlighet för medlemmarna att begära 
händelsestyrd tillsyn vid behov, även inom andra verksamhetsområden. 
 
4.1.3 Egenkontroll 
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Sydarkivera ska enligt beslutad tillsynsplan tillhandahålla rutiner, instruktioner och 
verktyg så att arkivansvariga själva kan kontrollera förvaltningens eller bolagets 
informationshantering och arkiv. Sydarkivera hanterar samlad uppföljning, rådgivning 
och planering av åtgärder. 
 
4.1.4 Granskning av gallringsbeslut 

Myndigheterna hos medlemmarna ska i samband med uppdateringar/nyskapade av 
informationshanteringsplaner eller vid behov av särbeslut samråda med Sydarkivera. 
Sydarkivera tillhandahåller mall för informationshaneringsplan samt exempel på mallar 
för särbeslut. 
 
4.1.5 Riktlinjer om arkivvård  

Riktlinjer och mallar inom arkivvård arbetas fram vid behov. Det handlar till exempel om 
leveransrutiner, rutiner vid övergång till digital ärendehantering eller hantering av 
hemliga handlingar. 
 
4.1.6 Aktivitetsmål 2020 

 Kvalitetsgranska överklagade beslut om utlämnade, där domstol ändrar beslutet. 
 Genomföra kommunbesök hos samtliga förbundsmedlemmar för att genomföra tillsyn 

inom verksamhetsområdena Intern service och Samhällsservice.  
 Sammanställa tillsynsrapport för genomförd tillsyn 2019 avseende 

verksamhetsområdet Skolan. 
 Samordna kommunbesöken med tillsyn inom Gemensamt dataskyddsombud. 
 Fortsätta sprida och Använda enkät för självvärdering till arkivansvariga och enkät för 

utvärdering till arkivombud för 2020. 
 Sammanställa enkätsvar i en rapport, tillsammans med den allmänna 

tillsynsrapporten 
 Påbörja arbetet med gemensam policy och strategi för bevarande (digitala och 

analoga arkiv).  
 Fortsätter arbetet med att ta fram och sprida mallar för riktlinjer, rutiner och 

instruktioner baserade på den juridiska utredningen kring vilka handlingar som måste 
bevaras på papper som genomfördes 2019.  

 Översyn av mall för arkivmyndighet för bolag och kommunalförbund 
 Översyn av mall för arkivbeskrivning 
 Ta fram rutin för granskning av gallringsbeslut 
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4.1.7 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Intervall Metod 

Statistik för besökare, 
förfrågningar, tidsåtgång 

   Utarbetas prel. under 
2019 

Genomföra planerade 
inspektionsbesök under 
året 

 85 % Årligen Genomgång av 
ärenden 

Andel förelägganden som 
är åtgärdade inom utsatt 
tid  

 50 %   

Statistik uppfyllda åtgärder    Utarbetas prel. under 
2019 

Andel förbunds 
medlemmar som använt 
verktyg för självvärdering  

 10 75% Årligen Enkät: 
”Självvärdering för 
arkivansvariga” 

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

 3,4 Årligen Enkät: ”Utvärdering 
för arkivombud” 

Andel förbundsmedlemmar 
som använt checklista för 
arkivlokal inför tillsyn 

 10 % 75 
% 

Årligen Enkät: ”Checklista för 
arkivlokal” 

Eventuella nyckeltal från 
enkäter ovan som bedöms 
relevanta att följa upp 

   Utarbetas prel. under 
2019 

 
4.1.8 Förutsättningar för att uppfylla aktivitetsmål och mätbara mål 

Beroenden 
Förbundsmedlem har beslutat om arkivreglemente 
Information om självvärderingsverktyg når ut till förbundsmedlem 
Hinder 
Beskrivning Åtgärd Ansvarig Klart till 
Förbundsmedlem skjuter upp 
kommunbesök 

Senarelägga besök Medlems-
samordnare 

Kvartal 1, 
2020 

  
  

140



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 01 

Datum 
2019-02-27 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020 

Diarienummer 
SARK/2019:163 

Version 
1.0 

Sida 
25 

 
 
 

 

4.2 Utbildning och pedagogiskt material 
Sydarkivera erbjuder utbildningar och handböcker för olika 
målgrupper. Utbildningarna är anpassas för förbunds-
medlemmarnas behov. Det pedagogiska materialet arbetas 
fram tillsammans med förbundsmedlemmarna och baseras 
ofta på befintliga goda exempel. Det är både utbildningar på 
plats, webbutbildningar och olika former av e-lärande.  
 
4.2.1 Grundutbildning 

Salsutbildning uppdelad på två dagar som ger grundläggande 
kunskaper om lagar, roller, ansvar, informationshantering och redovisning av 
arkivinformation. Målgruppen är registratorer, sekreterare, administratörer som arbetar 
med informationshantering, arkivansvariga, arkivombud och arkivassistenter. Kursen 
hålls i Alvesta. 
 
4.2.2 Intensivutbildning 

Salsutbildning som ger en övergripande kunskap om informationshantering och arkiv för 
de som tidigare gått grundkursen och känner att de behöver en repetition. Kursen håller 
ett högt tempo med mycket information på kort tid. Målgrupp är handläggare, chefer och 
arkivombud. Kursen hålls på flera orter inom förbundskretsen.  
 
4.2.3  Specialistutbildning 

Specialinriktade utbildningar med fokus på utvalda verksamhetsområden eller 
problemområden där behov framkommit i samband med tillsynsbesök eller 
verksamhetsförändringar. Berör främst de som arbetar inom det specifika området. 
Genom utbildningarna erbjuds kompetenshöjning även för specialister inom arkiv, 
registratur, informationssäkerhet och dataskydd, både hos förbundsmedlemmarna och 
internt inom Sydarkiveras förvaltning. Erbjuds på valda platser eller hos förbundsmedlem 
efter behov och önskemål.  
 
4.2.4 E-lärande 

Utbildningar i form av antingen färdiginspelade korta webbutbildningar (filmer) eller via 
interaktiva digitala utbildningar. Utbildningarna är riktade mot olika roller eller 
arbetsmoment. Genom att kunna erbjuda olika former av e-lärande blir det på sikt 
möjligt att anpassa utbildningar för olika förutsättningar när det gäller lärande, språk och 
funktionsvariationer.  
 
4.2.5 Handböcker 

Förvalta dokument med praktisk handledning om arkiv och informationshantering. Till 
exempel för hantering av personakter, närarkiv, arkivförteckning med mera. I tjänsten 
ingår handböcker, instruktioner, checklistor, rollbeskrivningar med mera som arbetas 
fram tillsammans med förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner. 
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4.2.6 Aktivitetsmål 2020 

 Erbjuda grundutbildning en gång per år på plats i Alvesta om behov finns:  
o Arkiv och informationshantering 
o E-arkiv och digital informationshantering 
o Registratur och diarieföring 

 Erbjuda webbutbildningar på olika nivåer, uppdelat på flera kortare pass 
 Erbjuda intensivutbildningar på lämpliga geografiska platser utifrån 

förbundsmedlemmarnas behov och önskemål. 
 Erbjuda specialistutbildningar utifrån önskemål och behov.  
 Distribuera framtagna korta informationsfilmer via handbok på webben. 
 Producera 3–5 informationsfilmer med koppling till den webbaserade handboken. 
 Slutföra och distribuera handböcker:  

o Informationshantering – Projekt 
o Informationshantering – Upphandling  

 Översyn av framtagna handböcker för arkiv och informationshantering:  
o Skolan 

 Skapa rutiner för versionshantering när det gäller framtagna handböcker  
 Skapa rutiner för insamling av synpunkter när det gäller framtagna handböcker.  
 Löpande komplettera och revidera den webbaserade handboken (wiki) om 

informationsförvaltning och arkiv. 
 
4.2.7 Mätbara mål  

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Intervall Metod 
 

Statistik utbildningar: 
deltagande kommuner/år 

 75 % Årligen Statistik deltagar-
bokningar 

Beläggningsgrad grund/och 
specialist 

 75 % Årligen Statistik boknings-
system 

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

 4.0 3.5 Årligen Kursutvärdering 

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

 4.0 3.5 
 

Årligen Kursutvärdering 

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

 4.0 3.5 
 

Årligen Enkät 

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

 4.0 3.5 
 

Årligen Enkät 
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4.2.8 Förutsättningar för att uppfylla aktivitetsmål och mätbara mål 

 
Beroenden 
Förbundsmedlemmarna sprider information om utbildningar och att målgruppen får 
möjlighet att delta.  
Hinder 
Beskrivning Åtgärd Ansvar Klart till 
Att informationen om utbildningarna inte 
når fram till rätt personer. 

Hitta rätt 
kanaler. 
Utbildning om 
yammer. 

Medlems-
samordare 

kontinuer
ligt 

4.3 Verksamhetsstöd och rådgivning 
En god offentlighetsstruktur innebär att det blir enklare att 
söka och ta del av allmänna handlingar. Administratörer 
och handläggare kan veta vilka handlingar som ska 
bevaras och vilka som ska gallras (förstöras).  
Sydarkivera erbjuder rådgivning, träffar och gemensam 
arbetsplats på webben för nätverkande och 
erfarenhetsutbyte samt informationskartläggning och 
mallar för arkivredovisning (VerkSAM). 
 
Genom att använda samma metoder i en större samverkan 
blir det möjligt återvinna erfarenheter, minska risken för 
fel och effektivisera arbetet med informationshantering och 
arkiv. Alla förvaltningar behöver inte börja om från början vilket sparar tid och också kan 
frigöra tid för kommunernas kärnverksamheter. Arkiv och registratur är traditionellt 
ensamarbete och det finns ett behov av att utbyta erfarenheter med kollegor och känna 
samhörighet. För närhet till rådgivningen utses arkivarie hos Sydarkivera som 
medlemssamordnare, eller första kontakt mot förbundsmedlem.   
 
4.3.1 Rådgivning 

Sydarkivera ger sina förbundsmedlemmar råd om arkiv och informationshantering, både 
digital och analog. Rådgivning sker i samband med besök på plats i kommunen eller via 
telefon, e-post eller gemensamma grupparbetsplatser på webben. Rådgivning i samband 
med att ta fram informationshanteringsplaner är också en viktig del. 
 
En annan viktig del är råd i samband med att förbundsmedlem upphandlar 
verksamhetssystem. Framförallt när det gäller gallring, registrering, migrering, uttag för 
bevarande och informationssäkerhet.  
 
4.3.2 Nätverkande 

Nätverk för erfarenhetsutbyte samordnas genom nätverksträffar för intressentgrupper, 
regionala nätverksträffar, samarbetsplatser på webben, temadagar med mera. 
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4.3.3 Temadagar 

Samordna temadagar för olika frågor. Föreläsare med olika specialkunskaper bjuds in till 
temadagarna. Syftet är att underlätta arbetet hos förbundsmedlemmarna med långsiktigt 
hållbar informationsförsörjning och främja erfarenhetsutbyte. 
 
4.3.4 Informationskartläggning 

Kartlägga informationsflöden och säkerhetsklassa informationsmängder i samband med 
workshopar tillsammans med förbundsmedlemmar. Underlaget används för framtagande 
av mallar och rutiner samt i samband med utredningar, rådgivning vid upphandling med 
mera. Informationskartläggning genomförs inom prioriterade verksamhetsområden i 
enlighet med beslutad tillsynsplan.  
 
4.3.5 VerkSAM Arkivredovisning 

Förvalta mallar för att förenkla framtagande och uppdatering av arkivbeskrivning, 
diarieplan, informationshanteringsplan, säkerhetsklassning av informationsmängder med 
mera. 2020 planeras ett större omtag när det gäller mallarna inom konceptet.  
4.3.6 Aktivitetsmål 2020 

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

 Dokumentera rutiner och instruktioner när det gäller rådgivning till 
förbundsmedlemmar, för förbättrad statistik/uppföljning. (kundstödssystem?) 

 Följande nätverksträffar planeras under året, årets tema är sekretess, 
personuppgifter och utlämnande av handlingar: 

o Centrala arkivfunktionerna, 1 arkivkonferens/år, arkivarbetsträffar 8 träffar/år 
+ nodträffarna 

o Registratorer, 1 konferens/år, nodträffar och verksamhetsspecifika träffar 
o Kultur och fritid, kommunikatörer  
o Vård och omsorg, socialt och ekonomiskt stöd (inkl Överförmyndarna) 
o Samhällsbyggnad, miljö, teknik, fastighet, VA (inkl bolag inom området) 
o Skolan (oavsett huvudman) 
o It -/kommunledning/kansli 
o Ekonomi/personal inte aktuellt 2020 på fokus för informationskartläggning 
o Räddningstjänsten 
o Systemförvaltare 

 Regionala träffar i de olika regionerna (Alvesta och noderna Hässleholm, Karlskrona 
och Vimmerby). Nodträffar 2 gånger/år. 

 Temadag om bildarkiv och fotografier 
 Moderera nätverket VerkSAM på Yammer och rensa inaktiva konton 
 Genomföra 4-6 informationskartläggning inom följande verksamhetsområden:  

o Intern service – ekonomi, personal, it med mera 
o Samhällsservice – konsumentstöd, borgerlig vigsel, medborgarkontor med 

mera  
 Fortsätta sprida ”gör det själv-kit” för informationskartläggning hos förbundsmedlem. 
 VerkSAM – användarträffar (2 per år) och rutiner för uppdatering 
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 Uppdatera och publicera mallar och instruktioner för VerkSAM Arkivredovisning i takt 
med förändringar som genomförs.  

 Starta upp projektet ”VerkSAM Arkivredovisning 2”, omtag med förbättrade/mer 
användarvänliga mallar. 

 Plan för nätverksträffar och arbetsdagar 2021 
 Fortsätter arbetet med att ta fram och sprida mallar för riktlinjer, rutiner och 

instruktioner baserade på den juridiska utredningen kring vilka handlingar som måste 
bevaras på papper som genomfördes 2019.  

 
4.3.7 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Intervall Metod 
 

Statistik nätverksträffar och 
temadagar: deltagande 
kommuner/år 

 75 % Årligen Statistik deltagar-
bokningar 

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

 3.5 
 

Årligen Kursutvärdering 

Statistik 
informationskartläggning: 
deltagande kommuner/år 

 65 % Årligen Statistik deltagar-
bokningar 

Förbundsmedlemmarnas 
upplevda nöjdhet 
verksamhetsstöd/rådgivning 
(graderas på en skala 1–5)  

 3.5 Årligen Enkät 

Användning av VerkSAM 
Plan 

 70% 60 
% 

Årligen Enkät 

Användning av VerkSAM 
Beskrivning 

 40 % Årligen Enkät 

Användning av VerkSAM 
Diarium 

 25 % Årligen Enkät 

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

 85 % Årligen Enkät 

Statistik nyligen 
uppdaterade 
informationsplaner 
(samtliga eller de flesta 
förvaltningar/bolag) 

 50 % Årligen Enkät 

Levererar uppgifter till NAD  40 % Årligen Enkät 
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4.3.8 Förutsättningar för att uppnå aktivitetsmål och mätbara mål 

Beroenden 
Förbundsmedlemmarna sprider information om nätverksträffar och att målgruppen får 
möjlighet att delta.  
Bemanning i central arkivfunktion/kommunarkiv hos förbundsmedlem 
Fungerande lokal arkivorganisation 
Information och utbildning till arkivansvariga och arkivombud  
Hinder 
Beskrivning Åtgärd Ansvar Klart till 
För liten eller fel bemanning i centrala 
arkivfunktionen hos förbundsmedlem. 

Stötta vid rekrytering. 
Utbilda befintlig 
personal. 

  

Att information inte når ut. Hitta rätt kanaler.    
Att respondenterna inte svarar på 
enkäterna. 

Förklara vikten av att 
enkäten besvaras. 

  

 

4.4 Digitala arkivleveranser 
Digitala arkivleveranser hanteras i nära 
samarbete mellan Sydarkivera och berörda 
förbundsmedlemmars centrala 
arkivfunktioner, förvaltningsledning, 
systemförvaltning samt kansli- och it-
funktionerna. Enheten hanterar förvaltningen 
av de leveranstyper som utvecklas inom 
tjänstepaketet Bevarandeplanering och 
samordning.   
 
4.4.1 Delta i leveransutredningar  

Enhetens med arkivkompetens i arbetet med 
leveransutredningar. Fokus är att utreda urval 
för bevarande, gallring, målgrupper, åtkomst, 
tillgänglighet och sökbarhet. Arbetet leds och 
samordnas från staben. Utredningen leder fram till lösningsförslag för olika leveranstyper 
och dokumenteras i en rapport. 
 
4.4.2 Förvalta rutiner och mallar för digitala arkivleveranser 

Rutiner och mallar som arbetats fram i samband med leveransutredningar förvaltas och 
hålls uppdaterade. Instruktioner, checklistor med mera kompletteras efter hand som 
behov uppkommer.  
 
4.4.3 Handlägga digitala arkivleveranser 

Med utgångspunkt från rapport från leveransutredning, rutiner och mallar handläggs 
digitala arkivleveranser. I handläggningen ingår testleveranser och beställning av uttag 
från databaser. Leveransen dokumenteras i en leveransöverenskommelse som arbetas 
fram i samråd med levererande verksamhet. Slutligen kontrolleras att allt har kommit 
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med i leveransen och är läsbart. Förbundsmedlem deltar i arbetet med kvalitetssäkring. 
Resultatet blir digitala arkivpaket som överförs till bevarandeplattformen. Ett 
leveransgodkännande avslutar processen. 
 
Uttag från databas, analysera fil-format, specificera överföringsformat, transformering av 
data från källformat till målformat, dokumentera rutiner och ta fram mallar för 
leveranstypen. hanteras tillsammans med förbundsmedlemmarna och leder fram till 
undertecknad överenskommelse.  
 
4.4.4 Administration, arkivleveranser Förvalta paketeringsverktyg 

Sydarkivera hanterar paketering och transport av digitala arkivleveranser, överförings-
paket (SIP). Sydarkivera ansvarar för säkerhet och för informationen.  Lämpliga tjänster 
för filöverföring införs efter hand som behov uppstår. Hösten 2019 infördes även stöd för 
att överföra arkivleveranser digitalt via säker överföring. En första kvittens sker under 
processen.  
 
För att hantera digitala arkivleveranser med höga krav på sekretess och säkerhet 
tillämpas hämtning på plats hos förbundsmedlem med en särskild ”pre-ingest laptop” och 
krypterad lagringsmedia. Sydarkivera förvaltar även ett paketeringsverktyg och skapar 
profiler för olika typer av paket och verktyg för insamling av webb. I takt med att fler 
leveranstyper införs så behöver systemstöden för digitala arkivleveranser anpassas.  
 
4.4.5 Aktivitetsmål 2020 

 Rutin och mallar för digitala arkivleveranser 
o Löpande uppdatera mallar för webbarkivering och rutiner för kontroll som 

arbetades fram 2019. 
o Löpande uppdatera generella mallar för leveransöverenskommelse, kvittens 

och godkännande som tagits fram.  
o Fortsätta dokumentera rutiner för årliga leveranser från de 

verksamhetssystem som från och med 2020 löpande levererar digital 
information till Sydarkivera.  

o Fortsätta dokumentera rutiner för arkivering av 
relationsdatabaser/databaskopior.  

 Genomföra planerade leveranser av personakter och patientjournaler: 
o Gamla Omsorg VO/LSS/IFO, Sofia Omfale/Sofia IFO. Årlig leverans slutförda 

uttag. Fortsätta arbetet hos återstående kommuner.  
o ProCapita – Årliga leveranser från kommuner som är i fas med gallring.  
o Treserva –Testleveranser och skarpa leveranser från de kommuner som är i 

fas med gallring och har modulen digital avställning. 
o Infosoc – Årlig leverans. 
o Slutföra leveranser från Isox och Asynja med flera inaktiva system 
o PMO verksamhetssystem för elevhälsovård och elevhälsa, testleverans beställs 

preliminärt under året. 
o Slutföra leveranser av inaktiva installationer av Profdoc/PMO 

 Webbarkivering och sociala media:  
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o Insamling av förbundsmedlemmarnas webbplatser, inkluderande nya 
förbundsmedlemmar.  

o Insamling av övriga webbplatser i enlighet med genomförd inventering. 
o Extra insamling av webbplatser i samband med byte av webb eller 

nedläggning av webbplatser.  
o Test och analys av nedladdade arkivfiler från Twitter, Facebook och Instagram.  

 Gamla databaser 
o Slutföra eventuella återstående leveranser av BAB 

bostadsanpassningsregister. 
o Ecos – testleverans 
o Capella med flera inaktiva system med personal- eller ekonomiinformation, 

testleveranser och/eller skarpa leveranser. 
 Ärende- och dokumenthantering 

o Slutföra arbetet med att slutarkivera äldre diariesystem i form av 
databaskopior 

 Äldre digitalt material. 
o Fortsätta insamling 
o Påbörja arbetet med överföring till bevarandeplattform, gallring/bevarande 

och testleveranser. 
 Fortsätta pågående arbete med rutiner, checklistor och övrig dokumentation för 

insamling och mottagning av prioriterade leveranstyper. 
 Påbörja insamling av ostrukturerade dokument (kontorsdokument och foton) i 

katalogstruktur. 
 Påbörja insamling av audio/video 
 
4.4.6 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Intervall Metod 
 

Leveransutredningar ger 
underlag till leverans-
överenskommelse och 
lösningar för arkivleverans 

 80 % Vartannat 
år 

Genomgång 
ärenden 

Genomsnittlig kostnad för 
leveranser inom en 
leveranstyp 

   Metod utarbetas 
prel. under 2019 

Leveranser godkända utan 
komplettering/omleverans 

 75 % Årligen Statistik kontroller 

Årlig insamling av 
förbundsmedlemmars 
externa webbplatser 

 90 % Årligen Genomgång 
ärenden 

Slutföra insamling äldre 
digitalt material, förbunds-
medlemmar 2015–2017 

 100 % Årligen Genomgång 
insamling 

Insamling äldre digitalt 
material nya 
förbundsmedlemmar 

 50 % Årligen Genomgång 
insamling 
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4.4.7 Förutsättningar för att uppfylla målen 

Beroenden 
För arkivering av relationsdatabaser: projektet FGS Databas och utveckling av 
specifikationer och öppen källkods-produkter i europeisk samverkan via DLM-forum  
Information och förankring hos förbundsmedlem avseende Sydarkiveras uppdrag och 
arbetssätt 
Att det finns aktuella informationshanteringsplaner och beslut om digital handläggning 
hos berörda förvaltningar/myndigheter. 
Hinder 
Beskrivning Åtgärd Ansvar Klart till 
Ej access till resurser, 
förbundsmedlems it- eller 
säkerhetsfunktion 

Information till 
kontaktpersoner 
och it-chefer 

Förbunds-
chef 

 

Förvaltning ej i fas med obligatorisk 
gallring (HSL, SoL, LSS, IFO) 

Rådgivning och 
utbildning 

Ansvarig, 
leveranstyp 

2022 

Hinder i form av licenser, leverantörer 
som inte kan tillhandahålla 
fungerande uttag mm  

Uttag användar-
gränssnitt 

Utvecklare  

 
 

5 Centralarkiv och digitisering 
 

5.1 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet) 
 
5.1.1 Analoga arkivleveranser 

Leveranser av analogt material till de kommunarkiv där Sydarkivera har övertagit driften. 
Ett förarbete behöver påbörjas för att identifiera komponenter och utmaningar i en 
framtid där det finns gemensamma arkivcentrum.  
 
5.1.2 Gallring i överlämnade analoga arkiv 

Även om centralarkiven inte ska handha gallringsbart material finns det trotts allt 
handlingar som ska gallras. Beroende på materialets känslighet är gallringen beroende av 
rutiner för att på ett säkert sätt omhänderta gallringen.  
 
5.1.3 Aktivitetsmål 2020 

 Medverka till framtagande av gemensam depålösning 
 Inriktningsbeslut avseende enskilda arkiv.   
 Utvärdera rutiner runt gallring för att säkerställa hög informationssäkerhet när vi 

gallrar.  
 Genomföra gallring för de handlingar som är gallringsbara.  
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5.1.4 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Intervall Metod 
 

Handläggningstid för 
utlämnande 

 2 dagar Årligen Analys av statistik 
av ärenden 
hanterande 
utlämnande.  

Överklagade beslut där 
överinstans ändrat beslutet 

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

 
5.1.5 Förutsättningar för att uppfylla målen 

Beroenden 
 
 
Hinder 
Beskrivning Åtgärd Ansvar Klart till 
    
    

 

5.2 På-plats-stöd, förbundsmedlems arkiv 
 
5.2.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att skapa 
informationshanteringsplaner. I dagsläget är utrymmet för att tillhandahålla den tjänst 
minimal och en särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.  
 
5.2.2 Vård analoga arkiv 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att vårda 
analoga arkiv. I den takt som behovet uppstår har vi mött upp med en lösning. En 
långsiktig översyn kan behövas på området då flera bolag visat intresse. En särskild 
analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.  
 
Beroende på vad utredningar 2019 leder fram till:  
 

5.3 Digitisering analoga arkiv 
Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att digitisera 
analoga arkiv. En långsiktig översyn kan behövas på området då flera organisationer 
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visat intresse. En särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida 
behov. 
 
Beroende på vad utredning 2019 leder fram till.  
 

5.4 Utlämnande av allmän handling 
Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att göra 
menprövning i samband med utlämnande av allmän handling. En långsiktig översyn kan 
behövas på området då flera organisationer visat intresse. En särskild analys behöver 
genomföras för att identifiera ett framtida behov. 
 

5.5 Tillgänglighet till arkivinformation 
Sydarkivera ansvarar för att tillgängliggöra överlämnade 
arkiv. Tjänster för tillgängliggörande byggs upp efter det 
behov som uppkommer.  
 
Digitaliserade arkivförteckningar, hos 
förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera, gör det 
möjligt att lokalisera både information i pappersarkiv (hos 
respektive medlemsorganisation eller på arkivcentra) och 
överlämnade elektroniska arkiv.  
 
Förbundsmedlemmarnas arbete med att digitalisera sin 
handläggning och informationshantering kommer på sikt 
att innebära att allt mer digital information överlämnas till 
slutarkiv. Detta innebär att det i framtiden kommer att vara möjligt att erbjuda 
förbättrad tillgänglighet till information. Förutsättningarna blir lika för alla 
förbundsmedlemmar och informationen mer enhetligt strukturerad. Detta bidrar till insyn 
och säkerställer offentlighetsprincipen.  
 
5.5.1 Arkivredovisning 

Förteckna arkiv, det vill säga skapa register över innehållet i de överlämnade arkiven 
efter etablerade standarder och metoder. Rutiner och förteckningsstrukturer arbetas 
fram i samarbete med förbundsmedlemmarnas arkivarier.   
 
5.5.2 Samsök arkivinformation 

Publicera arkivredovisning via Nationell ArkivDatabas (NAD) som förvaltas av Riksarkivet. 
NAD används för att söka i arkivförteckningar i alla arkiv som är anslutna nationellt. 
Gemensamma rekommendationer och rutiner utarbetas tillsammans med 
arkivariegruppen. Avtal har tecknats med Riksarkivet och förberedande diskussion har 
genomförts med Riksarkivet och med arkivgruppen.  
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5.5.3 Forskarsal på webben 

Direktåtkomst till slutarkiverad information via forskarsal på webben. Tjänst för att 
kunna söka och hämta arkiverade handlingar direkt via internet. Införandet sker 
successivt med labb/test 2019. 
 
5.5.4 Öppna data 

Lämna ut information utan personuppgifter eller sekretess som öppna data (Open Data). 
Publicering i första hand via befintliga portaler/plattformar. Sydarkivera har ännu inte fått 
in dataset som kan publiceras som öppna data. Bevakning sker i samband med 
leveransutredningar.  
 
5.5.5 Kundtjänst/kundstödssystem 

Beställningar och frågor kan förväntas att öka över tid. Det innebär behov av förbättrad 
service till allmänhet, forskare och förbundsmedlemmarnas verksamheter. Både 
bemanning och kundstödssystem kommer behöv ses över.  
 
5.5.6 Aktivitetsmål 2020 

 Utreda integration arkivredovisningssystem/bevarandeplattform 
 Förstudie kundstödssystem och forskarsal på webben  
 Årlig leverans av information till Nationella ArkivDatabasen NAD 
 Slutföra återstående arbete med att tillgängliggöra arkiverad webb 
 Publicera arkiverad webb efter kontroll/godkännande. 

  
5.5.7 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Intervall Metod 
 

Statistik, de flesta 
myndigheter har 
arkivbeskrivningar 

 40 % Årligen Enkät 

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

 40 % Årligen Enkät 

Centralarkiv/kommunarkiv 
uppgifter levereras till NAD 
(Nationell ArkivDatabas) 

 40 % Årligen Enkät 

 
5.5.8 Förutsättningar för att uppnå aktivitetsmål och mätbara mål 

Beroenden 
Bemanning central arkivfunktion/kommunarkiv hos förbundsmedlem 
Information och utbildning till arkivansvariga och arkivombud om arkivbeskrivningar 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-10 KS/2020:18 - 003
Ekonomiavdelningen

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150-57000 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:susanne.sandlund@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Susanne Sandlund
Kommunstyrelsen

Revidering av attestreglementet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till revidering av 
attestreglementet.

Sammanfattning av ärendet
Gällande attestreglemente (KF 2019 § 22) omfattar beloppsgränser för attest och 
signering av fakturor. Beloppen reglerar samtidigt beloppen vid investeringar. Vid större 
investeringar kan därmed fakturabeloppet överstiga den beslutade beloppsgränsen och 
fakturan ska då attesteras av kommundirektör eller ekonomichef.

Då kunskap och kontroll av investeringens genomförande finns inom respektive 
förvaltning föreslås ett tillägg till gällande attestreglemente: Vid investeringar beslutade av 
kommunfullmäktige har attestant rätt att signera belopp som ryms inom 
investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgräns.

Ärendets handlingar
 Förslag till reviderat Attestreglemente

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef chef
____________________ 

Beslutet skickas till:
Samtliga förvaltningar

153



 

Styrdokumentkatrineholm.se

Attestreglemente

Övergripande anvisningsdokument

Förslag med ändringar med svarttext och gul bakgrund (tas bort) respektive svarttext med turkos bakgrund 
(läggs till).
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2 (5)

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1992-02-24, § 86x

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2018-03-19, § 33 (förlängd giltighetstid)

2019-02-25, § 22

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx

Gäller till och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1

Inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde, ekonomi

Kategori
 Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur: Kontroll mot gällande internkontrollplan

När: innan giltighetstiden 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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Attestreglemente  
1 §
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna 
transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen har ålagts eller åtagit sig att 
förvalta och/eller förmedla. 

Målsättningen med reglementet är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därmed 
säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekta. 

2 §
Kommunens nämnder ansvarar inom sina respektive verksamhetsområden för den interna 
kontrollen och ansvarar för att bestämmelserna i detta reglemente följs och att tillämpliga 
attestmoment utförs. Attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnderna 
är tillräcklig. Kommunstyrelsen utfärdar anvisningar till detta reglemente. Varje nämnd skall ha 
en gällande internkontrollplan. 

§ 3
Transaktioner attesteras innan de utförs. Attest ska ske genom signering, det vill säga 
namnteckning, namnsignatur eller godkännande i IT-system. Beloppsgränser per förvaltning 
enligt nedan. Respektive förvaltningschef har det högsta beloppet per förvaltning och 
ekonomichefen har högsta beloppet inom kommunens verksamhet. Om faktura inkommer som 
härrör sig till ordinarie verkställighet som överstiger den högsta beloppsgränsen ska 
kommundirektör och ekonomichef attestera fakturan i förening och en beskrivning av 
anledning till överskridandet noteras på fakturan. 

Beloppsgränser:

Kommundirektör 60 000 000 kr
Ekonomichef 60 000 000 kr

Kommunledningsförvaltningen  2 000 000 kr
Service- och teknikförvaltningen  2 000 000 kr
Kultur- och turismförvaltningen  2 000 000 kr
Kulturförvaltningen  2 000 000 kr

Socialförvaltningen  5 000 000 kr
Samhällsbyggnadsförvaltningen 10 000 000 kr
Bildningsförvaltningen  5 000 000 kr

Vård- och omsorgsförvaltningen  5 000 000 kr
Viadidakt  2 000 000 kr

Vid investeringar beslutade av kommunfullmäktige har attestant rätt att signera belopp som 
ryms inom investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgräns..

Attesterna innebär: 
Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att 

• en faktisk beställning har skett 
• villkoren stämmer med det som överenskommits 
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• transaktionen ryms inom anslag 
• transaktionen sker i överenskommelse med plan, mål eller riktlinjer för verksamheten.
• konteringen är korrekt 

Granskningsattesten kontrollerar att 
• kommunen fysiskt tillgodogjorts det som har beställts 
• rätt vara, mängd och kvalitet har levererats 
• avtalad tjänst har utförts 
• förslag till kontering läggs 
• fakturan är rätt summerad

Behörighetsattesten är en sista kontroll innan utbetalning. Attestanten kontrollerar att 
• personen som har hanterat fakturan har rätt behörighet 

In- och utbetalningsattesten kontrollerar betalningsflöden. Attestanten kontrollerar att 
• avstämning sker mot leverantörsreskontran 
• likvida medel finns till utbetalningen 
• förslag till kontering vid inbetalningar läggs 
• inkomna medel stämmer med underlagen

4 §
Varje nämnd utser eller delegerar åt förvaltningschef att utse beslutsattestanter samt 
beloppsgräns och dess ersättare. Kommundirektören innehar attesträtt för samtliga ansvar 
inom kommunen. Förvaltningschef innehar attesträtt för samtliga ansvar inom sin förvaltning.  

5 §
Attestmoment får ej utföras av den som själv ska betala till kommunen och där ta emot 
transaktionen. Momentet får inte heller utföras av den som själv tar emot en betalning från 
kommunen eller som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren. Personliga utgifter i 
tjänsten exempelvis för resor, hotell, mobilsamtal, representation eller dylikt får inte attesteras 
av attestberättigad. Sådana utgifter skall attesteras av överordnad. Attest av 
kommundirektörens personliga utgifter i tjänsten ska attesteras av ordförande i 
kommunstyrelsen. Utdrag på utgifter som härrör från dessa inköp sammanställs för kontroll av 
styrelsens ordförande eller vice ordförande fyra gånger per år. Kommundirektören attesterar 
förvaltningschefernas personliga utgifter i tjänsten. Nämnd/styrelseordförandes utlägg 
attesteras av vice ordförande. 

6 §
Varje nämnd ansvarar för att upprätta och hålla en aktuell förteckning över utsedda attestanter. 
Nämnden eller de som har utsetts av dessa ska årligen ta fram en attestförteckning och 
löpande skriftligt meddela ekonomi- och upphandlingskontoret om förändringar i 
attestförteckningen. Om uppdraget utförs med stöd av delegation ska detta återrapporteras till 
nämnden. För detta ansvarar respektive delegat.

_______________________ 
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ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 (1)

Datum Vår beteckning

2020-01-16 KS/2019:153 - 219
     

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon:      www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Svar på motion om klimatsmart 
byggande i Katrineholm 2.0
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till bygg- och miljönämndens beredning av ärendet.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-08 KS/2019:153 - 219
Nämndadministration

Lix: 57
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Svar på motion om klimatsmart byggande i 
Katrineholm 2.0
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Nicklas Adamsson (MP) och Ylva G Karlsson (MP) har inlämnat en motion om 
klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0. Motionen utmynnar i följande yrkanden:

 Att Katrineholms kommun tar fram ett policydokument för marktilldelning 
(alternativt uppdaterar nuvarande policy när den går ut) som förordar att de 
byggnader som uppförs med stöd av denna policy så långt det är tekniskt möjligt 
ska uppföras i trä.

 Att man i samma policydokument föreskriver att de byggnader som uppförs enligt 
dokumentet i övrigt ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld.

 Att Katrineholms kommun i sina ägardirektiv för KFAB och KIAB skriver in att all 
nybyggnation ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld och all ombyggnation 
ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver.

Ärendet har skickats på remiss till bygg- och miljämnden samt Katrineholm Fastighets AB 
(KFAB).
Bygg- och miljönämnden beslutade på sammanträdet den 11 december 2019 § 131 att 
överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget. I yttrandet beskrivs 
hur arbetet kring dessa frågor ser ut idag. Bland annat nämns att förvaltningen har i 
uppdrag att se över kommunens arbete gentemot de 17 globala hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030 och att det idag till exempel skrivs in samtliga exploateringsavtal att 
byggnaders specifika energianvändning klart ska understiga Boverkets byggregler, att 
man ska källsortera samt använda återvinningsbart byggmaterial och emballage. 
Förvaltningen belyser också att ett krav på Miljöbyggnad Guld gällande nybyggnation 
eller ombyggnation innebär ökade byggkostnader.

KFAB meddelar att de avstår från att yttrar sig.

I KFABs dokument Standard för projektering och utförande av bygg- och installationsarbeten 
daterad 2019-11-12 står det, bland annat, att alla nya hus som byggs ska utföras som 
Miljöbyggnad Silver, med undantag för bostäder där solvärmelasten får vara brons.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-08 KS/2019:153 - 219
Nämndadministration

Ärendets handlingar
 Bygg- och miljönämndens beslut, 2019-12-11, § 131
 Motion från Miljöpartiet om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0.

Emma Fälth
Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till:
Motionärerna
Akt
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PROTOKOLL
1 (2)

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2019-12-11 1 (2)

Ordförandens signatur Justerandes signatur

 
BMN §131 ALLM.2019.73 

Yttrande över motion om klimatsmart byggande i 
Katrineholm 2.0
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 Michael Hagberg (S), Nicklas Adamsson (MP), 
Reijo Eriksson (V) och Bertil Carlsson (C).

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Ett av Katrineholms kommuns fyra fokusområden inom miljö är minskad klimatpåverkan. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för arbetet inom samtliga fyra fokusområden 
och har också ett uppdrag att se över kommunens arbete gentemot de 17 globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete för att begränsa klimatpåverkan vid byggnation 
är idag inte styrt i policydokument. Däremot skrivs idag in att byggnaders specifika 
energianvändning klart ska understiga Boverkets byggregler, och att man ska källsortera 
sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage i samtliga 
exploateringsavtal. I enskilda fall ställs högre krav beroende på vilken verksamhet som 
ska bedrivas inom planerad detaljplan. 

I kommunens ägardirektiv till KFAB står att all nybyggnation skall uppföras enligt 
kriterierna för Miljöbyggnad Silver. Certifieringen innebär att ett antal kriterier måste 
uppfyllas, bland annat lägre energiförbrukning än Boverkets byggregler samt utfasning av 
farliga ämnen.

Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv kan det vara svårt att i de kommunala bolagen ställa 
krav på att samtlig nybyggnation och ombyggnation skall uppfylla kriterierna 
Miljöbyggnad Guld då priset per kvadratmeter ökar med högre byggkostnader. Däremot 
ser Samhällsbyggnadsförvaltningen positivt på de satsningar på klimatanpassning, 
sedumtak, grönytor och installation av solceller som är planerade och genomförda i nya 
byggnationer.

Samhällsbyggnadsförvaltningen håller för närvarande på med en revidering av riktlinjer 
för marktilldelning och exploateringar där klimat- och miljöfrågan för byggnationer 
kommer att behandlas. 
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PROTOKOLL
2 (2)

Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2019-12-11 2 (2)

Ordförandens signatur Justerandes signatur

Förvaltningen anser också att det finns områden som är lämpligare än andra att ha en 
mycket hög ambitionsnivå när det gäller klimat- och miljösmart byggande varför en 
generell policy för träbyggnationer inte i dagsläget är aktuell att ta fram.

Med hänsyn till gällande lagstiftning och hur frågorna redan handläggs anser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att motionen är besvarad.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse
Anvisning för remiss av motion
Motion om klimatsmart byggande
KF §90 Motion om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0-{C516D0B6-47F5-4995-88AA-
9CDF4BF345A0}.Rtf 

Beslutsmottagare
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

163



KATRINEHOLM

Motion till kommunfu llmäktige 20190415

Klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0

I svaret på Miljöpartiets motion "Dags attbyggaett klimatsmart Katrineholm" (KSi2Ol8:195)
påtalas att kommunen har begränsade möjligheter att skärpa miljökraven på egen hand. I svaret
framgår att:

"Den del dcir kommunenformellt kon strilla h\gre lvw rin Boverkets byggregler ör i
samband med marktilldelningar. Detta görs redan idag i exploateringsavtalen då det skrivs
in i avtalen att byggnaders specifikn energiawtindning klart ska understiga Boverkets
byggregler"

Vi tycker detta är långt ifrån tillräckligl och vill skärpa kraven betydligt. Ett sätt attbyggamindre
miljöbelastande är attbygga i trä. I "Inriktning for träbyggande" som togs fram av regeringen 2018
skriver man bl a fiiljande:

"Behovet av nyq bostcider rir stort men bostadsbyggandet tir i dag också h\gt. Samtidigt
behöver det sam byggs vora långsiktigt hållbart. Et unecklat trcibyggande ger miljö- och
klimatfördelar då trti rir enfornybar resurs som binder kolfrån atmosftiren under en lång
tid och det industriella trribyggandet erbjuder resursffiktiva processer med ldgre
klimatpåverlrnn. Träbyggandet tir således enviktig komponent i omstcillningen till ett mer
hållb art by ggande med minskad klimatpåv erkan. "

Vi vill att Katrineholm som kommun ska bidra till mindre miljöbelastande byggnation och yrkar
därfiir:

Att Katrineholms kommun tar fram ett policydokument ftir marktilldelning (alternatiw
uppdaterar nuvarande policy niir den går u0 som ftirordar att de byggnader som uppftirs med
stöd av denna policy så långt det är tekniskt möjligt ska uppftiras i trä.

Att man i samma policydokument ftireskriver att de byggnader som uppfiirs enligt dokumentet i
öwigt ska uppfflla kriterierna fiir Miljöbyggnad Guld.

Att Katrineholms-kommun i sina ägardirektiv ftir KFAB och KIAB skriver in att all
nybyggnation kriterierna ftir Miljöbyggnad Guld och all ombyggnation ska

Ior öbyggnad Silver

miljöportiet de gröno

Yr:eltwn,
) G (mp)
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-16 KS/2019:166 - 719
Nämndaministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Svar på motion om att det saknas möjlighet att jämföra 
olika hemtjänstsutförare på katrineholm.se
Ordförandes förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara 

besvarad. 
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att utreda möjligheterna att verkställa 

motionen inom befintlig ram.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

____________________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-08 KS/2019:166 - 719
Kommunstyrelsens kansli

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Svar på motion om möjlighet att jämföra olika 
hemtjänstutövare i Katrineholm
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat en motion om 
Det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare på katrineholm.se. Motionen 
utmynnar i följande yrkande:

Att Katrineholms kommuns hemsida uppdateras med jämförbar information om 
hemtjänstutförarna enligt motionens intentioner. Lagen är tydlig med att informationen 
ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden som ställer sig positiv till 
motionen och att publicera jämförbar information mellan olika hemtjänstutförare i 
kommunen. Idag publicerar man information om de olika hemtjänstutförarna men 
ingen jämförbar information mellan dem. Förvaltningen behöver närmare undersöka 
hur en sådan presentation kan se ut.

Ärendets handlingar
 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 119 2019-12-05
  Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD), 

2019-04-26

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än den som redogjorts av 
inlämnat remissvar från vård- och omsorgsnämnden.

Axel Stenbeck
Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till:
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD)
Akt
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-05 1 (2)

§ 119 VON/2019:64  711

Yttrande över motion om möjlighet att jämföra olika 
hemtjänstutförare i Katrineholm 
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och 

översänder det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen. 

2. Nämnden föreslår att motionen bifalls med uppdrag till förvaltningen att utreda 
frågan vidare. 

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat en
motion om ”Det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare på
katrineholm.se”. Motionen utmynnar i följande yrkande: Att Katrineholms kommuns 
webbplats uppdateras med jämförbar information om hemtjänstutförarna enligt 
motionens intentioner. Lagen är tydlig med att informationen ska vara saklig, relevant, 
jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Kommunledningsförvaltningen har översänt motionen för yttrande till vård- och 
omsorgsnämnden senast den 5 december 2019.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning och yttrande
I Katrineholms kommun kan brukarna fritt välja utförare av hemtjänst bland de företag 
som godkänts av vård- och omsorgsnämnden. Katrineholms kommun har både interna 
och externa utförare. De brukare som inte väljer utförare tilldelas kommunen som 
utförare av hemtjänst. Kommunen utför också alla natt- och larminsatser. Vård- och 
omsorgsförvaltningen informerar idag på kommunens webbplats under sidan för 
hemtjänst ”Fritt val av utförare av hemtjänst” att den som beviljats hemtjänst kan välja 
vem som ska utföra sin hemtjänst. På samma sida under rubriken ”Information om 
utförare av hemtjänst” finns de olika hemtjänstutförarna uppräknade med en länk till ett 
dokument med presentation av de olika utförarna.

Vård- och omsorgsförvaltningen ser inga förhinder i att utreda möjligheterna att visa 
jämförbar information om hemtjänstutförarna på Katrineholms kommuns webbplats. 
Förvaltningen arbetar ständigt med att informationen på webbplatsen ska vara relevant, 
aktuell och lättillgänglig för medborgarna. I motionen hänvisas till en annan kommuns 
upplägg av att presentera information om olika hemtjänstutförare. Förvaltningen skulle 
behöva undersöka vilka tekniska möjligheter det finns att visa information på nuvarande 
webbplats och hur det visuellt kan presenteras. Det bör uppmärksammas att 
information om olika resultat från exempelvis brukarundersökningar för olika 
hemtjänstutförare inte kommer att kunna visas för varje enskild utförare, som det ser ut 
i dagsläget. Flera hemtjänstutförare saknar idag resultat på grund av för lågt antal 
svarande. Dock kan annan information om utföraren visas. Förvaltningen behöver även 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-05 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

titta närmare på vilken information och vilka kvalitetsmått som kan vara relevanta att 
visa vid val av utförare i Katrineholm. 

Ärendets handlingar
 Motion om ”Det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare på 

katrineholm.se” från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD), 
2019-04-26 

 Anvisning till remiss av motion om jämförelse av hemtjänstutövare

Vård- och omsorgsnämndens överläggning
Under vård- och omsorgsnämndens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S) och Joha 
Frondelius (KD) samt verksamhetschef myndighets- och specialistfunktion Susanna 
Kullman.

Förslag och yrkanden

Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till motionen.
_______________

Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-16 KS/2019:230 - 751
Nämndaministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Svar på motion om nollvision mot vräkning av 
barnfamiljer
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till socialnämndens och Katrineholms Fastighets AB:s yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelens ordförande

____________________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-08 KS/2019:230 - 751
Kommunstyrelsens kansli

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Svar på motion om nollvision mot vräkning av 
barnfamiljer
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om 
Nollvision mot vräkning av barnfamiljer. Motionen utmynnar i följande yrkande 

”Vi yrkar att kommunen inför en nollvision mot vräkning av barnfamiljer enligt 
motionens intentioner.”

Motionen har remitterats till socialnämnden och Katrineholms Fastigheter AB (KFAB).

Socialnämnden redogör i sitt remissvar för sina rutiner och arbetssätt vid händelse av 
avhysning samt konstaterar att man uppfyller myndighetsuppdraget. Bedömningen är 
att nollvision redan är en ambitionsnivå. Ytterligare förebyggande arbete utanför 
myndighetsuppdraget förutsätter beslut om uppdrag till socialförvaltningen.

KFAB konstaterar i sitt remissvar att man har fastslagna rutiner vid eftersläpande 
betalningar som innebär tidiga åtgärder och kontakter med socialförvaltningen, 
kronofogdemyndigheten och aktuellt inkassoföretag. Under den period dessa rutiner 
varit i bruk har ingen barnfamilj avhysts på grund av eftersläpande betalningar.

Ärendets handlingar
 Remissvar Katrineholms Fastigheter AB 2019-11-29
  Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2019-10-07
 Socialnämndens beslut § 119 2019-10-23
 Motion från Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V), 

2019-06-07
Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än den som framförts av 
socialnämnden och KFAB.

Axel Stenbeck
Utredare
____________________ 

Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V), Akt
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2019-10-23 1 (2)

§ 119 SOCN/2019:74  759

Yttrande över motion om nollvision mot vräkning av 
barnfamiljer 
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V).

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer.

Motionärerna skriver att Katrineholms kommun idag saknar en nollvision mot vräkning 
av barnfamiljer. Man arbetar inte heller för att uppnå den nollvision som infördes av 
regeringen 2008. Det verkar dessutom saknas dokumenterade rutiner för hantering av 
barnfamiljer som riskerar vräkning.

I en nollvision kan man bland annat infoga följande delar. Dokumenterade rutiner, en 
handlingsplan, att utse en särskild person eller funktion som hyresvärden alltid kan 
kontakta samt metodstöd enligt kronofogdens och/eller Socialstyrelsens modell.

Vänsterpartiet yrkar att kommunen inför en nollvision mot vräkning av barnfamiljer 
enligt motionens intentioner.

Ärendet har remitterats till socialnämnden och Katrineholms Fastigheter AB.

Ärendets handlingar
 Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-10-07
 Anvisning till remiss av motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer
 KF §109 Motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer
 Motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Thomas Selig 
(V), Hans Linke (C) och Marianne Körling Ström (L).

Förslag och yrkanden

Thomas Selig (V) yrkar med instämmande av Hans Linke (C) och Marianne Körling Ström 
(L) på bifall till motionen. Marie-Louise Karlsson (S) yrkar på bifall till förvaltningens 
förslag till beslut.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Socialnämnden 2019-10-23 2 (2)

Ordförandens sign Justerandes sign

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för hennes förslag till 
propositionsordning, vilken godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon 
sedan proposition på förvaltningens förslag till beslut och Thomas Seligs (V) med fleras 
bifallsyrkande. Hon finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till 
beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-10-07 SOCN/2019:74 - 759
Öppenvård

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Västgötagatan 18 Org.nummer 212000-0340
SOCIALFÖRVALTNINGEN Telefon: 0150-570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Linda.Qvarnstrom@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Linda Qvarnström
Socialförvaltningen

Yttrande över motion om nollvision mot vräkning av 
barnfamiljer
Socialförvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer.

Motionärerna skriver att Katrineholms kommun idag saknar en nollvision mot vräkning 
av barnfamiljer. Man arbetar inte heller för att uppnå den nollvision som infördes av 
regeringen 2008. Det verkar dessutom saknas dokumenterade rutiner för hantering av 
barnfamiljer som riskerar vräkning.

I en nollvision kan man bland annat infoga följande delar. Dokumenterade rutiner, en 
handlingsplan, att utse en särskild person eller funktion som hyresvärden alltid kan 
kontakta samt metodstöd enligt kronofogdens och/eller Socialstyrelsens modell.

Vänsterpartiet yrkar att kommunen inför en nollvision mot vräkning av barnfamiljer 
enligt motionens intentioner.

Ärendet har remitterats till socialnämnden och Katrineholms Fastigheter AB.

Ärendets handlingar
 Anvisning till remiss av motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer
 KF §109 Motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer
 Motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer

Socialförvaltningens bedömning
När en underrättelse om avhysning inkommer till socialförvaltningen görs en 
aktualisering av ärendet, oavsett om familjen är aktuell eller ej. Om familjen är aktuell 
lämnas det till ansvarig handläggare. Om familjen inte är aktuell lämnas det till 
mottagningen. Om det finns barn i familjen finns det en rutin att alltid kontakta enheten 
som hanterar orosanmälningar som rör barn. Finns telefonnummer till familjen ringer 
man upp dem, annars skickas det ett brev till familjen att de kan kontakta 
socialförvaltningen. Om ingen från mottagningen eller socialsekreteraren fått kontakt 
med familjen innan avhysningsdatumet, är rutinen om det finns barn i familjen att en 
socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och socialsekreterare inom barn, unga och 
familj åker tillsammans för att möta upp kronofogden på avhysningsdatumet. Syftet 
med rutinen är att säkerställa att familjen har någonstans att ta vägen. 
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-10-07 SOCN/2019:74 - 759
Öppenvård

Socialförvaltningen har en huvudprincip att inte placera barnfamiljer på vandrarhem 
utan erbjuder andra alternativ, exempelvis möblerade jourlägenheter. Men när en 
underrättelse om avhysning inkommer arbetar socialförvaltningen i första hand med att 
förebygga vräkningen genom till exempel att få till avbetalningsplaner med hyresvärden, 
erbjuda att socialförvaltningen betalar in hyran med familjens egna medel eller erbjuda 
familjen socialt kontrakt. I vissa särskilda situationer beviljas hyresskulden genom 
ekonomiskt bistånd. Socialförvaltningen har även kontakt med hyresvärdarna i varje 
ärende. Socialförvaltningen har ingen särskild person som arbetar mot vräkningar av 
barnfamiljer med det finns en mottagning dit de alltid kan vända sig.

Motionen föreslår en kombination av två arbetssätt. Ett förebyggande arbete i icke 
pågående ärenden kombinerat med myndighetsutövning. Om socialförvaltningen ska 
arbete med båda arbetssätten skulle socialförvaltningen behöva få ett nytt uppdrag. I 
dagsläget uppfyller vi myndighetsuppdraget.

Utifrån antal ärenden som inkommer till socialförvaltningen är det ytterst sällan vi 
placerar barnfamiljer på vandrarhem på grund av att de inte ordnat annat boende 
själva. Under de senaste två åren har det inte förekommit alls. I dagsläget har 
socialförvaltningen kapacitet att hantera den volym av ärenden som inkommer. 
Socialförvaltningen har en god samverkan med hyresvärdarna, fungerande rutiner och 
arbetar förebyggande i varje ärende. Socialförvaltningen gör bedömningen att 
nollvisionen redan är en ambitionsnivå.

Lena Ludvigsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Katrineholms Fastighets AB
Box 7, 641 21 Katrineholm
Tegnérvägen 26
Telefon 0150-571 00
Telefax 0150-535 54
bostad@kfab.se
www.kfab.se
Org.nr.556011-0917

2019-11-29

Yttrande över motion om nollvision mot vräkning av 
barnfamiljer

Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är ett av Katrineholms kommun helägt 
bostadsaktiebolag. KFAB fått möjlighet att yttra sig över motion om nollvision mot 
vräkning av barnfamiljer. Motionen ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda 
senast den 30 november 2019.

KFAB vill med anledning av motionen anföra följande. I samband med eftersläpande 
betalningar har KFAB följt samma rutiner under längre tid. Rutinerna innefattar 
tidiga åtgärder samt kontakter och inarbetade arbetssätt mellan KFAB, 
socialförvaltningen, kronofogdemyndigheten och aktuellt inkassoföretag.

Under den period som KFAB nyttjat dessa rutiner har inte någon barnfamilj avhysts 
med anledning av eftersläpande betalningar.

Med vänlig hälsning

KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

Ingmar Eriksson
VD

Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
641 80 Katrineholm
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Motion Till Katrineholms kommunfullmäktige.
Nollvision mot vräkning av barnfamiljer
Barn som lever i familjer som riskerar vräkning lever i en väldigt utsatt situation. Enligt 
barnombudsmannens rapport från 2018 så är hela familjen ofta i kris. Den rädsla många har 
för vad som ska ske efter vräkningen är också befogad. I rapporten berättar man om hur 
barn, efter vräkningen, kan hamna på tillfälliga boenden, som till exempel vandrarhem där 
det även kan bo personer med missbruksproblem. Och det här skapar en stor otrygghet för 
de här barnen.

Katrineholms kommun saknar idag en nollvision mot vräkning av barnfamiljer. Man arbetar 
inte heller för att uppnå den nollvision som infördes av regeringen 2008. Det verkar 
dessutom saknas dokumenterade rutiner för hantering av barnfamiljer som riskerar 
vräkning.

Kommunerna har ett ansvar att förhindra och att i god tid söka upp barnfamiljer som ligger i 
riskzonen för att hotas av vräkning. Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och Kronofogden 
menar att kommunerna ska arbeta med bland annat fasta rutiner, uppföljningar och 
förebyggande arbete med ekonomisk rådgivning för att förhindra att barnfamiljer vräks. 
Genom att jobba förebyggande och agera tidigt kan vi minskat antalet vräkningar.

Kronofogdemyndigheten har också tagit fram ett metodstöd som visar hur man kan arbeta 
vräkningsförebyggande. Metodstödet har tagits fram i samarbete mellan Kronofogden och 
länsstyrelserna i Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Anledningen till 
samarbetet är att alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att ge kommunerna stöd och 
råd i planeringen med att motverka hemlöshet i synnerhet bland barnfamiljer som drabbas 
av vräkning.

Rent konkret visar materialet hur man genom lokal samverkan och återkommande möten 
mellan hyresvärd och socialtjänst kan arbeta mer vräkningsförebyggande. I den föreslagna 
modellen sker till exempel möten med hyresvärd och socialtjänst en gång i månaden. 

På liknande sätt rekommenderar Socialstyrelsen i sitt Stöd för socialtjänsten i arbetet med 
att förebygga avhysningar: 

I flera kommuner i landet samverkar socialtjänsten med lokala hyresvärdar i syfte 
att nå hyresgäster redan innan hot om uppsägning kommer in till socialtjänsten. 
Ett sådant arbete förutsätter en regelbunden kommunikation mellan de olika 
aktörerna. Det kan handla om att socialtjänsten genom hyresvärden får 
information om hyresgäster som riskerar avhysning för at på så vis kunna agera 
och arbeta uppsökande innan hyresvärden gör en ansökan om avhysning.
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Erfarenheter visar att det är värdefullt för socialtjänsten att etablera ett 
organiserat samarbete md lokala hyresvärdar. Det underlättar dialog, gör det 
lättare att ta kontakt i ett tidigt skede och kan tydliggöra förväntningar på 
varandra.1

I en nollvision kan man bland annat infoga följande delar. Dokumenterade rutiner, en 
handlingsplan, att utse en särskild person eller funktion som hyresvärden alltid kan kontakta 
samt metodstöd enligt kronofogdens och/eller Socialstyrelsens modell

Vi yrkar att kommunen inför en nollvision mot vräkning av barnfamiljer enligt motionens 
intentioner.

Tony Rosendahl (V) Thomas Selig (V) Anita Johansson (V)

Katrineholm 7/6 - 2019

1 Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar, Socialstyrelsen, 2017, s. 22;
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-16 KS/2019:350 - 028
Nämndaministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Svar på motion om ett friskvårdsbidrag för alla
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med 
hänvisning till personalutskottets yttrande

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

____________________ 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum Sida

Personalutskottet 2019-12-04 1 (3)

§ 31 KS/2019:350  028

Beslut - Motion från Liberalerna om ett 
friskvårdsbidrag för alla 
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har lämnat en motion i vilken de yrkar att kommunledningsförvaltningen 
uppdras att ta fram ett förslag till app-baserad (eller motsvarande) tjänst med vilken 
anställda kan administrera sitt friskvårdsbidrag utan att själva lägga ut beloppet och att 
personalkontoret uppdras att ta fram en konkret strategi för att öka utnyttjandegraden 
av friskvårdsbidraget samt sätta upp tydliga och mätbara mål.

Katrineholms kommun har valt att administrera friskvårdsbidraget inom befintligt 
lönesystem och bland utbudet som finns lokalt. Att ytterligare förenkla hanteringen av 
bidraget är något som bör ses över. 

Fler områden följs upp via statistik och undersökningar och delar redovisas vid 
månadsrapporter, delårsrapport samt årsredovisning. Andelen som använder 
friskvårdsbidraget är ytterligare ett mått som kan redovisas.
 
Att fortsätta utveckla och systematisera kommunens hälsoarbete med främjande och 
förebyggande insatser, för att behålla eller öka både hälsa och välmående, är ett 
prioriterat uppdrag i fastställd Kommunplan 2019-2022 . I arbetet ligger också att 
uppmuntra fler att använda friskvårdsbidraget. 

Förvaltningens bedömning
Friskvård är en hälsofrämjande åtgärd och en utav Katrineholms kommuns strategier för 
en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. Utöver friskvårdbidraget ska varje 
arbetsplats anordna friskvårdsaktiviteter och det ska finnas hälsoinspiratörer på varje 
arbetsplats. 

Enligt styrdokumentet för friskvård i Katrineholms kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2017-06-16 § 108, ska friskvård bidra till en attraktiv arbetsgivare 
där en god arbetsmiljö med hälsa och trivsel på arbetsplatsen är prioriterade områden. 
Det framgår också att syftet med friskvård är att behålla och utveckla fysisk, psykisk, 
social och mental hälsa, det vill säga att må bra i arbete och på fritiden genom att: 

- ett systematiskt friskvårdsarbete finns i kommunens samtliga verksamheter 
- det friska hos varje medarbetare tas tillvara 
- medarbetaren tar ansvar för sitt eget välbefinnande och hälsa 

Ett systematiskt och långsiktigt friskvårdsarbete förväntas bidra till att: 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Personalutskottet 2019-12-04 2 (3)

Ordförandens sign Justerandes sign

- kommunens attraktionskraft ökar, 
- trivseln på arbetsplatsen ökar, 
- frisktalen ökar, 
- sjukfrånvaron och behov av rehabilitering minskar, 
- kostnaden för sjukfrånvaro och rekrytering minskar.

Dessa områden följs upp via statistik och undersökningar och delar redovisas vid 
månadsrapporter, delårsrapport samt årsredovisning. Andelen som använder 
friskvårdsbidraget är ytterligare ett mått som kan redovisas. 

Sedan friskvårdsbidraget infördes har flera möjligheter till en hantering av frisk- 
vårdsbidraget undersökts. Ett alternativ har varit att ansluta kommunen till en portal 
som möjliggör att enskild inte behöver lägga ut beloppet. Det finns på marknaden ett 
brett utbud av så kallade portaler som arbetsgivare kan ansluta sig till. De erbjuder, 
utöver att de administrerar friskvårdsbidraget, ett flertal tjänster som medarbetare kan 
få ta del av till ett något lägre pris. Utbudet omfattar de tjänster som företag som är 
anslutna till portalen erbjuder. Kostnaden för arbetsgivare att ansluta sig till någon av 
portalerna variera utifrån utbud. Gemensamt är att anslutningskostnaden baseras på att 
de administrerar friskvårdbidraget. Något kommunens lönekontor idag hanterar utan 
någon merkostnad.

I Katrineholm finns också en aktiv personalförening, personalföreningen Lustgården, där 
samtliga anställda utan kostnad är medlemmar. Via personalföreningen har anställda i 
Katrineholm möjlighet till olika friskvårdsinsatser till rabatterade priser. Om kommunen 
skulle ansluta sig till en portal finns det en risk att dessa företag väljer att inte ansluta sig 
till portalen. Medarbetare kan då inte använda friskvårdsbidraget hos dessa lokala 
företag.

Flera av länets kommuner hanterar bidraget via en portal. Bland Sörmlands kommuner 
ligger andelen som använder friskvårdsbidraget mellan 35 % - 47 %. I Katrineholm ligger 
nyttjandegraden (i mitten av november) på 31 % och för 2018 låg det på 42 %.

Utifrån ovanstående har Katrineholms kommun valt att administrera friskvårdsbidraget 
inom befintligt lönesystem och bland utbudet som finns lokalt. Att ytterligare förenkla 
hanteringen av bidraget är något som kan ses över. 

För att främja hälsan är det av stor vikt att fortsätta utveckla de hälsfrämjande arbetet 
på kommunens arbetsplatser. Hälsoinspiratörer finns inom samtliga förvaltningar och 
på de allra flesta arbetsplatserna. De har kontinuerliga träffar för att inspirera och stötta 
varandra. Hälsoinspiratörerna tillsammans med respektive chef kan göra skillnad i 
arbetet med en god arbetsmiljö och för hälsa samt trivsel på arbetsplatsen. Att fortsätta 
utveckla och systematisera kommunens hälsoarbete med främjande och förebyggande 
insatser, för att behålla eller öka både hälsa och välmående, är ett prioriterat uppdrag i 
fastställd Kommunplan 2019-2022 . I arbetet ligger också att uppmuntra fler att använda 
friskvårdsbidraget. 
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum Sida

Personalutskottet 2019-12-04 3 (3)

Ordförandens sign Justerandes sign

Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg 
(S).

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning finner ordförande att utskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag.

___________________
Beslutet skickas till:
KS
AKT
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-11-25 KS/2019:350 - 028
/Eget_Kontor/

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 53 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Madelene.Carlsson@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Susanne Sandlund
Personalutskottet

Svar på motion om - Ett friskvårdsbidrag för alla
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har lämnat en motion i vilken de yrkar att kommunledningsförvaltningen 
uppdras att ta fram ett förslag till app-baserad (eller motsvarande) tjänst med vilken 
anställda kan administrera sitt friskvårdsbidrag utan att själva lägga ut beloppet och att 
personalkontoret uppdras att ta fram en konkret strategi för att öka utnyttjandegraden 
av friskvårdsbidraget samt sätta upp tydliga och mätbara mål.

Katrineholms kommun har valt att administrera friskvårdsbidraget inom befintligt 
lönesystem och bland utbudet som finns lokalt. Att ytterligare förenkla hanteringen av 
bidraget är något som bör ses över. 

Fler områden följs upp via statistik och undersökningar och delar redovisas vid 
månadsrapporter, delårsrapport samt årsredovisning. Andelen som använder 
friskvårdsbidraget är ytterligare ett mått som kan redovisas.
 
Att fortsätta utveckla och systematisera kommunens hälsoarbete med främjande och 
förebyggande insatser, för att behålla eller öka både hälsa och välmående, är ett 
prioriterat uppdrag i fastställd Kommunplan 2019-2022 . I arbetet ligger också att 
uppmuntra fler att använda friskvårdsbidraget. 

Förvaltningens bedömning
Friskvård är en hälsofrämjande åtgärd och en utav Katrineholms kommuns strategier för 
en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. Utöver friskvårdbidraget ska varje 
arbetsplats anordna friskvårdsaktiviteter och det ska finnas hälsoinspiratörer på varje 
arbetsplats. 

Enligt styrdokumentet för friskvård i Katrineholms kommun, antagen av 
kommunfullmäktige 2017-06-16 § 108, ska friskvård bidra till en attraktiv arbetsgivare 
där en god arbetsmiljö med hälsa och trivsel på arbetsplatsen är prioriterade områden. 
Det framgår också att syftet med friskvård är att behålla och utveckla fysisk, psykisk, 
social och mental hälsa, det vill säga att må bra i arbete och på fritiden genom att: 

- ett systematiskt friskvårdsarbete finns i kommunens samtliga verksamheter 
- det friska hos varje medarbetare tas tillvara 
- medarbetaren tar ansvar för sitt eget välbefinnande och hälsa 
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Ett systematiskt och långsiktigt friskvårdsarbete förväntas bidra till att: 
- kommunens attraktionskraft ökar, 
- trivseln på arbetsplatsen ökar, 
- frisktalen ökar, 
- sjukfrånvaron och behov av rehabilitering minskar, 
- kostnaden för sjukfrånvaro och rekrytering minskar.

Dessa områden följs upp via statistik och undersökningar och delar redovisas vid 
månadsrapporter, delårsrapport samt årsredovisning. Andelen som använder 
friskvårdsbidraget är ytterligare ett mått som kan redovisas. 

Sedan friskvårdsbidraget infördes har flera möjligheter till en hantering av frisk- 
vårdsbidraget undersökts. Ett alternativ har varit att ansluta kommunen till en portal 
som möjliggör att enskild inte behöver lägga ut beloppet. Det finns på marknaden ett 
brett utbud av så kallade portaler som arbetsgivare kan ansluta sig till. De erbjuder, 
utöver att de administrerar friskvårdsbidraget, ett flertal tjänster som medarbetare kan 
få ta del av till ett något lägre pris. Utbudet omfattar de tjänster som företag som är 
anslutna till portalen erbjuder. Kostnaden för arbetsgivare att ansluta sig till någon av 
portalerna variera utifrån utbud. Gemensamt är att anslutningskostnaden baseras på att 
de administrerar friskvårdbidraget. Något kommunens lönekontor idag hanterar utan 
någon merkostnad.

I Katrineholm finns också en aktiv personalförening, personalföreningen Lustgården, där 
samtliga anställda utan kostnad är medlemmar. Via personalföreningen har anställda i 
Katrineholm möjlighet till olika friskvårdsinsatser till rabatterade priser. Om kommunen 
skulle ansluta sig till en portal finns det en risk att dessa företag väljer att inte ansluta sig 
till portalen. Medarbetare kan då inte använda friskvårdsbidraget hos dessa lokala 
företag.

Flera av länets kommuner hanterar bidraget via en portal. Bland Sörmlands kommuner 
ligger andelen som använder friskvårdsbidraget mellan 35 % - 47 %. I Katrineholm ligger 
nyttjandegraden (i mitten av november) på 31 % och för 2018 låg det på 42 %.

Utifrån ovanstående har Katrineholms kommun valt att administrera friskvårdsbidraget 
inom befintligt lönesystem och bland utbudet som finns lokalt. Att ytterligare förenkla 
hanteringen av bidraget är något som kan ses över. 

För att främja hälsan är det av stor vikt att fortsätta utveckla de hälsfrämjande arbetet 
på kommunens arbetsplatser. Hälsoinspiratörer finns inom samtliga förvaltningar och 
på de allra flesta arbetsplatserna. De har kontinuerliga träffar för att inspirera och stötta 
varandra. Hälsoinspiratörerna tillsammans med respektive chef kan göra skillnad i 
arbetet med en god arbetsmiljö och för hälsa samt trivsel på arbetsplatsen. Att fortsätta 
utveckla och systematisera kommunens hälsoarbete med främjande och förebyggande 
insatser, för att behålla eller öka både hälsa och välmående, är ett prioriterat uppdrag i 
fastställd Kommunplan 2019-2022 . I arbetet ligger också att uppmuntra fler att använda 
friskvårdsbidraget. 
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Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

___________________
Beslutet skickas till:
KS
AKT
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Motion: 

Ett Friskvårdsbidrag för alla 
 

 

Kompetensförsörjningen i Sverige, i Sörmland och i Katrineholm är en av de stora 
utmaningarna vi står inför, och ett av nyckelstrategierna som Katrineholms kommun 
antagit i Övergripande kompetensförsörjningsplan  är att vara en “attraktiv arbetsgivare”, 1

som ryms inom ARUBA-modellen . Möjligheten till friskvårdsbidrag för majoriteten av våra 2

medarbetare påstås vara ett led i att såväl attrahera som behålla. 
 

“Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för 
hälsofrämjande arbetsplatser som fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och 
stödjer rehabilitering.  
Friska och närvarande medarbetare ökar möjligheten för kommunen att driva en bra 
verksamhet. Anvisningarna för friskvård ska vara vägledande i arbetet och beskriva 
kommunens vilja och syn på friskvård.  
Friskvård är en hälsofrämjande åtgärd och en utav Katrineholm kommuns strategier 
för en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.”  3

 
Sedan 1 januari 2018 kan de allra flesta anställda i Katrineholms kommun få ta del av ett 
friskvårdsbidrag som uppgår till maximalt 1000 kr per kalenderår. “Bidraget betalas ut mot 
uppvisande av kvitto ” dvs för att kunna ta del av friskvårdsbidraget krävs idag att den 4

anställde först ur egen ficka bekostar sin friskvårdsaktivitet och sedan mot kvitto får hen 
ersättning för sitt utlägg. 
 
Endast 42% av de anställda i Katrineholms kommun (dec 2018) nyttjade friskvårdspengen. 
Anledningarna till att den andelen är så pass liten kan vara flera, men en uppenbar 
möjlighet är att premissen ändå är att den anställde får lägga ut beloppet först och sedan 
återfå den mot kvitto. Beroende på när individen lägger in kostnaden i lönesystemet kan 

1 Antagen av kommunfullmäktige 2018-05-21 
2 ARUBA - Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta 
3 S 3, Friskvård i Katrineholms Kommun. Övergripande Anvisningsdokument. Antagen 2017-06-19 
4 S 5, Friskvård i Katrineholms Kommun. Övergripande Anvisningsdokument. Antagen 2017-06-19 
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det ta så mycket som 6 veckor att återfå. För en hel del av våra anställda är 1000 kronor 
säkerligen en relativt stor summa som deras privatekonomi helt enkelt inte kan avvara 
under den tid som det tar för kommunen att handlägga ärendet. Således finns en risk att 
en stor andel av kommunens personal INTE avnjuter den möjligheten de har rätt till, och 
som följd påverkas inte den enskildes välmående på det sätt som intentionen är. 

Nämnd Antal Kronor Anställda Andel 

BIF 581 565 872 1 463 40% 

KULF 30 28 195 50 60% 

KS 73 70 415 73 100% 

STF 112 101 481 242 46% 

SOC 100 92 899 137 73% 

Viadidakt 44 41 277 106 42% 

VOF 433 407 260 1 214 36% 

Summa 1 373 1 307 399 3 285 42% 

Antal = Antal anställda som tog ut friskvårdspeng 
Anställda = Antal månadsanställda per 181231 
Fig. 1 Andel anställda 2018 som tog ut friskvårdspeng per förvaltning. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna att: 
 

● Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag för en appbaserad 
(eller motsvarande) tjänst med vilken anställda kan administrera sitt 
friskvårdsbidrag utan att själva behöva lägga ut beloppet. 

● Personalkontoret uppdras att ta fram en konkret strategi för att öka 
utnyttjandegraden av friskvårdsbidraget samt sätta upp tydligt mätbara mål. 

 
För Liberalerna 
 
 
 
 
 
Jesper Ek Inger Hult 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-01-08 KS/2020:6 - 042

     

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon:      www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Marie

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens plan med budget 2020-2022
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer internbudget för åren 2020-2022, vilken avser ekonomiska 
ramar för kommundirektören, kommunledningsförvaltningens avdelningar samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören med ledning, kommunledningsförvaltningen samt 
samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram en internbudget för kommunstyrelsens 
avseende perioden 2020-2022, utifrån övergripande plan med budget. Planeringen inför 
planperioden 2020-2022 utgår från Vision 2025, Katrineholm – Läge för Liv & Lust, 
översiktsplanen, aktuella kommunplan samt övergripande plan med budget som fastställdes 
av kommunfullmäktige 16 december 2019, KF § 187. 

Ärendets handlingar
 Nämndens plan med budget 2020, kommunstyrelsen (förslag)

Sari Eriksson Stefan Jansson 
Kommundirektör Förvaltningschef

____________________ 

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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Inledning
Vision 2025
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och 
företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever 
av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och 
förändring. 

Katrineholm – Läge för liv & lust 

Ansvarsområde

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och 
uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som 
inte kan delegeras till annan nämnd.

För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska 
kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av 
kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk 
hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, digitalisering, personal- och 
löneadministration, kommunikation och marknadsföring, turism, juridisk verksamhet, 
säkerhetsarbete, strategiskt jämställdhets- samt integrations- och mottagningsarbete, strategiskt 
folkhälsoarbete samt effektivisering av administrationen. Inom kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsområde ligger också Kontaktcenter, en mötesplats där invånare och besökare kan få 
hjälp med kommunala ärenden och konsumentvägledning.

Kommunstyrelsens näringslivspolitiska ansvar är fördelat mellan kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för den strategiska 
näringslivsutvecklingen och samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en positiv 
ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap, 
energiplanering, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv 
arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och 
myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att 
expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen 
har också det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar 
utveckling.

 

191



 

4(20)

Mål och förutsättningar
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Förutsättningar
Fler katrineholmare samt växande och breddat näringsliv

Bostadsbyggandet och efterfrågan på mark är fortsatt högt, vilket har en positiv inverkan på 
befolkningstillväxt och företagsetableringar. Tillgången på bostäder och etableringsmark är 
avgörande för att behålla den goda utvecklingen. Arbetet med att ta fram fler tomter för attraktiva 
boenden och ytterligare mark för etableringar är under året prioriterat.

Antalet antagna planer ligger på en hög nivå, vilket lett till en ökad planberedskap för bostäder 
företags- och verksamhetsetableringar. Den höga efterfrågan betyder att det finns behov av 
ytterligare planer på olika platser i staden och på landsbygden.

Bygglovsverksamheten i Katrineholm upplevs av företagen hålla en hög servicenivå och hamnade på 
plats fyra av 154 medverkande kommuner i 2019 års Insikts-mätning och på plats två i mätningen 
bland kommunerna inom Stockholm Business Alliance (SBA). Målsättningen för 2020 är att utveckla 
servicen till både privatpersoner och företag som kommer i kontakt med kommunen i samband 
med bygglovsansökningar och miljöärenden. Detta kommer att ske genom en god dialog med 
sökande, löpande uppföljning av handläggningstid, lösningsfokuserat förhållningssätt samt 
återkommande träffar med kontrollansvariga och verksamhetsutövare.

För att stärka förutsättningarna för en levande landsbygd med naturliga mötesplatser, ska 
servicepunkterna utvecklas. Genom servicepunkterna finns möjligheten att ge invånarna god 
information om kommunens olika verksamheter.

Katrineholms Logistikcentrum (KLC) är ett strategiskt viktigt område för att skapa förutsättningar för 
nyetableringar av logistikverksamheter. Utvecklingen av tåglinjer såväl inom landet som mellan 
Sverige och Europa, har resulterat i avtal med tågoperatörer. Arbetet kräver ett långsiktigt 
förhållningssätt och måste bedrivas målinriktat. Logistikcentrum kommer att utvecklas genom ett 
samarbete med GDL, som är ett företag som erbjuder tjänster inom transport, maskin och logistik. 
Med fokus på att säkerställa goda tågförbindelser och avgångstider stärks möjligheten för tillväxt i 
Katrineholms kommun. Arbetet sker i samverkan med Region Sörmland och Trafikverket samt 
genom deltagande i planeringsnätverk. Under år 2020 förväntas svar från Trafikverket gällande 
framtida satsningar på utbyggnad av stambanan och området vid KLC.

Mark och Exploatering

Under 2020 pågår det ett arbete med att se över möjligheten till att starta upp en ny plan i nära 
anslutning till Lövåsenområdet och förbileden omfattande ca 180 000 kvadratmeter. Det aktuella 
området inriktas mot logistik.

Under 2019 påbörjades en ny plan för kommunens ägda mark inom området KLC-Laggarhult. Ytan 
är beräknad till 180 000 kvadratmeter. Planen kommer att inriktas mot logistik. Arbetet kommer att 
löpa under åren 2020-2022 och tillgodoser framtida etableringsbehov.

Tillsammans med Finja Betong och Tekniska Verken ska under år 2020 detaljplanen för området vid 
Kerstinboda, total yta på 150 000 kvadratmeter med inriktning på Industri och logistik, tas fram och 
färdigställas. Under senare delen av 2020 planeras ny infrastruktur för området.
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Näringsliv

En gott samarbete med näringslivet och ett proaktivt arbete för att hitta nya etableringar är några av 
förutsättningarna för att öka tillväxten och ge möjlighet till fler arbetstillfällen.

Samverkan sker genom kontinuerliga möten i Näringslivsrådet. Genom rådet och i nära samarbete 
med näringslivet drivs samtidigt olika projekt som till exempelvis sport/föreningsturism och 
kompetensförsörjning. Under året kommer också Citysamverkan att göra en nystart.

Företagsbesöken genomförs enligt samverkansprogrammet och vår- och höstbufféerna kommer att 
arrangeras också under år 2020.

Under år 2019 startades destinationsutveckling upp och fortsätter under år 2020 i samverkan med 
destinations-, affärs- och marknadsutvecklingsbolaget STUA samt KFV-marknadsföring.

Nämndens resultatmål 2020

Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid mandatperiodens slut
KS, BMN

Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, STN, KIAB

Växande och breddat näringsliv
KS

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Fler arbetstillfällen
KS

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Förutsättningar
Ökat bostadsbyggande

I översiktsplanen är målet att det fram till 2030 ska byggas 4 000 nya bostäder, varav 1 000 på 
landsbygden. Under perioden 2015-2018 har det skett en nybyggnation av 483 stycken lägenheter i 
form av flerbostadshus och småhus och i varierande upplåtelseformer. Därutöver har det tagits 
fram planer för cirka 750 nya bostäder. Under 2019 pågår det byggnation av ytterligare cirka 200 
nya lägenheter inom stadens centrala områden och ett nytt äldreboende om 96 lägenheter. 
Aktualitetsprövningen av översiktsplanen beräknas vara klar under 2019. 

Under år 2020 planeras för en uppdatering av Bostadsförsörjningsprogrammet. Programmet är ett 
strategiskt dokument som utgår från översiktsplanen och de bostadspolitiska målen (Lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar 2000:1383). Arbetet är resurskrävande och kommer att 
kräva tillfälligt stöd under genomförandet.

Det är fortsatt full fart på bostadsbyggandet och efterfrågan på byggbar mark finns hos både lokala 
entreprenörer och från entreprenörer utanför kommunen. I dagsläget ses ingen nedgång i 
förfrågningar och intresse, men utifrån hur marknaden och konjunkturen förväntas utvecklas 
kommer sannolikt bostadsbyggandet att minska. För att möta befintlig efterfrågan pågår det ett 
planarbete för ytterligare 600 bostäder och det finns behov av att under år 2020 ytterligare öka 
antalet planer. Det pågår samtidigt planläggning för skolor och förskolor. För att Katrineholm 

193



 

6(20)

fortsatt ska vara en attraktiv stad att bo och flytta till är det av stor vikt att samhällsfunktioner finns 
med i den strategiska planeringen.

Attraktiv stadsmiljö och levande landsbygd

Arbetet med att modernisera och bygga om gamla genomfarten till ett attraktivt stråk som knyter 
samman de centrala stadsdelarna börjar närma sig slutfasen och planering för sista etappen är 
påbörjad. Stadsbidrag är sökt och beviljat.

En ny vattendom behöver tas fram för Näsnaren. Sjön tar emot den största delen av tätortens 
dagvatten i tre olika tillflöden och med ett högt exploateringstryck ökar flödena till sjön. Dämmet, 
som kommunen sköter i utloppet, fungerar dåligt, men kommunen har inte rådighet över hela 
utflödet. En ny vattendom skulle möjliggöra för bättre kontroll och rådighet över 
översvämningssituationen.

Ambitionen är att utveckla Stadsparken genom att med nya planteringar integrera parken med det 
nya stråket och genom nya former av belysning skapa en mer attraktiv miljö.

I samband med utbyggnaden av bostadsområdet vid Ragnars gärde i Forssjö planeras att, i samråd 
med exploatören, färdigställa en lekplats under 2020.

Trygga offentliga miljöer

För att skapa trygga miljöer är informationsinsamling, lägesbild och analys av lokala problembilder 
avgörande för att kunna prioritera och sätta in rätt åtgärder. Detta arbete har systematiserats 
genom införandet av metoden EST (Effektiv Samordning för Trygghet). Utifrån den aktuella 
lägesbilden så har följande områden identifierats och prioriterats: narkotikabrottslighet, 
ungdomsbrottslighet och våldsbeteende bland barn, ungdomar och unga vuxna, våld i nära 
relationer, trygghet och säkerhet i centrala Katrineholm och trafikbrottslighet. Orsaksanalyser och 
kartläggningar har genomförts och åtgärder vidtagits både i förebyggande syfte och när händelser 
inträffar. Som ett exempel kan nämnas att åtgärder snabbt sattes in i samband med 
narkotikaproblematik på Järvenskolan. Detta tack vare en upparbetad struktur och samverkan 
mellan de kommunala förvaltningarna, polisen och KFAB. För att säkerställa tryggheten och 
säkerheten gick information ut till vårdnadshavare, elever och media. Situationella åtgärder som 
t.ex. låsta dörrar, förbättrad belysning, cc-tv och beskärning av buskar kombineras med sociala 
åtgärder i form av ökad vuxennärvaro, personalbemannad entré och snabb kontaktväg till polisen, 
m.m. Mer långsikta insatser och åtgärder planeras för att skapa en hållbar trygghet och säkerhet 
över tid. Värt att nämna är t.ex. ANDTS-Coach utbildning och planering av polisinsatser mot 
narkotika. 

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys är färdig och med den som utgångspunkt kommer arbetet 
med att förbättra krisberedskapen att genomföras. Under 2020 kommer kommunens 
krisledningsorganisation att förbättras och övas för att vara dimensionerad att möta kraven på civilt 
försvar och arbete under höjd beredskap. Under 2020 ska kommunen påbörja arbetet med en 
krigsorganisation och krigsplacering, varför även säkerhetsskyddet behöver ses över.

I samarbetet mellan förvaltningar ska under 2020 nya lösningar för belysning och möjligheten till 
smart-city-lösningar ses över.

Trafiksituationer kring kommunens skolor, biltrafikens belastning på miljön, kombinerat med att 
barn och unga i allt högre grad är stillasittande, leder till ett flertal utmaningar för kommunen. För 
att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till ökad gång och cykling till skolan deltar Katrineholms 
kommun i den nationella tävlingen Gå och cykla till skolan som vänder sig till alla F-6 skolor. Genom 
ett lokalt kommunövergripande initiativ är syftet att stötta och inspirera till att Katrineholms skolor 
deltar i tävlingen och att klasser och skolor engagerar sig för att fler elever ska gå eller ta cykeln till 
skolan. Syftet med arbetet är att främja barnens hälsa i form av ökad vardagsmotion, säkerheten i 
form av minskad biltrafik kring skolorna samt hållbart resande och minskad belastning på miljön. Gå 
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och cykla till skolan kommer att utvecklas under 2020 med framtagande av lokalt utbildningspaket 
till deltagande skolor med fokus på säker cykling.

Säker och funktionell infrastruktur

Översiktsplanen och trafikstrategin har under planperioden legat till grund för prioriteringarna av 
olika infrastruktur-investeringar. Satsningar på tillgänglighet och trygghet, för främst oskyddade 
trafikanter, har fått stort utrymme, men även miljö och gestaltningsåtgärder är prioriterade. Större 
investeringsprojekt som planeras är bland annat ombyggnad av Köpmangatan till gångfartsområde,  
ombyggnad av Bievägen till stadsgata när norra stadsdelen byggs ut, ombyggnad av resecentrum 
bussytor samt investeringar i trygghet och miljö med belysning av gator, gång- och cykelvägar och 
parker.

I samband med att nya bostäder byggs ska ökade parkeringsmöjligheter ses över och utvecklas. 
Samtidigt ska digitala parkeringsmodeller, i linje med smart-city-lösningar, undersökas. Det nya 
parkeringshuset, som ska stå färdigt under 2020, kommer att vara en pilot för ett nytt 
parkeringsledningssystem.

Trafikverket har beslutat att genomföra ombyggnaden av det så kallade Scania-korset till en rondell. 
Ett efterlängtat beslut då korsningen är högt trafikerad och trafiken kommer att öka då 
bostadsområdet Luvsjön expanderar. Kostnaden för entreprenaden delas med Trafikverket och 
beräknas vara färdigställt under första halvåret 2020.

Att se över och bygga om farliga passager är ett pågående arbete som kommer fortgå under hela 
mandatperioden. Åtgärder planeras för att säkra gång- och cykelvägs passager, i enlighet med 
hastighetsplanen.

Möjligheten till cykeltrafik inom Julita och Strångsjö kommer att utredas. Under 2020 kommer också 
planering att starta i syfte att se över vilka åtgärder som behövs för att utveckla cykelstråket från 
Djulö backar ner mot St Djulö, samt att utreda om gångfartsgata från Gatstuberg är att föredra, då 
många går och cyklar på den sträckan. Trafikverket har beslutat att bygga om vägen mellan 
Katrineholm och Bie med en cykelväg.

Åtgärder för trafiksäkerhet för cykel- och gångtrafikanterplaneras att utföras i samband med att nya 
Järvenskolan byggs. Större åtgärder planeras till år 2021, då skolan ska stå färdig.

För Katrineholms kommun är kollektivtrafiken avgörande för regionintegrering samt tillgången till 
en större arbetsmarknad och arbetsgivares möjligheter att rekrytera kompetent arbetskraft. Att 
studera på högskole- och universitetsorterna underlättas också av en väl utbyggd kollektivtrafik. För 
att underlätta livs- och arbetsplanering behövs ett robust trafiksystem med tillräcklig turtäthet och 
en kontinuitet i tidsavgångar mellan åren.

För att få en effektiv stadstrafik, både vad avser funktion och kostnader, återstår att tillsammans 
med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet följa upp den översyn som tidigare gjorts gällande 
stadstrafiken. Vid uppföljningen finns det skäl att, med hänsyn till gällande trafikavtal, aktualisera 
kommunplanens mål att under mandatperioden pröva nya alternativa kollektivtrafiklösningar. Det 
är också viktigt att bevaka vad som sker i samband med den statliga planeringsprocessen gällande 
både väg- och järnvägssystem. Framförallt gäller det för de riksvägar och stambanor som omger 
Katrineholm. Katrineholms kommun kommer aktivt att delta i detta planeringsarbete, med syftet att 
säkerställa snabba samt säkra väg- och järnvägsförbindelser med övriga delar av regionen.

I syfte att förbättra kollektivtrafiken i kommunen kan med fördel en Kollektivtrafikplan tas fram, i 
enlighet med Kommunplanen. Målet är att öka andelen resande med kollektiva färdmedel. En 
kollektivtrafikplan skulle kunna visa på åtgärder som kan öka resandet med kollektiva färdmedel 
genom en systematisk genomlysning av det befintliga kollektivtrafiksystemet.
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Idag är tillgång till fiberbaserat bredband av yttersta vikt för medborgare och för företag i 
Katrineholm. Då kommunens målsättning är att alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat 
bredband under 2020 krävs att vi prioriterar fastighetsägarna till flerfamiljsbostäder som har 
möjlighet att få fiber så att de också ansluter sig och därigenom möjliggör för de boende att få 
bredband via fiber. Kommunen kommer därför tillsammans med Tillväxtverket att delta i projektet 
”Utveckla företag på landsbygden” för att stimulera fler företag och fastighetsägare på landsbyggden 
att ansluta sig. Idag har 96,5% av katrineholmarna möjlighet att få fiberbaserat bredband (tätort: 
98% och glesbygd 87%).

Nämndens resultatmål 2020

Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper och upplåtelseformer
KS, BMN, KFAB

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, VSR

Resandet med cykel och till fots ska öka
KS, STN

Resandet med buss och tåg ska öka
KS

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

Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat bredband senast 2020
KS

En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Förutsättningar
Mat och hälsa för goda studieresultat

Den tidigare omnämnda nationella tävlingen Gå och cykla till skolan syftar också till främja barnens 
hälsa i form av ökad vardagsmotion, vilket påverkar hälsan. 

Nämndens resultatmål 2020

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska stärka barns och elevers hälsa och studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB
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Trygg vård & omsorg

Förutsättningar
Trygghet, delaktighet och livskvalitet

Fall och fallskador är ett folkhälsoproblem. Det är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig och 
konsekvenserna är ofta allvarliga. Fallolyckor kostar samhället miljarder kronor varje år, men värst 
är att det kostar i liv och i mänskligt lidande – fysiskt och psykiskt. Många fallolyckor kan förhindras. 
Som ett led i arbetet med att förebygga fallolyckor bland äldre fortsätter det kommunövergripande 
arbetet med fallförebyggande aktiviteter och uppmärksamma fallpreventionsveckan. Syftet är att 
förhindra fallolyckor och uppmärksamma personer i åldern 55 år och uppåt om hur individen själv 
kan minimera risken att falla. Tema är bland annat motion och att fler ska delta aktivt i idrotts- och 
fritidsliv. Fallpreventionsveckan är en del av kommunens folkhälsoarbete med aktiviteter riktade till 
äldre som har insatser från kommun och landsting samt en primärprevention för de som ännu inte 
har några insatser.

Sociala insatser för att minska utsatthet och utanförskap 

ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) är en del i ett bredare 
folkhälso- och brottsförebyggande arbete. Framgångsfaktorer för ett lokalt ANDTS-förebyggande 
arbete är att arbeta långsiktigt, utgå ifrån lokala behov och mobilisera många aktörer, som i 
samverkan och på ett strukturerat och målinriktat sätt, arbetar tillsammans i alla preventionsnivåer. 
Den regionala ANDT-strategin med åtgärdsprogram ligger till grund för det övergripande ANDTS- 
arbetet i kommunen och sker i bred samverkan med flera aktörer. Resultatet från Region Sörmlands 
Liv och Hälsa ung undersökning år 2020 kommer att användas för planering och uppföljning och 
som underlag för ANDTS-arbetet. Under året planeras bland annat kommunövergripande insatser 
kring antilangningskampanjer, rökfri arbetstid, feriearbete ANDTS-ambassadörer, införandet av 
PRODIS/100 % ren hårdträning, (Prevention av dopning i Sverige) samt införandet av ANDT-
coachmetoden, ett utbildnings- och nätverkskoncept som syftar till att öka kunskapsnivån samt ge 
en ökad trygghet i att arbeta med och hantera dessa frågor.

Nämndens resultatmål 2020

Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet
KS, VON, KFAB

Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol eller narkotika
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv

Förutsättningar
Goda möjligheter till en innehållsrik fritid till alla

Utveckling av gångstig på område norr kommer att initieras under 2020 och ökar möjligheten för 
medborgarna att få tillgång till grönområden.

Goda förutsättningar för spontan och organiserad idrott

Genomförande av en aktivitetspark i Forssjö planeras under 2020, därefter har alla kransorter 
någon form av aktivitetspark.

Projektledning kommer att bli aktuellt i samband med uppförandet av en ny arena på Backavallen. 
En resurs på heltid beräknas för uppdraget.
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Nämndens resultatmål 2020

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

Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON

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

Hållbar miljö

Förutsättningar
En av de bästa kommunerna på miljöarbete

Katrineholm har fyra fokusområden i miljöarbetet; minskad klimatpåverkan, rena sjöar och 
vattendrag, biologisk mångfald samt god bebyggd miljö. Det lokala miljöarbetet, med utgångspunkt i 
de globala målen i Agenda 2030, skapar förutsättningar för en hållbar utveckling i kommunen. 
Kommunikation och kunskapsspridning med och till kommuninvånarna är viktiga hörnstenar för att 
nå framgång och kommer därför att vara en prioriterad del av kommande miljöprojekt.

Minskad klimatpåverkan

Energimyndigheten har beviljat bidrag för energi- och klimatrådgivning under perioden 2018-2020. 
Arbetet sker i samarbete med Flens och Vingåkers kommuner, liksom coacher för energi och klimat.

Arbetet med en klimatanpassningsplan kommer att påbörjas under 2020.

Utifrån att det finns stort intresse från externa aktörer att etablera solparker inom Katrineholms 
kommun är en ny plan, för att underlätta framtida utveckling för området kring solparken, under 
framtagande. En översyn av vilka områden som skulle kunna utvecklas till solparker kommer att 
genomföras under 2020.

Informationsmaterial kommer att tas fram gällande placering av solceller i samband med bygglov. 
För att ytterligare erbjuda bra möjligheter för utbyggnad av solceller så planeras att solkartan kan 
publiceras digitalt, men förutsätter en interaktiv karttjänst.

Rent vatten

Öljareprojektet kommer under 2020 att gå in i genomförandefas med lågflödesmuddring och 
näringsåterföring. Projektet beräknas få stort intresse, framförallt nationellt, men även från andra 
håll runt Östersjön med bland annat studiebesök och erfarenhetsutbyte. Arbetet kommer att 
innebära ytterligare samarbeten med externa aktörer.

Dagvattenutredningen, som genomfördes och redovisades under 2019, pekar på några utmaningar. 
För att minska belastningen på Lasstorpsdiket och Näsnaren kan dagvatten från nya 
industriområden i östra Katrineholm behöva ledas om mot Djulösjön, via en eventuell våtmark. En 
sådan omledning kan också bidra till att minska risken för översvämningar i området runt 
Kullbergska sjukhuset. Ett ökat tillflöde av dagvatten till Lasstorpsdiket blir det också genom ny 
bebyggelse på mark som tidigare inte varit bebyggd. För att ta hand om dagvatten från befintlig och 
kommande bebyggelse behöver ytor för dagvattnet anläggas i form av vattenpark, dammar eller 
annan form av våtmark.

Kommunen har tillsammans med Sörmland Vatten AB, Finja Betong och SKF Mekan sökt bidrag för 
att anlägga en våtmark, vid det så kallade Mejeridiket. Syftet är att bygga en klimatresiliens (resiliens 
- förmågan att stå emot och klara av en förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas).  
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för tätorten och i första hand för industriområdet i Kerstinboda, samt förhindra att föroreningar 
från gammal industrimark når sjön Näsnaren. Syftet är också att arbeta i ett gemensamt projekt för 
att skapa ett gott exempel på hur städer tillsammans med de verksamheter som agerar i området 
kan ta ansvar för sin påverkan på omgivningarna och också investera lokalt även i de övriga värden 
som våtmarken för med sig i form av ökad biologisk mångfald, rekreation, förutsättningar för 
naturskola med mera.

Avloppsinventeringsarbetet kommer under året inriktas på kvarvarande avlopp i Floda. Fokus i 
inventeringsarbetet är utsläppen från avlopp med ansluten wc. Under våren medverkar kommunen 
i Miljösamverkan Sveriges projekt om flödesmätning och provtagning vid tillståndspliktiga 
avloppsreningsverk. Syftet är att höja kvalitet och kunskapsnivå och därigenom uppnå en effektivare 
tillsyn.

Hästprojektet kommer under 2020 fortsätta i nästa kommundel, under förutsättning att resurs för 
lokaliseringsinventering kan erhållas eftersom det saknas register över hästhållare. Hästprojektet 
syftar till att med information och tillsyn minska hästhållningens övergödande påverkan på sjöar 
och vattendrag.

God bebyggd miljö och biologisk mångfald

Kommunen har en förhållandevis låg andel skyddad natur. För att säkerställa ett långsiktigt 
bevarande av naturvärden finns ambitionen att under året påbörja arbetet med inrättande av två 
kommunala naturreservat, Gersnäs ekhagar samt omgivningar kring Forssjö.

För att förbättra möjligheterna för skolundervisning har Tornstugan har under tidigare år utrustats 
med en del nytt material och inredning samt naturutställning. Under 2020 är ambitionen att utreda 
förutsättningarna för att starta en naturskola. Naturskolan ska ge ökade möjligheter, för barn i 
förskola till gymnasielever, att upptäcka, uppleva och lära ute i naturen. Öppet hus kommer att 
hållas vår och höst 2020 och lokalen finns att boka i kommunens lokalbokning.

Naturkartan är en viktig del i marknadsföringen av kommunens naturområden och tas fram i 
samverkan med KFV Marknadsföring.

I enlighet med kommunens kemikalieplan och för att minska exponeringen av farliga ämnen 
genomförs löpande informationsinsatser till såväl medborgare som kommunorganisationens 
användare och inköpare.

Nedskräpningen behöver minska. En handlingsplan för detta har tagits fram och arbetet kommer 
att påbörjas under 2020. En särskild utmaning ligger i att minska antalet fimpar som på vissa ställen 
utgör en betydande del av nedskräpningen. Vilka konsekvenser det nyligen införda rökförbudet vid 
entréer kommer att få är osäkert, men regelbundna skräpmätningar kommer att genomföras.

Enligt den nya förordningen om insamling av förpackningsavfall så ska år 2021 60 procent av 
hushållen ha tillgång till fastighetsnära förpackningsinsamling och under våren 2025 ska systemet 
vara fullt utbyggt. Det innebär att dagens system med återvinningsstationer successivt kommer att 
försvinna. Under 2020 kommer därför samråd hållas med det eller de insamlingssystem som avser 
att verka i Katrineholms kommun.

Nämndens resultatmål 2020

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB

Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag
KS, BMN, STN, KVAAB
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Nämndens resultatmål 2020

Nedskräpningen ska minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB

Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd
KS, STN

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Förutsättningar
Tryggad kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett område där det finns och kommer att finnas allt större utmaningar. För 
att medarbetare ska attraheras av Katrineholms kommun som arbetsgivare är en god arbetsmiljö 
en grundläggande förutsättning. En god arbetsmiljö kan definieras som en ”frisk arbetsplats” där 
ledarskapet har stor betydelse. Ledarskapet omfattar att hantera relationer, förhålla sig till ramar, 
leverera resultat och leda verksamheten i en riktning med förväntningar och krav. För att utveckla 
ledarskapet krävs ett sammanhållet stöd samt ett kontinuerligt och långsiktigt arbete med att 
utveckla både nya och erfarna ledare i kommunen. För erfarna ledare finns programmet "Personligt 
ledarskap" som en möjlighet till utveckling. Ambitionen är att under året öka stödet till nya chefer 
med bland annat mentorskap och en förstärkt introduktion. Ett led i att trygga tillgången till framtida 
ledare är att ta till vara på och behålla talanger i kommunorganisationen genom att implementera 
ett trainee-program för framtida ledare. Medarbetarskap, tydliga uppdrag, roller, delaktighet och 
stöd är andra faktorer för en attraktiv arbetsplats där värdegrundsarbetet och medarbetarskap 
behöver stärkas. Att utveckla det strategiska arbetet med kompetensförsörjningsplaner, som en del 
av planeringsarbetet, är också en åtgärd för att trygga kompetensförsörjningen. Med stöd från HR 
fortsätter arbetet med professionell (kompetensbaserad) rekrytering att utvecklas.

Att ge medarbetare möjlighet till karriär inom kommunen, eller genom utbildning på fritiden få 
möjlighet till en fast anställning är ytterligare områden som både ökar kommunens attraktionskraft 
och anställningsbarheten för den enskilde. Under året kommer dessa områden att ses över för att 
kunna implementeras under mandatperioden.

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. För kommunen som helhet kommer det innebära ett 
arbete med att säkerställa att barnkonventionens bestämmelser följs men innan dess att fastställa 
vad det konkret innebär för respektive förvaltning.

Det höga trycket på framställande av nya planer ställer också fortsättningsvis höga krav på orga-
nisationen och arbetet med att säkerställa kompetensförsörjningen är en strategisk viktig uppgift.

Tjänsten som lokalresursplanerare kommer att ses över i samband med pensionsavgång.

Hälsofrämjande arbetsplatser

En befolkning som är frisk och mår bra skapar bättre förutsättningar för välstånd och ökad tillväxt 
genom minskad sjukfrånvaro, ökad sysselsättning, högre produktivitet och minskade behov av vård 
och omsorg.

Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa och olycksfall i den fysiska och den 
psykosociala arbetsmiljön. Att arbeta hälsofrämjande är ett offensivare arbetssätt. Främjandet 
fokuserar på att erbjuda och möjliggöra medan förebyggandet fokuserar på att avvärja och skydda. 
Den salutogena (hälsofrämjande) idén är att varje individ, arbetsplats och organisation redan har 
resurser som kan användas för att bevara och utveckla hälsan. Arbetet utgår från en helhetssyn på 
faktorer som skapar god hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Med kunskap om dessa 
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faktorer och med stöd av olika verktyg med aktiviteter skapas förutsättningar för ett hälsofrämjande 
arbete. Under året ska kunskapen om faktorer som skapar god hälsa öka och processer med 
metoder, verktyg för att utveckla och stärka både det hälsofrämjande och det förebyggande arbetet 
tas fram.

Som en del i kommunens arbete för en hälsofrämjande arbetsplats kommer också under 2020 en 
kommunövergripande hälsovecka, med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter, att anordnas. 
Syftena är att främja en god psykisk, fysisk och social hälsa bland kommunens medarbetare, samt 
att skapa en förvaltningsövergripande gemenskap och sammanhållning samt 
medarbetararrangemang.

Statistik från Öppna jämförelser folkhälsa visar på både positiv och negativ utveckling vad gäller 
levnadsvanor, där förekomsten av fetma ökar bland befolkningen. Under 2019 påbörjades ett 
kommunövergripande arbete kring att främja och peppa till goda hälsosamma mat- och fikavanor, 
detta under devisen ”I Katrineholm ska det vara lätt att göra rätt”. Arbetet har sin utgångspunkt i 
den vetenskapliga metoden ”nudging” som innebär att uppmuntra och påminna människor om att 
göra mer medvetna val och göra det lätt att göra rätt. Ett koncept kring ”må bra fika” är under 
framtagande tillsammans med Lindengymnasiet. Syftet är att främja goda hälsosamma vanor och 
det ska vara lätt att göra ett bra hälsosamt val. Arbetet kommer att fortsätta och utvecklas vidare 
under år 2020.

Som ett led i arbetet med rökfri arbetstid samt nya tobakslagen kommer förvaltningarna att 
fortsätta uppmärksamma och ge information om rökfri arbetstid, samt att erbjuda stöd för de som 
vill sluta röka. En positiv trend nationellt och i kommunen är att daglig rökning minskar. Dock visar 
Katrineholms kommun ett sämre resultat för andelen gravida som röker eller snusar, där andelen 
har ökat samt att Södermanlands län är det län som har den högsta andelen barn som utsätts för 
rök i hemmet. Gällande statistik kring tobaksrökning i hemmet, där barn i 8 månaders ålder finns, 
ligger Katrineholm högst i länet.

Effektiv organisation och digitalisering

För en effektivare organisation finns behov av att öka samordningen av kommunstyrelsens och 
kommunens gemensamma resurser. Inför 2020 kommer bland annat ekonom för 
kommunlednings- och samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunens kommunikatörer att 
samordnas. 

För att förenkla medborgarnas kontakter med kommunen ska en kommungemensam reception 
med Kontaktcenter som utgångspunkt inrättas. Det särskilda uppdraget kommer att innebära att en 
översyn av bland annat resursfördelning, organisering av ny verksamhet samt behov av framtida 
lokaler behöver göras. Uppbyggnaden av den nya organisationen kräver ett bra samarbete med 
förvaltningarna, med fokus på medborgarservice under hela processen. 

Alla kommunens chefer kommer att utbildas inom offentlig rätt med inriktning på juridiken som styr 
en kommun. Det ses som en del i att värna rättssäkerheten i samband med organisationens 
effektivisering, Utbildningen kommer även beröra de förvaltnings- och kommunalrättsliga kraven på 
till exempel handläggning och beslutsfattande som behöver gå hand i hand med 
digitaliseringsarbetet.

Det finns stora möjligheter till framtida effektiviseringar genom att digitalisera ekonomi- och 
personalsystem. Flera åtgärder kommer att genomföras under året som till exempel 
fakturahantering och löneadministration. Det finns samtidigt en ambition att starta upp en förstudie 
för automatisering av ett flertal processer inom ekonomi- och upphandling.

För att öka tillgängligheten och effektiviteten genom digitala arkivleveranser och ett digitalt slutarkiv 
påbörjades under 2019 arbetet med att övergå till e-arkiv. Ett arbete som samordnas och leds av 
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kommunledningsförvaltningen, men som förutsätter ett aktivt deltagande av samtliga förvaltningar. 
Under första halvåret 2020 ska kommunfullmäktige ta ställning till ett fullt medlemskap i 
kommunalförbundet Sydarkivera 2021. Ett fullvärdigt medlemskap innebär att arbetet inför 
övergången till e-arkiv kommer att intensifieras under 2020.

På samhällsbyggnadsförvaltningen finns goda förutsättningar att använda digitalisering som ett 
verktyg för att effektivisera den egna verksamheten, öka tillgängligheten och höja kvaliteten på 
servicen till invånare. Tre sammanhänganden områden behöver då utvecklas och 
kompetensfärstärkas; interaktiv karta, geodatasamverkan samt GIS-kompetens (geografiskt 
informationssystem).

Inom frågor som rör stadens geografiska utformning (allt från exploatering- trafik- byggnation- 
detaljplan) identifieras ett behov av att utveckla kunskap inom GIS för att kunna samla in, bearbeta 
och analysera geografisk information som rör förvaltningens verksamhetsområden. Kompetensen 
GIS-samordnare, som kan delas av flera kommuner, efterfrågas samtidigt som behovet att 
samordna GIS-system med övriga IT-system har identifierats.

För att få full effekt av digitaliseringen och nya e-tjänster behöver kommunens digitala karta 
utvecklas. Inriktningen är interaktiva kartor ska finnas tillgängliga på hemsidan så att företag, 
exploatörer och privatpersoner kan gå in och få tag i relevant geografisk information. Förutom en 
ökad tillgänglighet och effektivare organisation skulle kartan vara till nytta även för kommunens 
andra verksamheter, till exempel för att visa kommande beläggningsarbeten, kommunens kontor, 
förskolor, äldreboenden, skolskjuts med mera. Här skulle också lediga tomter, både för 
företagsetableringar och privatpersoner, snabbt och smidigt kunna visas.

För att tillhandahålla aktuell geografisk data kan kommunen teckna avtal om geodatasamverkan. 
Samverkan som innebär tillgång till geodata från flertalet myndigheter, bland annat Lantmäteriet, 
vilket ökar möjligheten till utveckling av digitala tjänster och service till intressenter med mer och 
aktuell information. Av landets 290 kommuner så har i nuläget 264 kommuner tecknat avtal.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har pekat ut tre fokusområden vad gäller e-tjänster; e-tjänst för 
bygglov, e-tjänst för anmälan till kommunens tomt- och bostadsrättskö samt ansökan om 
grävtillstånd. Gemensamt för dessa e-tjänster är att de förenklar och ”skalar av” icke värdeskapande 
moment i arbetsprocessen. De bidrar till att tid och resurser kan frigöras till kärnuppdraget, 
samtidigt som kvaliteten på ärendehantering och handläggning kan öka och därmed den upplevda 
servicen till invånare.

Med en hög tillväxt inom området mark och exploatering är det av stor vikt att ansvar och roller 
mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Näringslivsenheten fortsätter att utvecklas. Det är högt 
tryck inom mark och exploatering och det finns behov av ytterligare mark- och 
exploateringsresurser för markförvaltning och fastighetsrättsliga regleringar samt löpande 
fältarbete.

Ansvaret för kommunens egenägda mark och fastigheter är idag uppdelat mellan förvaltningar. 
Arbetet fortsätter med att öka effektivitet och strategisk styrning inom området. Struktur, 
organisation och finansiering behöver förtydligas. De tre förvaltningarna har börjat kartlägga 
nuvarande struktur och ordning, ett gemensamt arbete som fortsätter och beräknas vara klart 
under 2020.

Kommunens digitalisering samt lagkrav utifrån exempelvis GDPR och informationssäkerhet från 
MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och NIS-direktivet (Network and Information 
Security, eller på svenska Nätverk- och informationssäkerhet) gör att kommunen behöver se över 
befintlig IT- och informationssäkerhet för att möta de ökade behoven kring säkerhet.

De årliga investeringar som görs kring nätverk och Wifi är fortsatt nödvändiga för att kunna leverera 
funktion och tjänster som den digitala arbetsplatsen kräver.
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Nämndens resultatmål 2020

Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

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

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, VSR

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

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

Avskrivningar ska under mandatperioden inte överstiga tre procent av driftbudgeten
KS
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Volymutveckling
Kommunstyrelsen

Volymmått Utfall 2018 Utfall jan-jun 
2019 Prognos 2019 Prognos 2020

Antal leverantörsfakturor 77 577 37 202 75 000 75 000

Antal lönespecifikationer 70 840 34 797 71 100 71400

Antal fullvärdiga e-tjänster Nytt mått 6 100 215

Antal ärenden hos konsumentvägledningen Nytt mått 155 200 220

Antal företagsbesök enligt näringslivsrådets 
samverkansprogram Nytt mått 59 100 100

Kommentar till volymmått
 Antal fakturor kommer sannolikt att minska som en effekt av att beställarkompetensen har 

ökat, men prognos för 2020 ligger kvar på samma nivå som 2019.

 Lönespecifikationer blir fler som en följd av volymutvecklingen i verksamheterna.

 Målsättningen är att antalet e-tjänster kommer att öka i takt med efterfrågan.
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Driftsbudget
 2020 2019 2018

Förvaltning Totalbudget (tkr) Budget (tkr) Utfall (tkt)

Kommuncentrala -15 214 -11 600 - 16 228

Kommunledningsförvaltningen -116 930 -109 373 - 100 881

Samhällsbyggnadsförvaltningen -65 137 -58 009 -69 746

Kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 -3 000 - 2 727

Summa -200 281 -181 982 - 189 582

Kommentarer till driftsbudget
De största förändringarna mellan åren omfattar ökning av kapitaltjänstkostnader 2019-2020, 
hyresökningar för 2019- 2020 och lönekompensationer.

Inför 2020 kommer följande förändringar att genomföras i syfte att öka styrning samt effektiviteten;

 digitalisering och kommunikation blir två avdelningar och kommunikationschef tillsätts

 ekonomichef tillsätts

 biträdande kommundirektor/personalchef tillsätts

 gemensam verksamhetsekonom för kommunstyrelsens förvaltningar

 två enhetschefer, redovisnings- samt HR-chef tas bort.
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Investeringsbudget
Överg
r. mål

Kateg
ori Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr)

1-7 1-6 2020 2021 2022 2020 2021 2022

7 4
Digitalisering, ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen 500 -100 -100

7 4 Utveckling av personalsystem 300

2-4, 7 4 Utbyggnad av trådlöst nätverk 1 500 1 500 1 500

2-4, 7 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000 1 000 1 000

1-4, 7 1 IT/informationssäkerhet 300

7 4
Arbetsmiljöåtgärder och 
inventarier 450

7 4 Digitalisering 2 000

Summa 
kommunledningsförvaltningen 5 000 3 550 2 500 0 -100 -100

2 4 Gröna Kulle fasadrenovering 1 200

2 4 Arrendebostad, nytt tak 500

2 4 Stadsparken scen belysning 150

6 3 St Djulö bergvärme 1 000

5 4 St Djulö utemiljö 1 200

2,4 4 Mobilt reservkraftverk 1 000 10

7 4
Gröna Kulle slipning av golv samt 
nya mattor i trapporna

130

2 4
Gamla Vattentornet invändig 
trappa

500

2 4

Oförutsedda mindre 
investeringsbehov 
(verksamhetsanpassning/myndig
hetskrav)

150 150 150

1 4 Maistro, Fettavskiljare 500

Summa kommunägda fastigheter 1 280 4 700 650 0 10 0

1 5 Nya informationsplatser/skyltar 0 75 250 0 10 10

1 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi 0 200 500 0 5 5

1 5 Åtgärder för nytt phus norr 2 110 0 0 56 11 -67

1 -2, 4-
7

4
Utveckling och digitalisering av 
kommunens geografiska 
information

300 0 0 100 0 0

2 1 Tillgänglighetsåtgärder 0 250 150 0 5 5

2 4 Övriga investeringar 0 200 200 0 0 0

2 5 Belysning 0 1 000 1 000 10 10 10

2 5 Bievägen, Norra stadsdelen 0 500 4 000 15 15 15

2 5
Cirkulationsplats Rv 
52/Värmbolsvägen

5 000 500 0 50 25 15

2 5
Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsväge
n

0 1 000 0 0 15 0
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Överg
r. mål

Kateg
ori

Benämning Budget (tkr) Driftkostnad (tkr)

2 5 Gator 0 200 500 0 0 0

2 5 Nya Stråket 10 000 500 5 000 120 110 90

2 5 Trafiksäkerhetsåtgärder 0 250 1 000 0 25 25

2 5 Köpmangatan Gångfartsområde 0 3 500 0 0 0 0

2 5 Ny park på Norr (Park 2030) 0 500 5 000 0 0 0

2 5 Sveaparken 0 4 000 0 60 90 0

2 5
Vasavägen mellan Oppundav-
Skogsborgsg

1 000 2 000 0 10 20 0

2 5 Värmbolsvägen - Dalvägen 0 0 2 000 0 0 10

2 5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen 0 250 700 0 20 20

2 5 Resecentrum 0 0 500 0 0 0

2 5 Attraktiva parker 0 500 1 000 0 40 50

2 5 Belysning cykelbana till Forssjö 0 200 3 000 0 0 28

2 5
Cykelbana i Forssjö längs 
riksvägen

0 1 250 0 0 0 0

2 5
Cirkulationsplats 
Vingåkersvägen/Västgötag.

0 0 4 000 0 0 0

6 4
Åtgärder enligt 
dagvattenstrategin

0 500 500 0 0 0

6 5 GC-väg Nävertorpsgatan 1 500 0 0 10 10 0

6 5 Kollektivtrafikåtgärder 375 375 375 8 8 8

6 5 Åtgärder enligt GC-plan 250 1 000 2 250 10 10 10

6 5 Åtgärder vid nya Järvenområdet 750 1 100 0 15 15 15

6 5 Åtgärder enligt grönplan 0 1 000 2 000 0 0 0

5 5 Aktivitetsparker i kransorterna 0 350 0 0 40 0

5 5 Attraktiva gångstråk 0 500 500 0 10 10

5 5 Åtgärder enligt Djulögruppen 0 500 500 0 5 5

5 4 Begravningsplats husdjur 0 400 0 0 0 0

Summa 
samhällsbyggnadsförvaltningen 21 285 22 600 34 925 464 499 264

Summa kommunstyrelsen 27 565 30 850 38 075 464 409 164

1 6 Exploatering 18 000 20 000 20 000 0 0 0

1 6 Exploatering Luvsjön 4 25 000 5 000 0 100 0 0

1 6 Exploatering Finntorp/Lövåsen 20 000 10 000 10 000 0 0 0

1 6 Exploatering Lövåsen omr. 10 000 10 000 5 000 0 0 0

1 6 Exploatering Uppsala 15 000 5 000 5 000 0 0 0

1 6 Exploatering Kerstinboda 10 000 5 000 5 000 0 0 0

1 6 Exploatering KLC-Laggarhult 0 10 000 5 000 0 0 0

1 6 Markreserv 30 000 30 000 0 0 0

Exploateringsram 
kommunstyrelsen 128 000 95 000 50 000 100 0 0

Summa 155 565 125 850 88 075 564 409 164
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Särskilda uppdrag
Uppdrag till kommunstyrelsen att intensifiera det proaktiva arbetet för företagsetableringar 
och utveckling av centrumhandeln. Uppdraget ska återrapporteras inom ramen för kommunens 
delårsrapport och årsredovisning.

Uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder inrätta en 
kommungemensam reception. Syftet är att utveckla Kontaktcenter som en väg in för invånarna 
och att effektivisera kommunens receptionsverksamhet. Uppdraget ska återrapporteras senast i 
september 2020 inför beredningen av övergripande plan med budget 2021-2023.

Uppdrag till kommunstyrelsen att i samråd med berörda nämnder inrätta ett team för 
arbetsförmågeutredningar och -bedömningar. Genom att nyttja befintliga kompetenser i den 
kommunala organisationen ska ett team skapas som på uppdrag ska kunna göra utredningar och 
bedömningar av individers arbetsförmåga. Bedömningarnas syfte är att visa på möjliga vägar till 
egen försörjning. Uppdraget återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och 
årsredovisning.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-20 KS/2019:407 - 000
Nämndadministration

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Axel Stenbeck
Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring gällande Säker digital 
kommunikation (SDK) 2020
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avsiktsförklaring om deltagande och 

finansiering av projekt Säker digital kommunikation (SDK) år 2020. 
2. Kommundirektör Sari Eriksson uppdras att teckna avsiktförklaringen.
3. Budgetering ska göras för anslutningsavgiften om 0,93 kronor/invånare inom 

befintlig ram.

Sammanfattning av ärendet
Inera har inkommit med förslag på avsiktsförklaring gällande finansiering av slutförande 
av projektet Säker digital kommunikation (SDK). SDK är ett arbete som ska ge 
kommuner, regioner och myndigheter grundläggande förutsättningar för säkert utbyte 
av ostrukturerad information mellan varandra.

Syftet med SDK är att de offentligt finansierade verksamheterna i Sverige ska kunna 
ersätta fax och brev med digital kommunikation. Syftet är även att SDK på sikt ska 
fungera för digital kommunikation med invånare tillsammans med andra digitala 
lösningar.

För 2020 blir maxpriset 0,93 kr/invånare/år förutsatt att finansiering av regionernas 
andel av projektet 2020 också säkras. Om de kommuner som lämnar avsiktsförklaring till 
att medfinansiera projektet inte representerar minst 60% av Sveriges befolkning, men 
motsvarar minst 174 kommuner (det vill säga 60% av antalet kommuner) kommer en 
kompletterande förfrågan med justerat pris baserat på faktiskt befolkningsunderlag att 
skickas till dessa kommuner.

Att avge en avsiktsförklaring för 2020 innebär att aktuell organisation bidrar med 
finansiering av gemensamma projektkostnader 2020 för Säker digital kommunikation. 

Ärendets handlingar
 Avsiktsförklaring inklusive bilagor, Inera 2019-12-20

Axel Stenbeck
Utredare
____________________ 

Beslutet skickas till:
Inera
Akt
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Ny avsiktsförklaring gällande Säker digital 
kommunikation (SDK) 2020 
Detta är en avsiktsförklaring från Inera gällande finansiering av slutförande av projektet Säker 
digital kommunikation (SDK). SDK är ett arbete som ska ge kommuner, regioner och 
myndigheter grundläggande förutsättningar för säkert utbyte av ostrukturerad information 
mellan varandra. 

Bakgrund 
SDK är ett samarbete mellan Sveriges kommuner, regioner och myndigheter som har pågått 
sedan 2017. Syftet med SDK är att de offentligt finansierade verksamheterna i Sverige ska 
kunna ersätta fax och brev med digital kommunikation. Syftet är även att SDK på sikt ska 
fungera för digital kommunikation med invånare tillsammans med andra digitala lösningar. För 
exempel på avsedd användning med SDK, se bilaga ”Avsedd användning för Säker digital 
kommunikation (SDK)”. 
Innehållet i SDK är en digital adressbok, specifikationer och standarder för hur säkra 
meddelanden utbyts, samt teknik för informationsutbyte. Användare ansvarar själva för att 
anpassa sina IT-stöd och arbetsprocesser för att kunna använda SDK.  

Anledning till en avsiktsförklaring 
SDK har till och med 2019 finansierats genom att regionerna, SKR/Inera och myndigheterna 
har delat på kostnaderna ett år i taget. Från och med 2020 erbjuds även Sveriges kommuner att 
gå med som finansiärer av återstående projektperiod.  
Den här avsiktsförklaringen tar höjd för att slutföra projektet samt bereda för en kommande 
förvaltning.  

Vilken nytta får man med SDK? 
Med SDK ges anslutna organisationer förutsättningar för att dela känslig ostrukturerad 
information med andra organisationer på ett säkert och effektivt sätt. Man slipper kostnader och 
ledtider för att skicka brev, fax och samtal för att kontrollera att informationen verkligen 
kommit fram och höjer rättssäkerheten för invånaren. Man möjliggör även en helt digital 
process som gör att informationen inte behöver skrivas ut i ena änden och scannas in i den 
andra. SDK är en enhetlig lösning för regioner, kommuner och myndigheterna.  
I konceptet ingår en gemensam adressbok med säkra digitala kontaktuppgifter till andra anslutna 
kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata utförare, vilket gör att man slipper egna 
lokala adresslistor, faxlistor, telefonlistor och liknande som är svåra att hålla aktuella och 
kvalitetssäkrade. Man undviker även personberoenden, eftersom adressuppgifterna är på 
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organisations- och funktionsnivå, och samtal och motringningar för att kontrollera att det är rätt 
sändare/mottagare på andra sidan. 
SDK bygger på CEF eDelivery som är en IT-infrastruktur för meddelandeutväxling även 
utanför Sveriges gränser och som kan kombineras med andra tjänster för kommunikation med 
invånare. En annan möjlighet är att använda infrastrukturen även för meddelanden med 
strukturerat innehåll. 
Dagens manuella hantering tar tid och är osäker. En tidigare undersökning som SKL genomfört 
visade att det finns närmare 300 olika verksamhetsflöden/processer inom t.ex. hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola, där många parter inom det offentliga behöver kommunicera 
med varandra, t.ex. koordinera mötestider, begära in underlag och delge varandra beslut och 
annan information. Analysen visade även att säkerheten brister idag, bl.a. används vanlig 
(osäker) e-post i ca 33% av fallen fast det handlar om känsliga personuppgifter. Att det tar ca 21 
min både hos sändare och mottagare, dvs totalt ca 40 minuter, att hantera fax, brev och telefon. 
Även en analys som gjordes för de 108 kommunerna i 3R (StorSthlm, VästKom och 
Kommunförbundet Skåne) konstaterade baserat på omfattningen av kontakter mellan kommun 
och landsting (numer regioner) att det finns stora möjligheter att effektivisera 
informationsdelningen.  
Följande exempel ger en indikation på volymerna: En kommun av Skövdes storlek, med ca 
56 000 invånare, skickar ca 5 000 fax om året. I Region Blekinge, med ca 160 000 invånare, 
skrev man ut ca 6,4 mil fax vid sitt största sjukhus år 2018. Polisen gjorde 2017 ca 28 000 
Sol14-anmälningar (orosanmälan enligt socialtjänstlagen) till kommunernas socialtjänster via 
fax och brev.1  
SDK underlättar att leva upp till de krav som ställs på informationshanteringen och effektivitet i 
verksamheten. Handläggare ska känna sig trygga med att kunna dela känslig information med 
rätt mottagare, och vi som individer får ökad trygghet genom att personlig eller känslig 
information inte sprids till obehöriga. 

SDK bygger på gemensam nytta som uppstår när aktörerna ansluter till och använder SDK, 
vilket denna avsiktsförklaring avser att möjliggöra. SDK bygger också på att ta fram 
gemensamma tjänster som ingen enskild aktör eller leverantör tillhandahåller.  
Aktörerna själva väljer vilka lokala verktyg de vill använda. Detta kan man göra både i egen 
regi och/eller anlita leverantörer beroende på sina egna förutsättningar. Under 2019-2020 pågår 
pilotverksamhet som kommer att ge viktiga insikter och erfarenheter inför breddinförande från 
2021, då Inera kommer att tillhandahålla dokumentation kring vad verksamheterna behöver 
anpassa, stöd i anslutningsprocess och löpande förvaltning och support. 
SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en behovs- och marknadsanalys inför ett 
kommande nationellt ramavtal för Säker digital kommunikation. Analysen visar, förutom 
behovet av SDK, att det också finns en potentiell marknad med leverantörer av olika typer av 
lösningar kopplat till SDK.  

1Källor: SKLs rapport 2016, Kommunerna i 3Rs rapport 2015, Skövde kommun 2019, Dagens medicin 23/10-18, Polisens förstudie 
om digitalisering av Sol14-anmälningar 2018/2019.  
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SKI har tagit beslut om att upphandling av ramavtal för tjänster för anpassning till SDK initieras 
2020. Det nationella ramavtalet blir en möjliggörare för enkelt insteg i SDK och ett verktyg för 
gemensam kravställning. 

Vad är SDK? 
Konceptet Säker digital kommunikation är en federation med gemensamma standarder och 
kommunikationsinfrastruktur för att både offentliga aktörer och privata utförare ska kunna 
utbyta känslig information via säkra meddelanden. Bilden beskriver SDK-konceptet.  
SDK bygger på eDelivery som är ett byggblock för säker meddelandehantering från EU-
programmet CEF2. I Sverige är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, färdledande 
myndighet för eDelivery. För SDK:s ändamål, dvs. utbyte av känslig ostrukturerad information, 
behöver eDelivery kompletteras och SDK-konceptet verifieras i tekniska och 
verksamhetspiloter. 
 
SDK ska ses som ett komplement till andra etablerade tjänster inom informationsutbyte och 
kommunikationssätt för samverkan mellan organisationer. Exempel på sådana som är mer 
sektorsspecifika är Nationell patientöversikt (NPÖ) inom hälso- och sjukvård och Sammansatt 

bastjänst för ekonomiskt bistånd (SSBTEK) inom arbetsmarknadsområdet.  
 

2 Connecting Europe Facility - https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility  

212

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


SDK är relativt lätt att ansluta till med en låg instegströskel inom ett enskilt 
verksamhetsområde, till exempel omsorg eller hälso- och sjukvård där behoven är stora. Man 
kan sedan utvidga och lägga till meddelandeutbyte med andra organisationer inom fler 
verksamhetsprocesser. eDelivery i sig används även för strukturerat informationsutbyte, vilket 
möjliggör att på sikt utöka SDK till meddelandeöverföring av känsliga uppgifter med 
strukturerat innehåll. 

Projektets leverans 2020  
Under 2018 togs konceptet för Säker digital kommunikation fram. Under 2019 tas gemensam 
infrastruktur fram och konceptet testas med flera pilotaktörer. För en närmare beskrivning av 
resultat från 2018 respektive 2019, se projektets informationssida3. 

Resultat från gemensamt projekt 2020 
Arbetet delas in i två huvudsakliga områden. Att färdigställa infrastruktur och ramverk samt 
slutföra pilotverksamhet, respektive att bereda för förvaltning och breddinföranden 2021. 

• Fortsatt utveckling och piloter 
o Konceptet Säker digital kommunikation är pilottestat i både tekniska- och 

verksamhetspiloter  
o Nödvändig komplettering av infrastruktur och stödtjänster, samt tillitsramverk 

och it-säkerhetskrav är genomförd  
o Stöd till kommuner, regioner och statliga myndigheter för att stimulera 

snabbare och enklare anslutning till tjänsten Säker digital kommunikation 
• Aktiviteter för att förbereda för överlämning till kommande förvaltning 

o Gemensam infrastruktur och stödtjänster (adressbok, testklient, testbädd), 
specifikationer (innehållsspecifikation med mera) är tillgänglig för 
breddinförande i produktionsmiljö  

o Teknisk anslutningsprocess inklusive mallar och stödjande dokumentation  
o Regelverk och krav inom IT- och informationssäkerhet inklusive tillitsramverk 
o Avtal för anslutning och användning av tjänsten Säker digital kommunikation 

 
DIGG bedriver parallellt arbete med att ta fram generell strategi för förvaltning, frågor kring 
avtal och process för tillitsgranskning och efterlevnad för eDelivery-tillämpningar. 

3Länk till SDKs informationssida 
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Förutsättningar för att ansluta till SDK 
Organisationer som ska använda Säker digital kommunikation behöver: 

• Anpassa lokal it-miljö för att ansluta till Säker digital kommunikation. Detta kan göras i 
egen regi och/eller genom att anlita leverantörer. Man behöver ha en accesspunkt, en 
meddelandetjänst och en meddelandeklient som kan skicka/ta emot SDK-meddelanden. 
Man behöver också ha en anslutning till SDKs adressbok.  

• Uppfylla krav som ställs på informationssäkerhet vid hantering av känsliga 
personuppgifter avseende spårbarhet, identifiering och autentisering. T.ex. krav på att 
användare av ska vara starkt autentiserade. 

• Följa anslutningsprocess och genomföra tester för att bli godkänd för anslutning till 
SDK  

• Säkra införande i egen verksamhet 
 
En enkel checklista med exempel på frågeställningar samt ytterligare information finns på 
inera.se.4 Under 2020 ingår i projektets mål att ta fram fördjupad information om vad det 
innebär att ansluta till SDK samt vilket stöd som behövs för breddinförande. 
Kostnaderna för att anpassa och införa SDK kommer att variera beroende på lokala 
förutsättningar och vilken typ av lösning man väljer, t.ex. har piloterna under 2019 valt olika 
angreppssätt (egen regi resp. anlita underleverantör) för sina tekniska tester. De har börjat 
relativt enkelt för att vidareutveckla i fortsatta verksamhetspiloter 2020. Pilotverksamheten är 
tänkt att ge mer erfarenheter kring vilka resurser som krävs.  
SKI har under 2019 genomfört en fördjupad behovs- och marknadsanalys och tagit beslut om att 
gå vidare med ett nationellt ramavtal för tjänster relaterade till SDK. Detta kommer kunna 
nyttjas i upphandling av ovan nämnda IT-anpassningar. 

Erbjudande 
Inera erbjuder Sveriges regioner och kommuner att delta i samarbetsprojektet Säker digital 
kommunikation under 2020. 

4 https://www.inera.se/projekt/saker-digital-kommunikation/ 
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Finansieringsprinciper 

Gemensam finansiering 
För färdigställande av konceptet och genomförande av verksamhetspiloter under det sista 
projektåret 2020, behövs finansiering från regioner, kommuner samt myndigheter. 
Utgångspunkten är att respektive sektor finansierar med en tredjedel vardera. 

Deltagande parts åtagande  
Under 2020 behöver ett antal parter avsätta tid och resurser för fortsatt medverkan i projektets 
styrgrupp, referensgrupper och/eller som piloter. 
De organisationer som ska genomföra tekniska piloter och/eller verksamhetspiloter, behöver 
också göra anpassningar av egen IT-miljö, uppfylla krav på informationssäkerhet och följa 
SDKs anslutningsprocess. Testverksamheten regleras i en pilotöverenskommelse mellan Inera 
och respektive pilotorganisation. 

Kostnad och finansiering 
Gemensamma kostnader för projektet under 2020 beräknas totalt vara 17 Mkr, vilket inkluderar 
gemensam infrastruktur och specifikationer, etablering av produktionsmiljö, genomförande av 
pilotverksamhet samt förberedelser för förvaltning. Kostnaden fördelas med 1/3 vardera mellan 
regioner, kommuner och statliga myndigheter. I kostnaden ingår inte ersättning för 
projektmedverkan i styrgrupp, som pilot eller i referensgrupp eller piloternas kostnader för egen 
anpassning. 
Notera att kalkylen för 2020 är en preliminär bedömning som baseras på de skattningar som kan 
göras innan projektdirektiv och projektplan tagits fram. Siffran kan därför komma att justeras. 
 
Regioners andel säkras genom ordinarie process via Inera med avsiktsförklaring. Kalkylen 
bygger på att de regioner som i avsiktsförklaring tackar ja till Säker digital kommunikation 
sammantaget har ett befolkningsunderlag som motsvarar minst 60% av Sveriges befolkning. 
Med detta som utgångspunkt innebär det att det kalkylerade priset utgör maxpris.  
För 2020 blir maxpriset 0,93 kr/invånare/år förutsatt att finansiering av kommunernas andel av 
projektet 2020 också säkras.  
Kommuners andel säkras genom ordinarie process via Inera med avsiktsförklaring. Kalkylen 
bygger på att de kommuner som i avsiktsförklaring tackar ja till Säker digital kommunikation 
sammantaget har ett befolkningsunderlag som motsvarar minst 60% av Sveriges befolkning. 
Med detta som utgångspunkt innebär det att det kalkylerade priset utgör maxpris.  
För 2020 blir maxpriset 0,93 kr/invånare/år förutsatt att finansiering av regionernas andel av 
projektet 2020 också säkras.  
Om de kommuner som lämnar avsiktsförklaring till att medfinansiera projektet inte 
representerar minst 60% av Sveriges befolkning, men motsvarar minst 174 kommuner (det vill 
säga 60% av antalet kommuner) kommer en kompletterande förfrågan med justerat pris baserat 
på faktiskt befolkningsunderlag att skickas till dessa kommuner.  
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För myndigheters andel har projektets utgångspunkt för finansiering varit att 
direktmedverkande myndigheter finansierar den statliga andelen av projektfasen 2018–2020. 
Följande myndigheter ingår i SDK:s projektstyrgrupp och har även skrivit under en särskild 
avsiktsförklaring om medverkan i projektet och införande av dess resultat: Skatteverket, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Domstolsverket. Därutöver ingår DIGG som 
adjungerad i styrgruppen.  
 
Eventuell ytterligare nationell finansiering kan innebära att den totala kostnaden för respektive 
sektor blir lägre.  
 
Vad innebär det att avge en avsiktsförklaring  
Att avge en avsiktsförklaring för 2020 innebär att aktuell organisation bidrar med finansiering 
av gemensamma projektkostnader 2020 för Säker digital kommunikation. 
De pilotparter 2019 som vill delta i fortsatt pilotverksamhet 2020 kan meddela Inera via denna 
avsiktsförklaring, om de inte redan gjort det direkt till projektet.  
Nya parter som önskar genomföra tekniska pilottester 2020 bör meddela Inera genom denna 
avsiktsförklaring, för att Inera ska kunna göra en bedömning av samlat behov och bekräfta hur 
många organisationer som kan ges stöd inom ramen för given budget.  
Nya parter som önskar delta i referensgrupp 2020 bör också meddela Inera genom denna 
avsiktsförklaring för att Inera ska kunna göra en samlad bedömning utifrån projektets budget.   
 
Beslut om deltagande från respektive sektor ska vara klart 10:e februari 2020. Inera kommer att 
ta ställning till om möjligheter finns att genomföra projektet 2020 baserat på hur stor andel av 
finansieringsbehovet som avsiktsförklaringarna täcker. Ineras beslut om att fortsätta projektet 
kommer inte att tas förrän finansiering är säkrad. 
Slutlig justering av belopp görs när information om vilken andel av befolkningsunderlag resp. 
antal anslutande parter som avgett avsiktsförklaring finns samt projektplan för 2020 tagits fram, 
preliminärt i februari 2020. Deltagande organisation bör dock säkra finansiering enligt estimerat 
maxbelopp som angivits ovan. En anslutande part kan under 2020 också bidra med 
gemensamma projektresurser, då avräknas detta från partens andel av finansieringen.  

Vid frågor, kontakta 
Arvid Thunholm, projektägare 
arvid.thunholm@inera.se 
072-582 79 86 

Avsiktsförklaring 
☐ Vi lämnar härmed en avsiktsförklaring till att vår region/kommun kommer att medfinansiera 
projektet 2020. 
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☐ Vi är inte längre intresserade, region/kommun:

För parter som lämnar avsiktsförklaring:

☐ Vi har påbörjat/genomfört tekniska pilottester 2019 och vill delta i verksamhetspilot 2020.

☐ Vi önskar genomföra tekniska pilottester 2020.

☐ Vi har tidigare inte deltagit i referensgrupp men önskar göra detta 2020.

Anslutande organisation 
Region/kommun:     

Underskrift 

Namnteckning: 

Namnförtydligande: 
Titel:  
Telefonnummer: 
E-post:  
Underskriftsdatum:  

Ifylld och undertecknad avsiktsförklaring scannas och skickas till Ineras kansli via 
e-postadress: kansli@inera.se senast 2020-02-10. 
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Avsedd användning för Säker 
digital kommunikation (SDK) 
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1. Inledning 
Syftet med detta dokument är att beskriva avsedd användning med Säker digital kommunikation 
(SDK): vad kan SDK användas till för slags informationsutbyte samt vem får använda och vilka 
krav ställs på användningen. 

1.1 Bakgrund 
Hanteringen av integritetskänslig information tar mycket tid idag. Medarbetare är osäkra kring 
hanteringen, systemen är svåra att använda, och det finns stora manuella inslag. Det är inte en 
fråga som en part kan lösa och det är inte heller endast en lösning som behövs. Utan vi behöver 
ett gemensamt sätt för hur vi utbyter känslig information i offentlig sektor och som kan 
användas av alla aktörer i offentlig sektor och privata utförare. Främst är detta en 
informationssäkerhetsfråga, men det skapar även möjligheter att effektivisera hantering av 
ärenden. 

1.2 Syfte med SDK 
Syftet är att skapa en säker, tillförlitlig och gemensam kanal för kommunikation som uppfyller 
lagkrav i hantering av ärenden för alla inblandade parter. Det behövs ett generellt sätt att knyta 
ihop olika system som idag används av offentlig sektor. 

2. Mål med SDK 
Målet är att det i Sverige ska finnas en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation 
mellan offentliga aktörer och privata utförare av offentligfinansierad verksamhet. Det ska vara 
enkelt att använda sig av SDK och att ansluta sig till federation. Ingen utom avsändare, 
mottagare och den det berör ska kunna ta del av informationen. Avsändaren, mottagaren och 
den det berör är kända (identifierade) för varandra genom tillitsramverk. Informationsdelningen 
säkras enligt, för informationen gällande, lagar och regelverk och informationen är spårbar. 

3. Vilket slags informationsutbyte stödjer SDK? 

3.1 Bakgrund kring informationsutbyte 
Problemet som SDK avser att lösa är den i dag ostrukturerade informationen (fritext/dokument, 
etcetera) som hanteras i myndighetsutövningsärenden mellan olika aktörer. Dagens 
strukturerade informationsutbyte ingår inte i SDK eller dess tänkta lösning. Informationen i 
SDK går mellan organisationer, är domänöverskridande (till exempel hälso- och sjukvård, 
socialtjänst, skola), och är känslig (personuppgifter, uppgifter som kan omfattas av sekretess). 
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3.2 Informationsklassificering 
SDK är avsett att användas för informationsutbyte/meddelandeöverföring av information upp 
till en klassificering såsom känsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 
sekretess. Detta innebär en konsekvensbedömning såsom betydande konsekvens vad gäller 
informationssäkerhetsaspekterna konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet, enligt 
MSB:s modell: 

• Konfidentialiteten är bedömd till: Behov av att överföra känsliga 
personuppgifter/sekretessuppgifter  

• Riktighet är bedömd till: Uppgifterna ligger ofta till grund för olika beslut och åtgärder.  
• Tillgänglighet är bedömd till: Behov av att kunna använda lösningen i sin dagliga 

verksamhet.  
Nivån baseras på att SDK ska stödja tillräcklig säkerhet i ett omfattande informationsutbyte. 
SDK ska inte användas för informationsutbyte där informationen är av högre känslighetsgrad. 
Användarorganisationer som ansluter till SDK ansvarar för att genomföra en 
konsekvensbedömning av meddelandeinnehållet som sänds/tas emot och huruvida SDK kan 
användas för meddelandeöverföringen. 
SDK:s tillitsramverk anger även krav på kontroll av en användares elektroniska identiteter, där 
verifiering av identitet ska göras genom fullgod svensk identitetshandling och identifiering ska 
göras genom stark autentisering. Med stark autentisering menas att krav uppfylls enligt 
tillitsramverk för svensk e-legitimation eller krav enligt tillitsnivå 3, vilket motsvarar eIDAS 
nivå Väsentlig. 

3.3 Användningsfall och målgrupp 
SDK riktar sig till primär- och sekundärkommuner, statliga myndigheter, samt de privata 
aktörer som har ett offentligt uppdrag. De som kan använda SDK är de som anslutit sig genom 
att teckna avtal gällande tillitsfederation och informationssäkerhet samt uppfyller de tekniska 
förutsättningarna. Samma förutsättningar gäller oavsett utförare (offentlig respektive privat 
utförare av offentligfinansierad verksamhet) och alla ingår i samma federation och ett fastställt 
tillitsramverk. 
SDK är tänkt att användas för: 

• Sektorövergripande kommunikation av känslig information vid myndighetsutövning 
mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter. 

• Sektorövergripande kommunikation av känslig information vid myndighetsutövning 
som utförs av privata utförare av skattefinansierad verksamhet. 

• ”Inomsektoriell” kommunikation av känslig information kommun till kommun, region 
till region, statlig myndighet till statlig myndighet samt mellan verksamheter inom 
dessa med sekretessgränser mellan sig. 

• För kommunikation till privatpersoner av känslig information vid myndighetsutövning 
finns befintlig lösning Mina meddelanden att använda/förhålla sig till. 

• Ska andra aktörer, till exempel försäkringsbolag, kunna ansluta till SDK så behöver 
detta beredas och beslutas av styrgruppen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-17 KS/2019:413 - 329
Nämndadministration

Lix: 60
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Handlingsplan för arbetet med 
friluftlivsmålen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända 
det till Länsstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Södermanland har tagit fram ett förslag till handlingsplan för arbetet 
med friluftslivsmålen. Handlingsplanen är ett första steg för förverkliga 
friluftslivspolitiken i Södermanland. 

Ärendet har beretts i samarbete med representanter från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, service- och teknikförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen. 

Kommunen ser mycket positivt på att utveckla samverkan mellan kommun och 
Länsstyrelse i dessa frågor. Friluftsområdet är ett stort arbetsområde för 
besöksnäringen och inom turismuppdraget i Katrineholms kommun.

Handlingsplanen är indelad i fyra fokusområden:
 Samverkan, samordning och kunskap, 
 Friluftsliv för alla – tillgång och tillgänglighet
 Naturturism och friluftsliv 
 Friluftsliv i skyddad natur

Inom varje fokusområde har Länsstyrelsen har tagit fram en nulägesanalys med 
tillhörande förslag på åtgärder. 

Inom området Samverkan, samordning och kunskap önskar kommunen ett förtydligande 
kring vilket stöd och vilka resurser Länsstyrelsen kan ge kommunen. Kommunen belyser 
behov av stöd särskilt till mindre kommuner i länet. 

Kommunen föreslår att punkt åtta, sammanställa finansieringsformer för friluftsliv, är en 
åtgärd som bör prioriteras och även inkludera finansieringsformer för naturvård och 
biologiskt mångfald. 

Kommunen efterfrågar även regionala riktlinjer för att hantera motsättningar inom 
friluftslivet där olika intressen konkurrerar med varandra. Information om regler kring 
allemansrätt och tex framförande av motordrivna fordon på vandringsleder borde 
kunna tas fram av Länsstyrelsen för spridning i samtliga kommuners 
informationskanaler.
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Tjänsteskrivelse 2 (2)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-17 KS/2019:413 - 329
Nämndadministration

Naturkartan är en tjänst kommunen anser att Länsstyrelsen borde samordna för 
samtliga kommuner i länet istället för att alla kommuner har en egen licens. Detta för att 
öka tillgängligheten till alla våra friluftsområden i länet och reducera licenskostnaderna 
för de enskilda kommunerna.

Ärendets handlingar
 Remiss – Handlingsplan för arbetet med friluftslivsmålen

Emma Fälth
Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Akten
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”Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors 
möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en 
grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, 
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.”  

Regeringens skrivelse 2012/13:51 

 
 

Friluftsliv i Sörmland 
Handlingsplan för arbetet med 
friluftslivsmålen på Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 
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1.Inledning 
 
Samtliga länsstyrelser har i uppdrag av regeringen att samordna och leda det regionala arbetet med att 
förverkliga regeringens friluftslivspolitik. I Södermanlands län har arbete med uppdraget pågått mer 
intensivt sedan 2016 och vi har bildat ett friluftslivsnätverk i länet. För att konkretisera och strukturera 
arbetet har vi valt att ta fram en handlingsplan för arbetet framåt.  
 
Ur regleringsbrevet till Länsstyrelsen 2019: 

Länsstyrelserna ska samordna och leda det regionala arbetet med friluftslivspolitiken. 
Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna ha en god samverkan mellan sig, 
Skogsstyrelsen, kommuner och andra berörda aktörer. Länsstyrelserna ska redovisa 
vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att stärka arbetet med tätortsnära natur samt 
vilka insatser som genomförts för att friluftslivsmålen ska få ett ökat genomslag inom 
bl.a. samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete samt naturvårdsarbete. 

Friluftslivspolitiken och friluftslivsmålen har nära anknytning till flera andra nationella mål. 
Länsstyrelsens friluftslivsarbete ska stödja särskilt Agenda-2030-målen, miljökvalitetsmålen och 
folkhälsomålen. Hållbarhet ska genomsyra arbetet. 

Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att ta fram och genomföra åtgärder som utvecklar friluftslivet och 
kunskapen om friluftslivet i länet. Åtgärderna ska bidra till att nå alla de tio friluftslivsmålen. 

Genom åtgärderna vill vi nå de övergripande, långsiktiga effekterna av att arbeta mot friluftslivsmålen: 

1. Förbättrad hälsa för människor i länet 
2. Ökad kunskap om natur och miljö hos människor i länet 
3. Utveckling av företagande i form av t.ex. naturturism i länet 

Handlingsplanen ska användas på Länsstyrelsen i Södermanlands län för planering av insatser från 
Länsstyrelsen för att förverkliga regeringens friluftslivspolitik och de tio friluftslivsmålen utifrån 
länets förutsättningar. Den ska vara ett prioriteringsunderlag för verksamhetsplaneringen och berör 
alla verksamhetsavdelningar. 

Förutsättningar och avgränsningar 
Handlingsplanen omfattar Länsstyrelsens arbete med friluftslivsmålen. Handlingsplanen siktar fem år 
framåt i tiden, från 2020 till 2024. Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med en del åtgärder från 2016. 
Förverkligandet av planen är beroende av tilldelade, sökta och beviljade medel. Prioriteringar av 
åtgärder kommer att göras inför varje års verksamhetsplanering på Länsstyrelsen. 

Alla aktörer inom friluftsliv i länet är viktiga för att kunna genomföra friluftslivspolitiken. 
Handlingsplanen utgår från Länsstyrelsens roll och möjligheter och vi bjuder in andra aktörer att 
samverka kring och bidra till flera av åtgärdsförslagen när de konkretiseras i kommande planering. 
Ambitionen är att handlingsplanen ska inspirera och vara en grund för fortsatt arbete.  

Handlingsplanen utgår från behov, utmaningar och möjligheter för friluftslivet som identifierats i länet 
och de uppdrag som Länsstyrelsen har. Arbetet med att ta fram planen har gjorts i samverkan inom 
myndigheten och i dialog med externa aktörer i länet. Friluftslivet och samhället utvecklas 
kontinuerligt och de framtagna åtgärderna bör därför revideras och regelbundet.  
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Uppföljning 
Naturvårdsenheten har ansvar för att planera in och följa upp åtgärder från handlingsplanen i 
Länsstyrelsens årliga verksamhetsplan och att revidera handlingsplanen. Uppföljning av arbetet sker 
dessutom genom årlig rapportering av arbetet med friluftslivsmålen till Naturvårdsverket.  
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2. Bakgrund 

Friluftslivspolitik 

År 2013 fattade riksdagen beslut om tio mål för friluftslivet enligt förslag från regeringen. Friluftsliv 
är en angelägen fråga för regeringen och ett prioriterat politikområde enligt regeringens skrivelse 
2012/13:51.  

Målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska 
ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad 
kunskap om natur och miljö. Regeringens skrivelse 2012/13:51 Mål för 
friluftslivspolitiken. 

Regeringen beskriver att friluftslivet är brett och spänner över flera politikområden och att 
naturvårdspolitik, regional tillväxtpolitik, jordbrukspolitik, skogspolitik, politik för landsbygdens 
utveckling, folkhälsopolitik och utbildnings- och forskningspolitik är några exempel. Friluftslivets 
folkhälsoaspekter och såväl den förebyggande som den rehabiliterande hälsovården, liksom kulturlivet 
och samhällsplaneringen, är centrala. För att värna de tätortsnära grönområdena har den kommunala 
planeringen en nyckelroll. 
 
Friluftsliv kan utövas på egen hand eller i organiserad form. Grundläggande är att mångfalden ger 
utrymme för ett personligt val. Centralt för friluftslivspolitiken är tillgången till natur, allemansrätten 
och aktiva friluftslivsföreningar. 
 

En rik tillgång på natur samt allemansrätten, individens intresse och ideella 
organisationers engagemang är grunden för människors möjligheter att bedriva 
friluftsliv. Regeringens skrivelse 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken. 

Vad är friluftsliv? 

Regeringen har definierat friluftsliv brett vilket innebär att allt från vistelse i tätortsnära natur till 
längre aktiviteter inkluderas. I regeringens skrivelse definieras friluftsliv som: 

Vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling. Förordningen (2010:2008) om statsbidrag till 
friluftsorganisationer. 

Friluftsliv kan beskrivas som mötet mellan människa och natur. I mötet uppstår en upplevelse som 
skapar värde på olika sätt, för olika människor. Friluftslivsaktiviteter kan vara allt från promenader i 
närmaste skogsdunge till kajakpaddling i ytterskärgården. Andra aktiviteter är till exempel vandring, 
cykling, stigcykling, ridning, fågelskådning, bad, klättring, paddling och skidåkning. Men friluftsliv 
kan också vara att bara sitta på en sten ute i naturen och njuta. Det kan alltså vara både fysiska och mer 
utmanande aktiviteter och stillsammare avkoppling. 

Friluftsliv omfattar även rekreation och naturturism. Friluftslivet förändras ständigt och det går inte att 
dra någon tydlig gräns. Gemensamt är naturen som en arena för friluftsliv och att allemansrätten är en 
grund för friluftsliv. Vissa former av friluftsliv går utöver allemansrätten, till exempel fiske, jakt och 
skoterkörning.  
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Definitionen för friluftsliv är inkluderande. Både utifrån vilka aktiviteter som ingår i friluftsliv men 
även utifrån perspektivet att tävling inte är det viktiga. En del friluftslivsaktiviteter har dock utvecklats 
så att det finns inslag av tävling. 

Tio mål för friluftslivet 

Det finns tio friluftslivsmål framtagna inom friluftslivspolitiken. Målen täcker friluftslivets bredd och 
har preciseringar. Preciseringar och beskrivningar finns i regeringens skrivelse 2012/13:51 (se Bilaga 
1: friluftslivsmålen med preciseringar)  
 

1. Tillgänglig natur för alla 
2. Starkt engagemang och samverkan 
3. Allemansrätten 
4. Tillgång till natur för friluftsliv 
5. Attraktiv tätortsnära natur 
6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
8. Ett rikt friluftsliv i skolan 
9. Friluftsliv för god folkhälsa 
10. God kunskap om friluftslivet 

 
Ansvaret för att genomföra och följa upp friluftslivspolitiken delas mellan flera myndigheter. 
Naturvårdsverket har ansvaret att samordna det nationella friluftslivsarbetet mellan olika myndigheter. 
Detta sker bland annat via Myndighetsnätverket för friluftsliv. Naturvårdsverket har även till uppgift 
att samordna länsstyrelsernas friluftslivssamordnarnätverk.  

På regional nivå ansvarar länsstyrelserna i respektive län för att samordna arbetet med att förverkliga 
friluftslivpolitiken med friluftslivsmålen.  

År 2015 genomförde Naturvårdsverket tillsammans med övriga berörda myndigheter en uppföljning 
av friluftslivspolitikens mål. ”Friluftsliv för alla – uppföljning av de tio målen för 
friluftslivspolitiken.” (Naturvårdsverket, 2015.). Under hösten 2019 kommer Naturvårdsverket 
tillsammans med övriga myndigheter som berörs av friluftslivspolitiken att utvärdera friluftslivsmålen 
igen. 

Natur- och kulturlandskapet  

I friluftslivspolitiken lyfter regeringen att tillgång till natur är en förutsättning för att människor ska 
kunna bedriva olika typer av friluftsliv. I Sörmland är många naturmiljöer präglade av mänsklig verk-
samhet och är en del av en kulturmiljö.  

Natur för friluftsliv är både nära och långt borta, både påverkad och opåverkad av människan. Staden 
med dess parker och grönstråk, skogen, odlingslandskapet, ängs- och hagmarker, 
fornlämningsområden och andra kulturmiljöer är viktiga arenor för friluftsliv. Natur innefattar även 
vattnet, dvs skärgården, havet, sjöarna och vattendragen.  

Friluftslivet är naturvårdens sociala dimension och är därmed en viktig grund för prioritering av 
naturvårdsinsatser och hänsynstaganden i mark- och vattenanvändning.  

Det finns ingen vedertagen definition av vad som menas med tätortsnära eller bostadsnära natur. Man 
brukar tala om natur som finns inom eller på nära avstånd från en tätort. För att natur ska vara särskilt 
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intressant för friluftsliv brukar man ofta ange att den ska ligga i eller inom 1–2 kilometer från tätorten. 
Forskning visar att 300 meter är en gräns för hur långt man är beredd att gå till ett grönområde för att 
göra det ofta. Det är särskilt viktigt att naturen är nära för grupper som barn, äldre eller personer med 
funktionsnedsättning som har svårare att ta sig ut eller förflytta sig långa sträckor.  

Värdet av friluftsliv  

Friluftsliv har stor betydelse för människors hälsa genom naturkontakt och möjligheter till fysisk 
aktivitet. Friluftsliv bidrar till människors kunskap om natur och miljö och har potential att bidra till 
utveckling i länet genom arbetstillfällen t.ex. inom naturturism och konsultverksamhet. Friluftsliv 
skapar värde på olika sätt, för olika människor. Friluftslivet är värdefullt för Sverige, både för den 
enskilda människan och för samhället i stort.  
 
Friluftsliv bidrar till att förbättra människors fysiska och psykiska hälsa, vilket indirekt leder till stora 
samhällsekonomiska besparingar. Naturkontakt har flera positiva effekter på hälsan: 

• Reducerar stress 
• Stärker den kognitiva förmågan 
• Förbättrar den psykiska hälsan 
• Underlättar social interaktion 
• Främjar fysisk aktivitet  

  
I dagens samhälle spelar friluftslivet en avgörande roll i att skapa förståelse för naturen och allt 
levande. Människors kontakt med naturen har minskat de senaste hundra åren. Färre arbetar i naturen 
och det pågår en urbanisering, det vill säga människor bor alltmer i tätorter. Friluftsliv är en del i att 
bidra till en miljömedvetenhet och hållbar utveckling. 

Friluftsliv kan bidra till regional utveckling på olika sätt. Turismen till Sverige ökar och en 
huvudanledning att besöka Sverige är naturen och en hållbar livsstil. På senare tid har semester hemma 
eller i Sverige blivit mer populärt bland svenskar. Det finns möjligheter att driva företagande inom 
naturturism för att möta denna utveckling. 

Allemansrätten 

Allemansrätten har avgörande betydelse för ett fritt friluftsliv och för naturturism. Allemansrätten är 
en unik, grundlagsförankrad och på sedvanerätt grundad tillgång för var och en till naturen. Den 
innebär att vi får vistas på mark som någon annan äger.  
 

”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten” 
2kap 15§ regeringsformen 

Allemansrätten gäller för alla och har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, inte bara 
för den enskilde utan också för organisationer och turistnäring. I grunden gäller dock allemansrätten 
för enskilda individer.  

Med allemansrätten följer krav på hänsyn och varsamhet – mot natur, mot markägare och mot andra 
människor i naturen. Skyldigheterna kan enkelt sammanfattas med huvudregeln ”inte störa – inte 
förstöra”. 

Allemansrätten omges av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet, till exempel vad gäller 
stängsel, strandskydd och förbud mot nedskräpning enligt miljöbalken eller hemfridsbrott, 
egenmäktigt förfarande, skadegörelse och tagande av olovlig väg enligt brottsbalken.  
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Det är inte alltid möjligt att ge exakta besked om vad som är tillåtet att göra i naturen eftersom varje 
situation är unik. Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar genom att visa omdöme.  

Vissa aktiviteter som ingår i allemansrätten, kan på känsliga marker eller i stor omfattning leda till 
störningar eller skador, även om samma aktivitet kan fungera bra på annan plats. För att allemansrätten 
ska fungera är det viktigt att friluftslivet sker utan att störa eller förstöra för markägarens verksamhet. 
Dialog kan vara bra för att förhindra att problem uppstår, så att olika grupper förstår varandras 
situation. 

Friluftslivsmålen och andra mål 
Friluftslivsmålen anknyter till många av Agenda 2030-målen och är en viktig faktor för en hållbar 
utveckling. Friluftslivsmålen har framförallt kopplingar till mål 3 god hälsa och välbefinnande, mål 11 
hållbara städer och samhällen, mål 14 hav och marina resurser samt mål 15 ekosystem och biologisk 
mångfald. 

Arbete med friluftslivsmålen bidrar till att nå preciseringar om friluftsliv i miljökvalitetsmålen. 
Friluftsliv ingår i preciseringarna till sju miljömål som berör Södermanlands län: levande sjöar och 
vattendrag, hav i balans samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt 
odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv och god bebyggd miljö. 

Våren 2018 beslutade regeringen om nya folkhälsomål, där bland annat behovet av tillgång till 
grönområden i tätorter och i skolmiljöer lyfts. Fokus ligger på en jämlik hälsa och att minska 
hälsoklyftorna i samhället. Naturkontakt har enligt forskningen flera positiva effekter för människan. 
Utifrån ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att dels hela befolkningen ska få bättre förutsättningar till 
friluftsliv, men speciellt de grupper som behöver det mest. 
 

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 
Nationellt mål för folkhälsopolitiken. En utvecklad folkhälsopolitik, Prop 
2017/18:249 
 

 

Länsstyrelsens olika uppdrag och friluftslivsmålen 

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till 
regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt 
arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa 
utvecklingen och informera regeringen om länets behov.  

Friluftslivsfrågorna och friluftsmålen kommer in i arbetet på Länsstyrelsen på flera sätt och vi arbetar 
redan idag för att nå friluftsmålen. Tabellen nedan visar några av de viktigaste kopplingarna per 
avdelning.  

 

Avdelning Koppling 
Natur och miljö skötsel av skyddade naturområden: friluftsanordningar, information, naturvägledning 
 bildande av skyddade naturområden: syfte friluftsliv, friluftslivsvärden, 

friluftsanordningar, skötselplan 
 naturumverksamhet 
 allemansrätten: vägledning 
 LONA-bidrag för friluftsliv 
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 åtgärdsprogram för miljömålen och uppföljning: preciseringar friluftsliv 
 riksintressen friluftsliv 
Samhällsbyggnad handlingsplan för grön infrastruktur 
 vägledning om och granskning av kommunala planer enligt plan- och bygglagen (PBL), 

riksintressen, friluftslivsmål, tätortsnära grönområden 
 bidragsmedel för integration: TIA 
 arbete med folkhälsomålen: samverkan regionalt 
 bevarande av kulturmiljöer 
 havsplanering: påverkan på friluftsliv 
Landsbygd bidrag för turism/rekreation, fritid, natur-och kulturmiljöer och besöksnäringsutveckling 

(naturturism) 
 fisketurism och fiske som rekreation 
 viltvård 
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3. Friluftslivets styrkor och utmaningar i 
Södermanlands län 

Södermanlands län har många attraktiva natur- och kulturmiljöer för friluftsliv. Många människor 
utövar friluftsliv och tycker att det är viktigt, men det finns också stora skillnader mellan olika grupper 
i samhället. Naturvårdsverket har genomfört en nationell enkät om friluftslivsvanor under 2018 med 
möjlighet att bryta ner statistiken på länsnivå. 

Styrkor i Sörmland 

Natur- och kulturmiljöerna i Sörmland är varierande och ger stora möjligheter till friluftsliv på 
allemansrättslig grund. Det finns skogar för bär- och svampplockning, ekhagar som bjuder in till 
strövande och picknick, stora sjöar och havskust för bad och båtliv och åtminstone de flesta vintrar 
möjligheter till skidåkning och skridskoturer. I eller i närheten av många tätorter finns motsvarande 
miljöer beroende på geografiskt läge. Det finns relativt gott om allemansrättsligt tillgänglig mark 
eftersom länet har gott om skogar, oexploaterad kust, sjöar, andra vattendrag och inte är särskilt 
tättbefolkat. 

Det finns tillgång till mycket bra infrastruktur för friluftsliv i länet. Sörmlandsleden är en väletablerad, 
100 mil lång låglandsled som vindlar genom hela länet. För cykling på väg finns Näckrosleden och för 
ridning finns förutom kortare stigar en led i västra delen av länet. I flera naturreservat och 
friluftslivsområden finns andra vandringsleder, motionsspår, skidspår, rastskydd, eldningsplatser och 
på några ställen mountainbikespår och alpina anläggningar. I några sjösystem finns beskrivna 
kanotleder och skärgården har flera farleder för fritidsbåtar. 

I länet finns i dagsläget 166 naturreservat. Det finns också större grönområden i anslutning till 
tätorterna. Naturum Stendörren, Årbystugan i Eskilstuna, turistbyråerna i kommunernas huvudorter 
och andra informationspunkter är tillgångar för att sprida information om friluftsliv. 

Föreningslivet inom friluftsliv är brett och många föreningar bidrar till att människor kommer ut i 
naturen och får kunskap och sällskap. Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet, Svenska 
turistföreningen, Scouterna, 4H med flera organisationer inom Svenskt friluftsliv har verksamhet i 
länet.  

Naturturismen är under utveckling i länet och flera projekt drivs av Region Sörmland och kommuner 
för att främja naturturismen i länet. I Region Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013–
2023 omfattar två (av fyra) teman friluftsliv, nämligen ”Friluftsliv och rekreation” och ”Jakt och vilt”. 

Utmaningar i Sörmland 

Det sker en inflyttning till länet som helhet och från landsbygden till tätorterna på samma sätt som i 
andra delar av landet. Det ger ett exploateringstryck när nya bostäder och verksamheter ska få 
utrymme i tätorterna. För friluftslivet kan det innebära mindre tillgång till natur för vardagsnära 
aktiviteter och ökad konkurrens om utrymmet i befintliga naturområden. 

Länet har generellt ett sämre hälsoläge än de flesta andra län. Det innebär att arbetet för en jämlik 
hälsa är en större utmaning. 

Småskalig naturturism är under utveckling i länet. Det finns sannolikt en stor potential, och det är en 
utmaning att skapa hållbar naturturism. Det finns flera nationella exempel där en form av hyperturism 
utvecklats som leder till alltför många turister på samma plats och med konflikter som följd. 
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Viktiga starka varumärken inom friluftsliv som till exempel nationalpark eller världsarv med natur- 
eller kulturmiljöprägel saknas i Sörmland. Det finns inte heller några kulturreservat. 

Styrkor och utmaningar i friluftslivsvanor 

Naturvårdsverkets nationella enkät om friluftslivsvanor från 2018 visar att många människor utövar 
friluftsliv i vid bemärkelse. I stort sett alla svenskar utövar friluftsliv – främst under helger och längre 
ledigheter. Det ”enkla” friluftslivet förekommer mest: promenera, vistas i skog och mark, cykla, 
trädgårdsarbete samt bada och sola. De enskilt mest besökta naturmiljöerna är i bebyggda områden, 
skogar, sjöar och vattendrag samt parker – dagens friluftsliv är i allt högre grad urbant.  

Undersökningen visar också att människor i stor utsträckning väljer bostad efter möjligheten till 
friluftsliv. Det är fler som menar att friluftsliv har påverkat valet av bostadsort 2018 (53%) jämfört 
med 2007 (39%). 

Några nationella trender innebär också utmaningar. För Sörmlands del är trenderna ungefär desamma.   

• Undersökningen visar en trend att friluftslivsutövandet minskar något på helger och längre 
ledigheter. 

• De hinder för att utöva friluftslivsaktiviteter oftare som människor anger är brist på tid, 
brist på sällskap och dålig kunskap om platser för friluftsliv. 

• Medlemskapet i friluftslivsorganisationer minskar överlag vilket kan få negativ påverkan 
på människors möjlighet att få kunskap om och sällskap i friluftslivet. Andelen som 
uppger att de är medlemmar i någon friluftslivsorganisation har minskat från knappt 15 % 
(2007) till 11,5 procent (2018).  

• Av de som deltagit undersökningen upplever ungefär 60% nedskräpning som ett problem.  
 

Undersökningen visar också några skillnader mellan olika grupper: 

• Kvinnor är ute i naturen oftare än män – men känner sig mer otrygga, upplever att de 
saknar friluftslivskunskap, saknar transportmöjligheter samt tillgång till lämpliga platser i 
högre grad än män. 

• En uppväxt i Europa innebär att man är ute i naturen oftare och lägger större betydelse vid 
allemansrätten jämfört med de som själva (eller vars föräldrar) växt upp utanför Europa. 

• Yngre barn är oftare i naturen än äldre barn – samtidigt som barn (0–15 år) är i naturen 
mer under längre ledigheter än på vardagar. 

Motsättningar mellan olika aktiviteter och 
intressen 

Eftersom friluftslivet är brett och omfattar många olika aktiviteter kan konflikter uppstå mellan olika 
former av friluftsliv. Det finns flera aktiviteter som kan vara svåra att kombinera med andra och därför 
behöver kanaliseras, till exempel genom skilda leder eller områden för olika aktiviteter. Ett par 
exempel är stigcykling och ridning som kan medföra sådant slitage att det gör stigar obrukbara för 
vandrare. Andra konflikter kan uppstå till exempel mellan motordrivna båtar och kanotister, mellan 
skoteråkare och skidåkare eller mellan jägare och bärplockare.  

Ett högt besökstryck i ett naturområde kan medföra stort slitage på anordningar och mark och 
störningar av naturvärden, till exempel fågelliv. Nedskräpning kan också vara ett problem. Åtgärder 
kan vara att kanalisera besökare till områden som tål högre tryck eller sprida ut besökarna. 
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När friluftslivsutövare inte följer allemansrätten kan det också uppstå konflikter med markägare. Det 
kan till exempel gälla nedskräpning, vistelse för nära hemfridszonen, aktiviteter som påverkar 
odlingar/planteringar eller lösa hundar som stör vilt eller tamdjur. Motsatt kan det också inträffa att 
markägare stänger ute friluftslivsutövare på ett otillåtet sätt, till exempel med skyltar eller stängsel.  

Åtgärder för att förebygga och hantera dessa motsättningar kan vara kanalisering, zonering, dialog 
eller informations- och kunskapsspridning. 
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4. Handlingsplanens upplägg 

Handlingsplanen är indelad i fyra fokusområden. Fokusområdena har valts utifrån länets behov och 
Länsstyrelsens uppdrag. Fokusområdena överlappar ofta på samma sätt som friluftslivsmålen men är 
tänkta som en stödjande struktur. Behoven finns översiktligt beskrivna under inledande utmaningar 
och nuläge under varje fokusområde. För varje åtgärd finns en kort beskrivning av vilket konkret 
behov som åtgärden möter.  Åtgärderna ska bidra till att nå alla de tio friluftslivsmålen och de mest 
relevanta har tagits upp under respektive fokusområde. 

Fokusområden i handlingsplanen: 

1. Samverkan, samordning och kunskap 
2. Friluftsliv för alla – tillgång och tillgänglighet 
3. Naturturism och friluftsliv  
4. Friluftsliv i skyddad natur  

Under varje fokusområde beskriver vi kortfattat nuläget i Sörmland som Länsstyrelsen har bedömt det. 
För varje fokusområde föreslår vi åtgärder som Länsstyrelsen kan genomföra, och ofta krävs 
samverkan mellan olika delar av vår verksamhet och med andra organisationer. 

För varje åtgärd finns en kort beskrivning av behov som ligger bakom och åtgärdens omfattning och 
innehåll. För många av åtgärderna behöver en utförligare beskrivning tas fram när de är aktuella att 
genomföra, till exempel i form av en projektbeskrivning.  

Genomförande av åtgärder är som beskrivits i inledningen beroende av kommande årliga prioriteringar 
och medel. Länsstyrelsen kommer årligen att prioritera åtgärder i planen i verksamhetsplaneringen 
(bilaga 2, tabell med alla åtgärder för prioritering). Ökad kunskap om och utveckling av friluftslivet 
och samhället innebär att nya åtgärder tillkommer och andra behöver revideras. 
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5. Fokusområden och åtgärder 
 

1. Samverkan, samordning och kunskap 

Fokusområdet omfattar alla friluftslivsmål och särskilt friluftslivsmål 2: Starkt engagemang och 
samverkan. Det är motiverat av att Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och leda arbetet med 
friluftslivspolitiken. 

Alla aktörer inom friluftsliv berörs av fokusområdet: Länsstyrelsen, kommunerna, skogsstyrelsen, 
Region Sörmland, föreningar, företag, markägarorganisationer. 

Nuläge i Sörmland 
I länet finns många aktörer som arbetar för att utveckla friluftslivet inom olika samhällssektorer. 
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med att nå friluftslivsmålen.  

Inom ramen för uppdraget har Länsstyrelsen ordnat en regional tankesmedja och bildat ett regionalt 
friluftslivsnätverk som har haft tre träffar. Nätverket bildades på tankesmedjan 2017 genom anmälan 
och består av ett 40-tal personer från kommuner, föreningar, företag, Region Sörmland och andra 
organisationer. På Länsstyrelsen finns en handläggare med ansvar för friluftslivssamordningen och en 
friluftslivsgrupp som arbetar tvärsektoriellt inom myndigheten. 

För att driva arbetet med friluftslivsmålen behöver alla organisationer medverka inom sina 
ansvarsområden för att utveckla friluftslivet i länet. Genom samverkan kan synergier uppstå, kunskap 
spridas och samarbeten uppstå. 

Förslag på åtgärder 
1. Utveckla friluftslivsnätverket och sprida mer kunskap om friluftsliv 
Behov: Skapa arenor för samverkan, kunskapsspridning och goda exempel.  
Åtgärder: Ta fram regelbundet infobrev/nyhetsbrev om friluftsliv, ordna träffar. Utvidga och utveckla 
nätverket och eventuellt skapa temagrupper eller delgrupper. 
Samverkan med: Samtliga aktörer inom friluftslivet i länet. Kommuner, Region Sörmland, 
skogsstyrelsen, föreningar, företag som är verksamma inom friluftslivsmålen 
 
2. Samverka med kommunerna 
Behov: Kommunerna har en viktig roll för att utveckla särskilt tätortsnära friluftsliv och det finns 
mycket kunskap att sprida mellan kommunerna. 
Åtgärder: Utveckla ett kommunnätverk för friluftsliv. Skapa samverkan kommunerna i befintliga 
forum och genom träffar och dialog. Länsstyrelsen erbjuder dialogträffar för diskussion om 
friluftslivet och friluftslivsmålen i varje kommun. 
 
3. Samverka med markägarorganisationer 
Behov: Utveckla samverkan med markägare i länet. Friluftslivet utgår från allemansrätten och 
möjligheten att vistas på mark som någon annan äger. Det är mycket viktigt att markägarens 
perspektiv kommer med för att leva upp till allemansrättens devis ”inte störa – inte förstöra”. 
Åtgärder: Skapa samverkan med markägare och markägarorganisationer i befintliga forum och genom 
träffar och dialog. 
 
4. Samverka med föreningar 
Behov: Stärka föreningars möjlighet att erbjuda människor introduktion till, kunskap om och sällskap i 
friluftslivet. 

238



Natur- och friluftslivsföreningar är en väg ut i naturen för ovana, unga som äldre.  
Åtgärder: Skapa samverkan med föreningar i befintliga forum och genom träffar och dialog.  
 
5. Samverka med Region Sörmland 
Behov: Utveckla samverkan kring länsövergripande friluftslivsfrågor som länsstyrelsen inte har som 
primärt uppdrag. I syfte att öka tillgängligheten till friluftslivsområden med kollektivtrafik, 
användningen av friluftsliv för förebyggande och rehabiliterande friskvård och utvecklingen av hållbar 
naturturism. 
Åtgärder: Skapa dialog och samverkan på regional nivå i befintliga forum och genom möten och 
träffar. 
 
6. Organisera interna arbetet med friluftslivsmålen 
Behov: Utveckla samverkan inom länsstyrelsen för att arbeta mot friluftslivsmålen inom länsstyrelsens 
uppdrag. 
Åtgärder: En samarbetsgrupp för friluftslivsmålen bildas utifrån den arbetsgrupp som finns med 
medarbetare från alla berörda enheter. Friluftslivssamordnaren är sammankallande. En gemensam 
aktivitetsplan för friluftsliv med utgångspunkt i handlingsplanen tas fram inför varje års VP och 
integreras i enheternas verksamhetsplanering. 
 
7. Ordna årlig konferens – regional tankesmedja för friluftsliv 
Behov: Skapa en arena för samverkan, kunskapsspridning och inspiration om friluftsliv. 
Åtgärder: Ordna årlig konferens på olika platser i länet med olika teman kopplade till 
friluftslivsmålen. Fokus på länets förutsättningar, resurser och goda exempel, men också lärdomar och 
kunskap från andra län. 
Tema 2019: Friluftsliv för alla 
Tema 2020 preliminärt: Utveckla friluftslivet i tätorterna 
Tema 2021 preliminärt: Hållbar naturturism 
Samverkan med: Samtliga aktörer inom friluftslivet i länet. Kommuner, Region Sörmland, 
skogsstyrelsen, föreningar, företag som är verksamma inom friluftslivsmålen 
 
8. Sammanställa finansieringsformer för friluftsliv 
Behov: Satsningar på friluftslivsaktiviteter och friluftslivsanordningar behöver finansiering och det 
kan vara svårt att ta reda på vilka möjligheter som finns. 
Åtgärder: Sammanställa och regelbundet uppdatera information om finansieringsformer för 
friluftslivsåtgärder. Informera om finansieringsmöjligheter på träffar för kommuner, föreningar, 
företag som är verksamma inom friluftslivsmålen. 
Samverkan med: Region Sörmland 
 
9. Vara aktiva i Friluftslivets år 2021  
Behov: Engagera länets föreningar och organisationer för att fira Friluftslivets år 2021. Svenskt 
friluftsliv organiserar Friluftslivets år och regeringen har beslutat om medel för att påbörja arbetet 
under 2020. 
Åtgärder: Ta fram en översiktlig plan tillsammans med friluftslivsnätverket för att sprida information 
om friluftslivets år 2021 och genomföra aktiviteter i länet.  
Samverkan med: kommuner, föreningar, företag, markägare, skolan och fritidsgårdar, studieförbunden 
 
10. Utvärdera Årets friluftslivskommun i länet 
Behov: Analysera resultaten tillsammans med kommunerna för att identifiera behov att utveckla 
friluftslivsarbetet i länets kommuner. 
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Åtgärder: Ordna träff med kommunerna och diskutera svaren. Hur ska svaren tolkas? Vad skulle 
kommunerna vilja förändra i friluftslivsarbetet i kommunen? Behövs friluftslivsansvarig i kommunen? 
Behövs friluftsråd? 
Samverkan med: kommunerna i länet 
 
11. Verka för att friluftslivsmålen får genomslag regionalt i landsbygdsprogrammet 
Behov: Friluftslivsmålen behöver beaktas i den regionala handlingsplan för landsbygdsprogrammet 
som tas fram inför kommande programperiod. 
Åtgärder: Behöver utvecklas i samverkan med Landsbygdsavdelningen. 
 
 
12. Ta fram en regional strategi för friluftsliv i Södermanlands län 
Behov: Ta fram en gemensam strategi friluftslivet i länet 
Åtgärder: Med representanter från alla aktörer ta fram en gemensam övergripande strategi med 
utgångspunkt i Sörmlands styrkor och utmaningar som alla kan stå bakom som underlag för att ta fram 
och prioritera åtgärder i respektive organisation. 
Samverkan med: alla aktörer 

2. Friluftsliv för alla – tillgång och tillgänglighet 

Fokusområdet handlar om att säkra tillgång till områden för friluftsliv och tillgänglighet för alla.  

Det är viktigt att öka förutsättningarna för människor att på lika villkor vistas ute i naturen och utöva 
friluftsliv. Särskilt det vardagliga friluftslivet som ofta sker bostadsnära är viktigt. En attraktiv tätort 
har natur- och friluftsområden nära bostäder, skolor och arbetsplatser. De friluftslivsmål som i första 
hand berörs är mål 1: Tillgänglig natur för alla, 4: Tillgång till natur för friluftsliv, 5: Attraktiv 
tätortsnära natur och 9: Friluftsliv för god folkhälsa. 

Aktörer inom fokusområdet är Länsstyrelsen, kommunerna, föreningar, Region Sörmland, markägare. 

Nuläge i Sörmland 
Det mesta av friluftslivet sker bostadsnära enligt den nationella enkät som Naturvårdsverket genomfört 
2018. I länet liksom i övriga landet sker en urbanisering och 87% av Sveriges befolkning bor i tätorter 
(SCB 2018). Det är stor inflyttning till flera tätorter i länet och en exploatering för att tillgodose 
behovet av bostäder, infrastruktur och arbetsplatser pågår. I detta läge är det viktigt att beakta 
tillgången till natur för ett attraktivt boende och möjlighet till vistelse i natur.  

Enligt plan- och bygglagen (PBL) är det kommunernas ansvar att planlägga användningen av mark 
och vatten. Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn tas 
till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen deltar i planeringsprocessens olika steg. 

Kommunernas arbete med översiktsplanering är viktigt för att tillgodose människors möjligheter till 
friluftsliv. I översiktsplaneringen ska kommunen förutom riksintressen för friluftsliv beakta nationella 
mål för friluftsliv och ta hänsyn till friluftsliv som allmänt intresse. 

Länets kommuner arbetar med planering av friluftsliv på olika sätt. Ibland ingår en särskild 
friluftslivsplan som underlag till översiktsplanen och ibland inte. Flera kommuner har grönplaner med 
friluftsliv inkluderat och även andra sätt att belysa friluftsliv har gjorts som sociotopkartering och 
turistiskt plan. 

För att påverka folkhälsan positivt är det viktigt att bredda friluftslivet. Grupper med lägre andel 
friluftsaktiva är till exempel utrikes födda och unga. För en del grupper är det viktigt med ett 
lättillgängligt friluftsliv, till exempel för barn, äldre och funktionsnedsatta. 
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Många föreningar bedriver organiserad verksamhet inom friluftsliv i länet. Ett starkt föreningsliv 
ordnar på olika sätt aktiviteter så att människor kan komma ut i naturen både tätortsnära under 
vardagar och längre bort. Flera exempel på aktiviteter för nya målgrupper finns. Ett samlat program 
för naturaktiviteter tas fram av Studiefrämjandet i samverkan med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ordnar 
uppskattade forntidsvandringar för integration i de större tätorterna sedan några år tillbaka. 

Förslag på åtgärder 
13. Planera för friluftsliv: öka kunskap och ge inspiration om friluftslivet i kommunal planering 
Behov: Öka kunskapen om friluftsliv i planeringsarbetet  
Åtgärder: Lyfta friluftsliv i översiktsplanering genom att informera och ha dialog om friluftsliv i 
planeringen på årlig plandag för planhandläggare på kommunerna, i regionala planeringsnätverk 
och/eller på särskild träff för planhandläggare, kommunekologer och park och fritid. Det kan också 
vara en temadag om friluftsplaner utifrån Naturvårdsverkets vägledningar om friluftsplaner och 
kartläggningsmetod för friluftsvärden. 
Samverkan med: kommunerna och Region Sörmland 
 
14. Öka vägledning om och hantering av friluftsmålen i Länsstyrelsens samråd om 
översiktsplaner med varje kommun 
Behov: Säkra tillgång till natur för friluftsliv, särskilt i områden med högt exploateringstryck 
Åtgärder: Utveckla den generella sammanfattande redogörelse när det gäller friluftsliv till exempel 
genom att ta fram regionala goda exempel på friluftslivsplanering. Inför varje aktualitetsprövning gå 
igenom kommunens friluftslivsplanering och diskutera utveckling av den. Bevaka frågor om tillgång 
och tillgänglighet till friluftsliv i Länsstyrelsens samråd och granskning av översiktsplaner och 
detaljplaner. 
Samverkan med: kommunerna  
  
 
15. Ta fram regionalt planeringsunderlag inom ramen för grön infrastruktur  
Behov: Skapa en överblick över länets friluftsliv. Kan användas som underlag för Länsstyrelsens 
handläggare, länets kommuner och ge kunskap om kommunöverskridande strukturer/värden 
fördelning av friluftslivsvärden i länet. 
Åtgärder: Ta fram en regional övergripande sammanställning av friluftslivet i länet enligt 
Naturvårdsverkets vägledning för friluftsliv inom grön infrastruktur baserad till exempel på 
kommunernas översiktsplaner, skyddade områdens besöksklassning, riksintressen friluftsliv, närhet till 
tätorter, tysta områden med mera. 
Samverkan med: kommunerna, Region Sörmland 
 
16. Sprida kunskap om att bilda kommunala reservat för friluftsliv 
Behov: För att ge större tätortsnära friluftsområden ett långsiktigt skydd kan kommunerna bilda 
kommunala naturreservat. Kommuner kan behöva stöd och vägledning i detta arbete. 
Åtgärder: Naturvårdsverket/Länsstyrelsen informerar om och stöttar reservatsbildning och informerar 
om statliga bidrag, till exempel genom ett seminarium.  
Samverkan med: kommunerna 
 
17. Sprida kunskap om hänsyn till friluftsliv i t.ex. kommunala skogsbruksplaner 
Behov: Skapa skog som är attraktiv för friluftsliv. 
Åtgärder: I samverkan med Skogsstyrelsen sprida information om Målbilder för friluftsliv som 
Skogsstyrelsen tagit fram. Genomföra träffar, nyhetsbrev etc. 
Samverkan med: kommuner, Skogsstyrelsen 
 
18. Samverka för att öka tillgängligheten i friluftslivsområden och naturreservat 
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Behov: Det behövs fler friluftslivsområden som är mer tillgängliga för alla, t.ex. äldre och 
funktionsnedsatta. Det behövs mer kunskap vilka behov som finns för människor med 
funktionsnedsättning. 
Åtgärder: Fortsätta samverka om tillgänglighet till friluftsliv och naturområden. Ordna gemensamma 
träffar eller utbildningar. Kan samverkan breddas? Förbättra informationen om tillgänglighet på 
länsstyrelsens webbplats och i andra informationskanaler. Börja med att inventera befintliga 
friluftslivsanordningar i naturreservat som Länsstyrelsen förvaltar med hjälp av tillgänglighetskonsult 
och utreda områden som har förutsättningar för bättre tillgänglighet. 
Samverkan med: Funktionsrätt Sörmland, kommunerna och Region Sörmland. 

3. Naturturism och friluftsliv 

Fokusområdet handlar om det friluftsliv som bedrivs en bit från hemmet, under helger eller semestrar 
och ibland i organiserad form i föreningar eller naturturismföretag. Friluftslivet är då en form av 
turism och bidrar ofta till områdets näringsliv. Eftersom friluftslivet ofta utövas på annans mark är 
kunskap om allemansrätten viktig. Ibland är utövarna utländska turister. Tre friluftsmål har 
preciseringar som knyter an till fokusområdet, mål 3: Allemansrätten, mål 4: Tillgång till natur för 
friluftsliv och mål 6: Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling. 

Aktörer inom fokusområdet är Länsstyrelsen, naturturismföretag, andra turismföretag, föreningar, 
markägare, Region Sörmland, föreningen Sörmlandsleden, kommunerna. 

Nuläge i Sörmland 
I Sörmland finns fina natur- och kulturmiljöer som passar för naturturism och friluftsliv. Föreningen 
Sörmlandsleden med stöd av många medlemmar och andra aktörer utvecklar och förvaltar 
vandringsleden Sörmlandsleden som är 100 mil lång. Cykelleden Näckrosleden är 70 mil och går 
genom hela Sörmland. 

Nationellt växer besöksnäringen och naturen är ett viktigt resmål. Det finns olika initiativ inom 
området i länet, till exempel Leader-projektet Outdoor weekend med friluftslivsteman och Destination 
Sörmlands projekt City Combo Weekend med vandringstema. Besöksnäringen vänder sig ofta till 
utländska turister men besökarna kommer också från närområdet. 

I Sörmland finns varierade och eftertraktade jaktmöjligheter. Det är många som reser långt för att jaga 
i länet eller att uppleva vilt vid viltskådning. Detta är idag en stor och växande marknad. Även fiske är 
en viktig friluftsaktivitet och en anledning att resa. 

Renodlade naturturismföretag är få i länet. Ofta är naturturismen ett komplement till annan turism, 
som hotell eller restaurang, eller annan verksamhet. 

Flera föreningar i länet bedriver organiserad friluftslivsverksamhet så att människor kan komma ut i 
naturen under längre ledigheter, och det förekommer aktiviteter av besökande föreningar från andra 
län. Naturum Stendörren ordnar aktiviteter och guidningar under sommarhalvåret i naturreservatet 
Stendörren i skärgården. Information om aktiviteter sprids via en tryckt guide. 

Det är angeläget att utvecklingen av naturturismen och friluftslivet sker på ett hållbart sätt så att 
allemansrätten kan värnas. Länets markägare är till stor andel privata och en involvering av dem är 
viktig för naturturismens, friluftslivets och allemansrättens utveckling. Naturturism kan också vara en 
del av markägarens företagande. 

Länsstyrelsen informerar om allemansrätten på regional nivå och får ofta frågor från allmänheten. 
Länsstyrelsen förvaltar skyddade områden. Länsstyrelsen vägleder och tar emot ansökningar om 
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dispenser och tillstånd när det krävs för organisationer och företag som vill bedriva 
friluftslivsverksamhet i skyddad natur. 

Länsstyrelsen har 2019 publicerat en utflyktsguide, ”50 utflykter i sörmländsk natur”. De flesta 
besöksmålen är skyddade områden men även andra besöksmål har tagits med. I boken finns också 
faktasidor om allemansrätten och olika friluftslivsaktiviteter. 

Information om friluftslivets områden och infrastruktur i länet finns bland annat att hitta på 
kommunernas och Länsstyrelsens webbsidor och i tryckt information. Informationen är ibland dubbel 
eller har luckor.  

Förslag på åtgärder 
19. Sprida kunskap om och genomföra dialog om allemansrätten 
Behov: Nå ut med information och öka kunskapen om allemansrätten. 
Åtgärder: Sprida information om allemansrätten via turistbyråer, och genom till exempel utställning, 
seminarium. Naturum kan användas för utställning och allemansrättsaktiviteter. Sprida information på 
olika språk. Ordna särskilda seminarier för naturturismföretag och föreningar. 
Samverkan med: kommuner, Region Sörmland 
 
20. Verka för samverkan genom friluftsråd i områden med högt tryck eller vid utveckling av 
områden 
Behov: Former för samverkan och dialog mellan olika aktörer kan behövas i områden med högt tryck 
för att hantera målkonflikter.  
Åtgärder: Länsstyrelsen kan ta initiativ till samverkan där skyddade områden ingår i ett område av 
intresse för naturturism och stötta befintlig dialog med Länsstyrelsens sakkunskap. Tänkbara områden: 
Skärgården/kusten, Båven, Sörmlandsleden, Stendörren. 
Samverkan med: Kommuner, markägare, turismföretagare, räddningstjänsten. 
 

21. Medverka i regionala och lokala naturturismprojekt 
Behov: Nå ut med information om allemansrätten, naturturism i skyddade områden, 
produktsäkerhetslagen, säkerhet i naturen och friluftslivet. Framförallt för att värna allemansrätten och 
när skyddade områden är arena för turism. 
Åtgärder: Länsstyrelsen söker medverkan i projekt med anknytning till naturturism som drivs av andra 
aktörer.  
Samverkan med: kommunerna, destinationsbolag, Region Sörmland, andra organisationer 
 
22. Underlätta att göra rätt för företag och föreningar 
Behov: Lätt att göra rätt för företag och föreningar 
Åtgärder: Länsstyrelsen är tydlig i information på webben och andra kommunikationskanaler om vad 
en arrangör behöver göra vid olika friluftsarrangemang, särskilt i skyddade områden. Ta fram lathund 
för naturturismföretagare.  
Samverkan med: kommunerna, Region Sörmland 
 
23. Utveckla guideprogrammet 
Behov: Nå ut ännu bättre med aktiviteter som ordnas av föreningar och offentliga aktörer för att möta 
människors behov av att lära sig, känna sig trygga, få sällskap. Nå nya målgrupper och öka antalet 
deltagare. 
Åtgärder: Utveckla befintligt guideprogramtillsammans med Studiefrämjandet som sammanställer det 
årliga programmet.  
Samverkan med: Studiefrämjandet, kommuner, föreningar, företag, Region Sörmland 
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24. Utveckla utflyktsguiden 50 utflykter i sörmländsk natur 
Behov: Säkra kvaliteten på de områden som ingår i guiden. Sprida kunskap om var människor kan 
utöva olika friluftslivsaktiviteter i länet med huvudsyfte att nå nya målgrupper. 
Åtgärder: Bevara och utveckla utflyktsguidens besöksmål genom att se över anordningars kvalitet i 
områdena. Översätta delar av materialet till engelska eller tyska, arabiska eller annat språk. 
Sammanställa tillgängliga områden. Ta fram en separat guide till friluftsliv i länet och då utgå från 
utflyktguiden.  
Samverkan med: kommunerna, Region Sörmland 
 
25. Ta ett samlat grepp på information utåt till allmänheten 
Behov: Det ska vara lätt att hitta information om naturområden oavsett om de är skyddade eller inte 
och vilken organisation som är förvaltare. 
Åtgärder: Samla information om naturområden och aktiviteter oavsett förvaltare och organisatör. 
Utveckla informationen för olika behov, vardag, helg, semester. Tätortsnära, tillgängligt med 
kollektivtrafik, tillgänglighetsanpassat. Utreda möjligheten att ha en samlad portal för information om 
områden och aktiviteter i Sörmland.  
Samverkan med: kommunerna, Region Sörmland 
 

4. Friluftsliv i skyddad natur 
Fokusområdet skyddad natur berör främst friluftslivsmål 7: Skyddade områden som resurs för 
friluftslivet, men också friluftslivsmål 1: Tillgänglig natur för alla. Länsstyrelsen har ett stort ansvar 
för åtgärder inom detta fokusområde eftersom de flesta skyddade naturområden förvaltas av oss. 
Skyddad natur ger tillgång till områden för friluftsliv, kan vara olika tillgänglig och används också för 
naturturism och överlappar därför de andra fokusområdena. 

Aktörer inom fokusområdet är Länsstyrelsen, kommunerna, region Sörmland, Sveaskog, markägare, 
föreningar. 

Nuläge i Sörmland 
Länsstyrelsen arbetar med att skydda områden med höga naturvärden, främst som naturreservat. 
Arbetet följer nationella riktlinjer och områden med höga naturvärden prioriteras. I olika grad har de 
också värden för friluftslivet. I arbetet ingår friluftslivsarbete genom framtagning av skötselplan, 
föreskrifter och beskrivning av friluftslivsvärden för det nya naturreservatet. Några kommuner i länet 
bildar eller har bildat kommunala naturreservat. 

I Sörmland har människor i genomsnitt 2,2 kilometer till närmaste naturreservat (SCB 31/12 2017). 
Det är något närmare än genomsnittligt för landet. 

Länsstyrelsen förvaltar de flesta skyddade områden i länet. I dagsläget (november 2019) finns 168 
naturreservat i länet. Det första naturreservatet i länet bildades 1919 och det finns därför många 
reservat som har beslut, skötselplaner och föreskrifter som är framtagna för många år sedan. De 
föreskrifter som inskränker allemansrätten är i en del fall föråldrade. En analys av föreskrifterna finns 
men behöver omsättas i åtgärder. Av förvaltningens budget används cirka 1/3 till friluftsliv: 
information och anordningar och då ingår även gränsmarkeringar.  

Några kommuner, Region Sörmland, Sveaskog och Gripsholms naturpark förvaltar också 
naturreservat. Det handlar ofta om tätortsnära naturreservat och ofta om områden som används för 
friluftsliv. I Sörmland förvaltas för närvarande (november 2019) drygt 20 reservat av andra än 
Länsstyrelsen. 
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Alla reservat är inte lämpliga för alla slags besökare. Några är svåra att nå, till exempel för att de 
ligger långt från allmän väg och kollektivtrafik, andra har terräng som är svårframkomlig eller saknar 
friluftslivsanordningar. 

Information om att besöka skyddade områden finns på Länsstyrelsens webbplats, flera kommuners 
webbplatser och för två kommuner via appen Naturkartan. Länsstyrelsen har 2019 publicerat en 
utflyktsguide, ”50 utflykter i sörmländsk natur”. De flesta besöksmålen är skyddade områden men 
även andra besöksmål har tagits med. I boken finns också faktasidor om allemansrätten och olika 
friluftslivsaktiviteter. 

Naturum i Stendörrens naturreservat är ett naturligt centrum för naturvägledning i skyddad natur och 
Stendörrens naturreservat är mycket välbesökt. Andra välbesökta naturreservat är de tätortsnära i de 
större städerna. Några Natura 2000-områden är också välbesökta, till exempel Åsa gravfält. 
Besöksstatistik saknas för de flesta områdena.  

Förslag på åtgärder 
26. Ta fram besöksklassning av reservat 
Behov: Länsstyrelsen vill arbeta effektivare och mer systematiskt med de mest besöksintressanta 
reservaten. De naturreservat som Länsstyrelsen förvaltar har inte en besöksklassning vilket flera län 
genomfört och som även föreslagits i Länsstyrelsens program för ”Värna, vårda, visa” 2012.  
Åtgärder: En besöksklassning görs av de reservat som förvaltas av Länsstyrelsen för att kunna 
prioritera informationsinsatser till allmänheten, satsningar på tillgänglighet och anordningar för 
friluftslivet. Samverkan söks med andra förvaltare av naturreservat i länet för att synkronisera arbetet. 
Samverkan med: kommunerna, andra förvaltare och Region Sörmland. 
 
27. Samla och uppdatera information om skyddade områden 
Behov: Underlätta för människor att hitta informationen. Målgruppsanpassad och samlad information 
om reservat oavsett förvaltare eller bildare som är lätt att hitta och förstå. Nå ut till fler och till 
målgrupper som inte har nåtts förut, t.ex. turister, människor med funktionsnedsättning och utrikes 
födda. 
Åtgärder: En strategi för informationskanaler och målgrupper för information om naturreservat tas 
fram med utgångspunkt i en besöksprioritering. Korrekt, samstämmig och tydlig information tas fram. 
Skötsel-DOS uppdateras med information om anordningar för alla reservat. 
Samverkan med: kommunerna, andra förvaltare och Region Sörmland. 
 
28. Genomföra bildprojekt för naturreservaten 
Behov: Alla naturreservat behöver mer varierande bilder eller film för att visa bland annat 
tillgänglighet, naturvärden och friluftslivsvärden för publicering på webben och i andra 
informationskanaler. Bilderna speglar den variation som finns i befolkningen och i naturmiljöer och 
friluftsaktiviteter och är lätta att använda. Det gäller särskilt de mest besökta reservaten och dessa 
prioriteras därför.  
Åtgärder: Ett bildprojekt genomförs för att identifiera behov i tillgången till bilder, i första hand foton, 
för information om naturreservaten och friluftsliv och ta fram nya bilder. Möjligheten att använda film 
undersöks. Bilderna lagras strukturerat. 
Samverkan med: kommunerna, andra förvaltare och Region Sörmland. 
 
29. Se över föreskrifter och friluftsliv i redan bildade reservat 
Behov: I en del fall kan föreskrifter vara onödigt ingripande för friluftslivet, särskilt för reservat som 
bildats under vissa tidsperioder. Det gäller t.ex. förbud mot tältning, eldning och kommersiell 
verksamhet. Även fågelskyddsområden kan behöva ses över. 
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Åtgärder: En prioritering görs av vilka reservat som behöver nya beslut när det gäller friluftsliv, bland 
annat föreskrifter, friluftsliv i skötselplan och beskrivning av friluftsvärden. Tidigare arbete tillvaratas 
i en analys av behoven av revidering. De mest besöksintressanta reservaten prioriteras för revidering. 
Samverkan med: kommunerna, andra förvaltare och Region Sörmland. 
 
30. Stärka friluftsliv i bildande av nya reservat 
Behov: Synliggöra friluftslivsvärden, besöksklassa och anpassa skötselplan och föreskrifter i nya 
reservatsbeslut för att nå friluftslivsmålen. Skötselplanen anpassas till besöksklassningen. Föreskrifter 
för allmänheten ska inte inskränka allemansrätten mer än nödvändigt för att skydda naturvärdena och 
vara lätta att förstå. Friluftsvärden ska beskrivas på ett systematiskt och tillräckligt utförligt sätt. 
Åtgärder: En checklista för att beskriva friluftsliv i beslut och skötselplan tas fram.  
Samverkan med: kommunerna 
31.  
Utveckla naturum och Stendörrens naturreservat 
Behov: Fler besökare i Stendörrens naturreservat deltar i naturums aktiviteter och upptäcker fler delar 
av reservatet. 
Åtgärder: Analysera vilka åtgärder som behövs för att fler av de som besöker reservatet ska besöka 
naturum, delta i aktiviteter och använda området för fler typer av friluftsliv. Genomföra åtgärder inom 
till exempel skyltning och information. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Friluftslivsmålen 
 

Ur: Regeringens skrivelse 2012/13:51, Mål för friluftslivspolitiken 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mål 1. Tillgänglig natur för alla 

Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att naturen ska vara tillgänglig för alla. Detta bör innebära 
följande: Möjligheten att vistas i och njuta av natur och kulturlandskapet är stor och människors olika 
behov är tillgodosedda. Områden med god tillgänglighet finns utpekade, är kända och uppskattade 
och förvaltas långsiktigt. Tillgänglighet har hög prioritet inom planering, information och förvaltning 
av natur- och kulturlandskapet samt andra områden av betydelse för friluftslivet.  

Preciseringar:  

1. Tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet är tillgodosedd inom långsiktig samhällsplanering, 
förvaltning och skötsel samt fysiska åtgärder, kommunikation, information, vägledning och 
kunskapsspridning.  

2. Utpekade områden med god tillgänglighet är kända, används och uppskattas av besökare.  

3. Attraktivt och tillgängligt natur- och kulturlandskap medverkar till ökad användning, bättre hälsa 
och livskvalitet.  

4. Andelen kommuner och länsstyrelser som arbetar med naturvägledning ökar kontinuerligt.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mål 2. Starkt engagemang och samverkan 

Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara ett starkt engagemang och samverkan där personligt och 
ideellt engagemang står i centrum. Organisationerna bör i högre grad än i dag samverka. Ökad 
samverkan kan bidra till att fler människor ägnar sig oftare åt friluftsliv. Det bör även finnas 
etablerade strukturer för dialog och samordning av friluftslivet lokalt, regionalt och nationellt.  

Preciseringar:  

1. Andelen kommuner i Sverige som har lokala friluftsråd eller liknande ökar kontinuerligt.  

2. Länsstyrelserna eller någon annan regional huvudman samordnar arbetet med friluftsliv regionalt 
och vägleder kommunerna.  

3. Det finns ett etablerat nätverk för friluftsliv mellan statliga myndigheter och myndigheterna 
samverkar med de ideella friluftsorganisationerna, de kommersiella aktörerna, kommunerna och 
markägarna i syfte att tillgängliggöra svenskt natur- och kulturlandskap.  

4. Människors utevistelse i natur- och kulturlandskapet ökar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mål 3. Allemansrätten 
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Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att allemansrätten är grunden för friluftslivet. Målet bör 
innebära att allemansrätten värnas och allmänhet, markägare, föreningar och företag har god 
kunskap om allemansrätten.  
Preciseringar:  

1. De regler och den tillsyn som förtydligar allemansrätten tillämpas effektivt.  Syftet är att 
allemansrätten ska vara fortsatt stark.  
2. Allmänhetens, markägares, föreningars, företags och myndigheters kunskap om allemansrätten och 
dess möjligheter och begränsningar är god.  
3. Dialog med bl.a. intresseorganisationer, markägare, företag och myndigheter om allemansrätten 
genomförs för att öka kunskapen, ge större förståelse och finna lösningsmodeller om 
intressemotsättningar eller konflikter uppstår när det gäller allemansrättsrelaterade frågor.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mål 4. Tillgång till natur för friluftsliv 

Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att det finns tillgång till natur för friluftslivet. Detta bör 
innebära att samhällsplanering och markanvändning tar hänsyn till friluftslivets behov av tillgång till 
attraktiva natur- och kulturlandskap.  

Preciseringar:  

1. Antalet områden av lokalt, regionalt och nationellt intresse för friluftsliv som är kända och kartlagda 
med värdebeskrivningar ökar.  

2. Andelen översiktsplaner som behandlar och visar tillgången till natur- och kulturlandskap med olika 
upplevelsevärden i hela kommunen ökar och uppdateras kontinuerligt.  

3. Friluftslivets behov av tillgång till attraktiva natur- och kulturlandskap säkerställs genom hållbart 
brukande, fysisk planering och bevarande.  

4. Modeller för att lösa eventuella målkonflikter mellan olika intressen är etablerade.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mål 5. Attraktiv tätortsnära natur 

Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att det finns attraktiv tätortsnära natur för friluftslivet. Målet 
bör innebära att befolkningen har tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga 
frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.  

Preciseringar:  

1. Tillgången till sådant tätortsnära natur- och kulturlandskap som är attraktivt för friluftslivet ökar 
genom bevarande, utveckling och nyskapande.  

2. Nåbarheten till och inom tätortsnära natur- och kulturlandskap ökar genom vägar, stigar, 
vandringsleder, cykelvägar, ridvägar och kollektivtrafik samt genom information om dessa 
möjligheter.  

3. Andelen av det tätortsnära natur- och kulturlandskapets kvaliteter och upplevelsevärden som är 
bevarade och utvecklas genom strategisk planering, förvaltning, dialog och skötsel ökar  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mål 6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
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Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Målet bör 
innebära att skyddade områden med värden för friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse 
genom förvaltning och skötsel som främjar friluftsliv och rekreation.  

Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional 
tillväxt i alla delar av landet. Detta bör innebära att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till 
att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling 
och regional tillväxt. Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som strategiska 
verksamheter inom besöksnäringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, 
värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet.  

Preciseringar:  

1. Fler företag i alla delar av landet, i städer såväl som på landsbygden, utvecklar marknaden för natur- 
och kulturturism.  

2. Natur- och kulturturismen har fortsatt organiserat sig och utvecklat framgångsrika metoder för 
hållbara upplevelser och ett samarbete med turistnäringens övriga aktörer och markägare.  

3. Infrastruktur och kommunikationer av olika slag fungerar väl och skapar en god tillgänglighet för 
turistnäringen och dess besökare.  

4. Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis turistföretag och markägare är etablerade 
och genomförs.  

5 Kunskap om kvalitet och hållbarhetsfrågor hos turistföretagen ökar. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mål 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att skyddade områden är en resurs för friluftslivet. Målet bör 
innebära att skyddade områden med värden för friluftslivet skapar goda förutsättningar för utevistelse 
genom förvaltning och skötsel som främjar friluftsliv och rekreation.  

Preciseringar:  

1. Alla nya beslut om naturreservat eller nationalparker har föreskrifter som inte är onödigt ingripande 
när det gäller friluftsliv och organiserad verksamhet.  

2. Skyddade områden, som är utsedda som särskilt besöksintressanta, har föreskrifter och 
skötselplaner som uppdaterats när det gäller friluftsliv och organiserad verksamhet.  

3. Riktlinjer och metoder för zonering som planeringsverktyg för friluftsliv inom skyddade områden 
finns och används i samtliga län samt i kommuner med lämpliga områden.  

4. Antalet skyddade områden vars syfte är att främja friluftsliv ökar kontinuerligt.  

5. Områden som skyddas utan stöd av miljöbalken eller på frivillig väg och som bedöms ha betydelse 
för friluftslivet bör i dialog med berörda markägare uppmärksammas.  

Mål 8: Ett rikt friluftsliv i skolan 

Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara ett rikt friluftsliv i skolan. Detta bör innebära att förskolor, 
förskoleklasser, grundskolor och motsvarande skolformer samt fritidshem bedriver friluftslivsverk-
samhet och undervisning om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med 
verksamheternas styrdokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus.  
Preciseringar:  

249



Som preciseringar kan användas att barn och elever inom förskola, skola och fritidshem:  

1. ges goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse,  
2. får kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling,  
3. att hänsyn tas till individens förutsättningar och behov att få tillgång till ett rikt friluftsliv.  

 

Mål 9. Friluftsliv för god folkhälsa 

Ett mål för friluftslivet bör vara att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet 
fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. Målet bör innebära att evidensbaserade 
kunskaper om insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och 
sprids till kommuner, landsting, ideella organisationer och andra berörda aktörer. 
 
Preciseringar: 

1. Genomförandet av effektiva insatser följs upp i kommuner. Det följs också upp hur samverkan 
mellan kommuner (t.ex. folkhälsosamordnare), landsting (t.ex. samordnare för FaR – Fysisk 
aktivitet på recept) och den ideella sektorn skapar förutsättningar för fler människor att bli eller 
förbli fysiskt aktiva genom friluftsliv. 

2. Evidensbaserade indikatorer som belyser sambandet mellan friluftsmiljöer och hälsa etableras. 
3. Utifrån aktuell forskning sammanställs kunskaper om effektiva metoder och insatser som främjar 

vistelser i friluftsmiljöer och hälsa. Dessa sprids till kommuner, landsting, ideella organisationer 
och andra berörda aktörer. 

4. Antalet kommuner som uppnår kriterierna fastställda för Sveriges friluftskommun ökar. 
 

Mål 10: God kunskap om friluftslivet 
Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att det finns god kunskap om friluftslivet. Målet bör innebära 
att det finns etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets 
bredd och mångvetenskapliga karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos 
friluftslivets aktörer. Myndigheter, organisationer, kommuner, markägare och företag bör ha god 
kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- 
och kulturturism.  
 

Preciseringar:  

1. Forskning om friluftsliv stöds på ett sätt som tillvaratar ämnets bredd, skapar bra möjligheter till 
finansiering och utveckling. En nationell nätverksorganisation är etablerad, angelägna 
forskningsområden är identifierade och en nationell forskarskola är inrättad. Forskning om 
friluftsliv uppfattas som en attraktiv karriärväg och svensk friluftsforskning står sig väl inter-
nationellt.  

2. Statistik om friluftslivet finns och är utformad för att motsvara samhällets behov. Statistiska 
centralbyråns ULF-undersökning (undersökning om levnadsförhållanden) och myndigheternas 
statistikinsamling har utvecklats för att passa de nya friluftslivspolitiska ambitionerna.  

3. Berörda myndigheter, organisationer, markägare, kommuner och företag har god kunskap och 
kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur-och 
kulturturism omfattande hela friluftslivspolitikens bredd.  

4. Forskningsresultat och statistik om friluftsliv kommuniceras aktivt och sätts in i ett större 
sammanhang.  
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Bilaga 2: Alla åtgärder med kolumner för prioritering 
 

Åtgärd Avdelning/enhet Prioritering 2020 Kommentar 
Fokusområde: Samverkan, samordning och 
kunskap 

   

1. Utveckla friluftslivsnätverket och sprida mer 
kunskap om friluftsliv 

   

2. Samverka med kommunerna    
3. Samverka med markägarorganisationer    
4. Samverka med föreningar    
5. Samverka med Region Sörmland    
6. Organisera interna arbetet med friluftslivsmålen    
7. Ordna årlig konferens – regional tankesmedja 

för friluftsliv 
   

8. Sammanställa finansieringsformer för friluftsliv    
9. Vara aktiva i Friluftslivets år 2021     
10. Utvärdera Årets friluftslivskommun i länet    
11. Verka för att friluftslivsmålen får genomslag 

regionalt i landsbygdsprogrammet 
   

12. Ta fram en regional strategi för friluftsliv i 
Södermanlands län 

   

Fokusområde: Friluftsliv för alla – tillgång och 
tillgänglighet 

   

13. Planera för friluftsliv: öka kunskap och ge 
inspiration om friluftslivet i kommunal 
planering 

   

14. Öka vägledning om och hantering av 
friluftsmålen i Länsstyrelsens samråd om 
översiktsplaner med varje kommun 

   

15. Ta fram regionalt planeringsunderlag inom 
ramen för grön infrastruktur  

   

16. Ordna kunskapsdag om att bilda kommunala 
reservat för friluftsliv 

   

17. Sprida kunskap om hänsyn till friluftsliv i till 
exempel kommunala skogsbruksplaner 

   

18. Samverka för att öka tillgängligheten i 
friluftslivsområden och naturreservat 

   

Fokusområde: Naturturism och friluftsliv    
19. Sprida kunskap om och genomföra dialog om 

allemansrätten 
   

20. Verka för samverkan genom friluftsråd i 
områden med högt tryck eller vid utveckling av 
områden 

   

21. Medverka i regionala och lokala 
naturturismprojekt 

   

22. Underlätta att göra rätt för företag och 
föreningar 

   

23. Utveckla guideprogrammet    
24. Utveckla utflyktsguiden 50 utflykter i 

sörmländsk natur 
   

25. Ta ett samlat grepp på information utåt till 
allmänheten 

   

Fokusområde: Friluftsliv i skyddad natur    
26. Ta fram besöksklassning av reservat    
27. Samla och uppdatera information om skyddade 

områden 
   

28. Genomföra bildprojekt för naturreservaten    
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29. Se över föreskrifter och friluftsliv i redan 
bildade reservat 

   

30. Stärka friluftsliv i bildande av nya reservat    
31. Utveckla naturum och Stendörrens naturreservat    
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-24 KS/2020:38 - 232
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress:      Org.nummer 212000-0340
Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150- 570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:mats.lundevaller@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Mats Lundevaller
Kommunstyrelsen

Exploateringsavtal och köpeavtal avseende 
fastigheterna Djulö 2:64 - 2:69, Sjötorp Bygg AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat köpeavta samt delegerar till mark- och 
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Sjötorp Bygg AB, 556772-0460, nedan kallat Bolaget har sedan tidigare (2018) byggt 2 st 
flerfamiljshus vid Djulö Backar med träfasad. Bolaget har tidigare framfört önskemål om 
att få köpa ytterligare byggrätter inom området. 

Kommunen skickade i slutet på november ut intresseanmälan till 25 st byggföretag, som 
anmält intresse för att bygga bostadshus inom Katrineholms tätort. De hade möjlighet 
att inkomma med förslag på byggnation under december 2019, för fastigheterna Djulö 
2:64 - 2:69. Två av kraven var att husen skulle uppfölja standarden för Miljöbyggnad 3.0, 
liksom att byggföretaget skulle redovisa erfarenheten av att bygga enligt Miljöstandard 
3.0. 6 st svar inkom för tomterna vid Djulö Backar, där 2 st av företagen uppfyllde alla 
kraven bl.a erfarenhet av att bygga enligt standarden Miljöbyggnad 3.0. Kommunen 
valde Bolaget utifrån redovisade byggnader bedömdes passa väl in övrig bebyggelse vid 
Djulö Backar. Bolaget redovisade 4 st parhus med träfasad och 16 st lgh i 
bostadsrättform. Kommunen har därefter tecknat exploateringsavtal (bilaga 1) med 
bolaget, liksom köpeavtal förfastigheterna Djulö 2:64-2:69 med en sammanlagd 
tomtareal på ca 3 300 m2. Bolaget köper fastigheterna för 2 100 000 kr av kommunen, 
enligt bilaga 2.  

Exploateringsavtalet och köpeavtalet är villkorat med ett godkännande av 
kommunstyrelsen senast 2020-03-30.

Ärendets handlingar
 Exploateringsavtal, 2020-02-23
 Köpeavtal, 2020-02-23 
 Karta med fastigheterna Djulö 2:64-69 markerade 

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef
____________________ 

Beslutet skickas till:
Sjötorp Bygg Ab
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-24 KS/2020:37 - 232
Stab

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 00 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:mats.lundevaller@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Mats Lundevaller
Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal avseende del av fastigheten 
Nävertorp 5:1, Sjötorp Bygg AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner bifogat markanvisningsavtal samt delegerar till mark- och 
exploateringschefen att underteckna övriga handlingar i överlåtelsens fullföljande.

Sammanfattning av ärendet
Sjötorp Bygg AB, 556772-0460, har sedan tidigare (2016) en markanvisning för 2 st 
punkthus vid Duvestrand. Sjötorp Bygg AB nedan kallat Bolaget, har framfört önskemål 
om att utöka markanvisningen och möjligheterna till att förvärva mark inom 
detaljplanen Duvestrand i Katrineholms kommun. Kommunen har genom 
markanvisningsavtalet anvisat bolaget ytterligare 2 st punkthus intill deras tidigare 
markanvisning från 2016. 

Bolaget ska till kommunen redovisa vilka planer bolaget har för uppförandet av 2 st 
tillkommande punkthus. Kommunen har därefter möjlighet att utvärdera bolagets 
planer innan beslut kan tas. Kommunen och bolaget kan därefter i de fall där 
kommunen ser positivt på etableringsplanerna gå vidare med exploateringsavtal och 
köpeavtal.

Markanvisningsavtalet är villkorat med ett godkännande av kommunstyrelsen senast 
2020-03-30.

Markanvisningen för bolaget gäller som längst till 2022-01-31.

Ärendets handlingar
 Markanvisningsavtal, 2020-02-22
 Karta med punkthusen markerade 

Mats Lundevaller
Mark- och exploateringschef

____________________ 

Beslutet skickas till:
Sjötorp Bygg AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt
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Grundkartan upprättad av Metria, Katrineholm genom revidering

och komplettering av fotogrammetriskt framställd primärkarta.

(inga el-, tele- eller VA-ledningar redovisas på denna reviderade karta)

Koordinat- och projektionssystem SWEREF 99 16 30. Höjdsystem RH 2000.

Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade utgöres av

horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt mätta av fasaderna.

Fastighetsredovisningen hänför sig till 2018-03-23.

Detta är en revidering av grundkartan från 2016-05-20 och revidering 2017-04-13.

Ann-Britt Hellström
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-21 KS/2019:411 - 049
Nämndadministration

Lix: 57
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150-570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Stiftelsen Makarna Brisefalks fond
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att gåva som mottagits av Katrineholms kommun 

kommer att registreras i en egen stiftelse och att kommunstyrelsen är stiftelsens 
styrelse och har uppdraget att förvalta denna

2. Kommunstyrelsens ordförande, Göran Dahlström, är firmatecknare
3. Richard Eriksson är vald revisor
4. Hos Länsstyrelsen anmäla ”Stiftelsen Makarna Brisefalks fond”

Sammanfattning av ärendet
I testamente efter avlidne Lennart Brisefalk framgår det att Katrineholms kommun 
erhåller penninglegat om 200 000 kronor och att kommunstyrelsen i Katrineholm 
beslutar om förvaltning av medlen.

Det framgår också att medlen ska placeras under namnet ”Makarna Brisefalks fond” och 
att ändamålet med medlen är att de ska användas som stipendier till elever på det 
estetiska programmet vid Duveholmsgymnasiet, lämpligen med en årlig utdelning om 
2 000 kronor. 

För att en stiftelse ska kunna bildas krävs uppgift om stiftelsens förvaltare, 
styrelseordförande och styrelseledamöter. Även revisors namn ska anges i ansökan 
samt vem som har rätt att företräda stiftelsen. En stiftelses namn ska innehålla ordet 
stiftelse varför det är tillagt i grundnamnet.

Emma Fälth
Utredare

___________________

Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
Akt
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2019-12-11 KS/2019:408 - 045
Nämndadministration

LIX: 54
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Bidrag till Katrineholm Cup Fotboll 2020 - Katrineholm 
Cupallians
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Katrineholms Cupallians ett bidrag på 70 000 

kronor till genomförande av Katrineholm Cup Fotboll 2020.

2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

3. Efter genomfört evenemang ska Katrineholms Cupallians inkomma med en skriftlig 
redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. 

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Cupallians har inkommit med en ansökan om bidrag till hyreskostnader 
samt för organisationsutvecklingar. Katrineholm Cup Fotboll har anordnats två år i rad 
och föreningen ansöker nu om bidrag för att kunna genomföra cupen även under år 
2020. 

Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2022 - 
Attraktion och Livskvalitet.

Ärendets handlingar
 Ansökan om bidrag för Katrineholm Cup Fotboll, daterad 2019-12-10

Emma Fälth
Utredare

___________________

Beslutet skickas till:
Katrineholm Cupallians
Kommunledningsforvaltningen – ekonomi
Akt
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Org.nummer: 802513-8267
Bankgiro: 636-1497
Telefon: 0709-420708
E-post: info@katrineholm-cup.se
Hemsida: www.katri neholm-cup.se

Ansökan Katrineholm Cupallians -
Katrineholm Cup Fotboll

Kotrineholm Cup är ett vdlkönt begrepp inom idrotten lokalt, regionalt och till och med notionellt. De senaste åren har vi hoft
cuper i lnnebandy och Handboll som lockorföreningor, log, ledare, utövare och publiktill ott idrotta, övernotto och vistos i
Kotrineholm. Arrongemang som marknadsför vår kommun, våra förutsöttningar och våro visioner till mdnniskor runt om i
Iondet.

Katrineholm Cup ifotboll vor under åren den genomfördes en stor monifestation för born- och ungdomsfotboll i samband med
Katrineholmsveckon. Evenemanget skapade förutom ekonomiskt överskott till föreningorna öven en könsla ov gemenskap och
samhörighet mellan utövore, ledore, funktioniirer och publik. Dessutom ger externa besökare till Katrineholm öven vinning till
våro lokala näringsidkore i form av giistnötter på hotell, restouronggdster, kunder i affdrer och bilor som tankos på
bensinmockor med mera. På grund av bristonde engagemang från arrongeronde föreningar och öven minskande intresse från
deltagonde lag så valde mon att lögga ned cupen för ett tiotal år sedan. 2017 beslutade sig fyro fotbollsklubbor i Kotrineholm
(KSK, KAIK, DFK och VFC) att försöka att storto upp Katrinehotm Cup Fotboll igen och i jonuari 2018 bildodes Katrineholms
Cupollians där klubbarna tillsommons med gemensamma krafter arbetor för ott återskopo och vidareutveckla Kotrineholm Cup.

20L9 genomfördes den andra upplagan av nystartade Katrineholm Cup Fotboll med ett större antal
deltagande lag och med mer än dubbelt så många övernattande lag än premiäråret 2018. Cupalliansen
lyckades även under behålla samtliga samverkanspartners/leverantörer som Stadium, Adidas, Sporrong
vilket också skapar ännu bättre förutsättningar framtida cuper.

Det är höga förväntningar som ställs på en fotbollscup i dag men vi är övertygande om att Katrineholms
läge med närheten till Stockholm och flera andra stora städer samt den goda tillgången till gräsplaner:
inom ett relativt litet geografiskt område i kombination med en god logistik mellan övernattning,
måltider och spelplatser kommer att ge oss en konkurrensfördel gentemot andra fotbollscuper.

Katrineholms Cupallians söker nu ett ekonomiskt stöd om 70 000 kr från kommunstyrelsen som ett
kombinerat stöd för cupens hyreskostnader och organisationsutveckling för att bygga vidare på vår
organisation samt säkerställa att cupen 2020 blir en succ6 som fortsätter bygga en grund med goda
förutsättningar för lyckade cuper med många återkommande lag kommande år.

Christer Hellqvist, neholm Cupallians

Postadress:
Katrineholm-Cup
c/o Sörmlandsidrotten
Djulögatan 31A
541 30 Katrineholm
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-08 KS/2020:24 - 045
Nämndadministration

LIX: 51
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Bidrag till Katrineholms jazz- och bluesfestival 2020
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Katrineholm jazz – och bluesfestival ett 

bidrag på 100 000 kronor till genomförande av jazz- och bluesfestival 2020.

2. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

3. Efter genomfört evenemang ska Katrineholm jazz – och bluesfestival inkomma med 
en skriftlig redovisning till kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har 
använts.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms jazz- och bluesfestival har inkommit med en ansökan om bidrag för 
genomförande av Katrineholm jazz- och bluesfestival 2020.

Föreningen Katrineholm jazz- och bluesfestival startades 2017 med målet att starta en 
jazzfestival i Katrineholm. 2019 års festival var gratis för besökarna och målet framöver 
är att festivalen ska vara det även i fortsättningen. 2019 års festival hade omkring 1 500 
besökare i alla åldrar och festivalen möjliggjordes genom sponsring.

Ärendets handlingar
 Ansökan om evenemangsstöd för Katrineholm jazz- och bluesfestival, 

daterad 2020-01-07

Emma Fälth
Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till:
Katrineholm jazz- och bluesfestival
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
Akt
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Ansökan om evenemangsstöd för Katrineholm jazz- och bluesfestival

Den ekonomiska föreningen Katrineholm jazz- och bluesfestival startades}OLT, med målet
att starta en jazzfestival i Katrineholm. En jazzfestival som är tänkt att fortleva flera år
framöver. Samt att sätta Katrineholm på den svenska musik- och jazzkartan, något vi redan
fått bekräftat att det skett.

2019 års festival var gratis för besökarna, målet är att fortsätta på inslagen vä9, dvs
festivalen skall vara ett gratisevenemang eller kraftigt subventionerad.
Ärets festival möjliggjordes genom sponsring av sex utvalda "stabila" företag, samt inte
minst genom ett stöd från Katrineholm kommun.
Samtliga företag som ingick samarbetet med festivalen var medvetna om att det rörde sig

om ett flerårigt samarbete. Medverkande företag var Motorkompaniet, Sjötorps hus,
Handelsbanken, Forss Musik, KFAB och Fastighetsbyrån.
Festivalen har ej för avsikt att ta in ytterligare sponsorer.

Festivalen, som genomfördes den27 juli 2019 på Stora Djulö, blev en publiksucc6 och
folkfest - och inte minst en konstnärlig fullträff, med ett stort antal rikskända jazz- och
bluesakter. Bland artisterna kan nämnas: Nisse Sandström, Johan Stengård Bigband, Rymden
mfl.
L500 besökare - barn, unga och gamla - räknades in under dagen och räckvidden för den
riktade informations- och reklamkampanjen i sociala medier var över 150 000 visningar,
varav över 120 000 generiska visningar (ej finansierade).
Lokalpress och special- och månadsmagasin skrev ett flertal artiklar före och efter
evenemanget, samt att delar av styrelsen medverkade i P4 Sörmland.

Föreningen omsatte 230 000 kronor under 201.9 och har ett mindre kapital över från förra
festivalen samt sex lokala företag som villfortsätta samarbetet. Men behöver ett fortsatt
stöd från Katrineholms kommun.
I det kommande informationsarbetet inför 2020 års festival ges Katrineholm kommun
tillfälle att synas i samband med det material som kommer att spridas ifrämst sociala
medier, men även i lokal- och riksmedier.
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Detta informationsarbete kommer att påbörjas under zOLg,liksom förhandsbokning av
artister och scenteknik, vilket medför att föreningen önskar få tillgång till sökt belopp under
20t9.

Upplägget inför 2020 är i princip samma som föregående år.

Plats: Stora Djulö Herrgård

Datum: Lördagen den 25 juli 2020

Samarbetspartners/sponsorer: Samma som förra året

Artister: Vissa återkommande men många nya. Vår lokale Jazzlegend Nisse Sandström som
för övrigt syns i vår logga kommer sannolikt dyka upp.

Medial räckvidd: Målet är att tredubbla antalet besökare på vår FB-sida, öka medieintresset
både regionalt och riks-nivå. TV, radio, tidningar.

För att uppnå detta ansöker Katrineh olm jazz- och bluesfestival om
ett verksamhetsstöd på: LzO 000 kronor.

Med förhoppningar om ett givande samarbete!

Katri neholm jazz- och bluesfestiva I

Ola Halvarsson Nisse Sandström

Christer Cronholm Andreas Nord

Lars Halvarsson

Fören ingen Katri neh ol m jazz- och bl u esfestiva I

Org nr: 802508-5567
Bankgiro: 5198-5612
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-14 KS/2020:31 - 045
Nämndadministration

Lix: 58
KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150 - 570 15 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Emma Fälth
Kommunstyrelsen

Bidrag till Katrineholm Pride 2020
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 2020. 

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. 

3. 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 13 januari inkommit med en bidragsansökan för att arrangera 
Katrineholm Pride mellan 4 -9 maj 2020. Under veckans vardagar kommer olika 
aktiviteter kopplade till Pride att arrangeras och veckan kommer att avslutas med en 
Prideparad den 9 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. Arrangemanget stämmer väl 
överens med kommunplanen.

Ärendets handlingar
• Ansökan om kommunalt bidrag till Katrineholm Pride 2020, 2020-01-13

Emma Fälth
Utredare

____________________ 

Beslutet skickas till:
RFSL Katrineholm
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
Akt
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Ansökan kommunalt bidrag till Katrineholm Pride 2020.  
 
Information 
Katrineholm Pride arrangeras 4-9 maj 2020, under veckans vardagar hålls diverse aktiviteter 
kopplade till Pride och veckan avslutas med en Prideparad 9 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 25000 

Tillstånd Polisen 1000 

Avgift parken 
kommunen 1000 

Folkfest 20000 

Föreläsare 20000 

Fest 5000 

PR 5000 

Veckoaktiviteter 5000 

Paraden 15000 

Utvärdering 2000 

Övrigt 1000 

Summa 100 000 
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     1 (3)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-21
     

KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150-570 16 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:Irene.Olander@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

Förlikning i mål mellan Borderlight AB och Katrineholms kommun
Kommunjuristen har på kommunstyrelsens vägnar beslutat att kommunen godtar den 
föreslagna förlikningen och att därmed tvistemålen mellan Katrineholms kommun och 
Borderlight AB skrivs av. (KS del/2019 § 127)
Dnr KS/2017:90 -059

Delegationsbeslut att utfärda fullmakt till advokat Simon Arvmyren och Martin Bogg
Kommunjuristen har på kommunstyrelsens vägnar beslutat att utfärda fullmakt för 
advokaterna Martin Bogg och Simon Arvmyren eller den som envar av dem i sitt ställe 
förordnar, att hos samtliga domstolar och övriga myndigheter i Sverige företräda 
Katrineholms kommun genom att t.ex. motta och kvittera medel, handlingar, m.m. och i 
övrigt tillvarata kommunens rätt på sätt som anses nödvändigt. (KS del/2019:133)
Dnr KS/2017:90 – 059

Avskrivning av fordran
Med stöd av kommunstyrelsens beslut om rätt att å kommunstyrelsens vägnar 
handlägga vissa ärenden beslutar ekonomichefen då upprepade krav visat sig 
resultatlösa att avskriva följande:
Avgift    Summa  Beslutsdatum och paragraf
Årsavgift livsmedelstillsyn 20 866:- 2019-12-27, § 151
Påminnelseavgift   
restaurangrapport 3 000:- 2019-12-27, § 151
Tillsynsavgift
alkoholtillstånd  14 500:- 2019-12-27, § 151
Vård- och omsorgsavgift     266 128:- 2019-12-27, § 151
Barnomsorgsavgift 40 880:- 2019-12-27, § 151
Ej återlämnad media      900:- 2019-12-27, § 151
Kostnad tvättcylinder      669:- 2019-12-27, § 151
Skrotning av bil 21 600:- 2019-12-27, § 151
Lokalhyra      500:- 2019- 12-27, § 151
Borttappat passerkort      500:- 2019 -12-27, § 151
Dnr KS/2019:2-040

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 den 27 december 2019 till och 
med den 6 januari 2020. (KS del/2019 §130)
Dnr KS/2019:5 - 029
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2 (3)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-21
     

Information om redan anslagna delegationsprotokoll
Bidrag till dansföreställningen Ja. Du. Vi. Dom.- DuD
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 45 000 kronor till dansföreställningen Ja. Du. Vi. Dom. till DuD.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/del 2020 § 4)
Dnr KS/2019:234 - 045

Bidrag till Katrineholms kanotklubb
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 40 000 kronor till Katrineholms kanotklubb.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ges tillgång till bidraget under år 2019. (KS/del 2019 § 129)
Dnr KS/2019:403 – 045

Bidrag till Orange Match – Katrineholm Värmbol BS
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 10 000 kronor till Orange Match till Katrineholm Värmbol BS.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Bidraget betalas ut under 2019. (KS/del 2019 § 131)
Dnr KS/2019:409 – 045

Bidrag till Stjärnkliniken Cup – Katrineholm Värmbol BS
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 25 000 kronor till Stjärnkliniken Cup till Katrineholm Värmbol BS.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Bidraget betalas ut under 2019. (KS del/2019 § 132)
Dnr KS/2019:410 – 045

Bidrag till boxningsgala – Boxningsklubb Öster
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 50 000 kronor till boxningsgala till Boxningsklubb Öster.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ges tillgång till medlen under 2019. (KS del/2019 § 135)
Dnr KS/2019:421 – 045

Bidrag till kompressor – Sportdykarklubben Näcken
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 50 000 kronor till inköp av en kompressor till Sportdykarklubben Näcken.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ges tillgång till bidraget under 2019. (KS del/2019 § 136)
Dnr KS/2019:422 – 045

Bidrag till Katrineholm innebandycup 2020 – Katrineholms innebandyförening
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms innebandycup 2020 till Katrineholms 
innebandyförening.
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3 (3)

Datum Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen 2020-01-21
     

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ges tillgång till bidraget under 2019. (KS/del 2019 § 137)
Dnr KS/2019:423 – 045

Ansökan om bidrag till Värmbol Damcup – DFK Värmbol
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 25 000 kronor till Värmbol Damcup till DFK Värmbol.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ges tillgång till bidraget under 2019. (KS del/2019 § 147)
Dnr KS/2019:427 – 045

Yttrande över samråd – Detaljplan för skola på Norr
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att inte ha något 
att erinra över samrådsförslaget till detaljplan för skola på Norr. (KS del/2020 § 2)
Dnr KS/2019:435 – 212

Bidrag till "Kvitterkvällar" i Stadsparken 2020 - ABF Sörmland/Katrineholm
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 50 000 kronor till ”Kvitterkvällar” till ABF Sörmland/Katrineholm.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Föreningen ges tillgång till bidraget under 2019. (KS/del 2019 § 152)
Dnr KS/2019:436 – 045

Bidrag till integrationsprojekt för ungdomar till Stadium Sports Camp - Katrineholms 
rotaryklubb
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 20 000 kronor till välgörenhetskonsert till Katrineholms rotaryklubb.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS del/2020 § 1)
Dnr KS/2020:26 – 045

Bidrag till Linnéasimmet 2020
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett 

bidrag på 25 000 kronor till Linnéasimmet till Julita GOIF.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS/del 2020 § 3)
Dnr KS/2020:30 - 045
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KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Org.nummer 212000-0340
Kommunledningsförvaltningen Telefon: 0150-570 16 www.katrineholm.se
641 80 KATRINEHOLM  E-post:emma.falth@katrineholm.se

Telefax:

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna. 

Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2019-11-25/26, § 203/19 – Aktivitetsplan 2020 inom Kulturplan Sörmland 2019-2020 
inklusive ärendets handlingar.
Handl nr 2019:2969, 2019:2970, 2019:2971, 2019:2972, 2019:2973

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Regionfullmäktiges sammanträde 
2019-11-25/26, § 207/19 – Begäran om ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR i 
Sörmlands styrelse inklusive ärendets handlingar.
Handl nr 2019:2974, 2019:2975, 2019:2976, 2019:2977,2019:2978, 2019:2979, 2019:2980

Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträdet 2019-12-16 med 
Gemensamma patientnämnden.
Handl nr 2019:3000

Verksamhetsplan med budget
Vårdförbundet Sörmanland har översänt Verksamhetsplan med budget 2020-2020 för 
Vårdförbundet Sörmland.
Handl nr 2019:3207, 2019:3208

Sveriges kommuner och Regioner
Sveriges kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 18/2019 – 
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin fr.o.m. 2020
Handl nr 2019:2968

Övrigt
Detaljplan för fastigheten Vitsippan 12 samt del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms 
kommun har vunnit lagakraft 2019-12-03.
Dnr KS/2018:259-212

Katrineholms kommun avstår från att yttra sig över remiss av förslag till en ny 
ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och ändrad programstruktur inom barn- och 
fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet, hotell- 
och turismprogrammet, naturbruksprogrammet, restaurang- och 
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livsmedelsprogrammet och VVS och fastighetsprogrammet samt förslag till ändringar av 
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att 
undervisa i ett yrkesämne.
Dnr KS/2019:434-620
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