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Revidering av Dagvattenpolicy
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revideringarna i Dagvattenpolicyn.

Sammanfattning av ärendet
Dagvattenpolicy för Katrineholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-03-16 § 120
och har nu tagits upp för revidering. För att effektivisera klimatanpassningsarbetet gällande
dagvatten finns en ambition att samla kompetensen samt styrningen av frågan gemensamt
i Flens-, Katrineholms- och Vingåkers kommuner samt gemensamma VA-bolaget Sörmland
Vatten och Avfall AB. Därför har ett förslag till en gemensam dagvattenpolicy tagits fram i
samverkan mellan kommunernas respektive samhällsbyggnadsförvaltningar.
Konkretiseringar av dagvattenpolicyn görs i respektive kommun med mer detaljerade
bedömningar och förhållningssätt genom framtagande av en handlingsplan för dagvatten. I
handlingsplanen fastställas hur dagvattenfrågor bör hanteras inom och mellan kommunen
och VA-huvudmannen, från den fysiska planeringen via bygglov och vidare till tillsyn enligt
miljöbalken.
Revideringen av dagvattenpolicyn omfattar en förstärkning av skrivningar gällande
klimatanpassning av dagvattenanläggningar samt betydelsen av lokalt omhändertagande
av dagvatten för att klimatanpassa tätorterna. I tidigare version av Katrineholms
dagvattenpolicy redogjordes även för den ansvarsfördelning som ska gälla för olika ansvar i
frågan. Detta kommer respektive kommun ta ställning till utifrån de lokala förutsättningar
som råder.
Förslaget har skickats på remiss till bygg- och miljönämnden, service- och tekniknämnden,
Sörmland Vatten och Avfall AB samt Västra Sörmlands räddningstjänst.
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Samrådsredogörelse gällande
revidering av dagvattenpolicy
Dagvattenpolicy för Katrineholms kommun antogs av kommunfullmäktige 2015-03-16 § 120 och ska
nu revideras. För att effektivisera klimatanpassningsarbetet gällande dagvatten så finns en ambition
att samla kompetensen samt styrningen av frågan gemensamt i Flens-, Katrineholms- och Vingåkers
kommuner samt gemensamma VA-bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB. Därför har ett förslag till
en gemensam dagvattenpolicy tagits fram i samverkan mellan kommunernas respektive
samhällsbyggnadsförvaltningar.
Konkretiseringar av dagvattenpolicyn görs i nästa steg, i respektive kommun med mer detaljerade
bedömningar och förhållningssätt genom framtagande av en handlingsplan/inriktningsdokument för
dagvatten. Där kommer det att fastställas hur dagvattenfrågor bör hanteras inom och mellan
kommunen och VA-huvudmannen, från den fysiska planeringen via bygglov och vidare till tillsyn
enligt miljöbalken.
Revideringen av dagvattenpolicyn omfattar en förstärkning av skrivningar gällande klimatanpassning
av dagvattenanläggningar samt betydelsen av lokalt omhändertagande av dagvatten för att
klimatanpassa våra tätorter. I tidigare version av Katrineholms dagvattenpolicy redogjordes även för
den ansvarsfördelning som ska gälla för olika ansvar i frågan. Detta kommer respektive kommun ta
ställning till utifrån de lokala förutsättningar som råder.
Förslag till dagvattenpolicy har gått ut på remiss till Service- och tekniknämnden, Bygg- och
miljönämnden, Sörmland Vatten och Avfall AB, KFAB och Västra Sörmlands Räddningstjänst. Svar
har inkommit från Sörmland Vatten och Avfall AB, Service och tekniknämnden och Bygg- och
Miljönämnden.

Inkomna Yttranden
Sammanställning Service- och Tekniknämndens yttrande

Service- och teknikförvaltningen har varit delaktiga i arbetet med revidering och framtagande och
har inga synpunkter på den föreslagna dagvattenpolicyn. I det fortsatta arbetet med
konkretiseringar av policyn är det viktigt att förvaltningen deltar och representerar service- och
tekniknämndens ansvarsområden.
SVAR: Ingen åtgärd
Sammanställning Sörmland Vatten och Avfall AB yttrande

I avsnitt riktlinjer för att uppfylla policyn bör det kompletteras med punkt 8. I detaljplaner ska det
alltid utföras en dagvattenutredning som utreder områdets behov av dagvattenhantering och ett
eventuellt bildande av verksamhetsområde för dagvatten.
SVAR: Punkt 8 infogas som punkt 6 med formuleringen “I detaljplaner bör det alltid utföras en
dagvattenutredning som utreder områdets behov av dagvattenhantering och ett eventuellt
bildande av verksamhetsområde för dagvatten".

Sammanställning Bygg- och Miljönämndens yttrande

Det framgår inte tydligt vad som är själva policyn och vad som är riktlinjer för att uppfylla den.
Punkterna 1 och 2 är av mer övergripande strategisk karaktär och borde efter omformulering kunna
betraktas som policy medan följande punkter snarare är anvisningar för hur de första punkterna ska
kunna uppnås. Under rubriken genomförande bör tydliggöras att handlingsplanen för dagvatten har
att hantera dagvattenfrågan genom hela samhällsbyggnadsprocessen, dvs från fysisk planering via
exploateringsskedet och byggnation till drift och underhåll inklusive ansvarsfördelningsfrågor.
SVAR: Punkterna 1 och 2 flyttas upp och formuleras om till en mer övergripande karaktär och övriga
punkter numreras om som riktlinjer. I övrigt anses att processen för hantering av dagvattenfrågan
förtydligas i kommande handlingsplan/inriktningsdokument.

Sammanfattning
Samtliga inkomna remissvar ställer sig positiva till föreslagen dagvattenpolicy.

Dagvattenpolicy

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-16 § 120

Senast ändrad av kommunfullmäktige

Förlängd giltighetstid beslutat av kommunstyrelsen 2019-12-18 § 212

Förvaltarskap1
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde - samhällsbyggnadsförvaltningen

Kategori
Inriktningsdokument

Uppföljning
Hur: En genomgång för eventuell revidering ska ske med fyra års
intervall, sammankallande är samhällsbyggnadsförvaltningen.
När: 8 månader innan giltighetstiden upphör.

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
1
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Inledning
I denna policy redovisas riktlinjer för dagvattenhantering i Flens-, Katrineholms- och Vingåkers
kommuner. Här redogörs för hur avledning och uppsamling av dagvatten ska ske i
detaljplanelagt område eller i område som omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412). Dagvatten definieras som regn, smältande snö eller uppträngande grundvatten som
tillfälligt rinner över hårdgjorda ytor.
Policyn gäller i huvudsak vid nyproduktion och vid ändrad markanvändning. Policy gäller även i
samband med renovering och ombyggnad i befintlig miljö där det är tekniskt möjligt.
Policyn förordar i första hand öppet, lokalt omhändertagande av dagvatten, så kallat LOD. Det
innebär att dagvattnet ska reduceras och fördröjas inom varje fastighet där det bildas och
därmed minimera behovet av bortledande och även minimera risken för översvämning och
förorening av vattnet. Förutsättningar för dagvattenanläggningar ska hanteras tidigt i
kommunernas planarbete och vattnet ska ses som en resurs i stadsbyggandet.
Dagvatten ska vid om- och nybyggnation inte blandas med spillvatten och det ska inte ledas till
de kommunala reningsverken. Reningsverken är konstruerade för att rena spillvatten från
främst organiskt material, kväve och fosfor. Förorenat dagvatten innehåller ofta tungmetaller
och oljerester kan försämra reningsprocesserna i reningsverket. Dagvatten i spillvattennätet kan
också orsaka breddning av orenat avloppsvatten vid höga flöden och ihållande regn.
Våra sjöar och vattendrag belastas i dagsläget av miljöskadliga ämnen och näringsämnen, som
bl.a. kommer från dagvatten. I Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten finns ett
utpekat ansvar för kommunen och det är i EU:s ramdirektiv för vatten i svensk lagstiftning
genom 5 kap. miljöbalken tydliggjort att miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten inte får
försämras. Det är därför viktigt att på olika sätt arbeta för att minska föroreningarna i
dagvattnet. Framtagandet av denna dagvattenpolicy är ett led i detta arbete.
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Policy för dagvattenhantering
Dagvattnet ska alltid ses som en resurs i stadsbyggandet, och användas för att höja
naturvärden, ge ökad biologisk mångfald, ge möjlighet till rekreation och lek, samt höja de
arkitektoniska värdena. Dagvattenflöden ska reduceras och fördröjas så att belastning på
ledningsnät och recipienter begränsas.
Riktlinjer för att uppfylla policyn:
1.

Dagvattenanläggningar ska utformas så att man undviker skadliga uppdämningar vid
kraftiga regn.

2.

Dagvattenanläggningar utformas med hänsyn till lokala förutsättningar vid placering,
dimensionering och reningsfunktion.

3.

Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan.

4.

Dagvattenanläggningar ska utformas så att en så stor del som möjligt av föroreningarna
avskiljs och bryts ned under vattnets väg till recipienten.

5.

Ledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikationer och anvisningar om
dagvattenhantering och med hänsyn till klimatförändringens effekter.

6.

I detaljplaner bör det alltid utföras en dagvattenutredning som utreder områdets behov
av dagvattenhantering och ett eventuellt bildande av verksamhetsområde för dagvatten.

Genomförande
Utöver denna dagvattenpolicy kommer konkretiseringar av policyn att göras i respektive
kommun med mer detaljerade bedömningar och förhållningssätt genom framtagande av en
handlingsplan för dagvatten. Där kommer det att fastställas hur dagvattenfrågor bör hanteras
inom och mellan kommunen och VA-huvudmannen, från den fysiska planeringen via bygglov
och vidare till tillsyn enligt miljöbalken.

Revidering
Dagvattenpolicyn ska revideras vid behov. En aktualitetsprövning för en eventuell revidering ska
ske med fyra års intervall.

_______________________
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Styrdokument

Dagvattenpolicy

Övergripande inriktningsdokument

Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-16, § 120

Giltighetstid 2020-01-01 - 2020-06-30
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DAGVATTENPOLICY
Styrdokument Övergripande inriktningsdokument
Datum

2015-03-16

Beslutshistorik
Gäller från 2015-03-16
Förlängd giltighetstid beslutat av kommunstyrelsen 2019-12-18 § 212

Förvaltarskap1
- Inom kommunstyrelsens ansvarsområde, samhällsbyggnadsförvaltningen

Uppföljning
Hur:

En genomgång för eventuell revidering ska ske med fyra års
intervall, sammankallande är samhällsbyggnadsförvaltningen.

När:

- 8 månader 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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DAGVATTENPOLICY
Styrdokument Övergripande inriktningsdokument
Datum

2015-03-16

Inledning
I denna policy redovisas riktlinjer för dagvattenhantering i Katrineholms
kommun. Här redogörs för hur avledning och uppsamling av dagvatten ska ske i
planlagt område eller i område som omfattas av Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).
Policyn gäller både vid nyproduktion och vid ändrad markanvändning samt vid
drift, underhåll och åtgärder i samband med renovering och ombyggnad i
befintlig miljö. Policyn klargör ansvarsfrågorna och ökar medvetenheten för
dagvattenfrågan för olika aktörer vid olika skeden av
samhällsbyggnadsprocessen. Med policydokumentet som grund, ska en
handlingsplan för hantering av dagvatten inom Katrineholms kommun tas fram.
Policyn förordar öppet, lokalt omhändertagande av dagvatten, så kallat LOD.
Det innebär att dagvattnet ska hanteras lokalt inom det område där det bildas
och därmed minimera behovet av bortledande och även minimera risken för
förorening av vattnet. Förutsättningar för dagvattenlösningarna ska hanteras
tidigt i kommunernas planarbete och vattnet ska ses som en resurs i
stadsbyggandet.
Dagvatten ska inte blandas med spillvatten och det ska inte ledas till de
kommunala reningsverken. Reningsverken är konstruerade för att rena
spillvatten från främst kväve och fosfor. Förorenat dagvatten innehåller vanligen
främst tungmetaller och oljerester vilket kräver andra sorters
reningsanläggningar.
Våra sjöar och vattendrag belastas i dagsläget av miljöskadliga ämnen och
näringsämnen, som bl.a. kommer från dagvatten. Det är därför viktigt att på
olika sätt arbeta för att minska föroreningarna i dagvattnet. Framtagandet av
denna dagvattenpolicy är ett led i detta arbete.
I slutet av dokumentet finns en ordlista som förklarar många av de fackbegrepp
och definitioner som förekommer i texten.

Revidering
Dagvattenpolicyn ska vara ett levande dokument och ska vid behov revideras.
En genomgång för eventuell revidering ska ske med fyra års intervall,
sammankallande är samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bakgrund
Dagvatten
Dagvatten definieras som regn, smältande snö eller uppträngande grundvatten
som tillfälligt rinner över hårdgjorda ytor som tak, gator, parkeringar och torg
med mera.
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DAGVATTENPOLICY
Styrdokument Övergripande inriktningsdokument
Datum

2015-03-16

Under naturliga förhållanden tas regn- och smältvatten upp av växtlighet,
avdunstar från ytan eller rinner på ytan och infiltrerar i marken innan det når
sjöar, vattendrag och grundvatten. I och med att städer byggs och växer
förändras nederbördens naturliga avrinningsförhållanden och samtidigt
förändras även vattnets kretslopp i området, se figur 1. Vattnet kommer inte
längre i kontakt med naturen utan leds nu istället snabbt bort på markyta och via
ledningar till reningsverk, sjöar och vattendrag.
Naturmark

Tätort
Avdunstning +
transpiration
Avrinning

Figur 1. Förändring av vattnets naturliga avrinningsförhållande vid markexploatering
(Länsstyrelsen Skåne, PlanPM Dagvatten, 2009)

Dagvattenfrågan var från början endast ett kvantitetsproblem. Det gällde att få
bort dagvattnet för att undvika översvämningar. Senare började även kvaliteten
på dagvattnet ses som ett problem och för att förbättra denna inriktades en stor
del av arbetet på att minska planerad och ovidkommande tillförsel av spillvatten
ut på dagvattennätet. Sedan prestanda och säkerhet i ledningsnät och
pumpstationer höjts har turen kommit till dagvattenhanteringen i sig.
Dagvattnets kvalitet och hantering har stor betydelse för vattenkvaliteten i sjöar
och vattendrag.
De eventuella framtida klimatförändringarna riskerar att medföra ökade
regnmängder, vilket ytterligare ökar avrinningen och kan medföra behov av
ökad kapacitet i dagvattennätet.

Policy för dagvattenhantering
Dagvattnet ska alltid vara en resurs i stadsbyggandet, och användas för att
höja naturvärden, ge ökad biologisk mångfald, ge möjlighet till rekreation och
lek, samt höja de arkitektoniska värdena.

Riktlinjer för att uppfylla policyn
1. Lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) ska i första hand
väljas.
2. Påverkan på den naturliga vattenbalansen ska minimeras vid
exploatering/byggnation.
3. Öppna dagvattenlösningar ska i första hand tillämpas (Öppna
dagvattenlösningar ska inte tillämpas när marken är förorenad och risken för
utlakning är stor, eller när det finns risk att man förorenar ett område som är, eller
bör vara, skyddat infiltrationsområde för en vattentäkt).
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Styrdokument Övergripande inriktningsdokument
Datum

2015-03-16

4. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan.
5. Om dagvatten har förorenats, så ska det om möjligt inte blandas
med renare dagvatten.
6. Förorenat dagvatten ska vid behov renas (Behovet avgörs i varje enskilt
fall, beroende på t.ex. recipientens känslighet).

Ansvarsfördelning för dagvattenhantering
Kommunstyrelsen
Planeringsskede
•

Bevaka och tillföra gestaltningskunskaper till planeringen av
dagvattenanläggningar.

•

Bevaka dagvattenfrågor i översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser.

Bygg- och miljönämnden
Allmänt
•

Tillsyn enligt miljöbalken innebärande att med hjälp av information,
rådgivning eller myndighetsbeslut se till att förorenat dagvatten vid behov
renas.

•

Att vid anmälningsärenden särskilt ha dagvattenfrågan i beaktande samt
ställa krav vid behov.

•

Att vid anmälningsärenden och tillståndsprövningar enligt miljöbalken, via
remisser och samråd, lyfta fram dagvattenfrågan och kommunens
dagvattenpolicy.

Planeringsskede
•

Delta i planläggning för att bevaka att krav i miljöbalken uppfylls.

•

Bevaka så att hänsyn tas till vattenskyddsområden.

•

Delta i planläggning med synpunkter på dagvattenanläggningen och
hanteringen.

•

En dagvattenhanteringsplan ska upprättas och redovisas vid behov.

•

Områdets geotekniska och hydrogeologiska förutsättning ska undersökas för
att fastställa vilken typ av dagvattenhantering som är lämplig.

Bygg- och anläggningsskede
•

Bevaka hur dagvattenhanteringen utformas ur miljö- och
hälsoskyddssynpunkt i samband med bygglovshantering.
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Styrdokument Övergripande inriktningsdokument
Datum

2015-03-16

Service- och tekniknämnden
Planeringsskede
•

Bevaka och tillföra kunskap om dagvattenfrågorna tidigt i planprocessen.

•

Bevaka och tillföra gestaltningskunskaper till planeringen av
dagvattenanläggningar.

•

Bevaka dagvattenfrågor i den översiktliga planeringen.

Bygg- och anläggningsskede
•

Se till att rätt materialval och utförande för allmän platsmark genomförs.

Driftskede
•

Ansvara för att så mycket som möjligt av dagvatten från vägområden
infiltreras i mark eller avleds i öppna diken.

•

Utreda och utföra förbättringar i det ytliga dagvattensystemet för
kommunala gator.

•

Underhålla dagvattenbrunnar och eventuella reningsanläggningar där
kommunen är driftshållare.

•

Utveckla och underhålla det ytliga dagvattensystemet för allmän platsmark.

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Allmänt
•

Utveckla och förbättra det befintliga ledningsnätet för dagvatten.

•

Utreda och utföra förbättringar i dagvattensystemet för att minska negativ
påverkan på recipienterna.

Planeringsskede
•

Ansvara för att åtaganden för att reglera drift- och underhållsansvar samt
kostnadsfördelning för dagvattenanläggningen träffats innan start av
exploatering.

•

Bevaka tekniska lösningar för dagvatten och tillföra kunskaper om
dagvattenfrågor tidigt i planprocessen.

•

Bevaka så att hänsyn tas till vattenskyddsområden.

Bygg- och anläggningsskede
•

Se till att allmänna dagvattenanläggningar byggs så att de kan upprätthålla
avsedd funktion och kondition.

•

Skapa driftinstruktioner för de allmänna dagvattenanläggningarna.
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Styrdokument Övergripande inriktningsdokument
Datum

2015-03-16

Driftskede
•

Drift och underhåll av allmänna dagvattenanläggningar.

Fastighetsägare
Den som äger mark har ansvar för det dagvatten som uppkommer på den egna
fastigheten. Vid en ev. förorening kan kontroll, provtagning och uppföljning bli
aktuell, beroende på beslut från tillsynsmyndigheten.
Verksamhetsutövare
En verksamhetsutövare ska minimera risken att förorena dagvattnet eller orsaka
andra dagvattenproblem. Vid en ev. förorening kan kontroll, provtagning och
uppföljning bli aktuell, beroende på beslut från tillsynsmyndigheten.
Väghållare
En väghållare har skyldighet att på/vid sina vägar:
•

Ansvara för att så mycket som möjligt av dagvatten från vägområden
infiltreras i mark eller avleds i öppna diken.

•

Underhålla öppna diken och trummor.

•

Underhålla dagvattenbrunnar.

•

Rena förorenat dagvatten när behov finns.

Ordlista
Anläggning

Byggnadsverk som inte kan definieras som husbyggnad,
till exempel vägar, broar och dammar.

Avloppsvatten

Gemensam benämning för spillvatten, dagvatten och
dräneringsvatten.

Bräddning

När obehandlat vatten går rakt ut i recipienten på grund av
för stor kapacitetsbelastning i systemet.

Dagvatten

Regnvatten eller smältvatten som rinner av från markytan,
vägar, takytor m.m.

Detaljplan

Juridiskt bindande dokument som reglerar markens
användning och bebyggelse.

Dränering

Avvattning av till exempel jord eller byggnader genom
avledning av vatten.

Exploateringsavtal

Civilrättslig överenskommelse mellan markägare och
kommun. Upprättas vanligen i samband med upprättande
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Styrdokument Övergripande inriktningsdokument
Datum

2015-03-16

av detaljplan.
Fördröjning

Utjämning av dagvattenflöde innan det når recipient.

Geotekniska och
hydrogeologiska
förutsättningar

Klarlägga jord-, berg- och grundvattenförhållanden på en
plats samt bestämma egenskaperna hos jord, berg och
grundvatten.

Grundvatten

Vatten som helt fyller hålrum i jord och berg. Vatten som
finns under markytan.

Hårdgjord yta

En yta som är tät så vatten inte kan infiltrera ner i marken
under.

Infiltration

Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till
exempel vattens inträngning i jord eller berg. Vattnet
sprids över markytan för att infiltrera ner i
markvattenzonen och i huvudsak tas upp av växtligheten.

LOD - Lokalt
omhändertagande
av dagvatten

Dagvatten från enskilda fastigheter eller grupper av
fastigheter tas omhand inne på privat mark. Detta kan
åstadkommas genom infiltration och avdunstning eller
genom fördröjning av dagvattnet.

Perkolation

Långsam rörelse (hos vatten) genom lager av
vattenomättat, poröst material. Vattnet leds ner i
stenfyllnader från vilka vattnet får perkolera ut i
omgivande marklager.

Policy

Grundprinciper för en organisations handlande i en viss
fråga.

Recipient

I detta fall: sjö eller vattendrag som tar emot dagvatten.

Spillvatten

I regel förorenat vatten från hushåll, industri, arbetsplats,
serviceanläggning med mera.

Tungmetall

Metaller vars densitet överstiger 5 g/cm3. Till de
vanligaste hör bland annat kvicksilver, kadmium, bly,
koppar, zink och krom.

Ytlig
dagvattenavledning

Dagvattnet avleds på ytan så det är i kontakt med och
påverkas av solljus, växtlighet och mark. Till exempel i
diken, bäckar, dammar och våtmarker.

Öppna
dagvattenlösningar

Ett övergripande begrepp som omfattar allt
omhändertagande av dagvatten som inte sker genom
traditionell avvattning i slutna ledningssystem.
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Styrdokument Övergripande inriktningsdokument
Datum

2015-03-16

Översiktplan

Planinstitut enligt plan- och bygglagen över en hel
kommun som i stort anger hur mark- och vattenområden
långsiktigt är avsedda att användas samt hur
bebyggelseutvecklingen bör ske.
_________________

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-11-03

Nämndadministration

KS/2020:197 - 179

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Fastställande av Handlingsprogram för Västra Sörmlands
Räddningstjänst (VSR) 2021-2023
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa det av direktionen för Västra
Sörmlands Räddningstjänst antagna styrdokumentet Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst 2021–2023.

Sammanfattning av ärendet
VSR översände ett förslag till Handlingsprogram till Katrineholms kommun på remiss vilken
besvarades på kommunstyrelsens sammanträde den 30 september 2020 § 124.
Därefter beslutade direktionen för VSR på sammanträde den 7 oktober 2020 (efter
redaktionella ändringar) att anta handlingsprogrammet och lämna det vidare till
medlemskommunerna.
I verksamhetsplanen står att det att Handlingsprogrammet ska redovisa direktionens vilja
och tolkning av medlemsuppdraget och att programmet antas av direktionen. I Uppdrag till
Västra Sörmlands Räddningstjänst angående Räddningstjänstverksamhet står det att
handlingsprogrammet antas av förbundsdirektionen samt fastställas av respektive
medlemskommuns fullmäktige.

Ärendets handlingar


Handlingsplan för Västra Sörmlands Räddningstjänst – Direktionens vilja
2021–2023



Direktionens beslut, 2020-10-07, § 23

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
VSR
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst
Direktionens vilja 2021-2023
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Bakgrund
Lag om skydd mot olyckor
Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) innehåller de
skyldigheter och åtgärder som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot
olyckor. Lagen omfattar förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt
efterföljande åtgärder.
Nationella mål
I 1 kap. 1 och 3 §§ LSO anges de nationella målen och syftet med den verksamhet
som ska bedrivas enligt lagen:
•

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala
förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

•

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på
ett effektivt sätt.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 3 kap. har kommunen
skyldighet att upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska beskriva hur verksamheten är planerad
och organiserad samt risker för olyckor som kan leda till en räddningsinsats. Likväl
ska kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser under fred och under
höjd beredskap beskrivas.

Inledning
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett förbund mellan Katrineholm och
Vingåkers kommun. Medlemskommunerna (medlemmarna) har utformat ett
uppdrag till förbundet för innevarande mandatperiod. Detta dokument är
direktionens beskrivning av hur uppdraget ska utföras. Handlingsprogrammet är
också underlag för förbundets egenkontroll och länsstyrelsens tillsyn. Framförallt
är handlingsprogrammet information till invånare och företag i Katrineholms och
Vingåkers kommuner.
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I tabellen nedan beskrivs VSRs styrdokument:
Dokument

Beskrivning

Antas av

Handlingsprogram

Redovisar direktionens vilja och
tolkning av medlemsuppdraget.

Direktionen

Verksamhetsplan

Redovisar förbundets förmåga,
d.v.s. hur förbundets resurser i
form av materiel, utrustning,
personal och kompetens ska
organiseras för att utföra effektiv
verksamhet. Planen utgör en
bilaga till handlingsprogrammet.

Förbundschef

Verksamhetsbeskrivning

Förbundschef

Rutiner, instruktioner och
reglementen

Dokument som behövs för
verksamhetens bedrivande och
kvalitetssäkring.

Respektive
funktionsansvarig

Strategisk
kompetensförsörjning och
övningsplan

Visar hur förbundet utvecklar och
bibehåller organisationens
kompetens och förmåga.

Räddningschef

Detaljerad beskrivning av VSRs förmåga finns att hitta i dokumentet:
Verksamhetsplan som är en bilaga till handlingsprogrammet och innehåller planer
för räddningsinsats, tillsyn, undersökande och lärande samt information.
Bilden på nästa sida visar var handlingsprogrammet hamnar i förbundets
dokumentstruktur och är en hjälp för läsaren att identifiera sig i organisationen.
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Medlemskommunerna

VISION
POLICY

RISK- OCH
SÅRBARHETSANALYS

SKYDD OCH
BEREDSKAP

PLAN FÖR SKYDD
OCH BEREDSKAp
Mål

FÖRBUNDSORDNING

UPPDRAG

Direktionen
Information till
allmänheten

HANDLINGSPROGRAM
Direktionens vilja

Policys

VSR

Planer

Värdegrund

PLAN FÖR
RÄDDNINGSINSATS

PLAN
FÖR
TILLSYN

PLAN FÖR
UNDERSÖKANDE/
LÄRANDE

PLAN FÖR
UTBILDNING/
INFORMATION

Verksamhetsbeskrivning

Personaladm.
Riktlinjer
LARMPLANER

MATERIEL/UTRUSTNING
Förteckning

KOMPETENS
Förmåga per tjänst

Personal
handbok
Drift- och
underhållsplan

Rutiner
Instruktioner
Reglementen

Övningsplan

Strategisk
kompetensförsörj
ning

PM

Ansvar
Den enskilde själv har det primära ansvaret för att skydda liv, egendom och miljö.
Den enskilde har också ansvaret att inte orsaka olyckor. Med den enskilde menas
alla människor, företag, organisationer och myndigheter.
I första hand är det den enskilde som ska vidta åtgärder och bekosta åtgärder som
syftar till att förhindra olyckor och begränsa konsekvenser av de olyckor som
inträffar. VSR ska kunna gripa in när den enskilde själv inte klarar att hantera
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situationen.
Handlingsprogrammet
beskriver
vilken
förmåga
kommuninvånarna kan förvänta sig av VSR idag och på några års sikt.

som

Omvärldsbeskrivning
VSR bevakar ständigt förändringar nationellt, regionalt och lokalt genom att bland
annat delta på seminarier, informationer och sociala medier.
Nationellt knyts arbetet med skydd mot olyckor och kriser samman och det är fokus
på ett gemensamt säkerhetsarbete för ett stärkt samhällsskydd.
Det är inte möjligt att hålla beredskap för alla tänkbara olyckor, därför bör man ta
tillvara möjligheterna att utnyttja varandras resurser. Ett utökat samarbete regionalt
och lokalt är därför av största vikt.
Hotbilder i samhället förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen både
i Sverige och omvärlden. Hoten har blivit mer komplexa och globala och en
händelse i en del av världen kan få följdverkningar i en annan. Miljöfrågorna och
de pågående klimatförändringarna blir ett allt viktigare område som alltid ska finnas
med då VSR planerar sin verksamhet.
Gränserna för vad eller vilka som kan bli måltavlor för kravaller eller våld tycks ha
flyttats och även innefatta samhällets företrädare, så som räddningstjänst.
Integrationsfrågor och räddningstjänstens behov av interkulturell kompetens gör att
VSR ska anpassa personalstyrkan utifrån detta. Både för att förebygga konflikter,
men också för att skapa förtroende för vårt sätt att arbeta och minska känslan av ”vi
och dom”.
Då arbetstillfällen på landsbygden minskar, kan det innebära svårigheter att
rekrytera Räddningspersonal i beredskap (RiB). I framtiden kan detta innebära
svårigheter att upprätthålla nuvarande operativ förmåga.
Förändringar i lagstiftningen, förordningar, föreskrifter och rekommendationer från
myndigheter kan i framtiden innebära att arbetssätt och organisation inom svensk
räddningstjänst kan komma att förändras.
Nya byggnadsmaterial och förekomst av tekniska lösningar i byggnader kommer
att ställa högre krav på val av metod och taktik vid räddningsinsatser. För att möta
dessa krav finns behov av att utveckla nya släckmetoder och släckmedel.
Räddningstjänstens ”verktygslåda” (metoder, utrustning o. dyl.) kommer att öka i
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omfattning vilket medför krav för de som leder räddningsinsatser att välja rätt
metod och taktik.
Flertalet prognoser visar att den svenska befolkningen kommer att öka under de
kommande två decennierna. Det kommer att finnas en mängd olika varianter av
larmsystem där bevakning med kameror och olika varianter av aktiva skydd ökar.
Brandskyddet i bostäder kommer att diversifieras och krav på respons från
räddningstjänsten kommer att prövas med nya system. En ökad segregering i
samhället leder med stor sannolikhet till en segregerad olycksstatistik. Utmaningen
är att leverera ett likvärdigt skydd mot olyckor till alla invånare. Skyddet kommer
att vara mer behovsstyrt.
Vid räddningstjänst under höjd beredskap ska VSR rädda befolkningen och civil
egendom från krigets verkningar. VSR ska under höjd beredskap, förutom fredstida
uppgifter, även ansvara för:
 Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
 Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel
 Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna
fullföljas.
Vi ska också under samma tid delta i åtgärder för första hjälp och transporter av
skadade, befolkningsskydd och understödja Försvarsmakten. Krig är sannolikt den
mest extrema situation vi kan ställas inför, men även för kriget bygger förmågan på
vår dagliga förmåga att hantera omfattande och komplexa räddningsinsatser som
pågår under lång tid. Våra system och rutiner för exempelvis omfattande
skogsbränder kan således tillämpas i stora delar. Alternativ planering avseende
tjänstgöring och placering kan förekomma. VSR avser ta del av och följa MSBs
anvisningar för fortsatt uppbyggnad av förmåga som är direkt kopplat till
räddningstjänst under höjd beredskap, samt fortsätta att utveckla vår robusthet och
förmåga att vara en del av regionens civila försvar.

Verksamhetens omfattning
Kommunerna har enligt lagen Skydd mot olyckor (LSO) sex uppdrag: att
•

Samordna
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•
•
•
•
•

Underlätta för den enskilde (utbildning, information m.m.)
Tillsyn
Sotning
Räddningstjänst
Undersöka (olycksutredning, insatsuppföljning, erfarenhetsåterföring
m.m.)

Dessa ska sammantaget skapa ett tillfredsställande och likvärdigt skydd.
Medlemmarna har överlämnat ansvaret för dessa uppdrag till VSR med undantag
av samordningsansvaret för skydd mot andra olyckor än bränder. Detta ansvar
ligger kvar hos medlemskommunerna.
Utifrån lagstiftningen och förhållandena i Katrineholm och Vingåker har
medlemmarna utformat ett uppdrag till VSR. Medlemmarna har i vissa avseenden
valt att uttrycka en högre ambition än lagstiftningens krav. VSRs myndighetsroll i
förebyggande frågor är strikt kopplat till det brandförebyggande området.
Medlemmarna har dock valt att VSR ska underlätta för enskilda att ta sitt ansvar
inom alla typer av olyckor som leder till räddningsinsatser. Detta ska göras utan att
inkräkta på annan myndighets ansvar. Syftet med denna ambition från
medlemmarna är att de erfarenheter som vinns vid räddningsinsatser ska komma
andra till del.
Direktion konstaterar därmed att VSR i förebyggande frågor förutom brandskydd
också ska arbeta med trafiksäkerhet, vattensäkerhet och suicidprevention. VSR ska
samordna det brandförebyggande arbetet och medlemskommunerna samordnar
övrigt olycksförebyggande arbete. Medlemskommunerna har dock ansvaret såsom
enskild att ha ett eget systematiskt brandskyddsarbete.
Förutom LSO svarar VSR för tillståndshantering och tillsyn med avseende på
hantering av brandfarliga- och explosiva varor enligt Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE).
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Medlemmarnas uppdrag
Kommunfullmäktige i Katrineholm respektive Vingåker har gett följande uppdrag
till VSR. Det fullständiga uppdraget till VSR finns att läsa i sin helhet på hemsidan
www.vsr.nu.

Uppgift
•

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde
så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa
olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera
behovet av akuta skadeavhjälpande insatser.

Effektmål
•
•
•
•
•
•
•

Minska antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som
föranleder räddningsinsats.
Öka verksamhetens effektivitet och kvalitet genom samverkan internt och
externt.
Trygghetsskapande och olycksförebyggande verksamhet.
Säkerställa en långsiktigt effektiv verksamhet.
Ökad kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande och
skadebegränsande åtgärder.
Vid 100 procent av alla olyckor ska en första enhet vara framme på inom den
tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst
enligt LSO ska en första insats ske av enskilda.

Medgivanden
VSR får anpassa beredskapen när omständigheterna så medger*.

* När VSR gör en räddningsinsats eller genomför övningar samt utför skadeförebyggande utbildningar minskar av
naturliga skäl beredskapen för räddningsinsats. Om det vid en pågående räddningsinsats inträffar ytterligare en eller flera
samtidiga olyckor minskar beredskapen. VSR får sänka beredskapen i relation till målen med hänsyn till sannolikhet för ett
andra larm eller andra viktiga omständigheter.
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Direktionens roll
Medlemmarna i direktionen väljs genom indirekta val. Varje ledamot har sin
hemort, var och en har nominerats av ett parti och utsetts av respektive kommuns
fullmäktige Ledamöterna ska verka för förbundets bästa i enlighet med vad som
kommit fram i medlemsuppdraget.

Inriktning
Vision
VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!
Alla medarbetare i VSR verkar för att invånare, företag och andra organisationer
tar sitt fulla ansvar för att undvika olyckor och för att begränsa olyckor. Invånarna,
företagen och organisationerna är medvetna om sitt ansvar och bekostar själva de
åtgärder som behövs.

Verksamhetsidé
VSR har en verksamhetsidé med två inriktningar som kompletterar varandra.
”VSR vänder sig till enskilda genom att stödja deras brandförebyggande arbete
och olycksbegränsande förmåga så att de kan leva sina liv utan skador på grund
av olyckor. När detta inte lyckas håller VSR en god beredskap med välutbildad
personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser.
VSR gör mera för de drabbade, för att de ska komma vidare efter olyckan, detta ska
vara mer än vad drabbade kan förvänta sig.”
VSR prioriterar det förebyggande arbetet. Vi gör det för att värdet av uteblivna
olyckor är större än enstaka räddningsinsatser. VSR är medvetna om att detta
ställningstagande är svårt att utvärdera. Uteblivna olyckor märks inte, de kan inte
rapporteras. Medlemmarnas uppdrag och direktionens värdering ligger dock helt i
linje med denna prioritering.
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Tätort
Underlätta för
den enskilde

Räddningsinsats

Tillsyn

Undersöka

Landsbygd
Underlätta för den
enskilde (utbildning/info)

Räddningsinsats

Tillsyn

Undersöka

Likvärdigt skydd,
men inte lika

VSRs verksamhet behöver anpassas så att skyddsnivån för den enskilde blir likvärdig!

VSR ska erbjuda enskilda ett likvärdigt skydd. Det innebär att vi anpassar
verksamheten efter riskerna. I tätorterna är förmågan att göra räddningsinsatser
större än på landsbygden. Vi kompenserar det genom att göra mer förebyggande
insatser på landsbygden. Vår samlade förmåga ska vara störst där riskerna är störst.
VSR har samverkansavtal när det gäller operativ verksamhet med samtliga
kommuner i länet, detta innebär att närmast räddningstjänst larmas.

Strategiska åtgärder
VSR behöver vidta ett antal strategiska åtgärder för att nå de mål som medlemmarna
har beslutat.
Öka enskildas kunskap och förmåga
Information och utbildning är en viktig del av det förebyggande arbetet och sker
främst genom anpassade utbildningar för olika grupper inom skola och annan
offentlig sektor, näringslivet, organisationer, föreningslivet med flera. Syftet med
informationen och utbildningarna är att ge den enskilde en god möjlighet att skydda
sitt liv och sin egendom och att inte orsaka olyckor.
Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd. Även om räddningsstyrkan
kan rädda stora värden kan också stora värden gå till spillo trots massiva
räddningsresurser. Det kan bero på att olycksförloppet är för snabbt, alarmering inte
sker tidigt nog eller körtiden är för lång.
VSRs resurser är inte oändliga och vid två samtidiga insatser kan räddningsstyrkan
komma till plats senare än vad som anges i förmågekartan. Invånarna ska ha rätt
förväntningar på VSRs förmåga. De ska också få kunskap om de särskilda risker
som finns inom sitt närområde. Detta redovisas i detta dokuments förmågekarta på
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sidan 14–19. Mer information angående VSRs förmåga och bemanning finns i
verksamhetsplanen.
Den enskildes motivation att ta sitt eget ansvar är en framgångsfaktor för att minska
antalet olyckor. Informationen om dels den enskildes ansvar, dels VSRs förmåga
att göra en verkansfull insats på specifika objekt eller inom ett givet geografiskt
område ska systematiskt kommuniceras.
Direktionens slutsats är att VSR i det förebyggande arbetet ska skapa förmåga att
förebygga och hantera det som riskerar att inträffa inom förbundets område.
Det förebyggande arbetet ska utföras av heltidsanställd personal samt av RIBpersonal på ytterstationerna. Därmed förstärks också den lokala förankringen.
Syftet med den samlade kommunikationen är att höja enskildas motivation att ta ett
eget ansvar och att öka förmågan.
Biträda andra myndigheter
VSR ska biträda andra myndigheter med sin sakkunskap. Det innebär att VSR har
en passiv roll och biträder på förfrågan. VSRs sakkunskap är särskilt värdefull för
t.ex. byggnadsnämnden i samband med den fysiska planeringen eller vid
granskning av brandskyddsdokumentationer. VSR ska utveckla samarbetsformer
med dessa myndigheter så att VSRs kompetens tas till vara.
Mångfald
VSRs resultat och arbetstrivsel förbättras om personalsammansättningen är mer
heterogen. VSR strävar därför efter en jämnare etnisk och könsmässig fördelning.
Vårt mål är att personalens sammansättning är en spegel av samhällets etniska och
könsmässiga fördelning.
Metoder för att mäta och utvärdera mål
Direktionen har fastställt ett antal mål för VSR. VSR har mätmetoder för att
redovisa nuläge. Undersökningen sker regelbundet.
VSR gör återkommande systematisk uppföljning av sin verksamhet främst genom
Händelserapporter och nyckeltal. VSR gör utvärderingar i så kallade
olycksförloppsutredningar. För direktionen är det intressant att veta vilka och hur
många väsentliga förbättringar VSR har vidtagit inom räddningstjänst,
förebyggande och efterföljande verksamhet.
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Mål
Enskildas förmåga
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om förebyggande åtgärder vid olyckor
– som kan föranleda – räddningsinsats ska öka. Även kunskap om hjärtstartare och
tekniska hjälpmedel så som viktiga appar som används vid räddningsinsats och
sjukvårdslarm ska öka.
Enskildas insats vid en olycka är ofta avgörande för utgången, vilket lyfts fram i
VSRs förebyggande arbete. För att värdera effekten av det förebyggande arbetet
ska VSR notera om enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när
räddningsstyrka anländer till olycksplatsen. Detta noteras i händelserapporteringen
och redovisas.
Framkomsttid
Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling. Med
framkomsttid avses tid från larm till dess att första räddningsstyrka anländer till
skadeplats. Direktionen vill följa framkomsttiden för alla räddningsinsatser som
ligger inom ramen för begreppet räddningstjänst.
VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i
handlingsprogrammets förmågekarta.

Utföra räddningsinsatser
VSR ska utföra räddningstjänst enligt LSO för att rädda liv, egendom och miljö när
följande kriterier är uppfyllda.
•
•
•
•

det finns behov av ett snabbt ingripande
det hotade intressets värde står i proportion till kostnaden för insatsen
den drabbade inte själv har möjlighet att begränsa skadorna
samt omständigheterna i övrigt
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Skapa Mervärde
För att stödja de drabbade ska VSR i rimlig grad hjälpa drabbade att komma vidare
efter en olycka. Stödet anpassas efter varje specifik situation men kan handla om
psykosocialt omhändertagande, vara en god lyssnare, erfarenhetsåterföring,
publicering av erfarenheter. Syftet med mervärdet är att minska skadeutfallet och
öka lärandet. De drabbades uppfattning om mervärde ska redovisas via nyckeltal.
Färre räddningsinsatser
Direktionens kraftsamling på förebyggande åtgärder ska rimligen innebära att
antalet räddningsinsatser kommer att minska. Direktionen vill årsvis följa
utveckling av antalet olyckor inom ramen för begreppet räddningstjänst. Siktet är
inställt på en gradvis minskning. Direktionen vill också följa utvecklingen av
allvarliga konsekvenser i form av omkomna samt stora förlorade ekonomiska och
miljömässiga värden.

Rapportering
För att följa upp handlingsprogrammet kommer förbundschefen att rapportera till
direktionen vid varje möte. Rapporteringen ska ge underlag till en dialog som syftar
till att utveckla styrningen av förbundet. Den ska innehålla hur lätt, alternativt svårt,
det har varit att uppnå målen. Förutom en avstämning av de uppsatta målen, ska
det även redovisas hur efterfrågan har varit på de i medlemsuppdraget angivna
områden där VSR ska bistå. Rapporteringen sker genom nyckeltal, delårsrapport
och årsredovisning. Direktionen kommer dessutom att följa resultatet av öppna
jämförelse inriktningen är att vara ”gröna” i olika jämförelser mellan kommuner.
Tabellerna är färgade med grönt, gult och rött där grönt står för bäst resultat.

Medlemsdialog
Dialogen mellan medlemmarna och VSR sker enligt förbundsordningen genom:
•
•
•
•
•

Medlemssamråd.
Årsredovisning.
Delårsrapport.
Ömsesidig information kring frågor av principiell beskaffenhet eller större
vikt.
Samråd med medlemmarna innan beslut om investeringar utöver budget
tas.
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Förmåga
Utifrån kartan och efterföljande beskrivning kan medborgaren se vilken förmåga
VSR har och vilken hjälp som kan förväntas.

Zon Röd
Zon Rosa
Zon Gul
Zon Grön
Zon Grå

14

HANDLINGSPROGRAM 2021–2023
- DIREKTIONENS VILJA

ZON RÖD
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 10 minuter kommer en räddningsstyrka* till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer
vid behov ytterligare en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande räddningstjänster som
kommer efter 30-40 minuter.
Brand
Försök att släcka. Om du stängt dörren till rummet som det brinner i så sprider sig
branden oftast inte till andra rum innan vi är framme. Om du inte stängt dörren kan
branden sprida sig till flera rum innan vi är framme. Då blir det riktigt stora skador. Möt
oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och
utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet
på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja upp mot 30 minuter innan du tagits loss. Vi måste arbeta
försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa skadade och
utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi goda möjligheter att hjälpa dig. Men om du har
hamnat under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget
skydd är avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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ZON ROSA
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 20 minuter kommer en räddningsstyrka* till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer
vid behov ytterligare en räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att
hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande räddningstjänster som
kommer efter 30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden
förhoppningsvis till det rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera
rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 40 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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ZON GUL
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 10 minuter kommer en första insatsperson* till din hjälp. Efter ytterligare 5 minuter
kan det komma en räddningsstyrka. Men det är inte säkert - de är frivilliga. De första
räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-30 minuter kommer en
räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter
30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet, så begränsas branden
förhoppningsvis till det rummet. Men risken finns att branden hinner sprida sig till flera
rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 10 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 50 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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ZON GRÖN
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 20 minuter kommer en första insatsperson* till din hjälp. Efter 25 minuter kan det
komma en räddningsstyrka om 2-3 personer. Men det är inte säkert - de är frivilliga. De
första räddningsstyrkorna har begränsade resurser. Efter 20-40 minuter kommer en
räddningsstyrka. Om en händelse blir så stor att vi inte klarar att hantera den med egna
resurser tar vi hjälp från angränsande kommuners räddningsstyrkor som kommer efter
30-40 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Risken är stor att branden hinner
sprida sig till flera rum. Risk för riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns
personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning.
Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället
för att släcka själva branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 20 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 60 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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ZON GRÅ
Risker
De vanligaste olyckorna är bränder och trafikolyckor.
Resurser
Inom 30 minuter kommer en räddningsstyrka* till din hjälp. Efter 30-40 minuter kommer
vid behov ytterligare en räddningsstyrka om minst fem personer. Om en händelse blir så
stor att vi inte klarar att hantera den med egna resurser tar vi hjälp från angränsande
räddningstjänster som kommer efter 40-50 minuter.
Brand
Gör en släckinsats och stäng dörren till brandrummet. Stor risk för totalskada om du själv
inte gör någon släckinsats! Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi
prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Troligen är branden så
omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva
branden.
Trafikolycka
Om du skadas vid en trafikolycka kan vi ge dig första hjälpen inom 30 minuter. Om du
sitter fastklämd kan det dröja ända upp mot 50 minuter innan du tagits loss. Vi måste
arbeta försiktigt för att inte förvärra skadorna. Om du själv är oskadd kan du hjälpa
skadade och utföra L-ABC. Din insats är livsavgörande!
Vatten- och isolyckor
Insatser vid vatten och isolyckor kan innebära längre tid till räddningsstyrka är på plats.
Så länge du befinner dig på ytan har vi möjligheter att hjälpa dig. Men om du har hamnat
under ytan är vår möjlighet att rädda dig väldigt liten. Tidsfaktorn och ditt eget skydd är
avgörande!
Hjärtstillestånd
Vi har defibrillator för att häva hjärtstillestånd. Det är oerhört viktigt att du eller någon
annan har påbörjat hjärt- och lungräddning före vår/ambulansens ankomst. Tidsfaktorn är
livsavgörande!
Förebygg olycka
Vi hjälper dig att förebygga olyckor, men det är du som har ansvaret. Vi kan bistå med
utbildning, information, riskinventering, åtgärdsförslag och system för ett effektivt
säkerhetsarbete. Vi finns där du bor och verkar. Vi följer upp alla olyckor, som föranleder
räddningsinsats, för att bli bättre och lära oss mer. I vissa lokaler och verksamheter
kontrollerar vi att ägaren sköter sitt brandskydd.
Vill du veta mer?
Gå in på vår hemsida www.vsr.nu

*Se Verksamhetsplanen
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Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

KS/2020:322 - 041

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Handläggare telefon

Emma Fälth

Sida 1 (1)

2020-10-14

Nämndadministration
Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Västra
Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från Västra
Sörmlands Räddningstjänst 2020 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst har till medlemskommunerna
överlämnat förbundets delårsrapport för de åtta första månaderna 2020. Delårsrapporten
innehåller förvaltningsberättelse, måluppföljning samt resultat och balansräkningar för den
aktuella perioden som visar förbundets ekonomiska ställning per den 31 augusti 2020.
Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att resultatet för perioden 1 januari 2019 31 augusti 2019 uppgår till 4,3 mnkr och prognostiserat utfall per helår utgår till 1 mnkr.
Balanskravet bedöms därmed uppfyllas för 2020.
Av redovisningen framgår att tre av sju verksamhetsmål inte är uppfyllda vilket förklaras av
att verksamheten begränsats av covid-19.

Ärendets handlingar


Protokollsutdrag direktionen Västra Sörmlands Räddningstjänst 2020-10-07, § 21



Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2020



Utlåtande avseende delårsrapport 2020, Västra Sörmlands Räddningstjänst



Granskning av delårsrapport 2020, Västra Sörmlands Räddningstjänst - PWC

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst
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Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten åir forenligt med de mål ftjr den
ekonomiska ft)rvaltningen som direktionen beslutat om i arsbudgeten och flerårsplanen.
Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport per 2020-08-31. En översiktiig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på
analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgar av bifogad revisionsrapport som utarbetats av PwC.
Den prognos som iämnas i delårsrapporten visar att Västra Sörmlands Räddningstjänst kommer att uppnå ekonomisk balans fU 2020, med ett förvåintat balanskravsresultat på 1 mnkr
per helår.
Finansiella måi och verksamhetsmål som kan kopplas
Dessa har fastställts av direklionen.

till

god ekonomisk hushållning finns.

Revisorerna bedömer att:
a

a

Vi bedömer att delarsrapporten i allt väsentligt iir upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i övrigt.
Vi bedömer att det prognostiserade resultatetär ftrenligt med det finansiella mål som
direktionen fastställt i budget 2020. Vi noterar dock att endast ett av de två finansiella
målen utvärderas i delåret.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis iir ftirenligt med de av direktionen fastställda verksarnhetsmålen i
budget 2020.
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer översiktligt
granskat förbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 - 2020-08-31. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2Q20.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

*L

putc

Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten
upprättats enligt
lagens krav och god
redovisningssed?

Uppfyllt

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

Delvis uppfyllt

o
o

I

o
I
o
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Inledning
Bakgrund
Respektive medlemsforbunds fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I
samband med fullmäktiges behandling av delårsrapporten ska även revisorerna
bedöma resultatet i delårsrappoften. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande
som revisorerna ska lämna till respektive fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig for delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

o
.

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

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

Avgränsning och Metod
Granskn ingen av delårsrapporten omfattar:

o
o
o

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

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i awikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.
Den

g ra

nskade

d el

års rapporten faststäl ldes av

d

i

rektio n en 2020-1 0-07

Rapportens innehåll har sakgranskats av tf förbundschef och funktionsansvarig
verksamhetsstöd.

}

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

God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt en budget och måldokument tör 2020 innehållande två
finansiella mål och sju verksamhetsmå1.

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

och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget2020.

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

o
o
o

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

Utvärdering av måluppfyllelsen sker per helår i enlighet med lagens krav.

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

Rekommendationer
o

Vår granskn ing föran leder inga rekommendationer

2020-10-16

Rebecka Hansson
Uppdragsledare/
granskningsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Västra Sörmlands räddningstänst enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från
den 12 juni 2020. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.
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Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-11-03

Nämndadministration

KS/2020:346 - 041

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Vårdförbundet
Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från
Vårdförbundet Sörmland till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har överlämnat delårsrapport för perioden
januari till och med augusti 2020 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller
motsvarande i medlemskommunerna för kännedom.
Resultatet efter balanskravsjusteringar för perioden är positivt med 1513 tkr. Prognosen för
helåret pekar mot ett resultat om 800 tkr. Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar





Skrivelse om delårsrapport Vårdförbundet Sörmland
Delårsrapport för perioden 2020-01 -01– 2020-08-31, Vårdförbundet Sörmland
Granskning av delårsbokslut 2020 för Vårdförbundet Sörmland, EY
Utlåtande avseende delårsrapport 2020, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:
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Förvaltningsberättelse 2020 - perioden 01 - 08
Vårdförbundet - direktion och ledning
Förbundsdirektionen har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, en ordinarie ledamot
och en ersättare från varje medlemskommun. Tre insynsråd från Region Sörmland ingår
också i direktionen. Direktionen har haft fyra sammanträden under delårsperioden t o m
augusti.
Direktionens arbetsgrupp, som bestått av fem ledamöter - en från varje medlemskommun –
samt ett insynsråd från Region Sörmland under ledning av ordföranden, arbetar särskilt med
utvecklings- och förnyelsefrågor för förbundet. Arbetsgruppen är även beredningsorgan för
ärenden inför direktionens sammanträden.
Socialnämnderna i Eskilstuna, Flen och Strängnäs kommuner har fattat beslut om att inte
längre finansiera verksamheten vid Gläntans behandlingshem. Vid ägarmötet i mars
beslutade man att godkänna föreliggande förslag om avveckling av Gläntans
behandlingshem enligt plan.
Ägarmötet beslutade att godkänna föreliggande förslag om reviderad förbundsordning
under ändamål med anledning av tidigare beslut om upphörande av
upphandlingsverksamhet i Vårdförbundets regi och avveckling av Gläntans behandlingshem
samt med anledning av att Landstinget Sörmland bildat Region Sörmland.
Förslag till budgetramar för 2021 redovisades vid ägarmötet och ägarna lämnade sitt
godkännande till förslaget och beslutet innebär att den generella anslagsnivån räknas upp
med 3 %.
Information lämnades om resultat och viktigare skeenden inom respektive
verksamhetsområde för det föregående verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning över Vårdförbundet Sörmlands ekonomiska resultat
och situation
Den största delen av Vårdförbundets verksamhet finansieras genom årliga anslag från
medlemskommunerna och även genom ett anslag från Region Sörmland för avgiftningsverksamheten på Vårnäs. Anslagen ger medlemmarna fritt tillträde till förbundets olika
verksamhetsområden som behandlingsplatser på Vårnäs och Gläntan samt
familjerådgivning.
Verksamheterna vid Vårnäs behandlingshem och Gläntans behandlingshem är även
beroende av intäkterna för de externa patientplaceringarna från andra uppdragsgivare,
liksom den förlängda behandlingen för kvinnor respektive män, de s k halvvägshusen. Det
ekonomiska utfallet för Vårnäs och Gläntan bestäms i hög grad av intäkternas storlek i denna
del.
Under första halvåret har Vårdförbundet Sörmland anpassat och följt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regionens rutiner för hantering av covid -19
med syfte att säkerställa en trygg och säker vård genom att minska smittspridningen, vilket
har påverkat beläggningen på Vårnäs behandlingshem och Gläntan men även antalet
genomförda besök på familjerådgivningen.
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Förbundets delårsresultat är positivt med 1 844 tkr
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper: -331 tkr
Resultat efter balanskravsjusteringar: 1 513 tkr
Balanskravsresultat: 1 513 tkr
Förbundets gemensamma kostnader - förbundsgemensamt - fördelas till de tre kärnverksamheterna. Fördelningsgrunden utgår från verksamhetens volym/budgetomslutning.
Sammanlagda delårsresultatet för Vårnäs behandlingshem är positivt med 795 tkr.
Skälet till det positiva ekonomiska utfallet för verksamheten är att arbetsgivaren fått
ersättning från staten för sjuklönekostnader samt subventionerade arbetsgivaravgifter på
grund av virusutbrottet. Beviljade lönebidragsanställningar och att lönerevision är
framflyttad.
Familjerådgivningen visar ett positivt resultat med 482 tkr. Skälet är vakant tid och att en
familjerådgivare är tjänstledig del av sin tjänst för studier.
Gläntans behandlingshem visar ett överskott med 236 tkr.
För helåret 2020 är den nuvarande bedömningen att resultatet för den sammantagna
verksamheten inom förbundet (inklusive finansiella poster) blir positivt med 800 tkr.
Vårdförbundets ekonomiska ställning är fortsatt stabil och det egna kapitalet kommer vid
årsskiftet att uppnå det finansiella målet om lägst ca 11 mkr.

Förbundsgemensamt
Vårdförbundet leds av förbundschefen som tillsammans med ledningsgruppen styr
verksamheten mot de mål som politiken har beslutat. Till ledningens förfogande finns ett
förbundskansli som även stödjer kärnverksamheterna.
Personalkansliet bemannas av 1,0 förbundschef, 1,0 ekonom/administratör (0,3
förbundsgemensamt), 1,0 administratör, 2,0 fastighetsskötare/transportör, 0,3 IT-tekniker
(vakant).
Personalkostnader för ekonom/administratör (1,7) samt fastighetsskötare/transportör
belastar de olika verksamheterna Vårnäs, Gläntan och Familjerådgivningen.
Uppföljning av inriktningsmål för 2020
Vårdförbundet Sörmlands arbete med kvalitetslednings-systemet för hela verksamheten
ska alltid vara uppdaterat.
Samtliga verksamheter ska utbildas i HBTQ-frågor.
Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland ska tillämpa evidensbaserad
praktik.
Uppföljning av målen sker i årsredovisningen.
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Miljömål
Vårdförbundet Sörmland vill bidra till en hållbar utveckling och ekologisk balans genom att
begränsa klimatpåverkan och att arbeta förebyggande enligt de miljölagar som finns.
•
•
•
•

Nya leasingbilar bör ha mindre koloxidutsläpp än nuvarande
Rengöringsmedel ska vara miljömärkta
All belysning i verksamheterna ska ha ledlampor
Återvinning av avfall genom källsortering

Uppföljning av miljömålen sker i årsredovisningen.

Vårnäs behandlingshem
Vårnäs behandlingshem bemannas av 1,0 verksamhetschef, 1,0 programledare, 7,0
rådgivare, 2,0 samordnare, 2,0 sjuksköterskor samt 3,8 köks- och städpersonal. Vidare köps
0,1 läkarresurs in som extern konsult.
Under hösten har en av personalen i kök/städ påbörjat studier vid högskolan varvid sex
månaders tjänstledighet beviljats. En rådgivare har återgått till heltid efter att ha haft
nedsatt arbetstid under våren. Hen tjänstgör nu delvis i den insats vi har i Flens öppenvård.
Rådgivare från Vårnäs har under våren och sommaren stöttat Flen med
öppenvårdsverksamhet under tiden de rekryterar. Insatsen omfattar 20% och sträcker sig
året ut.
En samordnare på förlängd behandling har utökat sin arbetstid från deltid till 100% och kan
nu gå in och stötta primärbehandlingen.
Under perioden med covid-19 har sjukfrånvaro och annan ledighet till stor del skötts inom
ramen för ordinarie bemanning. I planeringen har vi varit mycket restriktiva med att kalla in
vikarier. För att minska vikariebehovet i behandling och kök/städ samt att säkerställa
kompetens vid nära förestående pensionsavgångar har en extra resurs omfattande heltid
anställts med stöd av lönebidrag.
Primärbehandlingen vid Vårnäs har under de första åtta månaderna genomfört 4101
vårddygn jämfört med 5791 vårddygn 2019.
Genomsnittsbeläggningen är 16,81 patienter per vårddygn (20,45 under 2019), dessvärre
minskar patienter som placerarats av externa uppdragsgivare under samma period från 1,95
under 2019 till endast 0,59 under 2020.
123 avgiftningar har genomförts under perioden jämfört med 130 under 2019. Värt att
notera är att till och med augusti månad skrevs 133 patienter in i verksamheten att jämföras
med 205 patienter under motsvarande period 2019. Att andelen avgiftningar i relation till
inskrivningar är så iögonfallande hög i år i jämförelse med föregående år torde åtminstone
delvis kunna förklaras med de långa kötiderna till följd av Covid-19. Med lång kötid följer ett
ökat antal återbud eller personer som helt uteblir från sin bokade tid. Vi har i samband med
ovanligt många återbud varit tvungna att jobba aktivt med kölistan. Många fler har ringts in
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eller erbjudits tid i mycket nära anslutning till sin tidsbokning – trots lång kötid i den
reguljära listan. Möjligen har fler därför kommit in i mycket dåligt skick, i behov av
medicinskt stödd avgiftning.
Patientbeläggningen på den förlängda behandlingen för män och kvinnor uppgår till 4,43
patienter per vårddygn (budget 6,0) för delårsperioden, vilket är avsevärt lägre i jämförelse
med 6,0 under samma period 2019.
Väntetiden för inskrivning har legat på 17,5 dagar jämfört med 9,25 (2019) under perioden.
Målsättningen att hjälpsökande som ringer till Vårnäs, skall få en tid inbokad för att påbörja
behandlingen inom 14 dagar har därigenom inte uppfyllts under perioden.
Samtliga medlemskommuner är anslutna till det ”Öppna Intaget” - Eskilstuna, Flen,
Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.
Vårnäs har sedan tidigare ramavtal med Kriminalvården, Uppsala och Enköping. Under
sommaren och hösten har vårdförbundet jobbat med anbud gällande Linköping/Norrköping
med omkringliggande kommuner samt SKRs stora upphandling och Örebro län. I de tre
sistnämnda inväntar vi utvärdering och eventuell tilldelning.
Den externa handledningen har under våren och sommaren varit pausad på grund av covid19. Under hösten har beslut tagits om att återuppta handledningen var 4:e vecka enligt
avtal.
Vårnäs har kontinuerlig kontakt med alla avtalskommuner. Det sker främst via mail,
nyhetsbrev och telefonsamtal.
Vårnäs Facebooksida når en allt större krets av personer. Sidan används för att kontinuerligt
informera intresserade om verksamheten och allt fler kontaktar Vårnäs den vägen. Frågor
som avhandlas handlar om behandlingen, mediciner, anhöriga och alltmer allmän rådgivning
till enskilda och anhöriga i missbruksfrågor.
Uppföljning av verksamhetsmål
1. Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall ha uppnått en
stadigvarande drogfrihet samt vara aktiva i självhjälpsgrupper två år efter avslutad
behandling.
En god ekonomisk hushållning är att de flesta patienterna två år efter avslutad behandling är
drogfria och har fått förutsättningar att leva i en fortsatt drogfri tillvaro, då det innebär ett
maximerat resursutnyttjande såväl ur individens som verksamhetens och samhällets
perspektiv.
Uppföljning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.
2. Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommuner och externa köpare.
Minst fem större informationstillfällen/marknadsföringstillfällen per år.
De restriktioner som fastslås i handlingsplanen gällande covid-19 har inneburit en rad
inskränkningar. Detta har naturligtvis även påverkat mycket av de utåtriktade aktiviteterna
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som planerades i årets aktivitetsplan. Inga informationsträffar har hållits på Vårnäs. Inte
heller har vi kunnat komma ut och hålla information som brukligt.
I slutet av sommaren har ett mer formaliserat samarbete fastslagits med öppenvården i
Eskilstuna. Syftet är att utbyta information om verksamheterna och underlätta information
till och överföring av patienter/brukare. Målet ej uppnått.
3. Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda samtliga patienter som genomför
primärbehandlingen möjlighet att besvara en IT-baserad enkät med frågeställningar som
mäter hur nöjd patienten är med behandlingens olika delar. Att det samlade resultatet
från kvalitetsmätningen skall uppgå till minst 75 % av enkätens maxpoäng.
Vid delåret upplevde sig 76,6% patienterna nöjda med behandlingen. Målet uppnått.
4. Minska andelen patienter som avbryter behandlingen.
Antalet avbrott har uppgått till 52 under delåret jämfört med 79 avbrott motsvarande tid
under 2019.
Med hänsyn tagen till en 35%-ig lägre patientintag (133/205) är nivån avbrott oförändrad på
39%. Målet ej uppnått.
5. Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
Samtlig personal genomgår under året en fördjupad MI-utbildning. HLR och Hot och
våldsutbildning har ställts in med hänvisning till Covid-19. Två medarbetare genomgår enrespektive tvååriga distansutbildningar. Målet delvis uppnått.
Uppföljning av verksamhetsmålen 2 - 5 sker i årsredovisning och delårsrapport.
Styrmått och uppföljning
Antal genomförda vårddygn, minst 8000 dygn/år
Genomsnittlig dygnsbeläggning, 23 pat/dygn
Väntetid för inskrivning, max 14 dagar
Andelen nöjda patienter/beställare, minst 75%
Antalet genomförda avgiftningar, minst 150/år
Kostnad för investering i lokaler, minst 3% av omsättning
Kostnad för kompetensutveckling, minst 1% av
omsättning
Antal timmar med handledning, minst 20 tim
handling/år

4101 jämfört med 5791 (2019)
16,81 jämfört med 23,84 (2019)
17,5 dagar jämfört med 9,25 dagar (2019)
76,6% jämfört med 90,5% (2019)
123 genomförda avgiftningar jämfört med
130 (2019)
50 tkr jämför med 353 tkr (2019)
56 tkr jämfört med 91 tkr (2019)
6 timmar jämfört med 18 timmar (2019)

Kommentar:
2020 är ett år som präglats av covid-19 och dess konsekvenser för i princip alla
verksamheter. Vårnäs var tidigt ute med att anpassa verksamheten utifrån smittskydd och
omgivande förutsättningar. I den handlingsplan som arbetades fram i mycket nära
samverkan mellan tjänstemän och politik fastställdes en rad restriktioner baserade på
Folkhälso-myndighetens rekommendationer. AA-resor, besök, permissioner, anhörigdagar,
handledning och utbildningar ställdes in. Tjänstemöten hölls via it-teknik, hygienregler
skärptes, implementerades och kontrollerades, social distansering innebar enskilda rum och
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därigenom längre kötider. Vi ställde högre krav på patienters redogörelse för
sjukdomshistoria i närtid vid inskrivning, vi utarbetade rutiner för karantän, isolering och
provtagning. Vi införde nolltolerans för sjuknärvaro bland personalen och täckte upp för
varandra när första influensavågen svepte fram över Sörmland. Det är mot bakgrund av
detta som delårsrapportens redovisade resultat skall förstås. Vi har gjort mindre av det vi ska
göra men det vi gjort har vi gjort lika bra som vi alltid gör.

Gläntans behandlingshem
Gläntans behandlingshem bemannas av 0,8 enhetschef, 7,75 behandlare, 1,0 kokerska och
till och med 30 juni 2020.
Gläntans behandlingshem erbjuder unga vuxna 18–26 år med alkohol och drogproblematik,
behandling som bygger på lång beprövad erfarenhet och forskning inom beroende.
På Gläntans behandlingshem finns 10 platser, varav 2 är så kallade sviktplatser för dem som
har gjort behandling och som under en kortare period behöver komma på återbesök.
Placeringstiden är primärt 3 månader och behandlingen är indelad i tre faser. En
introduktionsfas, en behandlingsfas och en utslussfas.
Gläntans behandlingshem erbjuder en möjlighet att lägga grunden till en livsstilsförändring
som ger förutsättningar för ett liv utan droger och kriminalitet. Meningen är att man ska
lämna Gläntans behandlingshem med en stärkt förmåga och med nya strategier för att
hantera tankar och känslor i vuxenlivet. Ett bättre mående där man har fått nya verktyg att
hitta ett bra förhållningssätt till sin framtid.
I behandlingsprogrammet ingår nätverksarbete och deltagande i AA/NA grupper. En stor vikt
i arbetet är att finna en tät samverkan med socialtjänsten gällande en god vårdplanering för
den unge. Gläntan har även externa aktörer, viktiga i ett tillfrisknande, som kommer till
Gläntan och informerar om sina verksamheter.
Gläntan bedriver en modifierad behandlingsmodell där styrkan i behandlingen är att även ge
utrymme för individuella behov. Målsättning är att samtlig personal inklusive enhetschef
skall vara certifierade i 12-stegsbehandlingens lärprocesser.
En stor del av personalgruppen har egna erfarenheter av en tidigare beroendeproblematik.
Det finns MI-utbildad personal och tillgång till enskilda KBT-samtal med utbildad
beteendevetare. Haschprogrammet finns för dem som har behov och även tillgång till en
diakon vid behov av samtal i svårare kriser.
Uppföljning av verksamhetsmål
1.Öka antalet vårddygn.
Medlemskommuner som använt Gläntans behandlingshem är Eskilstuna, Strängnäs och
Flens kommuner. Gläntan har ökat antalet vårddygn genom att erbjuda förlängd behandling
för ungdomar som fullföljt behandlingen men av olika skäl inte kunnat gå hem direkt.
Gläntan har även ökat antalet vårddygn när det gäller externa placeringar genom bl a en god
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samverkan med Filipstads kommun. Beslut om nedläggning av Gläntan samt
coronapandemin har påverkat beläggningen.
Genomförda vårddygn under perioden är 575 jämfört med 1277 under 2019. Målet ej
uppnått.
2. Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommunerna.
fem större informationstillfällen/marknadsföringstillfällen per år.

Minst

De har inte varit aktuellt med någon marknadsföring mot medlemskommunerna
eller andra större informationstillfällen efter beslut om nedläggning av Gläntan.
Målet ej uppnått.
3. Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
Tre utbildningstillfällen i MI var inplanerat under våren för personalen men avbokades efter
beslut om nedläggning. Samtlig personal har haft handledning vid 3 tillfällen.
Enhetschefen deltar i chefutbildning anordnad av Sobona, som avslutas i december. En
behandlare har påbörjat och deltar i en distansutbildning till Alkohol- och drogterapeut.
Två medarbetare har deltagit i arbetmiljöutbildning anordnad av Sobona. samt
brandutbildning tillsammans med personal från Vårnäs. Kostnaden för kompetensutveckling
är 13 tkr. Målet delvis uppnått
4. Förbättra samverkan med Region Sörmland.
Fortsatt samverkan med Beroendecentrum i Eskilstuna och fungerar väl.
En fortsatt god samverkan sker kontinuerligt med enhetschef på PIVA gällande
kvalitetssäkring kring avgiftning och urinprovtagning inför kommande placering på Gläntan.
Gläntan har fortsatt god kontakt med Vårdcentralen i Vingåker i frågor rörande fysisk hälsa.
Målet uppnått.
Uppföljning av verksamhetsmålen sker i årsredovisning och delårsrapport
Styrmått och uppföljning
Antal medlemskommuner som använder
Gläntans behandlingshem

Fortsatt tre medlemskommuner, Eskilstuna,
Flen och Strängnäs

Antal genomförda samverkanstillfällen externt

Inga på grund av beslut om nedläggning.

Antal genomförda vårddygn

575 vårddygn jämfört med 1277 (2019)

Väntetid för placering från informationstillfället

Väntetiden har varit mindre än fem dagar

Kostnad för kompetensutveckling

13 tkr jämfört med 33 tkr (2019)
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Familjerådgivningen
Familjerådgivningen bemannas av 4,35 (4,75) familjerådgivare och 0,20 enhetschef till och
med 31 maj. Därefter ligger chefsansvaret på förbundschefen.
Familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet. Vårdförbundet Sörmland har i uppdrag
att bedriva familjerådgivning för de fem medlemskommunerna - Eskilstuna, Flen,
Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.
Familjerådgivningen har mottagningslokaler för samtal i Eskilstuna, Katrineholm och
Strängnäs. Under första halvåret har sökanden från Flen hänvisats till mottagningen i
Katrineholm eller Eskilstuna enligt eget önskemål. Sökanden från Vingåkers kommun
hänvisas till mottagningen i Katrineholm.
Familjerådgivningens uppgift är att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i
familjerelationer, samt att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information om samlevnadsfrågor. Efter förfrågan från medlemskommun/-er
pröva möjligheten att även erbjuda andra tjänster inom kompetensområdet.
Under delårsperioden har antalet genomförda samtal uppgått till 880 jämfört med 1050
under 2019. Antalet nya ärenden är 295 jämfört med 403 under 2019.
Totalt antal ärenden, avslutade och pågående, har varit 532 jämfört med 530 under
föregående år. Medelväntetiden i nya ärenden är 8 dagar jämfört med 9 dagar under 2019.
Andel klienter som utsatts för hot och/eller våld har under perioden har ej gått att mäta.
Statistikprogrammets kategorier vad gäller våld och andra parametrar öppnar upp för olika
tolkningar vilket leder till godtyckliga bedömningar varför dessa parametrar tagits bort.
Ytterligare ett skäl till detta beslut är att statistikprogrammet inte kan sammankoppla antal
barn i familjerna till våldsparametern i programmet. Antal barn i klientfamiljer där hot och
våld förekommer har ej gått att mäta av samma orsak.
Familjerådgivarna har under perioden haft regelbunden handledning vid 5 tillfällen. Covid-19
och risk för smittspridning har begränsat möjligheterna till annan kompetensutveckling.
Samtliga familjerådgivare var anmälda att delta KRF-dagarna (Föreningen Sveriges
kommunala familjerådgivare) men som blev inställt. Kostnaden för kompetensutveckling
under perioden är 27 tkr jämfört med 58 tkr (2019)
Uppföljning av verksamhetsmål
1. Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, gällande
relationen, ska ha förbättrats efter samtalen med familjerådgivare.
En god ekonomisk hushållning är att majoriteten av klienter upplever en förbättring
av sin livssituation efter samtalen då det innebär ett maximerat resursutnyttjande
för klienten, verksamheten och samhället.
2. Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familjerådgivningen.
En god ekonomisk hushållning är att de flesta klienterna är nöjda i kontakten med
familjerådgivningen då det innebär ett maximerat resursutnyttjande för klienten,
verksamheten och samhället.
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3.Fortsatt samverkan med mödravård samt familje- och barnavårdscentraler.
Under våren har familjerådgivare informerat föräldragrupp på Familjecentralen i Strängnäs.
4. Få fler med relationsproblem att ta en tidig kontakt för rådgivning.
Uppföljning av verksamhetsmålen sker i årsredovisningen.
Styrmått och uppföljning
Antal bokade samtal
Antal genomförda samtal
Antal erbjudna samtal
Medelväntetiden från tidsbokning till tidpunkt för
samtal
Andel nöjda klienter, minst 70%

Andel klienter som utsatts för hot och/eller våld
Antal barn i klientfamiljer där hot och/eller våld
förekommer
Antal nya, pågående och avslutade ärenden
Kostnad för kompetensutveckling

1254 bokade
880 genomförda
1254 erbjudna
8 dagar
I enkätundersökning hösten/vintern 2019
svarar 106 av 112 = 94,6% att de kan tänka
sig att rekommendera andra att söka
familjerådgivningen. Ny undersökning
hösten/vintern 2020
Går ej längre att mäta, se ovan
Går ej längre att mäta, se ovan
532 ärenden
27 tkr

Upphandling
Vårdförbundet Sörmland har beslutat att lägga ner upphandlingsverksamheten från och med
år 2020. Vårdförbundet har tidigare utfört den samordnade upphandlingen för
medlemskommunernas räkning och via avtal deltar även övriga Sörmlandskommuner.
Eskilstuna kommun har startat Inköpscentral och erbjudit övriga medlemmar att köpa
motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland erhållit.
Upphandling av ramavtal görs för vårdinsatser inom Socialtjänstens individ- och
familjeomsorg och vid delårsslutet finns sammanlagt 51 gällande ramavtal att tillgå för
länskommunerna inom följande områden:
•

Ungdom med missbruk (HVB): 18 ramavtal tecknade 2019-03-01 avtalstiden sträcker
sig till 22-02-28.
• Ungdom med psykisk ohälsa (HVB): 11 ramavtal. Upphandling avslutad. Avtalstiden
är 20-06-01—2020-05-31
• Konsulentstödd familjehemsvård. 7 ramavtal för barn och unga samt 5 ramavtal för
vuxna. Avtalstiden sträcker sig från 2017-11-01 till och med 2020-10-31.
• Skyddat boende: 8 ramavtal för kategorin kvinnor och män samt 4 ramavtal för
enbart kvinnor. Under året har ett ramavtal i den senare kategorin annullerats på
grund av misskött verksamhet. Avtalen sträcker sig från 2018-01-01 till 2020-12-31.
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Övriga uppdrag
Utbildning
Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av
CTL-utbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens lärprocesser”.
Kompetenskravet för rådgivare är bla certifiering och certifiering i egen regi garanterar en
långsiktig kompetensförsörjning.
Under 2017 startade Vårdförbundet certifieringsutbildningen och genomförde två
utbildningssatsningar. Målet för 2020 är att genomföra minst två utbildningssatsningar. En
utbildning har hållits under första halvåret med få deltagare.
Utbildaren önskar se fler socionomer på utbildningen från medlemskommunerna, vilket
skulle underlätta för alla i missbruksarbetet, att få en samsyn runt arbetet.

Personalredovisning
Sjukfrånvaro
Mätdatum/ Totalt
Mätperiod delår
2020

Utfall
kvinnor
2020

Utfall
män
2020

Totalt
delår
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Arbetad tid,
timmar

1/1- 31/8

50 364

24 352

26 013

52 205

26 705

25 500

Total sjukfrånvaro
timmar

1/1- 31/8

4 125

2 234

1 743

4 301

2 800

1 501

Total sjukfrånvaro i
%

1/1- 31/8

8,19%

9,17%

6,70%

8,24%

10,48%

5,89%

Sjukfrånvaro 60
dagar eller mer %
av total
sjukfrånvaro

1/1- 31/8

2,06%

37,3%

Kommentar:
Sjuktalen som redovisas i delår innehåller den mest intensiva tiden under coronapanemin. Vi
har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vid symptom stannat hemma från
jobbet för att undvika smittspridning.
Sjukfrånvaron är fortsatt på en hög nivå inom Vårdförbundet Sörmland. Den totala
sjukfrånvaron har minskat försumbart i jämförelse med samma period 2019.
Långtidssjukfrånvaron, sjukfrånvaro som omfattar 60 dagar eller mer har däremot minskat
rejält med 35,25 procentenheter i jämförelse med samma period 2019. En medarbetare är
långtidssjukskriven.
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är under perioden 9,17, vilket är men minskning med
1,31 procentenheter i jämförelse med samma period 2019. Den totala sjukfrånvaron för män
är 6,70, en ökning med 0,81 procentenheter i jämförelse med samma period 2019.
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Vårdförbundet Sörmland är en relativt liten organisation med få anställda, vilket gör att en
medarbetares sjukskrivning får stor betydelse för utfallet.
Uppgifter om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan
hänföras till enskilda individer.

Rehabiliteringsarbetets utveckling
Arbetsgivaren arbetar aktivt med personal som har återkommande och/eller längre
sjukskrivningsperioder och uppmärksammar detta bl a genom samtal med medarbetaren för
att hitta lämpliga stödinsatser, som kan minska sjukskrivningarna. Exempel på stödinsatser
kan vara besök på arbetsplatsen, kontakt med företagshälsovården etc. För att underlätta en
återgång till arbetet har arbetsgivaren regelbunden kontakt med medarbetarna under
sjukskrivningstiden. Stödinsatser erbjuds även i förebyggande syfte, oftast i form av kontakt
med företagshälsovård.
Personalpolitiska programmet ska stödja utvecklingen av Vårdförbundet Sörmland som en
attraktiv arbetsgivare.

Förebyggande personalhälsovård
Friskvårdsersättning om 1 500 kronor per anställd och år används utifrån individuella
önskemål och behov. Vårdförbundet Sörmland följer Skatteverkets rekommendationer om
vilka motions- och friskvårdsaktiviteter som kan ersättas. Majoriteten av personalen tar ut
friskvårdsersättningen till olika friskvårdsaktiviteter – de vanligaste är besök på badhus,
massage samt som delbetalning av årskort vid gym eller liknande.
Vårdförbundet Sörmland har avtal med företagshälsovård, som främst används vid
förebyggande insatser.

Personalförändringar och framtida personalförsörjning
En ny förbundschef har rekryterats till Vårdförbundet Sörmland under våren.
Personalen på Gläntans behandlingshem har efter beslut om nedläggning av verksamheten
varslats och sagt upp på grund av arbetsbrist, sammanlagt 9 personal. Medarbetarna har fått
information om vilket stöd KFS-företagens Trygghetsfond kan ge.
Ett sätt att väcka intresse för behandlingsarbetet på behandlingshemmet är att ta emot
praktikanter från olika behandlingsassistentutbildningar. En speciell kravprofil finns också för
dessa praktikanter, innebärande att de skall ha egen erfarenhet från missbruk, ha en
stadigvarande drogfrihet och vara aktiva i Anonyma Alkoholister respektive Anonyma
Narkomaner.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Skyddsombuden deltar i samverkansgruppens möten - två under våren och två under hösten
- där arbetsmiljöfrågor diskuteras. Arbetsmiljö är en stående punkt på dagordningen för alla
arbetsplatsträffar och ledningsgruppens möten.
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Ekonomisk översikt
Vårdförbundets ekonomi redovisas nedan ur olika perspektiv utifrån upprättad resultat- och
balansräkning, kassaflödesrapport samt drift- och investeringsredovisning.

Uppföljning av finansiella mål
Finansiellt mål 1
Att under 2020 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av omsättningen.
Målet för verksamhetsåren 2021 och 2022 fastslås i samband med budgetbeslutet för
respektive år.
Bedömningen är att det finansiella målet att uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av
omsättningen kommer att uppfyllas.
Finansiellt mål 2
Det egna kapitalet skall under planperioden 2019 - 2021 ej understiga 11 mkr.
Målet kan komma att revideras i samband med budgetbesluten för respektive
verksamhetsår 2021 och 2022.
Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 20 206 tkr för
delårsperioden 2020- 08.
Målet bedöms uppnås i årsbokslutet.
Uppföljning av de finansiella målen sker i årsredovisningen och i delårsredovisningen.
Delårsresultat (perioden 20-01 – 08)
För delårsperioden t o m augusti 2020 redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt
resultat med 1 844 tkr efter avskrivningar och finansiella poster.
Orealiserad förlust har uppkommit under perioden med 331 tkr, vilket innebär att det
justerade resultatet är 1513 tkr.
Vårnäs behandlingshem har ett positivt resultat med 795 tkr, skälet till det höga positiva
ekonomiska utfallet för verksamheten är att arbetsgivaren fått ersättning av staten för
sjuklönekostnader och subventionerade arbetsgivaravgifter samt att lönerevisionen är
framflyttad och lönebidragsanställning
Familjerådgivningen har ett överskott med 482 tkr beroende av en tjänstledighet för studier
samt vakant tid. Första besöket hos familjerådgivare är avgiftsfritt från 1 juli t om 31 dec.
Gläntans behandlingshem visar ett positivt resultat med 236 tkr.
De finansiella posterna visar -684 tkr.
Från det förbundsgemensamma kostnadsstället har 3 950 tkr fördelats, vilket inkluderar
förbundets samtliga pensionskostnader, till de fyra kärnverksamheterna.
Sammanställning av delårsresultat år 2015 - 2020 och helårsresultat år 2015 - 2019
Delårsresultat
i tkr

Helårsresultat
i tkr

2015

2016

2017

2018

2019

2020

3 141

-1 457

710

121

2134

1513

1 181

1 082

1 374

-196

3118
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Ekonomisk balans
Av kommunallagens kommentarer framgår att ett av kraven på god ekonomisk hushållning
(KL 8 kap. 1 §) är - sett över en längre tid - att ha balans mellan inkomster och utgifter.
Årsprognos
I årsprognosen för 2020 är den nuvarande bedömningen att det sammanlagda resultatet för
Vårdförbundet blir positivt med 800 tkr.
Resultatet för Vårnäs behandlingshem uppskattas till ca 200 tkr i årsbokslutet.
Resultatet för Gläntans behandlingshem bedöms bli + - 0
Familjerådgivningens resultat bedöms bli positivt med ca 600 tkr.
Verksamhetens intäkter/kostnader
Periodens intäkter är 23 846 tkr och kostnaderna är 21 649 tkr varav avskrivningarna uppgår
till 546 tkr.
Bedömningen är att balanskravet uppnås för år 2020.
Finansnettot
Finansnettot omfattar för perioden finansiella kostnader om 758 tkr.
Kostnaden består av en kreditavgift och administrativa bankavgifter.
Ränteintäkter uppgår till 74 tkr vilket innebär att finansnettot uppgår till -684 tkr.
Balansräkningen
Tillgångarna uppgår till 31 499 tkr och består av anläggningstillgångar 8 224 tkr och
omsättningstillgångar 23 275 tkr.
Det egna kapitalet är 20 206 tkr, varav periodens resultat 1 513 tkr.
Rörelsekapitalet för perioden är 11 982 tkr, då omsättningstillgångarna är 23 275 tkr och de
kortfristiga skulderna uppgår till 11 293 tkr.
Likviditet
Balanslikviditeten (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) uppgick vid delårsperiodens
slut 2020-08-31 till 2,06.
Pensionsförpliktelser
Tidigare pensionsskuld inlöstes vid årsskiftet 2008/2009 och en tjänstepensionsförsäkring
tecknades med KPA, för berörd anställd personal och pensionstagare, som avser tiden före
1998.
För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) för anställda födda tidigare än 1954
och PA-KFS09 för anställda födda 1954 och senare. För anställda som lyder under avtalet PAKFS betalar Vårdförbundet en årlig premie per anställd till försäkringsföretaget SPP.
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Anställda som lyder under avtalet PA-KFS09 erbjuds att göra ett självständigt val av
pensionsbolag för placering av avtalspremien, vilken administreras av Pensionsvalet.
Dessa premier betalas in löpande av Vårdförbundet till Pensionsvalet.
Framtida åtaganden för pensionsutbetalningar, gällande anställda efter 1998, överlåtes
genom detta till pensionsbolagen.
Delårsperiodens totala kostnader för pensionspremier och löneskatt är 1 284 tkr.

Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning
Förbundets gemensamma kostnader omfattar bl a förbundsdirektionen, personalkostnad
ledningskansli och förbundets samlade pensionsavgifter och personalförsäkringar. Även
kostnaden för revision, avgift för medlemskap i arbetsgivarorganisationen Sobona redovisas
under förbundsgemensamma kostnadsstället.
Periodens förbundsgemensamma kostnader fördelas på verksamheterna med dess
respektive storlek (budgetomslutning) som grund för beräkningen.
Den förbundsgemensamma kostnaden fördelas på de tre kärnverksamheterna Vårnäs
behandlingshem (62 %), familjerådgivningen (13 %) samt Gläntans behandlingshem (25%).
Från juli månad tar vi hänsyn varje månad till hur stor som ska fördelas på Gläntan. Ny
fördelning när det blir nytt verksamhetsår.
Periodens fördelade kostnader uppgår till 3 950 tkr.
Driftsredovisning i tkr
Driftsredovisning och budget 202001- 08 samt årsprognos för 2020
Verksamhetsområde
Vårnäs
behandlingshem*
Familjerådgivning
Gläntans
behandlingshem
Summa totalt

Budget
intäkter

Redovisad
intäkt

Budget
kostnader

Redovisad
kostnad

Resultat

Årsprognos
2020

23 984

15 274

23 737

14 479

795

200

4 979
9 526

3280
5291

4 928
9 431

2798
5055

482
236

600
0

38 489

23 845

38 096

22 332

1 513

800

Kommentar till delårsresultat
Vårnäs behandlingshem
Det sammanlagda överskottet för Vårnäs behandlingshem uppgår till 795 tkr för perioden.
Primärbehandlingen har ett positivt resultat med 706 tkr och halvvägshusen har ett positivt
resultat med 89 tkr.
Periodens intäkter för Vårnäs består, avseende primärbehandlingen, av anslag med 10 378
tkr från medlemskommunerna för köpta patientplatser och avgifter med 556 tkr för köpta
platser från externa vårdköpare. Avgifter för köpta platser på den förlängda behandlingen
uppgår till 1 634 tkr. Regionens anslag för introduktionsavdelningens avgiftnings-verksamhet
uppgår till 1 597 tkr för perioden. Därutöver tillkommer övriga intäkter med 905 tkr och
försäljningsintäkter från kiosken med 204 tkr.
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Öppet intag och Externa 2020 – periodens utfall
Kommun
Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker
Totalt öppet intag
Totalt externa
Totalt Hvh

Nyttjade vårddygn
2020-08
1796
509
756
703
193
3957
144
1081

Procentuellt nyttjade
2020-08
47%
83%
60%
55%
57%

Budgeterat vårddygn
år 2020
3825
613
1248
1278
336
7300
1095
2190

Kommentar till tabell:
I budgeten har de externa patientplaceringarna bedömts uppgå till 3,0 patienter per
vårddygn. Periodens utfall är lägre än plan.
Beläggningen på Hvh, halvvägshusen för kvinnor och män har i budget bedömts uppgår till
6,0 patienter per vårddygn. Utfallet är 4,43 patienter per vårddygn under perioden, vilket är
mindre än den budgeterade beläggningen. Fördelning är 47% kvinnor och 53% män.
Periodens utfall är lägre än planerat.
Familjerådgivning
Verksamheten har ett överskott med 482 tkr, vilket beror på lägre personalkostnader än
budgeterat på grund av vakant del av tjänst samt tjänstledighet för deltidsstudier.
Direktionen har beslutat att första besöket hos familjerådgivare är avgiftsfritt under
perioden 1 juli – 31 december.
Gläntans behandlingshem
Verksamheten visar ett positivt resultat med 236 tkr.
Kommentar till årsprognos:
Vårdförbundet totalt
I tertialrapportens årsprognos bedömdes att ett plusresultat med 197 tkr kunde uppnås vid
årets slut. Vid delårsslutet görs en justerad bedömning av årsresultat till 800 tkr.
Ersättning från staten för sjuklönekostnader och subventionerade arbetsgivaravgifter under
coronapandemin bidrar till ett bättre resultat, lönebidragsanställningar och att
lönerevisionen är framflyttad.
Vårnäs behandlingshem
Intäkterna för de avgiftsfinansierade verksamhetsdelarna - externa patientintaget på
primärbehandlingen och halvvägshusen - bedöms för primärbehandlingen bli något lägre än
budget.
För halvvägshusen bedöms planeringstalet med 6,0 patienter per vårddygn inte uppnås
under året på grund av corona. Bedömningen grundas främst på periodens antal patienter.
Kostnaderna på primärbehandlingen bedöms följa budget.
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Den sammantagna verksamhetens resultat för Vårnäs - inklusive avskrivningar - bedöms vid
årsslutet ge ett överskott med ca 200 tkr. Kostnader för vattenskada på sjukavdelningen och
ombyggnation halvvägshuset män kan komma att påverka resultatet negativt.
Familjerådgivning
Verksamheten beräknas generera ett överskott i årsresultatet med ca 600 tkr, beroende på
lägre personalkostnader jämfört med budget.

Gläntans behandlingshem
Verksamheten beräknas till ett årsresultat med + - 0.
Investeringsredovisning i tkr
2020 -08
Budget 2020
2019-08
Inventarier
0
300
38
Fastigheten (Vårnäs)
50
950
315
Summa:
50
1 250
353
Kommentar:
Årets investering avser ventilationsbyte. Ventilationsbytet flyttas fram på grund av
vattenskada på sjukavdelningen och renovering av halvvägshus män.

Perioden 2020-01 – 08
Resultaträkning

Prognos

Redovisning i tkr

Not

Verksamhetens
intäkter

Budget

2020-08-31

2019-08-31

2020-12-31

2020

1

4 239

5 790

6 508

6 910

Verksamhetens
kostnader

1

-21 103

-24 000

-36 122

-37 088

Avskrivningar

2

-546

-557

-814

-1 008

17 410

-18 766

-30 428

-31 186

Verksamhetens
nettokostnader
*Anslag för köpt
verksamhet

1

19 607

20 825

31 579

31 579

Finansiella intäkter

3

74

106

75

0

Finansiella kostnader

3

-426

-31

-426

0

Orealiserade vinster

8

-332

1 088

1 513

3 222

800

393

Resultat

*Fotnot: Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom primärbehandlingen
på Vårnäs och Gläntan och för familjerådgivning. Region Sörmland betalar ett årligt anslag till
introduktionsavdelningens abstinensbehandling på Vårnäs som för 2020 uppgår till 2 395 tkr.
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Balansräkning
Redovisning i tkr

Not

TILGÅNGAR

2020-08-31

2019-12-31

31 499

30 346

4
5

7 681
542

8 199
513

6
7
8
8

30
7 820
14 493
933
31 499

29
2 450
13 458
5 697
30 346

9
9

20 206
1 513

18 693
3 118

10
11

11 293
503

11 653
930

Redovisning i tkr
Löpande verksamhet
Periodens resultat
Justeringar för avskrivningar
Justeringar för övriga ej likviditetspåverkande
poster

2020-08-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
-därav periodens resultat
Avsättningar
Kortfristiga skulder
Ansvarförbindelse

Kassaflödesrapport

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar
Ökning-/minskning+ förråd och varulager
Ökning-/minskning- kortfristiga skulder
Medel för den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningskostnader
Försäljning av materiella anläggningskostnader
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nya lån
Amortering av skuld
Minskning av långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid årets början (inkl kortfr plac)
Likvida medel vid periodens slut (inkl kortfr placer)

1 513
546
0

3 118
884
0

2 059

4 002

-5 370
0
-361
-3 672

-955
14
983
4 044

-50
22
-29

-1 354

-57

-1 357

0
0
0
0

0
0
0
0

-3 729
19 155
15 426

2 687
16 468
19 155

-3
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Noter (Resultaträkning och Balansräkning)
Not 1
Verksamhetens intäkter och kostnader:
Intäkter i tkr
Vårdavgifter
Övrigt*
Summa

2020-08
3 045
1 194
4 239

2019-08
4 949
841
5 790

Kostnader i tkr
Personalkostnader
Fastighets- och lokalkostnader
Leasingkostnader
Verksamhetskostnader
Summa

2020-08
16 161
1 634
240
3 068
21 103

2019-08
18 206
1 682
313
3 799
24 000

Kommun/regionanslag
Anslag från medlemskommuner
Anslag från Regionen
Summa

2020-08
18 010
1 597
19 607

2020-08
19 260
1 565
20 825

204
134
31
29
130
32
392
242
1 194

228
153
26
11
227
0
196
0
841

*Övriga intäkter (kr)
Försäljning, kiosk
Kostersättning, personal
Vattenavgifter
Förs/avverkn skog
Diverse inkomster
CTL
Lönebidrag
Sjuklönersättning
Summa

Not 2
Avskrivningarna är beräknade på anskaffningsvärdet. Undantaget är fastigheten Gäringstorp 2:3 (Vårnäs),
som övertogs från staten 1983 till en köpeskilling av 0 kr, där en uppskrivning av fastigheten har skett under
1990-talet. Det bokförda värdet på fastigheten utgörs till största delen av mark.
På fastighetens byggnadsvärde görs komponentavskrivningar. Avskrivningstiderna är 100, 40, 30, 20, 10 och 5
år.
Not 3
Finansiella posterna utgörs av ränteintäkter på 74 tkr och finansiella kostnader på -426 tkr.
Not 4
De materiella anläggningstillgångarna är 7 681 tkr.

Mark, byggnader och lokaler
Inventarier
Summa

Nyansk värde
18 988
2 409
21 397

Ack avskrivning
11 834
1 882
13 716

Restvärde
7 154
527
7 681

Not 5
De finansiella anläggningstillgångarna består av andelar i Mellanskog (542 tkr).
Not 6
Avser varor i kiosken (Vårnäs). Inventering sker vid årsskiften (29 609).
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Not 7
Kortfristiga fordringar

Belopp i tkr
Kundfordringar
Övrigt
Summa

2020-08
6 538
1 282
7 820

2019-12-31
522
1 428
2 480

Belopp i kr
Kassa
Bank
Summa

2020-08
42
890
932

2019-12-31
25
5 672
5 697

Kortfristiga placeringar
Aktieobligationsfond
Placeringsfördelare
Bostadobli fond
Depåkonto
Orealiserade vinster
Summa

500
3 220
9 154
754
866
14 494

3 470
942
7 030

Not 8 Likvida medel

1 198
13 458

Not 9
Eget kapital
Det egna kapitalet för 2019 uppgick till 18 693 tkr i årsbokslutet (utgående balans).
Förändringen av det egna kapitalet utgörs av delårets resultat på 1 513 tkr, vilket innebär
att det egna kapitalet uppgår till 20 206 tkr vid delårets slut.
Not 10
Kortfristiga skulder

Belopp i kr
Leverantörsskulder
Personalskatter
Semesterlöneskuld
Förutbetald intäkt*
Övrigt
Summa

2020-08
637
307
554
8 195
1 600
11 293

2019-12-31
1 046
419
554
0
9 635
11 654

* Avser bl.a medlemskommunernas och regionens anslag.
Not 11
Ansvarsförbindelser
Pensionsmedel enligt avtal PA-KL
Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt för pensioner före 1998 beräknas 2020-08 till 293 tkr.
Leasingavtal
Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för avtal med löptid > 3 år
föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har en löptid som överstiger tre år.

Leasingavgifter
Inventarier
Totalt

Inom 5 år
210
210

Efter 5 år
0
0
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Redovisningsprinciper

Bilaga

Syftet med den ekonomiska redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av
Vårdförbundet Sörmlands ekonomiska ställning. Vårdförbundet följer de grundläggande
redovisningsprinciper som anges i den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.
Grundläggande redovisningsprinciper
Leverantörsfakturor och kundfakturor som avser perioden t o m augusti 2020 har i allt
väsentligt bokförts och belastar resultatet för samma period.
Pensionsutbetalningar och premier för framtida utbetalningar har redovisats över
verksamheten som en kostnad liksom den särskilda löneskatten.
Semesterlöneskulden regleras i samband med årsbokslutet.
Finansiella placeringar redovisas enligt verkligt värde.
Kapitalkostnader
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffnings- eller uppskrivningsvärden.
Avskrivningarna sker linjärt, d v s med lika stora belopp under objektens ekonomiska
livslängd. Avskrivningarna påbörjas samma år anskaffning sker.

22

Kommunledningsförvaltningen

Ordförandeförslag

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-10-12

KS/2020:114 - 609

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Svar på motion om en samordnad
organisation av kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning
till Viadidaktnämndens och socialnämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-10-12

Nämndadministration

KS/2020:114 - 609

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Svar på motion om en samordnad organisation av
kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag tillbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John Ogenholt (KD) har inlämnat en motion om
samordnad organisation av kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
” Att det genomförs en grundlig utvärdering och efter detta ett förslag på att genomföra en
ny organisation/nämnd under kommunstyrelsens ansvar där integration och
arbetsmarknadsinsatser placeras”.
Motionen har remitterats till Viadidaktnämnden och socialnämnden vilka båda föreslår
avslag på motionen. Detta med motiveringen att frågan om hur de verksamheter som
motionen berör ska organiseras har prövats i närtid i och med revideringen av
samverkansavtalet mellan Katrineholms och Vingåkers kommuner i den gemensamma
Viadidaktnämnden 2018.
Kommunstyrelsen uppdrog 2017-08-30 § 155 till kommunledningsförvaltningen att ta fram
förslag på organisation för Viadidaktnämndens verksamheter. Utifrån de förslag som
framkom i uppdraget beslutade kommunfullmäktige att fortsätta samverkan i
Viadidaktnämnden och det reviderade reglementet för Viadidaktnämnden började gälla
den 1 januari 2019. Varken Viadidaktnämnden eller socialnämnden ser något påtagligt
behov av att ompröva organisationen för dessa verksamheter.

Ärendets handlingar


Viadidaktnämndens beslut 2020-09-22, § 40



Socialnämndens beslut 2020-09-29 § 72



Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-08-24



Motion – En samordnad organisation av kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete
LIX: 63

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Akten

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-10-12

KS/2020:114 - 609

MOTION

Katrineholm 2020-03-16

Samordnad organisation av kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete
Befolkningen har under de senaste åren ökat ganska kraftigt i många kommuner. En inte
oväsentlig del av denna befolkningsökning utgörs av nyanlända, vilket ställer stora krav på en
fungerande integration. De resultat som hittills uppnåtts, där omkring 1/3 av de nyanlända
är i egen försörjning via arbete eller studier då de lämnar den s k etableringen, är långt ifrån
tillfredsställande. Det finns en uppenbar risk att många av de nyanlända riskerar att hamna i
utanförskap där försörjningsstödet blir den huvudsakliga inkomsten. På sikt riskerar detta
scenario att kraftigt öka de kommunala kostnaderna med risk för omprioriteringar från
kärnverksamheter till försörjningsstöd.
En möjlighet att förbättra arbetet med arbetsmarknadsfrågor och integration är att samla
alla dessa frågor organisatoriskt under en nämnd, t ex kommunstyrelsen. Fokus för detta
arbete ska vara medborgarperspektivet och organisatoriska gränser får inte utgöra hinder
för integrations-och arbetsmarknadsinsatserna. Uppdraget för förvaltningen är att driva
arbetslinjen samt verka för en kvalitetseffektiv integration. Den nya förvaltningen kan
finansieras genom omfördelning av befintliga budget- och integrationsmedel.
Vinsterna, de positiva effekterna, med att skapa en förvaltning är att uppdraget ges ett
odelat fokus. Det blir tydligare ekonomiska ramar som styr, chefskapet blir tydligare och
konkurrensen med andra verksamhetsområden försvinner. Genom detta tydliggörs den
verkliga kostnaden för integrations- och arbetsmarknadsinsatserna. Det blir också tydligt för
medborgarna om medel prioriteras till dessa insatser på andra verksamheters bekostnad.

I den nya förvaltningen bör ingå vuxenutbildningen, SFI, flyktingmottagning,
försörjningsstöd, arbetsmarknadssamordnare, flyktingsamordnare, serviceteam samt den
personal som arbetar inom ett eventuellt samordningsförbund. Förvaltningen ska samverka
med alla tänkbara aktörer inom området, varav Arbetsförmedlingen är den viktigaste
eftersom de har etableringsansvaret. I möjligaste mån bör verksamheten samlokaliseras för
att nå bästa möjliga resultat.
Det finns flera kommuner i landet som valt att organisera sitt integrations- och
arbetsmarknadsarbete på det här sättet och som kan intyga att resultaten blivit goda. Den
största nyttan med en samordnad organisation är att fler kommer i egen försörjning med
följd att kostnaderna för försörjningsstödet bromsar upp eller minskar.
En annan stor fördel är att kommunen talar med andra myndigheter med en tydlig röst samt
att det inte går att suboptimera inom den egna verksamheten när totalansvaret ligger under
en
och
samma
nämnd/förvaltning.
Det
blir
också
tydligt
vad
integration/arbetsmarknadsinsatserna kostar liksom om någon politisk majoritet väljer att ta
resurser
från
t
ex
skola,
vård
och
omsorg
för
att
finansiera
integration/arbetsmarknadspolitik.

Vi yrkar på
- att det genomförs en grundlig utvärdering och efter detta ett förslag på att
genomföra en ny organisation/nämnd under kommunstyrelsens ansvar där
integration och arbetsmarknadsinsatser placeras.

Joha Frondelius

Marian Loley

John G Ogenholt

PROTOKOLLSUTDRAG

Viadidaktnämnden

§ 40

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-22

1 (2)

VIAN/2020:34 000

Yttrande över motion om samordnad organisation av
kommunens integrations- och arbetsmarknadsarbete
Viadidaktnämndens beslut
1. Viadidaktnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det
som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.
2. Viadidaktnämnden föreslår att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Johan G Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om att utreda en Samordnad organisation av kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete. Motionen utmynnar i följande yrkande:
”att det genomförs en grundlig utvärdering och efter detta ett förslag på att genomföra
en ny organisation/nämnd under kommunstyrelsens ansvar där integration och
arbetsmarknadsinsatser placeras”.
Kommunledningsförvaltningen har remitterat motionen till Viadidaktnämnden och
socialnämnden för yttrande senast den 30 september 2020.
Viadidakts bedömning är att frågan om hur dessa verksamheter ska organiseras till stor
del har prövats i närtid.
Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Avtalet om samverkan i den
gemensamma nämnden sades upp av Katrineholms kommun i slutet av 2016, med en
uppsägningstid till den 31 december 2018. Med anledning av detta uppdrog
kommunstyrelsen åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på organisation
för Viadidaktnämndens verksamheter från 2019 (KS 2017-08-30, § 155).
I den relativt brett upplagda utredningen prövades flera alternativa förslag. Bland annat
diskuterades möjligheterna att omvandla Viadidaktnämnden till en egen inomkommunal
nämnd eller att överföra Viadidaktnämndens verksamheter till någon eller några av de
andra nämnderna i kommunen. Utifrån de slutsatser som redovisades i ärendet beslöt
dock kommunfullmäktige att istället fortsätta samverkan i gemensam nämnd med
Vingåkers kommun. Ett reviderat reglemente för Viadidaktnämnden antogs i oktober
2018, att gälla från den 1 januari 2019 (KF 2018-10-15, § 136).
Viadidakt uppfattar att de överväganden som presenterades i utredningen från 2018
fortfarande är aktuella. Därutöver är det Viadidakts bedömning att det finns ett bra
samarbete mellan kommunens förvaltningar kring de verksamheter som anges i
motionen, exempelvis när det gäller försörjningsstöd, vuxenutbildning och
arbetsmarknadsinsatser. Mot denna bakgrund ser förvaltningen inget påtagligt behov av
att ompröva hur ansvaret för dessa verksamheter ska fördelas mellan nämnderna.
Viadidakt föreslår därför att motionen avslås.

Protokollsutdrag
Viadidaktnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-22

2 (2)

Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2020-08-19
Motion om en samordnad organisation av kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete

Viadidaktnämndens överläggning
Under överläggningen yttrar sig Gunilla Magnusson (S), Torbjörn Jonsson (M) och Björn
Wahlund (L).

Yrkande
Björn Wahlund (L) och Torbjörn Jonsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLLSUTDRAG

Socialnämnden

§ 72

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-29

1 (1)

SOCN/2020:31 759

Yttrande över motion om samordnad organisation av
kommunens integrations-och arbetsmarknadsarbete
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det som
sitt eget svar till kommunledningsförvaltningen.
2. Socialnämnden föreslår att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Johan G Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om att utreda en Samordnad organisation av kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete. Motionen utmynnar i följande yrkande:


att det genomförs en grundlig utvärdering och efter detta ett förslag på att
genomföra en ny organisation/nämnd under kommunstyrelsens ansvar där
integration och arbetsmarknadsinsatser placeras

Socialförvaltningens och Viadidakts bedömning är att frågan om hur dessa verksamheter
ska organiseras till stor del har prövats i närtid.
Socialförvaltningens bedömning är att det finns ett bra samarbete mellan kommunens
förvaltningar kring de verksamheter som anges i motionen, exempelvis när det gäller
försörjningsstöd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.
Mot denna bakgrund ser förvaltningen inget påtagligt behov av att ompröva hur
ansvaret för dessa verksamheter ska fördelas mellan nämnderna. Socialförvaltningen
föreslår därför att motionen ska avslås.

Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen 2020-08-24
Motion om en samordnad organisation av kommunens integrations-och
arbetsmarknadsarbete

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S)
Förslag och yrkande
Marie-Louise Karlsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Socialförvaltningen

2020-08-24

SOCN/2020:31 - 759

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ekonomiskt bistånd och vuxna
Laila Hämäläinen

Socialnämnden

Yttrande över motion om samordnad organisation av
kommunens integrations-och arbetsmarknadsarbete
Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder det som
sitt eget svar till kommunledningsförvaltningen.
2. Socialnämnden föreslår att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Johan G Ogenholt (KD) har lämnat en motion
om att utreda en Samordnad organisation av kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete. Motionen utmynnar i följande yrkande:


att det genomförs en grundlig utvärdering och efter detta ett förslag på att
genomföra en ny organisation/nämnd under kommunstyrelsens ansvar där
integration och arbetsmarknadsinsatser placeras

Kommunledningsförvaltningen har remitterat motionen till Viadidaktnämnden och
socialnämnden för yttrande senast den 30 september 2020.
Socialförvaltningens och Viadidakts bedömning är att frågan om hur dessa verksamheter
ska organiseras till stor del har prövats i närtid.
Katrineholms och Vingåkers kommuner har sedan 2001 en gemensam nämnd för
vuxenutbildning och arbetsmarknad, Viadidaktnämnden. Avtalet om samverkan i den
gemensamma nämnden sades upp av Katrineholms kommun i slutet av 2016, med en
uppsägningstid till den 31 december 2018. Med anledning av detta uppdrog
kommunstyrelsen åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på organisation
för Viadidaktnämndens verksamheter från 2019 (KS 2017-08-30, § 155).
I den relativt brett upplagda utredningen prövades flera alternativa förslag. Bland annat
diskuterades möjligheterna att omvandla Viadidaktnämnden till en egen inomkommunal
nämnd eller att överföra Viadidaktnämndens verksamheter till någon eller några av de
andra nämnderna i kommunen. Utifrån de slutsatser som redovisades i ärendet beslöt
dock kommunfullmäktige att istället fortsätta samverkan i gemensam nämnd med
Vingåkers kommun. Ett reviderat reglemente för Viadidaktnämnden antogs i oktober
2018, att gälla från den 1 januari 2019 (KF 2018-10-15, § 136).
Socialförvaltningens bedömning är att det finns ett bra samarbete mellan kommunens
förvaltningar kring de verksamheter som anges i motionen, exempelvis när det gäller
försörjningsstöd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser.
Det finns redan ett tydligt medborgarperspektiv och att man driver arbetslinjen i det
gemensamma arbetet. Kommunens parter är på god väg att etablera samverkan med
enad front med Arbetsförmedlingen. Det finns ett starkt gemensamt fokus på frågorna

KATRINEHOLMS KOMMUN
Socialförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Laila.Hamalainen@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
Socialförvaltningen

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-08-24

SOCN/2020:31 - 759

Ekonomiskt bistånd och vuxna

och ambition att fortsätta utveckla både det interna och externa samarbetet för att
lyckas få fler till egen försörjning.
I sammanhanget är också viktigt att påtala att uppdraget för enheten för ekonomiskt
bistånd är bredare än att enbart arbeta med att bidra i processen att få arbetslösa ut i
egen försörjning. De flesta som tillhör enhetens målgrupper har mångfacetterade
problem med svår social problematik i kombination med fysiska och/eller psykiska
problem. Vägen ut i egen försörjning är ofta lång och kräver många olika sorters
insatser innan man kan bedömas vara anställningsbar. Att vara nära knuten till övrig
individ -och familjeomsorg och ha möjlighet till nära samarbete med dem är en viktig
förutsättning att lyckas i uppdraget att bidra till att fler kan gå över till egen försörjning.
Om försörjningsstödsenheten skulle placeras i en ny förvaltning ihop med Viadidakt
och vuxenutbildningsfrågor skulle samarbetet med individ-och familjeomsorgen
försvåras avsevärt på grund av juridiska konsekvenser med sekretessregler som gäller
mellan olika nämnder.

Ärendets handlingar


Motion om en samordnad organisation av kommunens integrations-och
arbetsmarknadsarbete

Förvaltningens bedömning
Mot denna bakgrund ser förvaltningen inget påtagligt behov av att ompröva hur
ansvaret för dessa verksamheter ska fördelas mellan nämnderna. Socialförvaltningen
föreslår därför att motionen ska avslås.

Laila Hämäläinen
Avdelningschef
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandeförslag

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-01-20

KS/2019:395 - 025

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion om buller i förskolan
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad
med hänvisning till bildningsnämndens yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-11-09

Nämndadministration

KS/2019:395 - 025

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Svar på motion om buller i förskolan
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion om att små barn lider av
buller – skyddas inte av lagen. Motionen utmynnar i följande yrkande:


Att kommunen tar hänsyn till kända fakta om små barns ljudpåverkan vid
byggandet av nya förskolor, både med gällande lagstiftning och kända
fakta utanför lagstiftningen.



Att redovisa hur Ni tänker förändra barns arbetsmiljö inom förskolan i
gamla som nya fastigheter i Katrineholm utifrån påverkan av höga
bullernivåer?

Motionen har remitterats till bildningsnämnden och Katrineholms Fastigheter AB (KFAB).
Bildningsnämnden anser att motionen ska anses vara besvarad.

Ärendets handlingar




Bildningsnämndens beslut 2020-09-29, § 34
Tjänsteskrivelse, bildningsförvaltningen, 2020-09-16
Motion om buller i förskolan, 2019-11-25

Ärendebeskrivning
I bildningsförvaltningens remissvar framgår att små barn inte omfattas av
arbetsmiljölagstiftningen, men det har indirekt ett arbetsmiljöskydd då personalen
omfattas av lagstiftningen. Vidare redogör bildningsnämnden för vilka åtgärder som vidtas i
befintliga samt nybyggnation av förskolelokaler. Mer utförlig redogörelse finns i
bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse.


Mekaniskt buller – Årlig besiktning av buller som uppstår av ex.
ventilationssystem och andra maskindrivna objekt.



Barnbuller – Vid möjlighet, dela större barngrupper genom nyttjande av
tillgängliga förskolelokaler eller utomhuspedagogik.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-11-09

KS/2019:395 - 025



Bullerdämpande åtgärder – Ljudabsorberande åtgärder i form av ex.
ljuddämpande mattor, ljuddämpande bord samt tassar till stols- och
bordsben.



Nybyggnation – Vid nybyggnation tillämpas miljöcertifiering Silver vilket
innebär att, bland annat, ljudmiljön måste vara mycket bättre än gällande
lagkrav.

KFAB framför i sitt remissvar att de vid byggnation av t ex förskolor följer dels de riktlinjer
som stadgas i lag eller myndighetsföreskrifter, dels de önskemål som kommunen kan ha
angående byggnationen. Vad gäller en förskola är det en arbetsplats för i vart fall
förskolepedagoger och byggnaden planeras och utrustas bland annat utifrån detta faktum.

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har ingen ytterligare bedömning än vad som framkommit i
remissvaren.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD)
Akt

PROTOKOLL

Bildningsnämnden
§ 34

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-29

11 (14)

BIN/2020:7 629

Förslag yttrande över motion om buller i förskolan
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.
Reservation
Alexander Forss (KD), Victoria Barrsäter (C ), Inger Hult (L) och Sylvia Clason (L) reserverar
sig mot besltet.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige som rör buller i förskolan. I motionen framhålls att arbetsmiljölagen
inte omfattar ljudmiljön för barn i förskola. Utifrån detta yrkar motionärerna att ett antal
åtgärder vidtas.
I en artikel i Svenska Dagbladet 2019-11-21 framhålls att små barn under sex år inte
omfattas av gällande arbetsmiljölagstiftning beträffande buller. I industriell miljö är
gränsvärdet 85 decibel och små barn utsätts ofta för 84 till 85 decibel enligt en studie av
forskaren Kerstin Persson Wayes. I skolan omfattas däremot elever och personal av
arbetsmiljölagstiftningen.
Mot denna bakgrund yrkar motionärerna på:
 att det genomförs en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen
beträffande buller i kommunens förskolor.
 att ett åtgärdspaket tas fram utifrån utredningens resultat.
 att hänsyn tas till buller beträffande lagstiftning men även kända fakta utanför
lagstiftningen vid byggandet av nya förskolor.
 att redovisa hur man tänker förändra arbetsmiljön beträffande påverkan utifrån
höga bullernivåer.
Bildningsförvaltningen redovisar de åtgärder som vidtas i såväl befintliga lokaler som vid
nybyggnation.
 Mekaniskt buller – varje år genomförs besiktning av förskolans lokaler
 Barnbuller – ansvaret delas mellan rektor och personal å ena sidan och
förvaltningen, kommunen och fastighetsägaren å den andra sidan
 Bullerdämpande åtgärder – investeringsmedel avsätts varje år
 Nybyggnation – miljöcertifieringssystem med namnet ”Miljöbyggnad” tillämpas

Ärendets handlingar


Motion ”Små barn lider av buller – skyddas inte av lagen”

Ordförandens sign

Justerandes sign

PROTOKOLL

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-09-29

12 (14)

Bildningsnämndens överläggning
Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Alexander Forss (KD), Jörgen
Rüdeberg bitr.förv.chef, Sylvia Clason (L), Victoria Barrsäter (C ), Johan Söderberg (S),
Fredrik Ahlman (M) och Tommi Lycke (S).
Vid dagens sammanträde framkom att motionen bara har två att-satser att ta ställning
till, nämligen:
1. att hänsyn tas till buller beträffande lagstiftning men även kända fakta utanför
lagstiftningen vid byggandet av nya förskolor.
2. att redovisa hur man tänker förändra arbetsmiljön beträffande påverkan utifrån
höga bullernivåer.
De två första att-satserna som det hänvisas till i sammanfattningen av ärendet tillhör en
annan motion från 2017.
Förslag och yrkanden
Alexander Forss (KD) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i andra hand
bifall till motionen.
Victoria Barrsäter (C ) yrkar att punkt ett i motionen ska anses vara besvarad samt bifall
till punkt två i motionen.
Johan Söderberg (S), tillsammans med Tommi Lycke (S) och Fredrik Ahlman (M) yrkar att
ärendet ska avgöras idag och bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för beslutsgången som innebär att han
först avser att ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att bildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Han ställer därefter propositon på (i följande ordning) sitt eget, med fleras, yrkande,
Alexanders Forss (KD) yrkande och sist Victoria Barrsäters (C ) yrkande och finner att
bildningsnämnden beslutar i enlighet med bildningsförvaltningens förslag.
____________________

Ordförandens sign

Justerandes sign

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (4)

Datum

Vår beteckning

Bildningsförvaltningen

2020-09-16

BIN/2020:7 - 629

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Förvaltningskontoret
Jörgen Rüdeberg

Bildningsnämnden

Förslag till yttrande över motion om buller i förskolan
Förvaltningens förslag till beslut
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige som rör buller i förskolan. I motionen framhålls att arbetsmiljölagen
inte omfattar ljudmiljön för barn i förskola. Utifrån detta yrkar motionärerna att ett antal
åtgärder vidtas.
I en artikel i Svenska Dagbladet 2019-11-21 framhålls att små barn under sex år inte
omfattas av gällande arbetsmiljölagstiftning beträffande buller. I industriell miljö är
gränsvärdet 85 decibel och små barn utsätts ofta för 84 till 85 decibel enligt en studie av
forskaren Kerstin Persson Wayes. I skolan omfattas däremot elever och personal av
arbetsmiljölagstiftningen.
Mot denna bakgrund yrkar motionärerna på:
 att det genomförs en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen
beträffande buller i kommunens förskolor.
 att ett åtgärdspaket tas fram utifrån utredningens resultat.
 att hänsyn tas till buller beträffande lagstiftning men även kända fakta utanför
lagstiftningen vid byggandet av nya förskolor.
 att redovisa hur man tänker förändra arbetsmiljön beträffande påverkan utifrån
höga bullernivåer.
Bildningsförvaltningen redovisar de åtgärder som vidtas i såväl befintliga lokaler som vid
nybyggnation.
 Mekaniskt buller – varje år genomförs besiktning av förskolans lokaler
 Barnbuller – ansvaret delas mellan rektor och personal å ena sidan och
förvaltningen, kommunen och fastighetsägaren å den andra sidan
 Bullerdämpande åtgärder – investeringsmedel avsätts varje år
 Nybyggnation – miljöcertifieringssystem med namnet ”Miljöbyggnad” tillämpas

Ärendets handlingar


Motion ”Små barn lider av buller – skyddas inte av lagen”

KATRINEHOLMS KOMMUN
Bildningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: /HandläggareAdress/
Telefon: /HandläggareTelefon/
E-post:Agneta.Svallin@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse
Bildningsförvaltningen

2 (4)

Datum

Vår beteckning

2020-09-16

BIN/2020:7 - 629

Förvaltningskontoret

Förvaltningens bedömning
Små barn omfattas inte av arbetsmiljölagstiftningen men personal i förskolan omfattas
på samma sätt som personal och elever i skolan. Tack vare detta finns idag indirekt ett
skydd då små barn inte visats ensamma i förskolans lokaler. Likafullt är motionärernas
frågeställningar angelägna och nedan redovisas de åtgärder som vidtas i såväl befintliga
lokaler som vid nybyggnation.
Mekaniskt buller
Varje år genomförs besiktning av förskolans lokaler i samarbete mellan
samhällsbyggnadsförvaltningens miljöinspektör, hyresevärdens fastighetsförvaltare,
skolledning och representant för bildningsförvaltningens förvaltningskontor. I vissa fall
deltar skyddsombud. Det som då mäts är så kallat mekaniskt buller, det vill säga buller
som främst uppstår genom ventilationssystemen eller andra maskindrivna objekt. Om
problemet står i strid med gällande lagstiftning får fastighetsägaren, alternativt
bildningsförvaltningen ett föreläggande och detta följs upp påföljande år. Skulle det inte
vara åtgärd kan hot om vite bli aktuellt.
Barnbuller
Ansvaret för barnbuller delas mellan rektor och personal å ena sidan och
bildningsförvaltningen, kommunen och fastighetsägaren å den andra.
Personalens och rektors ansvar består i att dela större barngrupper genom att utnyttja
förskolans tillgängliga lokaler optimalt eller att bedriva utomhuspedagogik i delade
grupper.
Centralt avsätts varje år investeringsmedel för bullerdämpande åtgärder. Dels har
bildningsförvaltningen en budget för mindre omfattande åtgärder, dels har
fastighetssamordnaren på kommunledningsförvaltningen ekonomiska medel och dels
vidtar fastighetsägaren åtgärder utifrån sin underhållsbudget. Dessa är till exempel:
 Ljudabsorbenter som sätts upp så långt tilldelad budget medger och på önskemål av
rektor.
 Gamla golvmattor byts ut och då väljs numera regelmässigt ljuddämpande mattor.
 Väggabsorbenter sätts upp på väggarna som dekorativa inslag – ofta med barnens
alster.
 Nya bord köps numera regelmässigt in med ljuddämpade skivor.
 Tassar sätts på stols- och bordsben.
Nybyggnation
Vid all nybyggnation tillämpas ett miljöcertifieringssystem med namnet ”Miljöbyggnad”.
Så här beskriver man sin certifieringsmodell:
”Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och idag är över 1500
byggnader certifierade i Miljöbyggnad. Miljöcertifiering av en byggnad innebär att
miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och
utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green
Building Council, som även genomför certifieringarna.

Tjänsteskrivelse
Bildningsförvaltningen

3 (4)

Datum

Vår beteckning

2020-09-16

BIN/2020:7 - 629

Förvaltningskontoret

Miljöbyggnad mäter totalt sexton olika värden som sedan granskas av oberoende tredje part
innan vi ger ut vår certifiering. Inom tre år kommer vi tillbaka till nya byggnader och
ombyggnationer och gör en uppföljande kontroll, så vi kan se att allt fortfarande är som det
ska.
När vi mäter energiåtgång så tittar vi på byggnadens energianvändning så att den inte är för
hög, mäter så att det inte kommer in för mycket eller lite värme i byggnaden och kontrollerar
så att el och värme kommer från miljösäkra alternativ.
Innemiljön är det vi ägnar mest tid åt att bedöma. Vi mäter luftkvalitén och kollar på hur
ventilationen fungerar samt ser till att mängden kvävedioxid och radon är under de tillåtna
värdena. Insläppet av dagsljus är viktigt för att man ska trivas i sitt hem eller på jobbet, så vi
mäter även att det håller sig på en bra nivå. Samtidigt finns det en risk med för stora fönster,
det kan läcka ut värme på vintern eller så kan solen värma upp för mycket under sommaren,
så ska det inte vara. Vi kollar på andra saker i byggnaden också, som att den är fuktsäker och
att det inte är någon risk för legionella.
Byggnadsmaterialen måste dokumenteras korrekt och de värsta kemikalierna får inte finnas
när man bygger nytt. Om det är en renovering så vill vi veta att de material som inte längre är
tillåtna har tagits bort.
Brons, Silver eller Guld - hur går det till?
Brons
Brons är den första nivån av certifiering, för att få det så räcker det med att följa lagkrav eller
existerande rekommendationer. Men bygger man en Miljöbyggnad så innebär det att vi
kommer gå igenom att man verkligt gjort detta. Det ger en trygghet att någon har kollat att
den här byggnaden uppfyller alla krav och regler.
Silver
Presterar en byggnad en bra bit över de satta värdena så kan den nå upp till Silver. De flesta
som väljer att certifiera med Miljöbyggnad har Silver som mål för sina byggnader – det är en
tydlig markering att byggbolaget eller fastighetsägaren är engagerad i miljöfrågor och tänker
på dig som ska vistas i byggnaden.
Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav – bland annat måste solskyddet,
ljudmiljön och ventilationen vara mycket bättre.
Guld
Guld är en mycket hög nivå som de mest ambitiösa byggnaderna, ofta med uttalad
miljöprofil, kan satsa på att få. Kraven som ställs är mycket höga, till exempel tillåts får inte
radonhalten vara högre än en fjärdedel av lagstadgat krav.
För att nå upp till Guld behöver även de som bor och arbetar i fastigheten trivas så väl att de
också tycker att det är ett guldhus. Därför måste de som bor eller jobbar i byggnaden
tillfrågas när det gått två år om vad de tycker om innemiljön.”

Tjänsteskrivelse
Bildningsförvaltningen

4 (4)

Datum

Vår beteckning

2020-09-16

BIN/2020:7 - 629

Förvaltningskontoret

Samtliga förskolor och skolor byggs för att kunna certifieras enligt nivå ”silver”. Som
framgår av utdraget kräver detta särskilt att ljudnivå ska vara ”mycket bättre” än vad
lagkraven föreskriver.

Jörgen Rüdeberg
Biträdande förvaltningschef

_________________
Beslutet skickas till: kommunstyrelsen

Katrineholm 2019-11-25

Motion

Små barn lider av buller – skyddas inte av lagen
I en artikel från SVD 2019-11-21 kunde vi läsa följande:
”I dag regleras buller enligt lag – på arbetsplatser, i trafiken och i skolan. Men en grupp som inte
omfattas av några regler alls gällande ljudmiljö är den grupp som kanske är allra mest känslig – små
barn under sex år.Dagens gränsvärde för industriell miljö – 85 decibel. Den är satt med tanke på att
en arbetare utsätts för buller åtta timmar om dagen under ett helt yrkesliv. Professor Kerstin Persson
Wayes mätningar har visat att förskolebarn i medeltal är exponerade för runt 84–85 decibel. Det
viktigaste är att vi skyddar barnen och ger dem en tillräckligt bra miljö för lärande. I skolan gäller
arbetsmiljölagen, som reglerar buller- och ljudnivåer för elever och personal, från och med
förskoleklass. Det innebär att barn under sex år, förskolebarnen i stort sett utgör den enda
”samhällsgrupp” som inte omfattas av lagen.”

17 januari 2017 lämnade KD in en motion med följande yrkanden:
Att genomföra en genomgripande utredning av arbetsmiljösituationen inom kommunens
alla förskolor, där bland annat ljudtrötthet och stress ska mätas.
Och att utifrån utredningen snabbt återkomma med relevant åtgärdspaket som minskar de
arbetsmiljöproblem som identifieras.
Utifrån ovan nya kända fakta av professor Kerstin Persson Wayes och inför byggandet av
dom nya förskolor i kommunen yrkar vi på följande:
-

-

Att kommunen tar hänsyn till kända fakta om små barns ljudpåverkan vid byggandet
av nya förskolor, både med gällande lagstiftning och kända fakta utanför
lagstiftningen.
Att redovisa hur Ni tänker förändra barns arbetsmiljö inom förskolan i gamla som nya
fastigheter i Katrineholm utifrån påverkan av höga bullernivåer?

Katrineholm 2019-11-25
Joha Frondelius
KD ledamot fullmäktige

Marian Loley
KD ledamot fullmäktige
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Yttrande över remiss - Hållbar socialtjänst - en ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Sammanfattning av inkomna yttranden
Katrineholms kommun har fått tillfälle att yttra sig över remissen Svar på remiss - Hållbar
socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Remissen har skickats till vård- och
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen vilka har inkommit med varsitt yttrande.
Nedan redovisas för de avsnitt där förvaltningarna inte instämmer med och/eller har övriga
synpunkter på utredarens förslag.
Det är svårt att tillgänglighetsanpassa e-tjänster för många inom berörd verksamhet. Till
exempel har personer med förvaltarskap inte bank-ID. (VOF 3,7)
Även LSS-verksamhet kan bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. (VOF 5)
Som utredningen uppmärksammar saknas forskning om orsaken till att viss del av de
insatser som ges utifrån socialtjänstlagen fördelas olika mellan kvinnor och män samt
mellan flickor och pojkar. För att utreda orsaken till sådana skillnader menar vård- och
omsorgsförvaltningen att det krävs kvalitativa studier där enskilda deltar. Utan enskildas
medverkan riskerar orsakssambandet att förklaras med tidsenliga stereotyper.
Förvaltningen välkomnar den generella betoningen på preventivt arbete, till exempel fysisk
aktivitet för äldre i 7.3.3. I den andan tycker vi att även äldre och funktionsvarierade skulle
kunna inkluderas i skrivningarna om sociala investeringar som nu handlar om ungdomar.
Även om, som utredningen skriver: ”… de initiala kostnaderna överskrids, ofta mångfaldigt,
av framtida besparingar på kort såväl som lång sikt” menar förvaltningen att fler typer av
individer skulle kunna inkluderas. Dessutom är det svårt att beräkna värden och kostnader
för sociala investeringar och det går att tolka litteraturen mer positivt än vad utredningen
gör (Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar 2020:1 Anna Balkfors,
Tomas Bokström och Tapio Salonen). (VOF 7)
Förvaltningen föreslår formuleringen våld i nära relationer. I det praktiska arbetet mot våld
förutsätter förvaltningen att stora resurser satsas på arbete mot våld oavsett formulering i
Socialtjänstlagen.
Nedtoningen av målgrupper är till förmån för individens behov och för att undvika
omotiverade skillnader i insatser och bedömningar. Därför stöder förvaltningen
utredningen i att föreslå en fortsatt utredning om genusbias i bedömningar och insatser
(7.2.4), även om förvaltningen förutsätter att det redan finns stor medvetenhet i frågan.
(VOF 8)
Vid samhällsplanering även beakta bostäder för äldre eller enskilda med
funktionsnedsättning (VOF 9)

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefax:
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Skrivelse

Kommunledningsförvaltningen

Datum

2021-01-21

Sida 2 (3)
Vår beteckning

KS/2020:314 - 750

Förslaget i 12.1.2 om systematisk uppföljning av individärenden anser förvaltningen
kommer att kräva resurser vilket motverkar intentionen att den nya lagen inte ska öka
kommunernas kostnader. (VOF 12)
Det är oklart kring definitionen om vad begreppen faktiskt innebär. (VOF 16)
Den som ska beställa sin insats utan behovsprövning behöver denne kunna orientera sig
vad avser de aktuella insatsernas innehåll och kunna ta den kontakt som krävs.
Insatser som ges utifrån socialtjänstlagen ska vara ändamålsenliga. Vid införande av icke
behovsbedömda insatser finns en risk att insatser används utan att behov faktiskt
föreligger. Innehåll i insatser riskerar i större utsträckning att bestämmas mellan den
enskilde och utföraren. Det innebär att det kan förekomma att innehållet i insatser blir ett
annat än det som lagen avser att ge eller att behovet överdrivs.
Utföraren blir i viss mån också myndighetsutövare, då uppgifter om vilka behov som
föreligger på något sätt också behöver inhämtas. Vidare får även antas ligga i sakens natur
att externa utförare, i likhet med vad som uppstått vid införandet av personlig assistans
enligt LSS, som regel aktivt är drivande för volymmässig utökning av insatser och på så sätt
blir kostnadsdrivande. Det kan också förväntas att externa utförare aktivt kommer att söka
upp enskilda för att erbjuda sina insatser. En sådan utveckling kan också innebära att andra
behov av insatser än de som utförare har som uppdrag att utföra inte blir
uppmärksammade när brukaren inte har någon kontakt med en kommunal handläggare.
Av utredningen framgår insatser som ändå måste föregås av prövning. Vård- och
omsorgsförvaltningen uppmärksammar att insats i form av korttidsboende inte räknas till
dessa. Vissa insatser är inte endast av intresse för den enskilde, utan påverkar även annat
samhällsstöd. När det gäller korttidsboende har regionerna ett intresse av att enskilda
snabbt kan ges den insatsen. Om den enskilde ges möjlighet att själv beställa insatsen utan
behovsprövning finns stor risk att insatsen kommer att innefatta sådant innehåll, av mer
sjukvårdande slag, som kommunen inte har som uppdrag att ge. Ytterst kan enskildas rätt
till vård äventyras och korttidsboenden kommer att få mer karaktär av sjukvård. Den
utvecklingen vill vård- och omsorgsförvaltningen undvika och föreslår därför att
korttidsboende läggs till de insatser som inte kan ges utan behovsprövning.
Utan myndighetsprövning kan det bli oklart vilken kommun som ansvarar för att godkänna
kostnaden för insatser när brukaren befinner sig i en annan kommun än
bosättningskommunen. Det kan också uppstå andra oklarheter om administrering av
insatserna.
Förvaltningen befarar att den föreslagna möjligheten för kommunen att besluta om vilka
insatser som ska vara behovsprövade eller inte skapar en för stor skillnad mellan
kommunerna. Överhuvudtaget anser förvaltningen att skillnaderna mellan kommunerna i
vilka insatser en behövande individ kan få bör utjämnas med statlig reglering. (VOF 17)
Gällande vistelsekommun och ansvarsfördelning görs ett förtydligande kring
vistelsekommun. Förvaltningen delar utredarens synpunkter att lagstiftningen behöver
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tydliggöras. Förvaltningen delar dock inte bedömningen att utöka vistelsekommunens
ansvar då ansvaret är oklart. (SOC 22)
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Yttrande över remissen Hållbar socialtjänst En ny
socialtjänstlag (SOU 2020-47)
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens ordförande beslutar på nämndens vägnar att ställa sig
bakom förvaltningens bedömning och yttrande och översända det som sitt eget till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har blivit utsedd till remissinstans för förslaget till ny socialtjänstlag. Både vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har fått möjligheten att lämna
yttrande. Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun håller med utredaren med få
undantag. Förvaltningen betonar följande synpunkter: Det är svårt att
tillgänglighetsanpassa e-tjänster för många vård- och omsorgstagare. Förvaltningen
anser att all verksamhet kan bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad
erfarenhet. Sociala investeringar skulle kunna gälla även äldre och enskilda med
funktionsnedsättning. Förvaltningen befarar att det kan finnas en fara för normalisering i
att specificera vissa brott och föreslår därför formuleringen våld i nära relationer.
Samhällsplanering behöver inkludera bostäder som anpassas till äldre och enskilda med
funktionsnedsättning. Långsiktigt omsorgsbehov bör behovsprövas för att inte vara
kostnadsdrivande. Däremot kan kortsiktiga och enkla insatser ges utan behovsprövning.
Enligt gällande delegationsordning har ordföranden rätt att fatta beslut när nämndens
avgörande inte kan avvaktas. Inför ordförandebeslutet har samråd skett med vård- och
omsorgsnämnden.

Ärendets handlingar
Utredningen Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till yttrande över remissen
Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag (SOU 2020-47)
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Vård- och omsorgsnämnden
Vår handläggare

Cecilia Nordqvist/Andreas Karlsson

Handläggare telefon

0150-575 80

Handläggare e-post

Cecilia.Nordqvist@katrineholm.se

Förslag till yttrande över remissen Hållbar socialtjänst En
ny socialtjänstlag (SOU 2020-47)
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och yttrande och
översänder det som sitt eget till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen i Katrineholms kommun håller med utredaren med få
undantag. Förvaltningen betonar följande synpunkter: Det är svårt att
tillgänglighetsanpassa e-tjänster för många vård- och omsorgstagare. Förvaltningen anser
att all verksamhet kan bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sociala
investeringar skulle kunna gälla även äldre och enskilda med funktionsnedsättning.
Förvaltningen befarar att det kan finnas en fara för normalisering i att specificera vissa brott
och föreslår därför formuleringen våld i nära relationer. Samhällsplanering behöver
inkludera bostäder som anpassas till äldre och enskilda med funktionsnedsättning.
Långsiktigt omsorgsbehov bör behovsprövas för att inte vara kostnadsdrivande. Däremot
kan kortsiktiga och enkla insatser ges utan behovsprövning.

Ärendets handlingar


Utredningen Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)



Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning och yttrande 2020-12-18

Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har blivit utsedd till remissinstans för förslaget till ny socialtjänstlag.
Både vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har fått möjligheten att lämna
yttrande. Nedan följer vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/
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Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning och yttrande
Terminologi

Förslagen till ändringar i terminologi innebär oftast inte något som ändrar lagstiftningens
tillämpning i sak. De kan snarare beskrivas som ett uttryck för den tid vi lever i nu, med
tidsenliga och väl förankrade uttryck för sammanhanget, tydligare definitioner och ett mera
detaljerat och systematiskt förhållningssätt som underlättar att förstå och tolka lagstiftningen.
Avsnitt 3 och 7

Utredningen diskuterar i 3.3.2 och 7 digitaliseringens möjligheter och ambitionen i Ehälsovisionen, att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och ehälsans möjligheter för en god och jämlik hälsa. Detta är också i linje med regeringens princip
Digitalt först som säger att privatpersoners (och myndigheters) kontakt med offentlig sektor i
första hand ska ske via digitala tjänster när det är relevant. Utredaren skriver också i 7.3.4 att etjänster och webbaserad information inte får innebära att grupper ställs utanför kontakten
med socialtjänsten och att EN 301 549 ska användas när digitala tjänster upphandlas.
Förvaltningen betonar att det är svårt att tillgänglighetsanpassa e-tjänster för många vård- och
omsorgsbrukare. Till exempel har personer med förvaltarskap inte BankID.
Avsnitt 5

Förvaltningen är enig med utredningen i 5.1.2 att LSS står på egna ben och inte behöver
inkluderas i begreppet socialtjänst. Däremot anser förvaltningen att all verksamhet, även LSSverksamhet, kan bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
Avsnitt 6

Vård- och omsorgsförvaltningen håller med utredningen i 6.2.1 om att ”stöd och hjälp” samt
”sociala tjänster” ska ersättas med begreppet insatser.
Avsnitt 7

Som utredningen uppmärksammar saknas forskning om orsaken till att viss del av de insatser
som ges utifrån socialtjänstlagen fördelas olika mellan kvinnor och män samt mellan flickor och
pojkar. För att utreda orsaken till sådana skillnader menar vård- och omsorgsförvaltningen att
det krävs kvalitativa studier där enskilda deltar. Utan enskildas medverkan riskerar
orsakssambandet att förklaras med tidsenliga stereotyper.
Förvaltningen välkomnar den generella betoningen på preventivt arbete, till exempel fysisk
aktivitet för äldre i 7.3.3. I den andan tycker vi att även äldre och funktionsvarierade skulle
kunna inkluderas i skrivningarna om sociala investeringar som nu handlar om ungdomar. Även
om, som utredningen skriver: ”… de initiala kostnaderna överskrids, ofta mångfaldigt, av
framtida besparingar på kort såväl som lång sikt” menar förvaltningen att fler typer av individer
skulle kunna inkluderas. Dessutom är det svårt att beräkna värden och kostnader för sociala
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investeringar och det går att tolka litteraturen mer positivt än vad utredningen gör (Med
framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar 2020:1 Anna Balkfors, Tomas
Bokström och Tapio Salonen).
Avsnitt 8

Vård-och omsorgsförvaltningen håller med utredningen i 8.3.4 om att det är bra att tona ner
målgruppsindelningen och bara behålla uppdelningen mellan barn och vuxna. Då blir det
inkonsekvent att peka ut personer som är utsatta för hedersvåld och kvinnor som utsätts för
mäns våld. Förvaltningen har tagit del av motiveringen för att betona dessa två grupper men är
ändå tveksam till konsekvenserna av att det görs. Å ena sida kan betoningen på dessa två typer
av våld göra att de ses som mer normala, än om de inte nämns särskilt. Å andra sidan ska inga
problem tonas ned. Förvaltningen föreslår formuleringen våld i nära relationer. I det praktiska
arbetet mot våld förutsätter förvaltningen att stora resurser satsas på arbete mot våld oavsett
formulering i Socialtjänstlagen.
Nedtoningen av målgrupper är till förmån för individens behov och för att undvika omotiverade
skillnader i insatser och bedömningar. Därför stöder förvaltningen utredningen i att föreslå en
fortsatt utredning om genusbias i bedömningar och insatser (7.2.4), även om förvaltningen
förutsätter att det redan finns stor medvetenhet i frågan.
Avsnitt 9

I utredningen framhålls socialnämndens betydelse för samhällsplaneringen för att bland annat
svara för en positiv social miljö vid uppförandet av till exempel nya bostadsområden eller
ändringar i befintlig miljö. Vård- och omsorgsförvaltningen vill särskilt uppmärksamma att det
vid planering av bostäder för äldre eller enskilda med funktionsnedsättning finns ett behov av
planering på motsvarande sätt. Det måste finnas tillgång till bostäder även för enskilda som har
svårigheter med förflyttningar och har andra tillgänglighetsrelaterade behov. Inte minst ur det
perspektiv att många äldre och enskilda med funktionsnedsättning idag lever i bostäder som ur
till exempel brandskyddssynpunkt är bristfälliga. Förvaltningen efterfrågar att även detta tas i
beaktning vid samhällsplanering.
Avsnitt 10

Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer med utredningen om att upphäva avgiften för ej
verkställda beslut. Den sanktionsavgift som kan utkrävas för ej verkställda beslut är förlegad i
sin utformning och tjänar inte något syfte. De tröghetsfaktorer som i huvudsak gäller
verkställandet av insatser i form av särskilt boende, bostad med särskild service och
kontaktperson påverkas inte av att en särskild avgift fordras från kommunen. Precis som
framgår av utredningen finns en risk att kommunen uppfattar latens från beslut och tre
månader fram som att ett beslut inte snarast ska verkställas. I syfte att IVO ska kunna
kontrollera den planering som är ålagd kommunerna enligt SoL (och som nu föreslås utökas) är
det dock av vikt att rapportering ändå ska göras. Bristande planering bör vid en lagändring
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kunna resultera i kritik från tillsynsmyndigheten. Vård- och omsorgsförvaltningen ser det som
rimligt att rapporteringstillfällen uppgår till två gånger per år.
Avsnitt 12

Förslaget i 12.1.2 om systematisk uppföljning av individärenden anser förvaltningen kommer
att kräva resurser vilket motverkar intentionen att den nya lagen inte ska öka kommunernas
kostnader.
Avsnitt 14

Förvaltningen stöder förslaget i 14.3.1 om en bestämmelse om att socialtjänstens verksamhet
ska bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet för att stödja verksamhetens goda
kvalitet. Det ger möjlighet att följa upp insatser och ger underlag till vilka som ska fortsätta och
vilka som visar sig onödiga och ska tas bort.
För att kunna leva upp till sådana krav måste metoder och metodstöd finnas lätt tillgängliga för
socialtjänsten. Det krävs också att en kunskapsbank av den karaktären är uppdaterad och att
ansvarig för kunskapsöverföringen särskilt utses. I fråga om kunskapsbankens innehåll måste
den anpassas utifrån den utbildningsbakgrund som mottagande personal rimligtvis kan
hantera. Omfattande och omständliga metoder såväl som metodstöd tenderar att bli
svårimplementerade.
Avsnitt 15

Vård- och omsorgsförvaltningen håller med utredningen i 15.10.4 om att ett nytt
socialtjänstdataregister med en automatiserad behandling av personuppgifter som både
privata och offentliga aktörer lämnar är ett stöd i att arbeta enligt vetenskap och beprövad
erfarenhet.
Avsnitt 16

Förvaltningen håller också med om att individen, som föreslås i 16.4.2, ska få insatser grundade
i skäliga levnadsförhållanden i stället för skälig levnadsnivå. Vård- och omsorgsförvaltningen
instämmer i att begreppens innehåll behöver klargöras och ändras så att de lättare kan kopplas
till den enskilde och dennes behov. Enligt utredningens förslag ska begreppet skäliga
levnadsförhållanden förstås på så sätt att det blir fråga om individuella behov och mål, hellre än
en jämförelse med andra personers eller gruppers behov. En oklarhet är vad olika gruppers
behov faktiskt är. Därmed går det inte heller att hitta någon måttstock att jämföra med. Istället
ska levnadsförhållanden utgå från socialtjänstlagens målområden, till exempel ”möjlighet att
delta i samhällets gemenskap och att leva som andra”. Den delen i sig innebär en jämförelse,
det vill säga hur andra lever. LSS ”goda levnadsvillkor” tar sikte på att enskilda bland annat ska
kunna leva som andra. I rättspraxis förstås goda levnadsvillkor som en faktisk jämförelse med
hur andra lever. Även om det finns ett behov av ändring är risken att det likväl uppstår
oklarheter kring begreppen. Däremot innebär skäliga levnadsförhållanden förutsättningar för
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att kunna fokusera på individuella behov och möjlighet att vid uppföljningar mäta insatsers
måluppfyllelse.
Avsnitt 17

För att enskilda själva ska kunna beställa insatser utan behovsprövning krävs förhållandevis
goda resurser. Det finns en risk att till exempel äldre eller personer med kognitiv svikt inte
själva kan beställa insatser. Den som ska beställa sin insats behöver kunna orientera sig vad
avser de aktuella insatsernas innehåll och kunna ta den kontakt som krävs.
Insatser som ges utifrån socialtjänstlagen ska vara ändamålsenliga. Vid införande av icke
behovsbedömda insatser finns en risk att insatser används utan att behov faktiskt föreligger.
Innehåll i insatser riskerar i större utsträckning att bestämmas mellan den enskilde och
utföraren. Det innebär att det kan förekomma att innehållet i insatser blir ett annat än det som
lagen avser att ge eller att behovet överdrivs.
Utföraren blir i viss mån också myndighetsutövare, då uppgifter om vilka behov som föreligger
på något sätt också behöver inhämtas. Vidare får även antas ligga i sakens natur att externa
utförare, i likhet med vad som uppstått vid införandet av personlig assistans enligt LSS, som
regel aktivt är drivande för volymmässig utökning av insatser och på så sätt blir
kostnadsdrivande. Det kan också förväntas att externa utförare aktivt kommer att söka upp
enskilda för att erbjuda sina insatser. En sådan utveckling kan också innebära att andra behov
av insatser än de som utförare har som uppdrag att utföra inte blir uppmärksammade när
brukaren inte har någon kontakt med en kommunal handläggare.
Av utredningen framgår insatser som ändå måste föregås av prövning. Vård- och
omsorgsförvaltningen uppmärksammar att insats i form av korttidsboende inte räknas till
dessa. Vissa insatser är inte endast av intresse för den enskilde, utan påverkar även annat
samhällsstöd. När det gäller korttidsboende har regionerna ett intresse av att enskilda snabbt
kan ges den insatsen. Om den enskilde ges möjlighet att själv beställa insatsen utan
behovsprövning finns stor risk att insatsen kommer att innefatta sådant innehåll, av mer
sjukvårdande slag, som kommunen inte har som uppdrag att ge. Ytterst kan enskildas rätt till
vård äventyras och korttidsboenden kommer att få mer karaktär av sjukvård. Den utvecklingen
vill vård- och omsorgsförvaltningen undvika och föreslår därför att korttidsboende läggs till de
insatser som inte kan ges utan behovsprövning.
Utan myndighetsprövning kan det bli oklart vilken kommun som ansvarar för att godkänna
kostanden för insatser när brukaren befinner sig i en annan kommun än
bosättningskommunen. Det kan också uppstå andra oklarheter om administrering av
insatserna.
För vissa, begränsade insatser inom äldre- och funktionshinderområdet kan en byråkratisk och
resurskrävande behovsprövning vara onödig.
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Vård- och omsorgsförvaltningen ser fördelarna med minskad administration och menar att
även behov som handlar om beteendeförändring, där individens motivation är avgörande, kan
vara utan behovsprövning. Det skulle till exempel underlätta att söka vård mot drogmissbruk.
Förvaltningen befarar att den föreslagna möjligheten för kommunen att besluta om vilka
insatser som ska vara behovsprövade eller inte skapar en för stor skillnad mellan kommunerna.
Överhuvudtaget anser förvaltningen att skillnaderna mellan kommunerna i vilka insatser en
behövande individ kan få bör utjämnas med statlig reglering.
Avsnitt 20

Förvaltningen håller med om förslaget att inte införa en särskild äldrelag med motiveringen att
äldre är en heterogen grupp med individer som kan behöva olika typer av insatser. Äldres
behov bör kunna tillgodoses med stöd i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, som
gäller alla ådrar.

Anna-Lena Ramstedt

Cecilia Nordqvist

Förvaltningschef

Utredare

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Remissvar - Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag
Beslut
Socialnämndens ordförande beslutar på nämndens vägnar att ställa sig bakom
förvaltningens bedömning och överlämnar yttrandet som sitt eget till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
"Den 7 april 2017 beslutade regeringen att utse en särskild utredare med uppdrag att
göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.1 Utredarens
uppdrag har varit att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik,
jämställd och rättssäker tillgång till socialtjänstens insatser. Översynen ska resultera i en
lagstiftning som främjar effektiva och kunskapsbaserade insatser av god kvalitet inom
befintliga ramar. De förslag som utredaren lämnar ska bidra till ökad kvalitet utan att
leda till ökade kostnader för stat eller kommun. Syftet med uppdraget är att utforma en
socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett
förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. I uppdraget har
ingått att lämna förslag beträffande följande områden
– socialtjänstlagens struktur och konstruktion,
– tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst,
– en hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande
arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar behovet
av individuella insatser,
– socialtjänstens uppdrag,
– socialtjänstlagens indelning i olika grupper,
– en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst,
– tillgängliga insatser och förenklad handläggning."
Katrineholms kommun har blivit utsedd till remissinstans för förslaget till ny
socialtjänstlag. Socialnämnden och vård och omsorgsnämnden har fått möjlighet att
lämna yttranden.
Socialförvaltningen välkomnar förändringar i socialtjänstlagen och ställer sig i stort
bakom förslaget. Det främsta oklarheterna är hur omställningen från nuvarande system
är tänkt att genomföras. Det finns också en oro för att flera av förslagen är
kostnadsdrivande och att det behöver säkerställas att kommunerna erhåller
kostnadstäckning för omställningsarbetet. Förslaget innehåller en tydligare indelning
och disposition. Lagen delas in i avdelningar med kapitel vilket gör den mer överblickbar.
Den nya lagen förtydligar även vad som är att betrakta som socialtjänst och inför en
enhetlig begreppsanvändning vilket förvaltningen ser som positivt.

Ärendets handlingar
Utredningen Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Utdragsbestyrkande
___________________________________________________________________________________________
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Socialförvaltningens bedömning och yttrande
Avsnitt 1 - 8
Under dessa punkter presenterar utredaren uppdraget, hur den nya lagen delas in. Tar
bort målgruppsindelning och föreslår att lagen ska gälla alla grupper och behåller enbart
indelningen barn och vuxna. Nuvarande lag har en mängd begrepp såsom stöd, hjälp
osv. Förslaget är att ersätta och byta ut dessa begrepp till insatser för att få till en mer
enhetlig begreppsanvändning inom socialtjänstens olika delar. Detta blir i den nya lagen
tydligare och gör på så sätt det lättare att praktiskt tillämpa lagen. Den förtydligar även
begrepp såsom jämställdhet, likvärdig vård, ojämlika levnadsvillkor och tillgång till
insatser osv.
Under dessa punkter framhåller utredaren att socialtjänsten ska ha ett förebyggande
uppdrag och att socialtjänsten bland annat behöver digitaliseras ytterligare för att bli
mer lätt tillgänglig. Utgångspunkten är att ett bättre resultat uppnås när socialtjänst och
andra aktörer samverkar ex polis, skola och socialtjänst. Kostnader för att upptäcka
problem för sent kostar samhället enorma summor årligen och socialförvaltningen delar
utredarens förslag i dessa avseenden.
Avsnitt 9
Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Socialtjänsten har redan idag ett
uppdrag att medverka i samhällsplaneringen men svårigheten enligt utredaren är att det
inte är formulerat i styrande lagstiftning eller dokument hos andra aktörer såsom
bostadsbolag, byggföretag och samhällsbyggnadsenheter. Det innebär att kommunerna
inte involverar socialtjänsten i beslut i dessa frågor. Enligt utredaren blir den största
förändringen för andra parter då ändringar av deras lagstiftning ligger som ett förslag.
Det utredaren vill uppnå med denna förändring är att socialtjänsten ska bli mer hållbar
genom att kunskap om sociala problem tas tillvara i ett vidare perspektiv. Det gör att
socialtjänsten kan arbeta förebyggande i ett tidigare skede ex genom att motverka barn
och ungdomar växer upp i brottsalstrande miljöer osv. Socialförvaltningen anser att det
är positivt att samverka tidigt med aktörer som vanligtvis inte är naturliga
samverkansparter. I Katrineholms kommun har dock detta i delar redan tillämpats
genom Lyckliga gatorna och med stöd i lag så kan det arbetssättet utvecklas ytterligare.
Avsnitt 10 Planering av insatser
I dagens lagstiftning åligger det enbart kommunen att planera för insatser för äldre och
för personer med funktionsnedsättning. I förslaget till ny lag betonas vikten av att
kommunen ska planera sina insatser för enskilda och då särskilt beakta behovet av
tidiga och förebyggande insatser. Här krävs ett omfattande arbete för att uppnå denna
ambition i den nya lagen och där behöver socialtjänsten ytterligare verktyg för att kunna
göra denna typ av analyser av behov. Ta fram beslutsunderlag med
befolkningsprognoser och livsvillkor och levnadsförhållanden för olika grupper. Enligt
socialförvaltningen uppfattning görs inte detta idag men är troligen ett bra arbetssätt för
att uppnå ett bättre och hållbart förebyggande arbete.
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Avsnitt 11 - 14 kvalitet, uppföljning, verksamhetsplanering och bemötande
Socialtjänsten har inte någon erfarenhet, tradition eller metoder att arbeta med kvalitet,
uppföljning och verksamhetsplanering i någon omfattande utsträckning. Av nuvarande
lagstiftning finns inte detta som krav men införs i det nya lagförslaget som ett skall krav.
Socialförvaltningen ställer sig bakom utredarens förslag under förutsättning att det ges
och planeras för ett omfattande nationellt stöd såväl ekonomiskt som kunskaps och forskningsmässigt för att detta ska vara genomförbart. Det kommer krävas ett
omfattande arbete i kommunerna för att nå lagens krav. Det är dock positivt att även
detta kravs ställs på socialtjänsten såsom det krävs av andra samhällsaktörer.
Avsnitt 15 Ny lag om socialtjänstdata register införs.
För att socialtjänsten ska kunna uppnå en högre kvalitet och uppföljning av beslutade
och beviljade insatser så skapas en ny lag om register för socialtjänstdata där uppgifter
kan lagras på nationell nivå. Detta för att bättre kunna följa insatser och kvalitet på en
övergripande nivå. Det saknas idag lagstöd för detta men socialförvaltningen ser positivt
på att bättre kunna följa statistik nationellt och lokalt för att bättre kunna planera
verksamheten.
Avsnitt 16 Insatser till enskilda
I nuvarande lagstiftning så är biståndsbestämmelsen densamma för alla grupper och
biståndsbehov. I den nya lagen delas biståndsbestämmelsen i två delar. 1/ livsföring
(avser vård, stöd och omsorg. Insatser till barn och unga. Heldygnsvård, anhörigstöd osv)
Här ska istället skäliga levnadsförhållande användas istället för skälig levnadsnivå.
2/ bistånd till försörjning. Här ligger bestämmelsen kvar med skäliga levnadsnivå.
Positiv förändring som särskiljer de olika biståndstyperna.
Avsnitt 17 Insatser utan behovsprövning
Socialtjänsten har i dagens lagstiftning mycket små möjligheter att ge bistånd utan att
det föregås av utredning och beslut om insats. Utredaren beskriver att många
kommuner idag bryter mot lagen när dessa insatser med sk öppet intag ges utan
föregående utredning. Utredaren förslår att kommunernas socialnämnder ges möjlighet
med stöd av lagen att kunna erbjuda dessa insatser till kommuninvånarna. Dagens
regelverk försvårar för kommunerna att ge tidiga förebyggande insatser. Förslaget ger
kommunerna möjlighet att tillhandahålla insatser via sk öppet intag och att vissa beslut
undantas såsom HVB-vård av barn och unga, tvångsvård osv. Förvaltningen ställer sig
bakom utredarens förslag. Det innebär bland annat att gruppverksamheter kan erbjudas
i ett tidigare skede och att detta samtidigt kan minska belastningen på kommunens
myndighetsutövning. Det är också positivt att invånarna kan söka stöd och hjälp utan att
bli registrad i socialregistret och att det in sin tur kan göra att personer blir mer benägna
att söka stöd och hjälp i ett tidigare skede.
Avsnitt 19 Förtydligande av barnrättsperspektivet
Här görs en del förtydliganden av begrepp såsom barnets bästa så att socialtjänstlagen
överensstämmer med barnkonventionen. När FN:s barnkonvention ratificerades 1990 så
har socialtjänstlagen ändrats vid flera tillfällen och därför menar utredaren att
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lagstiftningen är ganska väl överensstämmande med FN:s barnkonvention.
Förvaltningen har inga invändningar mot utredarens förslag.
Del 2
Avsnitt 21 samverkan mellan kommuner
Förvaltningen har inga synpunkter
Avsnitt 22 Vistelsekommun och ansvarsfördelning
Här görs ett förtydligande kring vistelsekommun. Förvaltningen delar utredarens
synpunkter att lagstiftningen behöver tydliggöras. Förvaltningen delar dock inte
bedömningen att utöka vistelsekommunens ansvar då ansvaret är oklart. Förslaget att
bosättningskommunen är skyldig att slutföra påbörjad utredning är en positiv
förändring. Det är positivt att det förtydligas kring bosättningskommunens ansvar kring
asylsökande mfl. Det nya förslaget innebär att anvisningskommunen är ansvarig
kommun.
Utredaren föreslår också att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att göra
en samlad översyn av ansvarsfördelningen mellan kommuner och regioner i fråga om
missbruks- och beroendevården och behovet av eventuella förändringar i lagstiftningen
på detta område. Socialförvaltningen delar den synpunkten då det i dagens lagstiftning
inte är klarlagt när vilken part har ansvar.

Marie-Louise Karlsson
Socialnämndens ordförande

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Svar på remiss - Hållbar socialtjänst - en ny
socialtjänstlag (SOU 2020:47)
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer redovisat förslag till yttrande och översänder det till
regeringskansliet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har fått tillfälle att yttra sig över remissen Svar på remiss - Hållbar
socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Remissen har skickats till vård- och
omsorgsnämnden och socialnämnden vilka har inkommit med varsitt yttrande vilka
sammanställts i ett förslag till yttrande.

Ärendets handlingar


Yttrande över remiss - Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) inklusive
yttrandena från vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden



Remiss - Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) se länk;
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag - Regeringen.se

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Regeringskansliet
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Mottagare:

Kommunstyrelsens kommentar på revisorernas
granskning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger granskningsrapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas granskning avseende socialnämndens
arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till att bli självförsörjande samt
socialnämndens granskningsyttrande. I kommunens budget för 2020 fanns 3 mnkr avsatta
för arbetsmarknadsåtgärder budgeterat på Viadidaktnämnden. I budget 2021 har
Viadidaktnämnden tillförts ytterligare 1 mnkr utöver de 3 mnkr som budgeterats tidigare.
Dessutom har service- och tekniknämnden tillförts 1 mnkr avsett för åtgärdsanställningar.
I budgeten för 2021 finns även två särskilda uppdrag formulerade till socialnämnden att
införa kompetenshöjande aktiviteter inom försörjningsstödet med krav på daglig närvaro
samt att kartlägga och sätta stopp för felaktiga utbetalningar och välfärdsbedrägerier.
Kommunstyrelsen kommer inom ramen för sin uppsiktsplikt fortsatt följa socialnämndens
arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till att bli självförsörjande.

Göran Dahlström (S)

Christer Sundqvist (M)

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Socialnämnden
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Yttrande över granskning av socialnämndens arbete
med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till
egen försörjning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta socialförvaltningens yttrande som sitt eget och skicka
det till kommunens revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Pwc har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av
socialnämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen
försörjning. Granskningen påvisar att nämnden inom vissa områden inte helt
säkerställer att individer som uppbär ekonomiskt bistånd får ändamålsenliga insatser.
Utifrån de revisionsfrågor som sammanvägts konstateras det att det saknas
genomförandeplaner. Nämnden behöver fortsätta att arbeta med den externa och
interna samverkan för att nå resultat på individnivå. Nämnden behöver fortsätta att
arbeta med kontinuitet i chefs- och medarbetarled samt att det finns utmaningar i
uppföljning av insatsernas resultat och effekter

Ärendets handlingar



Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2020-10-19
Missiv- Granskning av socialnämndens arbete med att få individer som uppbär
ekonomiskt bistånd till egen försörjning



Revisionsrapport- Granskning av socialnämndens arbete med att få individer som
uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Mica Vemic
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Ärendets handlingar


Missiv- Granskning av socialnämndens arbete med att få individer som
uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning



Revisionsrapport- Granskning av socialnämndens arbete med att få
individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning

Förvaltningens bedömning
Socialnämnden arbetar aktivt med att få ut fler till egen försörjning och har under det
gångna året prioriterat arbete med samverkan mellan Viadidakt och socialnämndens
verksamheter. Detta upplevs idag fungera bättre än tidigare och en större förståelse finns
idag hos medarbetare för varandras uppdrag. Det har kommit till insatser i form av
anställningar vilket resulterat i att 23 personer har fått annan försörjning via denna insats.
Arbetet avstannade tyvärr något under våren på grund av pandemin men är efter
sommaren återupptaget. När det gäller samverkan med de statliga myndigheterna så har
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olika samverkansstrukturer för detta tagits fram under året. Förvaltningscheferna har till
exempel tillsammans med arbetsförmedlingen möten regelbundet för att lyfta olika
samverkansfrågor där det framförts svårigheter på handläggarnivå. Även ett nytt
samverkansavtal har tagits fram för att reglera ansvarsfördelning mellan parterna.
När det gäller genomförandeplaner så finns det ett förbättringsarbete att göra framåt. Idag
sammanställs inte planeringen i en plan utan allt dokumenteras i löpande anteckningar i
akten. Verksamheten kommer under hösten arbeta med att övergå till att upprätta
genomförandeplaner så att planeringen på individnivå i stället sammanställs på ett
överskådligt sätt i ett dokument.
Utöver detta så planeras ytterligare åtgärder för att nå resultat. I granskningen nämns
jämförelser från andra kommuner och ett arbete är påbörjat för att på en mer detaljerad
nivå göra jämförelser av arbetssätt osv. Ett antal av de socioekonomiskt lika kommunerna
kommer att väljas ut för fördjupade jämförelser.
Under året har en planerad neddragning av tre heltidsanställda gjorts. Bakgrunden är att
Katrineholms socialförvaltning i jämförelse med andra haft en tätare bemanning av
socialsekreterare med ett ärendeantal på 22 ärenden per handläggare. Riksgenomsnittet
inom ekonomiskt bistånd är 46 ärenden per handläggare. Efter neddragningen så har
socialsekreterare 31 ärenden per tjänst. I samband med neddragningarna så skapade det
oro och flera personer sa upp sig. Dock är samtliga tjänster nu tillsatta. Verksamheten
fortsätter att arbeta med stabilitet och kontinuitet.
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har PwC genomfört en
granskning avseende socialnämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd
till att bli självförsörjande.
Vår sammanfattande bedömning är att socialnämnden inte helt säkerställer att individer
som uppbär ekonomiskt bistånd får ändamålsenliga insatser som kan leda till egen försörjning.
Bedömningen baseras på en sammanvägning av nedanstående revisionsfrågor.
Revisionsfråga

Kommentar

Revisionsfråga 1

Delvis uppfylld

Finns mål, riktlinjer och
rutiner för arbetet med
att få individer till egen
försörjning?

Socialnämnden har formulerat mål och uppdrag till
förvaltningen som har bäring på det granskade området. Befintliga riktlinjer är kända och tillämpade i
verksamheten.
Ett arbete kring samsyn och gemensam målbild
mellan socialnämnden och Viadaktsnämnden har
skett och detta har bidragit positivt till verksamheternas förståelse för varandra och en strävan mot
samma mål.
Riktlinjen om att samtliga individer ska ha en dokumenterad genomförandeplan som beskriver
vägen till egen försörjning efterlevs inte fullt ut, varför vi bedömer det vara av vikt att ett arbete fortsätter på detta område.

Revisionsfråga 2

Delvis uppfylld

Finns etablerade samverkansstrukturer för
arbetsmarknadsinsatser,
internt och externt?

Det finns etablerade strukturer för både intern samverkan mellan kommunens aktörer och extern
samverkan med parter såsom exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt regionen.
Det utvecklingsarbete som skett tillsammans med
Viadidakt har gett ökade förutsättningar för samsyn
och likriktning i arbetet med att stötta individer till
egen försörjning.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Katrineholms
kommun ökar, trots att antalet hushåll minskar. Det
finns vissa utmaningar i samverkan i det operativa
arbetet på individnivå med parter som exempelvis
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi bedömer att det är av vikt att socialnämnden fortsätter
att arbeta för en välfungerande samverkan med övriga parter, i syfte att säkerställa en gemensam
målbild för insatserna samt för att tydliggöra respektive parts ansvar. Detta för att bland annat öka
förutsättningarna för att förkorta perioderna av enskilda individers biståndsberoende.
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Revisionsfråga 3

Delvis uppfylld

Sker en tillfredsställande
uppföljning av insatsernas resultat och effekter?

Det finns en i huvudsak tydlig ansvarsfördelning
vad gäller uppföljning på individnivå. Det finns dock
brister vad gäller upprättande av genomförandeplaner, vilket riskerar att medföra utmaningar i uppföljningen av insatsernas resultat och effekter.
Det finns en i huvudsak tydlig struktur för uppföljning på aggregerad nivå och åtgärder har till viss
del vidtagits mot bakgrund av identifierade behov.
Statistik visar att de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Katrineholms kommun ökar, medan
antalet hushåll som uppbär bistånd sjunkit till år
2019 jämfört med de närmast föregående åren.
Vad gäller innevarande år har pågående covid-19pandemi medfört utmaningar bland annat i form av
bortfall i personalstyrkan samt att verksamheter är
stängda för fysisk närvaro, vilket begränsat möjligheterna till ett aktivt klientarbete till förmån för
handläggning och utbetalning av bistånd.
Kommunen har en hög andel barn i ekonomiskt utsatt situation. Vi bedömer att socialnämnden särskilt bör följa situationen för hushåll där barn ingår,
så att åtgärder kan vidtas för att öka möjligheterna
för föräldrar att få tillgång till ändamålsenliga insatser som kan leda till egen försörjning.

Rekommendationer
Mot bakgrund av genomförd granskning vill vi lämna följande rekommendationer till socialnämnden:


Att socialnämnden fortsätter att arbeta för en välfungerande samverkan med interna och externa parter, i syfte att säkerställa en gemensam målbild för insatserna samt för att tydliggöra
respektive parts ansvar.



Att socialnämnden ser över och tydliggör vad rapporteringen till nämnden ska innehålla för att
nämnd och förvaltning ska ha kännedom om, och samsyn kring, de frågor som rör det granskade området.



Att socialnämnden fortsätter att arbeta för kontinuitet i både chefs- och medarbetarled, i syfte
att skapa en stabil personalsituation som kan bidra till en god grund för en kvalitativ och rättssäker ärendehantering.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Socialtjänstlagen (2001:453) gör gällande att socialnämnden i sin verksamhet ska främja den enskildes rätt till bland annat arbete och utbildning. Vidare stipuleras att nämnden ska ta initiativ till
och bevaka att åtgärder vidtas för att skapa goda förhållanden för grupper som har behov av samhällets särskilda stöd.
I enlighet med socialtjänstlagen får nämnden begära att den som uppbär försörjningsstöd under
viss tid ska delta i anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, om den enskilde
inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Syftet med praktiken eller
den kompetenshöjande verksamheten är att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv och ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och
förutsättningar. Fortsatt försörjningsstöd får vägras eller nedsättas om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i, eller uteblir från, sådan insats.
Framgångsrika åtgärder i arbetet mot arbetslöshet ger de arbetssökande möjligheter till en meningsfull sysselsättning i form av exempelvis utbildning, praktik eller arbete, samtidigt som kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd kan minska. För att lyckas med detta krävs en fungerande
samverkan både internt och externt.
De förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att granska kommunens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till
egen försörjning.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställer att individer som uppbär
ekonomiskt bistånd får ändamålsenliga insatser som kan leda till egen försörjning. Granskningen
genomförs utifrån följande revisionsfrågor:




1.3.



1.4.

Finns mål, riktlinjer och rutiner för arbetet med att få individer till egen försörjning?
Finns etablerade samverkansstrukturer för arbetsmarknadsinsatser, internt och externt?
Sker en tillfredsställande uppföljning av insatsernas resultat och effekter?

Revisionskriterier
Socialtjänstlag (2001:453)
Lokala styrande och stödjande dokument för området

Avgränsning

Granskningen avgränsas till att primärt fokusera på individer som står relativt nära
arbetsmarknaden.

1.5.

Metod





Sammanställning av statistik
Genomgång av för granskningen relevanta dokument
Intervjuer med följande funktioner inom socialnämndens ansvarsområde:
nämndsordförande, förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef med ansvar för
ekonomiskt bistånd samt ett urval av socialsekreterare. Därutöver har även en intervju
med arbetsmarknadschef (tillhör viadidaktnämndens ansvarsområde) genomförts.
Samtliga intervjuade har getts möjlighet att granska sakinnehållet i rapporten.
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Organisation och statistik
I socialnämndens reglemente, senast reviderat av kommunfullmäktige 2009-01-19 § 8, står det att
nämnden har ansvar för vad i lag sägs om socialnämnd eller motsvarande. I reglementet står det
även att ”Nämnden har ansvar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen”.
Vid granskningstillfället arbetar 26 stycken socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd.
Därutöver finns två så kallade verksamhetsledare som inte handlägger egna ärenden utan
fungerar som närmaste arbetsledning i ärendefrågor. Socialsekreterarna är uppdelade i fyra olika
specialistgrupper; mottagningsgrupp, ungdomsgrupp, arbetsmarknadsgrupp respektive hälso- och
beroendegrupp. I verksamhetshandledarnas roll ligger bland annat att bidra till att handläggning
och bedömning sker så likvärdigt som möjligt.
Katrineholms arbetsmarknadsenhet tillhör organisatoriskt Viadidaktnämnden. Viadidakt är en
gemensam förvaltning för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Katrineholms och Vingåkers
kommuner. Förvaltningen erbjuder bland annat praktikplatser, utbildningar på olika nivåer samt
coachning till jobb och sysselsättning.
I socialnämndens måluppfyllelsebedömning för år 2019 noterar vi bland annat följande:


Andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden ett år efter fullföljd
gymnasieutbildning (yrkesprogram kommunala skolor) är lägre i Katrineholms kommun
jämfört med riket.



Andelen invånare i åldern 17-24 år som varken arbetar eller studerar är högre i
Katrineholms kommun jämfört med riket.



Andelen arbetslösa individer är högre i Katrineholms kommun jämfört med riket.



Andelen vuxna personer som ej återaktualiserats för försörjningsstöd ett år efter avslutat
ärende är lägre i Katrineholms kommun jämfört med riket.

Statistikuppgifter publicerade i Kolada1 visar på att kostnaderna för ekonomiskt bistånd (kr per
invånare) i Katrineholms kommun de senaste åren varit högre både i jämförelse med riket och
strukturellt liknande kommuner.
I socialnämndens plan med budget 2020 framgår att åtgärder för att få individer från bidrag till anställning är och kommer att fortsätta vara viktigt. Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd i
Katrineholms kommun har minskat. De försörjningsstödstagare som står nära arbetsmarknaden
kommer ut i arbete, medan de hushåll som fortsatt söker försörjningsstöd står längre ifrån arbetsmarknaden.
När beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) fattas anges en så kallad orsakskod som talar om anledningen till att den enskilde uppbär bistånd. I statistik som vi erhållit
inom ramen för granskningen noterar vi bland annat att nedanstående var de vanligast förekommande orsakskoderna i mars 2020. Inom parantes anges antalet personer för respektive kod. Det
totala antalet kodade individer var 744.

1



Arbetslös, ingen ersättning (175)



Sjukskriven, otillräcklig ersättning/stöd (121)



Arbetslös, sociala skäl (96)



SFI (57)

En databas för kommuner och regioner som ger möjlighet till jämförelser och analys
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Iakttagelser och
bedömningar
3.1.

Mål, riktlinjer och rutiner

Revisionsfråga 1: Finns mål, riktlinjer och rutiner för arbetet med att få individer till egen försörjning?

3.1.1.

Iakttagelser

Nämndens mål och uppdrag
I Katrineholms kommun finns en kommunplan 2019-2022, som fastställdes av kommunfullmäktige i
januari 2019. Övergripande mål och resultatmål som anges i kommunplanen gäller under hela
mandatperioden. Socialnämnden har formulerat resultatmål med utgångspunkt i de
kommunövergripande målen. Som grund för att följa upp resultatmålen har ett antal indikatorer
fastställts. En årlig översyn av indikatorerna görs i samband med att nämdnerna lämnar underlag
för övergripande plan med budget. Vi noterar att flertalet indikatorer för år 2020 saknar på förhand
definierade målvärden. I granskningen ges uttryck för att arbetet med indikatorer är ett
utvecklingsområde för hela förvaltningen, bland annat mot bakgrund av svårigheter att få ut
relevant statistik ur verksamhetssystemet. Detta framhålls försvåra arbetet med att ta fram
relevanta indikatorer och målvärden som ska följas upp.
Socialnämnden fastställde den 2019-12-18 nämndens plan med budget för 2020. I denna framgår
tre resultatmål som berör försörjningsstödsområdet:




Ökad sysselsättning
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning
Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd

Vi noterar att även Viadidaktnämnden har fastställt resultatmålet Ökad övergång från
försörjningsstöd till egen försörjning.
Några av de intervjuade ger uttryck för att de politiska målen inom området ekonomiskt bistånd
upplevs som otydliga. Det råder dock en enighet om att det finns en politisk viljeriktning om att
socialtjänsten och Viadidakt ska samarbeta bland annat utifrån syftet att sänka kostnaderna för
försörjningsstöd.
I Viadidaktnämndens nämndplan med budget 2020 framgår att nämnden har fått en tillfällig
ramförstärkning från Katrineholms kommun med tre miljoner kronor per år 2020-2021 för
arbetsmarknadsåtgärder. Även Vingåkers kommun bidrar med förstärkning för denna period. Målet
med den tillfälliga ramförstärkningen framhålls vara att minska kostnaderna för försörjningsstöd
genom att fler deltagare kommer i egen försörjning. Pengarna planeras att användas både till
personalresurser och för ett aktivt arbete med subventionerade anställningar och korta
utbildningsinsatser.
Rutiner och stöd i handläggningen av försörjningsstöd
Styrande och stödjande dokument som är vägledande för handläggningen och klientarbetet inom
enheten för ekonomiskt bistånd finns samlade och tillgängliga för samtliga medarbetare i ett digitalt
ledningssystem. Vid intervjuer beskrivs riktlinjerna och rutinerna vara dokument som uppdateras
kontinuerligt. Intervjuade socialsekretere bekräftar att rutiner och riktlinjer tillämpas i
verksamheterna och fungerar som ett stöd i det dagliga arbetet.
Respektive specialistgrupp träffas en gång i veckan för kollegial ärendehandledning där
socialsekreterarna har möjlighet att lyfta ärenden där stöd och vägledning behövs för att komma
vidare. Därutöver har respektive socialsekreterare, tillsammans med verksamhetsledare, en
genomgång av hela ärendelistan cirka var sjätte vecka.
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Antalet ärenden per socialsekreterare varierar mellan ca 25 och upp emot 50, beroende på hur
omfattande behovet av stöd är hos den målgrupp som socialsekreteraren arbetar med.
Vid granskningstillfället har enheten inte någon extern handledning. Flertalet intervjuade ger dock
uttryck för att extern handledning för processfrågor vore önskvärt. Upphandling av aktör för extern
handledning uppges behöva ske minst en termin innan handledningen planeras börja och
organisatoriska förutsättningar i form av chefsbyten inom förvaltningen under 2019 framhålls som
bakgrund till att detta ej skett.
Ett ärendes gång
Vid intervjuer beskrivs processen från det att en individ tar kontakt med socialförvaltningen till dess
att individen har blivit självförsörjande och ett ärende avslutas. Samtliga nya ärenden går genom
mottagningsgruppen, där socialsekreterare ansvarar för att genomföra en grundutredning
avseende rätten till bistånd. När utredningen är klar lämnas ärendet över till en socialsekreterare i
någon av de övriga specialistgrupperna. I socialnämndens tertialrapport 1 avseende år 2020
framgår att samtliga nybesök och uppföljningar för närvarande sker via telefon, mot bakgrund av
pågående covid-19-pandemi.
Utredningsarbetet sker utifrån en särskild mall som finns i verksamhetssystemet. I riktlinjer med
tillämpningsregler och handläggningsordning framgår att utredningen bland annat ska innehålla
uppgifter om hur länge den enskilde har varit inskriven på Arbetsförmedlingen och om någon
handlingsplan finns upprättad på Arbetsförmedlingen. Här betonas även vikten av att ta reda på
om den enskilde har nedsatt arbetsförmåga.
Anvisning till Viadidakt
I riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning hänvisas till 4 kap. 4 §
socialtjänstlagen som anger att nämnden kan kräva att den enskilde, som inte kunnat erbjudas
lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, deltar i av nämnden anvisad praktik eller annan
kompetenshöjande verksamhet som syftar till att utveckla den enskildes möjligheter att försörja sig
själv. Vi har inom ramen för granskningen tagit del av ett rutindokument som beskriver processen
för aktualisering till Viadidakt.
Viadiakt har två kärnverksamheter; arbetsmarknadsenhet och vuxnas lärande. Socialtjänsten har
möjlighet att i samarbete med arbetsmarknadsenheten aktualisera klienter för kompetenshöjande
verksamhet. Det övergripande kravet för de arbetssökande är att alla förväntas delta i samtliga
åtgärder som kan bidra till egenförsörjning och kompetensutveckling. Vid intervjuer framkommer
att ett kriterie för deltagande i Viadiakts verksamheter är att berörd individ har en närvaroförmåga
om minst 50 %, vilket inte nödvändigtvis är detsamma som arbetsförmåga.
Innan ett beslut om deltagande i Viadidakt verksamhet fattas behöver samråd med
Arbetsförmedlingen ske, för att säkerställa att det inte finns någon pågående planering.
Verksamhetsledare inom enheten för ekonomiskt bistånd ansvarar för detta samråd. Om den enskilde inte erbjudits någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd sker en anvisning till Viadidakt, som utser
en ansvarig jobbcoach. Därefter tar jobbcoachen kontakt med ansvarig socialsekreterare för att
boka in en tid för trepartssamtal tillsammans med klienten.
Genomförandeplan
I befintliga riktlinjer framgår att det, för personer som bedöms få behov av ekonomiskt bistånd
längre tid än tre månader, ska upprättas en genomförandeplan. Ansvarig socialsekreterare ska,
tillsammans med berörd klient och jobbcoach på Viadidakt, arbeta fram en personlig
genomförandeplan som ska följas upp minst var tredje månad. Syftet med genomförandeplanen är
att skapa en tydlig struktur för genomförande och uppföljning av en beslutad insats. Vid intervjuer
ges uttryck för att det finns förbättringspotential vad gäller efterlevnaden till detta, då inte alla
berörda klienter har en dokumenterad genomförandeplan. I granskningen framkommer att det i alla
ärenden finns en plan i journalen, även om dessa inte alltid är i formatet genomförandeplan. Som
bakgrund nämns bland annat att personalresurserna varit hårt ansatta till följd av exempelvis
sjukdom och personalomsättning. För att få arbetet att fungera över hela enheten lyfts bland annat
vikten av en tydlig och kontinuerlig styrning av arbetsledningen i vardagen. Den höga
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personalomsättningen som förvaltningen upplevt under året samt personalnedskärningar i
omfattningen två årsarbetare uppges komma att innebära sämre förutsättningar för att genomföra
de utbildnings- och utvecklingsinsatser som krävs för att få igång processerna med
genomförandeplaner och uppföljning av dessa på bred front.
Vid intervju med representant från Viadidakt framkommer att jobbcoach i respektive ärende gör en
kompetensinventering över den enskilde och upprättar därefter en handlingsplan för arbete eller
studier.
Utveckling av arbetssätt
Vid intervjuer framkommer att socialförvaltningen och Viadiakt i mars 2019 påbörjade ett
utvecklingsarbete, som bland annat syftar till att skapa en gemensam målbild och förstärkt
samverkan mellan verksamheterna. Bland annat genomfördes en planeringsdag där all personal
med undantag för ungdomshandläggarna samlades. Därefter lanserades det man valt att kalla för
Trappan, som beskriver de olika tillgängliga insatserna och vad som saknas. I detta avseende
identifierades bland annat en avsaknad av insatser på ”de lägsta trappstegen”, dvs. insatser som
syftar till att exempelvis utreda arbetsförmåga och stötta individer i att komma igång med
sysselsättning i någon grad. En koordinering av insatserna runt den enskilde klienten ansågs
behöva ske och sysselsättningar riktade mot olika målgrupper behövde skapas. Samverkan mellan
enheten för ekonomiskt bistånd och Viadidakt tydliggjordes också, kring vilka klienter som kan vara
aktuella för anvisning till Viadidakt. I statistik från Kolada noterar vi att andelen anvisningar inom
arbetsmarknadsverksamheten som initierats av socialtjänsten ökade kraftigt mellan åren 2018 och
2019, från 46 % till 92 %. Samtidigt sjönk andelen anvisningar initierade av Arbetsförmedlingen
från 25 % år 2018 till 4 % år 2019.
Vi kan i socialnämndens tertialrapport avseende januari-april 2020 utläsa att samarbetet med
Viadidakt har försvårats utifrån covid-19-pandemins konsekvensen och därför inte kunnat fullföljas
enligt plan.

3.1.2.

Bedömning

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Socialnämnden har formulerat mål och uppdrag till förvaltningen som har bäring på det granskade
området. Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att befintliga riktlinjer är kända och tilllämpade i verksamheten.
Genomförd granskning indikerar att ett arbete kring samsyn och gemensam målbild mellan socialnämnden och Viadaktnämnden skett och att detta bidragit positivt till verksamheternas förståelse
för varandra. Intervjuer som genomförts förmedlar en i huvudsak samstämmig bild av att man idag
i högre grad strävar mot samma mål.
Befintliga riktlinjer gör gällande att varje individ som bedöms ha behov av bistånd längre tid än tre
månader ska ha en genomförandeplan. Mot bakgrund av att det i granskningen framkommer att
detta inte fullt ut efterlevs i praktiken, bedömer vi det vara av vikt att ett arbete fortsätter för att
säkerställa att samtliga berörda individer har en dokumenterad plan som beskriver vägen till egen
försörjning.

3.2.

Etablerade samverkansstrukturer

Revisionsfråga 2: Finns etablerade samverkansstrukturer för arbetsmarknadsinsatser, internt och
externt?

3.2.1.

Iakttagelser

I nämndens plan med budget 2020 framgår det att det krävs ett uthålligt och strategiskt samarbete
både internt och externt, mellan förvaltningar och nämnder, med Region Sörmland, Arbetsför-
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medlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket för att lyckas med att minska kostnaderna för
försörjningsstöd.
I kommunens riklinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning anges att om den enskilde
behöver insatser från andra aktörer ska socialnämnden samverkan med dessa, i enlighet med 3
kap 5 § socialtjänstlagen. Huvudregeln är att den enskilde måste ha gett sitt samtycke till
samverkan och till informationsöverföring mellan socialnämnden och de andra aktörerna.
Vid intervjuer beskrivs att samverkan med andra parter är en förutsättning för socialtjänstens arbete med att få individer till egen försörjning. I nämndens plan med budget 2020 framgår att samarbetet med Viadidakt som startade under våren 2019 kommer att fortsätta i syfte att, tillsammans
med Arbetsförmedlingen, hitta arbete eller annan sysselsättning till de personer som är aktuella för
ekonomiskt bistånd.
Vid intervjuer lyfts främst följande samverkanspartners fram som centrala:


Internt inom kommunen



Andra kommunala aktörer: Viadidakt, förvaltningar i kommunen liksom andra kommuner i länet



Region Sörmland: vårdcentraler, psykiatri



Statliga aktörer: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Samverkansstrukturer inom kommunen
Som tidigare nämnts träffas socialsekreterare och verksamhetsledare regelbundet, för exempelvis
ärendegenomgångar. Därutöver beskrivs vid intervjuer samverkansmöten på chefsledningsnivå
inom socialförvaltningen, där bland annat nuläge och utveckling av verksamheterna på en mer
övergripande nivå behandlas.
Vid intervjuer framkommer att socialförvaltningen, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, har sökt pengar för att kunna erbjuda språkutbildning för kvinnor med svaga kunskaper i
det svenska språket och som varit föräldralediga under en längre tid och till följd av detta missat
svenska för invandrare (SFI). Vid granskningstillfället har förvaltningarna dock ännu inte erhållit
något svar kring huruvida de tilldelats medel för detta ändamål.
Intervjuade framhåller Viadidakt som en av socialtjänstens viktigaste samverkanspartners. I
granskningen ges uttryck för att det under senare tid skett en positiv utveckling på området samverkan mellan socialförvaltningen och Viadidakt. Som tidigare nämnts har en gemensam planeringsdag genomförts för att skapa en gemensam riktning, målbild och samsyn i arbetet kring bland
annat arbetsmarknadsinsatser.
Förvaltningschefen inom socialförvaltningen och arbetsmarknadschefen från Viadidakt träffas regelbundet. Därutöver träffar även avdelnings- och enhetschef sina motsvarigheter från Viadidakt
kontinuerligt. Därutöver nämnd bland annat frukostmöten på medarbetarnivå (där enhetschef och
verksamhetsledare deltar), vilket sker var sjätte vecka. Syftet med dessa gemensamma möten
framhålls vara att dela information och skapa gemensamma synsätt i gemensamma frågor.
Kommunen har ett samverkansprojekt tillsammans med det lokala näringslivet, där även serviceoch teknikförvaltningen är en part. Det så kallade MIKA-projektet sträcker sig över perioden 201806-01 till 2020-11-30 och står för Mat och Integration i Katrineholm. Projektet syftar till att ta tillvara
på kunskaper och erfarenheter från andra kulturer i odling och matlagning.
På handläggarnivå sker samverkan mellan socialsekreterare och jobbcoacher inom Viadidakt primärt i enskilda individärenden. Enligt intervjuade kännetecknas samverkan mellan socialsekreterare inom enheten för ekonomiskt bistånd och arbetskonsulenter inom Viadidakt av en öppen dialog och tydliga roller, även om det finns vissa utmaningar. Enheten för ekonomiskt bistånd och
Viadidakt dokumenterar i separata verksamhetssystem, vilket innebär att eventuell kommunikation
mellan parterna kring vad som sker i enskilda ärenden sker via exempelvis mail.
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Samverkansstrukturer med kommunala, regionala och statliga aktörer
Det finns en lokal samverkansgrupp mellan socialförvaltningen/ekonomiskt bistånd, Viadidakt samt
Arbetsförmedlingen i Västra Sörmland. Vi har inom ramen för granskningen erhållit en dokumenterad överenskommelse som gällde perioden 2019-01-01 till 2019-12-31 och har sin utgångspunkt i
Nationell överenskommelse om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner
och landsting2. I denna överenskommelse framgår att ”målet är att genom god samverkan kunna
rusta individerna för att ta plats på den reguljära arbetsmarknaden, bidra till arbetsmarknadens
funktionssätt och den lokala arbetsmarknadens rekryteringsbehov. Den sekundära vinsten är självförsörjande individer med större egenmakt”. I den lokala samverkansgruppen finns en strategisk
styrgrupp med ansvariga chefer från respektive organisation som träffas regelbundet, cirka varannan vecka. Därutöver finns en arbetsgrupp som utgörs av en person från varje organisation, som
ska fungera som en brygga mellan verksamheterna. Funktionerna inom arbetsgruppen ska tillsammans ansvara för att individer inte skickas runt mellan parterna utan avstämning och uppföljning. I granskningen framkommer att det inte finns något motsvarande avtal för år 2020 men att
fokus i första hand lagts på att intensifiera och utveckla samarbetet, bland annat genom kontinuitet
på chefsnivå mellan socialförvaltningen, Viadidakt och Arbetsförmedlingen.
Utöver ovanstående finns också en länsstyrgrupp bestående av representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommuner (Flen, Vingåker och Katrineholm) samt regionen, som
träffas cirka en gång per månad.
Ytterligare ett samverkansforum som nämns vid intervjuer är Plattformen, där enheten för ekonomiskt bistånd och Viadidakt tillsammans med Arbetsförmedlingen kan diskutera individers möjligheter till insatser som bedöms föra denne närmare arbetsmarknaden.
Samverkan inom ramen för Samordningsförbund
Katrineholms kommun ingår i Samordningsförbundet RAR i Sörmland tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga kommuner i länet. Samordningsförbundet syftar till att tillsammans arbeta utifrån målsättningen att ge människor förutsättningen att
ge människor bättre förutsättningar att försörja sig själva och vara mindre beroende av bidrag från
samhället.
Genom samordningsförbundet finns bland annat TRIS (Tidig rehabilitering i samverkan), vilket
innebär en samverkansyta där representanter från kommun (ekonomiskt bistånd), Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och koordinatorer från vårdcentraler träffas och lyfter enskilda individärenden. En processledare via Samordningsförbundet håller ihop arbetet kring TRIS och syftet
med träffarna är i huvudsak att tillsammans göra upp en planering för individen, där respektive
parts roll och ansvar tydliggörs.
Med stöd av medel från Samordningsförbundet genomförs projektet SIKTA Unga samt SIKTA
Arbetsmarknad. I projektet ingår Katrineholms kommun, Flens kommun, Vingåkers kommun, Region Sörmland och Försäkringskassan. SIKTA Ungdom har motiverande och koordinerande uppdrag medan SIKTA Arbetsmarknad i högre grad arbetar med arbetsträning och i huvudsak en kontinuerlig kontakt med de arbetsgivare där arbetsträningen sker. SIKTA avser perioden 1 januari
2020 till och med december 2022.
Övrigt
Vid intervjuer förmedlas att samarbetet, både på individnivå och övergripande nivå, till viss del
begränsas utifrån att exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan inte alltid i praktiken
deltar vid olika sammankomster. Från socialförvaltningen och Viadidakt arbetsmarknads håll ges
uttryck för att man efter sommaren 2020 kommer att inleda träffar med chefer på motsvarande nivå
inom Arbetsförmedlingen, för att skapa en yta för utvecklad samverkan mellan de olika verksamheterna.
Utifrån det som framgår i detta kapitel beskrivs vid vissa intervjuer en upplevelse av att kommunen
i viss mån övertar ansvar för sådant som man anser bör ligga på annan huvudman. Som bakgrund
2

Numera Sveriges kommuner och regioner
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till detta nämns framförallt Arbetsförmedlingens nationella omorganisering, som medfört svårigheter i att möta Arbetsförmedlingen i praktiken samt att kontakterna och insatserna har minskat och i
vissa fall helt upphört. Utifrån socialtjänstens uppdrag att stötta individer till självförsörjning har
man behövt vända sig till kommunens egna insatser för att inte processen mot självförsörjning ska
fördröjas.
I socialnämndens tertialrapport 1 avseende år 2020 beskrivs att man inom ekonomiskt
biståndområdet förändrat arbetssättet till följd av den pågående covid-19-pandemin. Det
förändrade arbetssättet innebär bland annat att besök med samverkanspartners hålls digitalt eller
via telefon. I vissa specifika fall utförs besök med klienter och samverkanspartners fysiskt och då
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd och hygien. Viadidakt stängde sina
verksamheter för fysisk närvaro den 23 mars och Arbetsförmedlingen kräver ingen inlämning av
underlag för att aktivitetsstöd ska beviljas.

3.2.2.

Bedömning

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Vi konstaterar att det finns etablerade strukturer för både intern samverkan mellan kommunens
aktörer och extern samverkan med parter såsom exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt regionen. Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att det utvecklingsarbete som
skett tillsammans med Viadidakt gett ökade förutsättningar för samsyn och likriktning i arbetet med
att stötta individer till egen försörjning.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Katrineholms kommun ökar, trots att antalet hushåll minskar.
Genomförd granskning tyder på vissa utmaningar i samverkan i det operativa arbetet på individnivå med parter som exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Mot bakgrund av
detta bedömer vi att det är av vikt att socialnämnden fortsätter att arbeta för en välfungerande
samverkan med övriga parter, i syfte att säkerställa en gemensam målbild för insatserna samt för
att tydliggöra respektive parts ansvar. Detta för att bland annat öka förutsättningarna för att förkorta
perioderna av enskilda individers biståndsberoende.

3.3.

Uppföljning av resultat och effekter

Revisionsfråga 3: Sker en tillfredsställande uppföljning av insatsernas resultat och effekter?

3.3.1.

Iakttagelser

Uppföljning på individnivå
När en biståndsmottagare är aktuell för kommunala arbetsmarknadsinsatser ligger i huvudsak
uppföljningsansvaret för insatsen hos socialsekreteraren. I enlighet med befintliga riktlinjer ska den
upprättade genomförandeplanen följas upp minst var tredje månad. Intervjuade socialsekreterare
beskriver att de bokar in uppföljningssamtal cirka varannan eller tredje månad, från det att klienten
påbörjat sin insats via Viadidakt. Vidare uppges vid intervjuer att det under inskrivningstiden på
Viadidakt sker en dialog mellan jobbcoach och socialsekreterare antingen via telefon, mail eller
trepartssamtal.
För att ha rätt till försörjningsstöd krävs i regel att den enskilde följer uppgjord planering och utifrån
förmåga bidrar till att närma sig självförsörjning. Vid intervjuer framkommer att det åligger den enskilde att, tillsammans med sin ansökan om försörjningsstöd, inkomma med en närvarorapport
som styrker deltagande i den insats där han/hon är inskriven. Om den enskilde inte följer uppgjord
planering, kan detta medföra avdrag eller avslag på ansökan om bistånd. I riktlinjer med tillämpningsregler och handläggningsordning hänvisas till det lagstöd i socialtjänstlagen som reglerar
detta. Det framgår även hur eventuellt avdrag på försörjningsstödet ska räknas ut. Vid intervjuer
framhålls dock att det i praktiken inte alltid är enkelt att avgöra när avdrag ska göras, i vilken omfattning och var gränsen går för att helt avslå ansökan. Vid intervjuer ges uttryck för att verksamhetsledare vanligtvis är med i dessa bedömningar, bland annat i syfte att säkerställa en likvärdighet i hanteringen.

11

Uppföljning på aggregerad nivå
I granskningen framkommer att det pågår en kartläggning avseende försörjningsstödsärenden.
Kartläggningen, som avser ärenden från de två senaste åren, omfattar bland annat vilka insatser
som genomförts. Syftet med kartläggningen framhålls bland annat vara att identifiera de behov
som finns och vilken typ av insatser som saknas för ett lyckat arbete med att få individer till egen
försörjning. Resultatet från kartläggningen kommer att redovisas till socialnämnden senare under
år 2020 och från förvaltningens håll hoppas man kunna utröna vilket fortsatt utvecklingsarbete som
behöver ske för att kunna nå ett framgångsrikt arbete med bland annat långvarigt biståndsberoende klienter.
Statistik och kostnadsutveckling
Uppföljning på aggregerad nivå sker i huvudsak i form av månadsrapporter, tertial- och delårsrapport samt årsredovisning. Fem gånger per år redovisas månadsrapport till nämnden. Månadsrapporterna innehåller ekonomisk redovisning samt en uppsättning nyckeltal, bland annat kostnader
för ekonomiskt bistånd. Tertial- och delårsrapport samt årsredovisning innehåller mer fördjupad
information, såsom uppföljning av de uppdrag och ekonomi som nämnden beslutat om. Delårsrapporten innehåller även uppföljning av mål som nämnden beslutat om. Strukturen för uppföljningen
till nämnden beskrivs som tydlig och systematisk.
Vi noterar i protokoll från socialnämndens sammanträden att nämnden i april 2019 erhöll rapportering av en internt genomförd genomlysning av ekonomiskt bistånd avseende åren 2017 och 2018.
Genomlysningen innefattade bland annat statistik om det ekonomiska biståndets omfattning, nettokostnad, orsaker, beviljat bistånd sorterat per ändamål och hushållets sammansättning, antal
barn i hushåll som har beviljats bistånd, längd på aktiva öppnade ärenden samt utveckling över tid.
I socialnämndens årsredovisning för 2019 framgår att kostnaderna för det ekonomiska biståndet
har ökat under 2019, vilket beror på ett antal olika faktorer. Bland annat nämns en stor inflyttning
från andra kommuner vilket resulterat i att kommunstyrelsen antagit en riktlinje om så kallad social
dumping.
I tertialrapport avseende januari-april 2020, som presenterades vid socialnämndens sammanträde
i maj 2020, redovisas en negativ prognos för helåret både för området ekonomiskt bistånd och för
nämnden totalt. Bland annat har socialnämnden fortsatt stora utmaningar med höga kostnader för
försörjningsstöd. Vi noterar att utfallet för januari-april vad gäller antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd (genomsnitt per månad) är något högre jämfört med år 2019. I tertialrapporten
framgår också att rådande pandemi medfört visst bortfall av personalstyrkan inom socialtjänsten.
Fokus i arbetet har därför legat på utbetalningar, snarare än aktivt klientarbete. Vidare framhålls en
farhåga om ökad arbetslöshet och således ett ökat inflöde av ansökningar om ekonomiskt bistånd,
liksom ökade svårigheter för de som redan uppbär bistånd att ta sig ut på den arbetsmarknad som
är påverkad pandemin.
Socialnämndens internkontrollplan för år 2020 innehåller fyra kontrollmoment som berör området
ekonomiskt bistånd:


Att beslutad utbetalning går till rätt person med rätt belopp. Utbetalningar och fakturor över 20 000 kronor



Ärenden/utredningar i ekonomiskt bistånd avslutas i verksamhetssystemet



Rutin för återkrav av ekonomiskt bistånd efterföljs



Att beslut är fattade enligt gällande delegation för socialsekreterare

Samtliga kontrollmoment är nya för nämnden inför år 2020.
Vid granskningstillfället har ingen måluppfyllelsebedömning för år 2020 ännu skett. Däremot
nämns i granskningen, utifrån målet Ökad övergång från försörjningsstöd till egen försörjning, att
socialförvaltningen och Viadidakt arbetat aktivt med att få ut så många som möjligt i egen försörjning genom Arbetsförmedlingens subventionerade anställningar. Under perioden januari till och
med juni 2020 uppges 22 hushåll ha avslutats till egen försörjning. De flesta av dessa hushåll
framhålls vara barnfamiljer.
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Utmaningar och utveckling
I socialnämndens årsredovisning för 2019 framgår att den stora utmaningen för ekonomiskt bistånd är att i samarbete med Viadidakt och Arbetsförmedlingen få biståndstagare att närma sig
arbetsmarknaden genom olika arbetslivsinriktade insatser för att kunna bli självförsörjande. En
annan utmaning är att socialförvaltningen har uppmärksammat ”nya” utsatta grupper som varit i
behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd till egen försörjning. Ett exempel som lyfts är unga
personer som fått avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Frågan uppges komma att lyftas för
vidare hantering i olika samverkansforum.
I övergripande plan med budget 2020-2022 framgår att kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i
uppdrag att i samråd med berörda nämnder inrätta ett team för arbetsföremågeutredningar och
bedömningar. Detta framhålls som viktigt i arbetet med den fortsatta planeringen mot självförsörjning. Uppdraget ska återrapporteras i samband med delårsrapport och årsredovisning för 2020.
I sin plan med budget 2020 framhåller socialnämnden att Katrineholms kommun är en av de kommuner i Sverige med högsta antalet barn som elever i familjer med en ekonomisk utsatt situation,
så kallad barnfattigdom. Utifrån ett barnperspektiv anses det vara av största vikt att föräldern/föräldrarna kommer vidare till någon form av arbete eller studier.
En organisationsöversyn var planerad att genomföras under våren 2020, men detta har flyttats
fram och planeras nu att starta i augusti. Ny organisation beräknas finnas på plats vid årsskiftet
2020/2021 och syftar till att bidra till en ytterligare mer effektiv verksamhet.
I tertialrapporten för januari-april 2020 ges uttryck för att man ännu inte märkt någon ökning av nya
ärenden som kan härledas till covid-19-pandemin, men det finns en farhåga om att ett ökat tryck
på andra myndigheter såsom a-kassor, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer att
påverka antalet nya ärenden om de inte klarar av att hantera ansökningar som kommer till deras
verksamheter och betala ut ersättningar i tid. Detta menar man kan innebära att enheten för ekonomiskt bistånd i större utsträckning behöver bevilja bistånd mot förskott på förmån.
I granskningen ges uttryck för att fokus i ärendehandläggningen i alltför stor utsträckning hamnar
på separata ”delar” (t ex utbetalning av bistånd, genomförande av arbetsmarknadsinsatser etc.),
snarare än helheten i det aktuella ärendet. Mot bakgrund av detta framhålls att man ser ett behov
av fortsatt utveckling vad gäller det sociala arbete och ett ”systemtänk” i klientarbetet. En del i detta
är att man inför så kallad teambaserad socialtjänst, som syftar till att utveckla den interna samverkan mellan socialtjänstens olika enheter. I detta avseende betonas de utmaningar som förvaltningen haft i form av exempelvis chefsbyten och personalomsättning, vilket lett till att det inte funnits
tillräckliga resurser för ledning och att en stor del av personalen är alltför oerfarna för att arbeta
med helheter. Intervjuade framhåller att frågan finns med på ledningens prioriteringslista men inledningsvis behöver oerfaren personal introduceras i det uppdrag de har. Vid intervjuer lyfts också
betydelsen av att rapporteringen till nämnden inte enbart innefattar kostnader för utbetalt bistånd,
utan också komplexiteten i arbetet med de målgrupper som uppbär bistånd.
Ett arbete pågår med att digitalisera ansökningsförfarandet om ekonomiskt bistånd. De positiva
effekterna i form av minskad administration och frigjord tid för direkt klientarbete bedöms kunna
uppnås i samband med automatisering av handläggning, vilket planeras kunna komma igång när
nytt verksamhetssystem har upphandlats. Vi granskningstillfället finns ingen exakt tidsplan för
detta, då IT-leverantören inte alltid kunnat leverera de tekniska lösningarna eller åtgärderna i processen enligt den planering som gjorts. Den aktivitetsplan som anger vad som behöver göras i
processen för att komma vidare uppges dock uppdateras kontinuerligt.
Vid granskningens genomförande har ännu ingen uppföljning av målen för år 2020 skett.

3.3.2.

Bedömning

Vi bedömer revisionsfrågan som delvis uppfylld.
Utifrån genomförd granskning är vår bedömning att det i huvudsak finns en tydlig ansvarsfördelning vad gäller uppföljning på individnivå. I likhet med vad som framgår i kapitel 3.1 finns dock
brister vad gäller upprättande av genomförandeplaner, vilket vi bedömer riskerar att medföra utmaningar i uppföljningen av insatsernas resultat och effekter. Vi ser det som väsentligt att social-
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nämnden fortsätter arbetet med kontinuitet och utveckling i både chefs- och medarbetarled, då
detta kan ge ökade förutsättningar för att säkerställa att arbetet med enskilda klienter och hushåll
utgår från en helhetssyn snarare än på separata delar av den enskildes situation.
Vår bedömning är att det i huvudsak finns en tydlig struktur för uppföljning på aggregerad nivå och
att åtgärder till viss del vidtagits mot bakgrund av identifierade behov. Mot bakgrund av vad som
framkommit i granskningen rekommenderar vi dock ett fortsatt arbete kring vad rapporteringen ska
innehålla för att nämnd och förvaltning ska ha kännedom om, och samsyn kring, de frågor som rör
det granskade området.
Statistik visar att de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Katrineholms kommun ökar, medan antalet hushåll som uppbär bistånd sjunkit till år 2019 jämfört med de närmast föregående
åren. Vad gäller innevarande år har pågående covid-19-pandemi medfört utmaningar bland annat i
form av bortfall i personalstyrkan samt att verksamheter är stängda för fysisk närvaro, vilket begränsat möjligheterna till ett aktivt klientarbete till förmån för handläggning och utbetalning av bistånd. Vi bedömer att socialnämnden nogsamt bör fortsätta att följa pandemins påverkan på försörjningsstödsområdet och vid behov överväga åtgärder som kan bidra till att motverka ökande
belastning och kostnader.
Kommunen har en hög andel barn i ekonomiskt utsatt situation. Vi ser positivt på det arbete som
bedrivits som medfört att flertalet barnfamiljer kunnat avslutas till egen försörjning genom exempelvis subventionerade anställningar. Forskning visar på ett samband mellan ekonomisk utsatthet och
exempelvis svagare skolprestationer, psykisk ohälsa samt risk för missbruk och kriminalitet i vuxenlivet. Mot bakgrund av detta bedömer vi det väsentligt att socialnämnden särskilt följer situationen för hushåll där barn ingår, så att åtgärder kan vidtas för att öka möjligheterna för föräldrar att få
tillgång till ändamålsenliga insatser som kan leda till egen försörjning.
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Katrineholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som
framgår av projektplan från den 2020-03-17. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Revisionsrapport - Granskning av informationssäkerhet Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar, utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt, att Västra
Sörmlands Räddningstjänst ska inkomma med en återapportering av vidtagna och
planerade åtgärder med anledning av arbetet med förbundets informationssäkerhet.
Återrapporteringen ska lämnas in till kommunstyrelsen samtidigt som delårsrapporten
för 2021.
2. I övrigt lägger kommunstyrelsen rapporten till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna inom Västra Sörmlands Räddningstjänst har granskat om direktionen har
säkerställt att det finns en god informationssäkerhet inom förbundet. Utifrån granskningen,
daterad 2020-09-04, bedömer revisorerna att direktionen inte uppfyller det som krävs för
att ha säkerställt ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete.
I förbundets svar till revisorerna, daterat 2020-10-12, beskriver förbundet vidtagna och
planerade åtgärder utifrån revisionsrapporten.
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För kännedom till kommunfullmäktige för Vingåkers
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Reuisionsrapport-Grainskninginforrnationssäkerhet
PwC på uppdrag av de ftirtroendevalda revisorema granskat huruvida direktionen siikerställt att det finns en god informationssiikerhet inom ftirbundet

Efter genomftird granskning bedömer vi att direktionen for VSR inte uppffller det som
krävs fijr attha siikerställt ett 2indamålsenligt informationssåikerhetsarbete.

Kontrollmål

Bedömning

Finns en tydlig organisation, rolloch ansvarsfördelning kopplat till
informations s äkerhet ?

Vi bedömer att kontrollmålet inte åir
uppfullt. De saknas en tydiig och
formell organisation, roll- och ansvarsftirdelning kopplat till arbetet
med informationssiikerhet.

Finns styrande informationssäkerhetsdokument och riktlinj er
som åir implementerade i verksamheten?

t

o
0

Vi bedömer att kontrollmålet delvis
rir uppfyllt. Det finns ett antal styrdokument och riktlinjer som berör

0

informationssiikerhet. Sammantaget
beskriver det dock inte en enhetlig
ansats om hur VSR bedriver sitt in-

ö

@

formations s?ikerhetsarbete.

Finns ett ledningssystem for informationssåikerhet?

Vi bedömer att kontrollmålet inte
uppfylls eftersom det saknas ett ledningssystem ftir informationssiikerhet (LIS) på plats hos VSR. Det saknas styrande dokument, sn process,

t

0

0

ledning och en tydlig ansva$fördelning inom informationssäkerhet.

tu
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Arbetar informationssåikerhetsorganisationen aktivt med efterlevnad av informationssiikerheten?

Vi bedömer att kontrollmålet inte är
uppfyllt eftersom det inte firrns en
faststiilld organisation som aktivt
arbetar med frågor som rör informationssiikerhet och efterlevnad. Vidare
saknas det exempelvis en informationssäkerhetspolicy och en tydlig
ansvarsftjrdelning, vilket gör det
svårt att akti\4 arbetamed efterlev-

I
ö

s

nad.

Firrns ett aktivt arbete ftir att
främja en god säkerhetskultur
inom informationssiikerhetsområdet?

Vi bedömer att kontrollmålet delvis
rir upp$llt. Bedrimningen baseras på
att det inte finns ett aktivt arbete
inom ftirbrurdet att frumja en god
siikerhetskultur kopplat till informationssåikerhet. Diiremot har exempelvis ett fatal personer fitt utbildning
inom området samt att medvetandehöjande årtgirdvidtagits i form av
utskick gällande nätfi ske.

*
@

0

Med anledning av genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att:
o Utviirdera vilka krav som kan föreligga och som ställer krav på informationssiikerhet,

o

Utviirdera vilken typ av information som hanteras inom verksamheten,
såsom personuppgifter, verksamhetskiinslig information, eller information om samhällsviktiga verksamheter eller slqyddsobjekt, samt vilka
siikerhetskrav som råder samt huruvida dessa uppfylls,

r

Vidta ft)rbättringsåtgiirder i enlighet med siikerhetskrav (se även avs.
LIS nedan),
Utviirdera samtliga leverantörer och tredjeparter som behandlar verksamhetens uppgifter eller uppgifter som verksamheten behandlar för
annans riikning, tiil exempel de individer eller verksamheter som VSR
tillhandahåller tj iinster till,
Uwlirdera styrdokument, riktlinjer och rutiner som saknas eller kan

o

o

behöva uppdateras,

.

Upprätta ett ledningssystem för informationssiikerhet (LIS) som inkluderar:
o tydligt ansvarstagande av högsta ledning (och ev. kommun),
o utpekad ansvarig ftjr att utftira inftirandet (behöver inte nödvändigtvis vara expert inom informationss2ikerhet men kan behöva motiveras ftjr att antauppgiften),

fn
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o

dokumenterad policy (inte nödviindigtvis som enskilt dokument utan möjligen som del i siikerhetspolicy eller lT-policy
med korsreferenser däremellan) som reglerar ledningens ansvar, strategi, huvudsaklig roll- och ansvarsft)rdelning, principer för informationssåikerhetsarbetet, samt hur arbetet ska inftiras, upprätthållas, utvärderas och ftirbättras över tid,

o

andrastyrdokument, riktlinjer och rutiner diir den högsta ledningen ger direktiv och vägledning till chefer och öwiga medarbetare ft)r hur informationssiikerheten ska upprätthållas, inkl.
informationshantering; leverantörshantering; riskhantering;
identitets- och behörighetshantering; skydd, anvåindning, och
lagring av data; incidenthantering,

a

Upprätta en plan ft)r införande av LIS samt ftir åtgardsplan och utbildningsplan som åir anpassad till medarbetarnas roll och ansvar, inkl.
iedningsutbildning, utbildning av nyanställda och årlig siikerhetsutbildning och tester.

o

Ta extem hjälp ftir att upprätta en plan ftir informationssiikerhet.

Vi emotser direktionens yttrande över denna skrivelse och bilagd rapport senast 2020-1I-30
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S

ammanfattan

d.e b edömning

Vi bedömer att direktionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst
(VSR), med de åtgärder som vidtagits, inte säkerställer ett
ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete och att detta inte sker med
tillräcklig intern kontroll.
lnom ramen för revisionen 2020 har PwC på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna granskat huruvida direktionen säkerställt att det finns en god
informationssäkerhet inom förbundet. De förtroendevalda revisorerna har i
sin riskanalys för 2020 bedömt att det finns en risk att så inte är fallet och har
därför givit PwC i uppdrag att granska området.
Efter genomförd granskning bedömer vi att direktionen för VSR inte
uppfyller det som krävs för att ha säkerställt ett ändamålsenligt
informationssäkerhetsarbete. Svaret på syfteUgranskningsfrågan grundar sig
på nedanstående bedömningar för granskningens kontrollmål:
Kontrollmål

Bedömning

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

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

I

Finns styrande
nformationssä kerhetsdokument och riktlinjer som
är implementerade i
verksamheten?

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

o
o
o

Vi bedömer att kontrollmålet
inte uppfylls eftersom det inte
finns något ledningssystem för
informationssäkerhet (LlS) på
plats hos VSR. Bedömningen
baseras på att det saknas

I

i

o
o

i

i

Finns ett ledningssystem
för informationssäkerhet?

pwc

o
$
3

styrande dokument, en process,
ledning och en tydlig
ansvarsfördeln in g nom
nformationssä kerhet.
i

i

Arbetar
nformationssä kerhetsorg
anisationen aktivt med
efterlevnad av
informationssäkerheten?

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

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

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

i

i

}

pu/c

I

o
o

o
s
o
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Rekommendationer
Utvärdera vilka krav som kan föreligga och som ställer krav på
informationssäkerhet
a

o

Utvärdera vilken typ av information som hanteras inom verksamheten,
såsom personuppgifter, verksamhetskänslig information, eller information
om samhällsviktiga verksamheter eller skyddsobjekt, samt vilka
säkerhetskrav som råder samt huruvida dessa uppfylls,
Vidta förbättringsåtgärder i enlighet med säkerhetskrav (se även avs. LIS
nedan),

o

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

a

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

a

Upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (LlS) som
inkluderar
o

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

o

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

o

dokumenterad policy (inte nödvändigtvis som enskilt dokument
utan möjligen som del i säkerhetspolicy eller lT-policy med
korsreferenser däremellan) som reglerar ledningens ansvar,
strategi, huvudsaklig roll- och ansvarsfördelning, principer för
informationssäkerhetsarbetet, samt hur arbetet ska införas,
upprätthållas, utvärderas och förbättras över tid,

o

andra styrdokument, riktlinjer och rutiner där den högsta
ledningen ger direktiv och vägledning till chefer och övriga
meda rbetare för h u r nformationssäkerheten ska u pprätthål las,
inkl. informationshanteri ng ; leverantörshantering ; riskhanteri ng ;
identitets- och behörighetshantering; skydd, användning, och
lagring av data; incidenthantering,
i

o

}

pwc

Upprätta en plan för införande av LIS samt för åtgärdsplan och
utbildningsplan som är anpassad till medarbetarnas roll och ansvar, inkl.
ledningsutbildning, utbildning av nyanställda och årlig säkerhetsutbildning
och tester.
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1.

Inledning

1.1 Bakgrund
Kommuner, kommunalförbu nd och regioner bedriver flera samhällsviktiga
verksamheter inom sitt ansvarsområde. I många fall kan ett bortfall av, eller
en svår störning i verksamheten ensamt eller tillsammans med motsvarande
händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar
i samhället, eller åtminstone att omfattande fysisk, psykisk, miljömässig,
ekonomisk och förtroendemässig skada uppstår. I andra fall kan
verksamheten vara nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad
kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små
som möjligt. Räddningstjänsten brukar beskrivas som det senarel.
Utöver att tillhandahålla viktiga funktioner till samhället behandlar de flesta av
verksamheterna känsliga och ibland hemliga uppgifter av olika slag, inklusive
räddningstjänsten. Det kan handla om personuppgifter men även
sekretessbelagd, säkerhetsskyddad eller företagshemlig information.
Samtidigt genomgår de flesta en omfattande digitalisering av tjänster och den
egna verksamheten. För att bibehålla ett digitalt förtroende, modernisera lTmiljön och arbetssätt på ett säkert sätt samt upprätthålla kritiska funktioner
och skydda medborgares, organisationers och anställdas uppgifter behöver
dessa verksam heter a rbeta systematis kt med nformationssä kerh et.
i

Det finns flera lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar vad

organisationer som en räddningstjänst bör göra inom informationssäkerhet.
Det övergripande syftet med informationssäkerhet är att säkerställa att
information hanteras med utgån gspunkt i tillgänglighet (till information),
riktighet (rätt information) och konfidentialitet (behörig åtkomst).
Med anledning av att informationssäkerhet är/bör vara en strategisk fråga för
Västra Sörmlands Räddningstjänst, är det av stor vikt att arbetet utvärderas
oberoende för att säkerställa att det görs på ett adekvat och ändamålsenligt
sätt.

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

Finns en tydlig organisation, roll- och ansvarsfördelning kopplat till
nformationssä kerhet?
i

o

Finns styrande informationssäkerhetsdokument och riktlinjer som är
implementerade i verksamheten?

o

Fi n ns

ett

led n i n g ssystem

för nformationssäkerhet?
i

MSB, 2019, Vägledning för identifiering av samhällsvit<tig verksamhet,
https://www.msb.se/contentassets/d8fca23b124c4686a62997Ofd2c,1aa31/vaqledninq-for-identifierinq-av-

'

-e-wc

samhallsviktiq-ver@
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o

Arbetar informationssäkerhetsorgan isationen aktivt med efterlevnad av
informationssäkerheten?

a

Finns ett aktivt arbete for att främja en god säkerhetskultur inom
nformationssä kerh etsom rådet?

i

1

.3 Revisionskriterier

o

Kommunallagen

a

lT-styrdokument

o

I

nformationssä kerh etsd oku mentation

1.4 Avgränsning
Granskningen omfattar Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) arbete med
informationssäkerhet. I tid avgränsas granskningen till är 2020 samt till
g ranskn n gens revisionsfrå gor.
i

1.5 Metod
Granskningen genomförts under juni till september 2020 av Josefine Bäck,
Linn6a Holm och har kvalitetssäkrats av Sam Graflund Wallentin.
Granskningen har dels genomförts genom intervjuer över telefon med
nyckelpersoner inom Västra Sörmlands Räddningstjänst och genom
dokumentanalys.
Metoden innefattar granskning genom telefonintervjuer med berörda
tjänstemän som säkerhetsskyddschef, förbundschef och lT-ansvarig inom
VSR tillsammans med inläsning och genomgång av tillgänglig
dokumentation.
Se bilagor för förteckning över granskad dokumentation och intervjupersoner

2.Iakttagelser och
bedömningar
2.1 Organisation
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Kontrollmål 1: Finns en tydlig organisation, roll- och ansvarsfördelning
kop p lat ti I I i nformation ssäke rhet?

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

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

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

2.2 Dokumentation
Kontrollmål 2: Finns styrande informationssäkerhefsdokument och riktlinjer
som är implementerade i verksamheten?

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

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

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

o
o
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2.3 Ledningssystem för informationssäkerhet (LlS)
Kontrollmål 3: Finns ett ledningssystem för informationssäkerhet?
2.3.1 lakttagelser
Det bekräftas av samtliga intervjupersoner att ett ledningssystem för
informationssäkerhet (LlS) inte finns på plats i förbundet. Som det ser ut idag
finns det inte heller någon plan att införa ett LlS, däremot uppges det pågå
en dialog i ledningsgruppen för hur de på bästa sätt ska hantera området för
nformationssä kerhet.
i

En central del i införandet av ett LIS är ledningens engagemang. Det är en
förutsättning för att kunna bedriva ett långsiktigt informationssäkerhetsarbete
i organisationen eftersom ledningen forväntas ha det yttersta ansvaret. Enligt
intervjusvar finns det en förståelse från ledningens håll att det är ett viktigt
område som behöver börja prioriteras inom förbundet. En del av
nformationssä kerhetsa rbetet är att genomföra en systematisk kartlägg n in g
av informationstillgångar. En sådan kartläggning gjordes i samband med att
Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 2018. Den uppges i viss
utsträckning ha innefattat en kartläggning över vilken information de hanterar
och vart den lagras i verksamheten. Vid tillfället togs även förslag på åtgärder
fram som inte har hunnits åtgärdas. PwC har inte mottagit VSR:s
kartläggning.
i

Västra Sörmland Räddningstjänstförbund genomför i dagsläget inga
riskanalyser eller informationsklassificeringar inom sin verksamhet. Det finns
inte någon process för när, hur och varför en riskanalys ska genomföras
kopplat till informationssäkerhet. Vidare saknas även riktlinjer och en
vägledning för genomförande av informationsklassificering samt vem som
skall genomföra det. När det kommer till incidenthantering så finns det inte
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någon formell process för hur rapporlering och hantering av incidenter ska gå
till. lncidenter som inträffar hanteras i dagsläget ad-hoc.

t

2.3.2 Bedömning
Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt.

0
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Bedömningen baseras på att det framkommit under granskningen att det
saknas mycket av den dokumentation, tydliga processer, ledarskap samt
ansvarsfördelning som ett ledningssystem for informationssäkerhet (LlS)
kräver. I dagsläget finns det inte ett Lls på plats, vilket även bekräftas under
samtliga intervjutillfällen som PwC haft. I dagsläget bedriver inte VSR ett
systematiskt informationssäkerhetsarbete eftersom området tidigare inte varit
prioriterat.

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

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

2.4.2 Bedömning
Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt.
Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det inte
finns en fastställd informationssäkerhetsorganisation som aktivt arbetar med
frågor som rör informationssäkerhet. Eftersom det saknas ett strukturerat
arbete inom området finns det inget att förhåtla sig till när det kommer till
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efterlevnad. Det finns ingen process för att sätta må|, följa upp och utvärdera
säkerhetsarbetet. De åtgärder som vidtagits for att forbättra
informationssäkerheten sker högst ad-hoc.

2.5 Säkerhetskultur
Kontrollmål 5: Finns ett aktivt arbete för att främja en god säkerhetskultur
i n o m i nfo rm ati o n s sä ke rh etso m råd et?
2.5.1 lakttagelser
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har inga generella krav på
utbildning och övning inom informationssäkerhet som är obligatorisk för
samtliga forbundets medarbetare. I dagsläget finns det ingen som har det
övergripande ansvaret att aktivt driva arbetet framåt med att skapa en bättre
säkerhetskultur. Däremot uppges förbundet ha deltagit i en övning för
uppskattningsvis 3-4 år sedan som Katrineholm och Vingåkers kommun
anordnade som delvis berörde informationssäkerhet. Det finns i dagsläget
ingen inom VSR som har ett formellt ansvar att tillhandahålla utbildning och
övning med ett fokus mot informationssäkerhet.
lnom förbundet uppges det finnas en varierad grad av säkerhetsmedvetenhet
i de olika funktionerna. I dagsläget pågår det inte ett aktivt arbete för att

främja en god säkerhetskultur inom informationssäkerhetsområdet. Däremot
har enstaka medarbetare inom förbundet fått viss utbildning inom området,
exempelvis gick en anställd MSB:s Digitala informationssäkerhetsutbildning
för alla (Disa) och kan på så vis sprida kunskap till övriga medarbetare. Detta
gjorde medarbetaren vid ett tillfälle när hen skickade ut information om
nätfiske. PwC har mottagit den anställdes intyg. Ett behov har identifierats
om att flera personer inom förbundet bör genomgå samma utbildning för att
höja medvetenheten ytterligare och skapa en bättre förståelse för området.
Det uppges däremot finnas en hög medvetenhet för hantering av
sekretessbelagda uppgifter.
När det kommer till utbildning av nyanställda får medarbetaren ta del av
förbundets personalhandbok som innehåller förbundets lT-policy. Den nya
medarbetaren genomgår inga fler utbildningar som kan associeras med
nformation ssäkerhet.
i

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

2.5.2 Bedömning
Kontrollmålet bedöms vara delvis uppfyllt.
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Bedömningen baseras på att det i denna granskning framkommit att det inte
finns ett aktivt arbete att främja en god säkerhetskultur inom förbundet. Det
genomfors inga strukturerade övnings- och utbildningsinsatser inom
informationssäkerhet. Däremot har någon enstaka medvetandehöjande
åtgärd vidtagits i form av utskick gällande nätfiske. Nyanställda får även ta
del av forbundets lT-policy vid start av anställning.
Det finns medarbetare inom förbundet som har en högre grad av
säkerhetsmedvetenhet när det kommer till informationssäkerhet. En
medarbetare har exempelvis genomgått MSB:s
informationssäkerhetsutbildning (Disa). Vidare finns det personer som har en
god förståelse för hantering av sekretessuppgifter.
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g.Bilagor
Bilaga 1 - Granskad dokumentation
lnom ramen för uppdraget har PwC tagit del av följande dokumentation
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PPTorganisationskarta
Tillämpningsanvisningar av attestreglemente VSR
Attestreglemente för VSR
Riktlinjer för tillämpning av EUs dataskyddsförordning (färdigt utkast)
Bilaga B, personuppgiftsincident
PUB avtal2018
Bilaga 6, registerutdrag
Bilaga 5, information
Bilaga 2, reg. förf
Bilaga 7, rättelse mm
Bilaga 4, samtycke
Bilaga 1, länder
Bilaga 3, PUBS avtal
Vingåkers Kommun - samverkansavtal
Forss Webseruice AB
Backup
VSR Oversikt lT-miljö
Verksamhetsbeskrivning
Policydokument 2020
Politiskt policydokument VSR
Säkerhetskyddschef VSR uppdragsbeskrivning
lntyg DISA
Dokumenthanteringsplan 2015 VSR
Diarieföring iw3d3
Arkivering
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Bilaga 2 - lntervjuade funktioner
Följande funktioner vid Västra Sörmlands Räddningstjänst har medverkat till
denna granskning:

o
o
o
o
o

Säkerhetsskyddschef, säkerhetsfunktionen
lT ansvarig
Räddningschef / tf. förbundschef i augusti

Förbundschef
Funktionschef med ansvar admin och ekonomi

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

Delvis uppfyllt: Kontrollmålet bedöms endast delvis vara uppfollt, det finns
en större eller flera mindre awikelser som påverkar verksamhetens
ändamålsenlighet.
lnte uppfyllt: Kontrollmålet bedöms inte vara uppfyllt. Det finns awikelser
som måste åtgärdas snarast för att verksamheten ska fungera
ändamålsenligt.
Ej bedömt: Kontrollmålet går ej att bedöma
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Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-20

Nämndadministration

KS/2021:16 - 111

Mottagare:

Vår handläggare

Marie Sandström Koski

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-57000

Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Näringlivsrådets sammansättning 2021 - 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser följande personer att ingå i näringslivsrådet under 2021 2022
Christer Sundqvist, ordföranden
Louise Magnusson, vice ordförande
Göran Hallinder
Johan Lagerholm
Stefan Edlund
Jaana Olsson
Caroline Bonde Deichman
Håkan Bennetoft
Emma Cosmo
Birgitta Hammar
Thomas Lövgren
Katarina Jansson
Patrik Wirlén
Sarah Lagerbäck
Näringslivschef
Näringlivsutvecklare

Katrineholms kommun, KS 1:e vice ordförande
plus Katrineholm
Kronfågel AB
LRF Sörmland, LRF kommungrupp
Västra Sörmlands Näringsliv, VSN
Bela Mode
Eriksbergs Säteri AB
Företagarna KFV
Hyreshuset
Katrineholms Tekniska College
Nyföretagarcentrum
Sörmlands Sparbank
Matpiraten
Hotell Statt
Katrineholms kommun, kommunledningsförvaltningen
Katrineholms kommun, kommunledningsförvaltningen

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 25 maj 2011 att utse ett näringslivsråd för perioden
2011 – 2014. Beslutet togs utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige.
Rådets syfte skulle enligt uppdraget vara att möjliggöra dialog mellan kommunen och
näringslivet. Detta genom informationsutbyte och genom att ta upp frågeställningar för
diskussion och eventuell vidare beredning i näringslivet och kommunen.
Ett nytt råd inrättades även för perioden 2015 – 2018. År 2019 beslutade
kommunstyrelsen om en ny rådsperiod för tiden 2019 – 2022. Ledamöter utsågs för
tiden 2019 – 2020. Förslag finns nu om ledamöter för tiden 2021- 2022.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-01-20

KS/2021:16 - 111

Marie Sandström Koski
Nämndadministrativ chef
Beslutet skickas till: Samtliga i näringslivsrådet, näringslivskontoret, akten

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-01-21

Samhällsbyggnadsförvaltningen

KS/2021:18 - 042

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-57000

Kommunstyrelsens plan med budget 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer internbudget för år 2021, 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 år 2021, utifrån övergripande plan med budget. Planeringen inför planperioden 20212023 utgår från Vision 2025, Katrineholm – Läge för Liv & Lust, översiktsplanen, aktuella
kommunplan samt övergripande plan med budget som fastställts av kommunfullmäktige.

Ärendets handlingar


Nämndens plan med budget 2021, kommunstyrelsen (förslag)

Sari Eriksson
kommundirektör
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
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Kommunledningsförvaltningen
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641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Inledning
Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den
kommunplan som tas fram för varje mandatperiod. Kommunplanen ligger till grund för planeringen
för hela kommunkoncernen under mandatperioden. Planeringen för ett enskilt år påbörjas under
våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. Utifrån kommunplanen och planeringsdirektivet tar nämnder och bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med
budget.
Under september-oktober sker beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den
behandlas i kommunstyrelsen i oktober och fastställs av kommunfullmäktige i november. Efter att
den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige ska nämndens plan med
budget fastställas i december.

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.
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Volymutveckling
Kommunstyrelsen
Utfall 2019

Utfall jan-jun
2020

Prognos 2020

Prognos 2021

74 776

37 657

75 000

75 500

nytt mått

85%

85%

90%

69 182

32 842

69 000

69 500

Fullvärdiga e-tjänster

105

110

115

125

Ärenden hos konsumentvägledningen

265

200

320

350

Företagsbesök enligt näringslivsrådets
samverkansprogram

109

40

100

100

Volymmått
Leverantörsfakturor
- varav elektroniska fakturor (%)
Lönespecifikationer

Kommentar till volymmått
Ett led i att effektivisera processerna är att öka andelen elektroniska fakturor. Dessa uppgick under
första halvåret 2020 till 85 procent och förväntas under 2021 öka till 90 procent. Prognosen
avseende lönespecifikationer 2021 är något osäker då både digitalisering och effektiviseringar kan
påverka antalet anställda. Antalet fullvärdiga e-tjänster förväntas öka som ett led i digitaliseringen,
men inte i samma takt som tidigare. Under kommande år kommer fokus att ligga på kvalitativa etjänster samt en konsolidering för att säkerställa nyttan för invånare och kommunens
verksamheter. En ökning har skett av antal konsumentärenden, vilket delvis har en koppling till
pandemin. Utifrån målsättningen i näringslivsplanen uppgår företagsbesöken till 100 besök per år.
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Förutsättningar och
prioriteringar utifrån
kommunplanen
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Fler katrineholmare och tillväxt
Befolkningstillväxten i Katrineholm fortsätter. Under 2020 har bostadsbyggandet och efterfrågan på
mark varit hög. Tillsammans med en god befolkningstillväxt är tillgång på bostäder och
etableringsmark avgörande faktorer för att bibehålla kommunens goda tillväxt. Efterfrågan på mark
har varit hög under 2020 och i år beräknas byggnation starta av ytterligare cirka 300 bostäder, med
en fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter. Det finns ett fortsatt behov under 2021 att öka
kommunens markinnehav och ta fram fler nya detaljplaner för tomter, flerbostadshus och
företagsetableringar.
När pågående planer vinner laga kraft kommer också projektering och upphandling av infrastruktur
påbörjas inom ett flertal planerade markområden för bostäder, handel och industri. Under
förutsättning att pågående planer vinner laga kraft påbörjas under perioden 2021-2023 projektering
och upphandling av infrastruktur inom bland annat följande markområden; bostäder vid Luvsjön
etapp 4, Duvestrand, Norra stadsdelen, Svartbäcksvägen, Backavallen, Strängstorp och
verksamhetsytor för drivmedel och försäljning vid Lövåsen-Uppsala, industriverksamhet vid
Kerstinboda, handelsområden vid Lövåsen-Heden, industriområden vid Lövåsen-Finntorp.
Växande och breddat näringsliv
Kommunens service till företag och privatpersoner ska utvecklas ytterligare genom fortsatta
företagsbesök, digitalisering, god dialog, löpande uppföljning av handläggningstid, ett
lösningsfokuserat förhållningssätt samt återkommande träffar med kontrollansvariga och
verksamhetsutövare. Tillståndsgivning och annan myndighetsutövning ska vara snabb och korrekt
med en hög servicenivå. Handläggningstider ska kortas genom ökad digitalisering och tidskrävande
processer ska automatiseras för att underlätta för privatpersoner, föreningsliv och näringsliv.
Företagsbesök och dialog med kommunens företagare ger kommunen möjlighet till ökad kunskap
och förståelse för företagens villkor, förutsättningar och framtidsplaner. Det ger samtidigt
kommunen möjlighet att ge företagarna stöd, utifrån det kommunala ansvaret.
Som en del i att öka kommunens attraktion påbörjas ett arbete med att skapa en aktörssamsyn
genom destinations-/platsutveckling tillsammans med Plus Katrineholm AB. Syftet är att stärka det
gemensamma varumärket som plats att bo, leva och verka på, men också som en destination att
besöka.
Med inriktningen om att i samverkan göra det möjligt för människor och företag att växa i ett
attraktivt centrum formades under 2020 ett nytt avtal mellan handel, fastighetsägare och kommun.
Avtalet kommer konkretiseras i årliga handlingsplaner för ett levande centrum.
Ytterligare förutsättningar för ökad tillväxt i kommunen skapas genom arbetet med att utveckla
Logistikcentrum tillsammans med GDL, fokus på att säkerställa bra tågförbindelser, deltagande i
planeringsnätverk samt fokus på etableringar med inriktning logistik genom dialog med aktörer
inom branschen.
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Ökad sysselsättning och egen försörjning
Kompetensförsörjning är också en förutsättning för tillväxt. Gemensamma analyser och ett nära
samarbete mellan kommunen, företagare och Arbetsförmedlingen ska ge ökade möjligheter att
möta näringslivets kompetensbehov på kortare och längre sikt. För att öka framtida
rekryteringsbehov pågår ett samarbetsprojekt med riktade aktiviteter mellan skola och näringsliv.
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid
mandatperiodens slut
KS, BMN

Nya planer för tomter, flerbostadshus och
företagsetableringar.
Öka kommunens markinnehav.
Projektering och upphandling av infrastruktur när planer för
bostads-, handels- och industriområden vinner laga kraft.
Destinations-/platsutveckling i samverkan med Plus
Katrineholm AB för att stärka varumärket Katrineholm som
plats att bo, leva och verka på och som en destination att
besöka.
Utveckling av befintliga servicepunkter för ökad
samhällsservice på landsbygden.

Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, STN, KIAB

Företagsbesök.
Analys och åtgärder på kort och lång sikt utifrån Svensk
Näringslivs undersökning av företagsklimatet.
Utveckling av service till företag och privatpersoner i
samband med bygglovsansökningar och miljöärenden.
Korta handläggningstider genom ökad digitalisering och
automatisering av tidskrävande processer.

Växande och breddat näringsliv
KS

Proaktivt arbete för att hitta nya potentiella etableringar,
både lokalt, nationellt och internationellt.
Årlig handlingsplan för ett levande centrum utifrån nytt avtal
mellan handel, fastighetsägare och kommun.
Fortsatt utveckling av logistikcentrum med fokus på att
säkerställa bra tågförbindelser och avgångstider, delta i
planeringsnätverk samt verka för nya etableringar med
inriktning logistik.
Samverkan för att möta näringslivets kompetensbehov på
kort och lång sikt.

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Fortsatt arbete med Ung Företagsamhet, UF.

Fler arbetstillfällen
KS

Verka för fler etableringar och ett bra företagsklimat som
skapar möjligheter till fler arbetstillfällen.

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB

Fortsatt aktivt arbete inom alla förvaltningar för att ta emot
fler på praktik eller olika former av åtgärdsanställning.

Samverkansprojekt mellan näringsliv, skola och exempelvis
ung entreprenör för mer riktade aktiviteter i skolan.

Projektet Kompetens inför framtiden som syftar till att stärka
kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda
personer inom ekonomiskt utsatta branscher.
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Attraktiva boende- & livsmiljöer
Ökat bostadsbyggande
Översiktsplanen (ÖP) har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en
långsiktigt hållbar utveckling. Under 2020 genomfördes en aktualitetsprövning av nu gällande
översiktsplaner. Beslut fattades om att Översiktsplan 2030 – del staden och – del landsbygd gäller
fram till och med år 2024. Arbetet med en samlad ny digital översiktsplan beräknas ta cirka tre år
och planeras vara färdigställt under 2023.
Ett flertal nya detaljplaner för bostadsbebyggelse är under framtagande. De flesta är inom
Katrineholms stad, men det finns även planer för kransorterna och på landsbygden. I planerna ses
en variation av bostadstyper med allt från enbostadshus och rad-/parhus till flerbostadshus. Antalet
bygglovsansökningar ökade under 2020, till viss del kopplat till pandemin men också genom ökat
villabyggande. Bedömningen är att bygglovsansökningarna även under 2021 kommer vara fler än
tidigare.
Attraktiv stadsmiljö och levande landsbygd
Fortsatta satsningar på belysning, lekplatser och offentlig konst är ett viktigt led i kommunens
arbete med att skapa attraktiva boende- och livsmiljöer.
Målsättningen att alla i Katrineholm ska erbjudas fiberbaserat bredband medför att fler
fastighetsägare till flerfamiljsbostäder behöver anslutas för att de boende ska få tillgång till
bredband via fiber. Kommunen kommer, tillsammans med Tillväxtverket, att fortsätta med projektet
”Utveckla företag på landsbygden” för att stimulera fler företag och fastighetsägare på landsbygden
att ansluta sig.
Säker och funktionell infrastruktur
En resvaneundersökning genomfördes 2014. Mål formulerades om att andelen resande med cykel
år 2030 ska utgöra 29 procent av det totala antalet resor i staden samt 21 procent av det totala
antalet resor i kommunen. Ambitionen är att under 2021 följa upp och genomföra en ny
resvaneundersökning.
Gång- och cykelplanen anger att samordning med fastighetsägare och näringsidkare för förbättrad
cykelparkering är en nyckelfråga för att få fler invånare att välja cykel till centrum. Ett ökat resande
med cykel till centrum bidrar även till att frigöra parkeringsytor. En informationskampanj om god
cykelparkering till fastighetsägare i centrum kommer att genomföras. Genom att verka
kunskapshöjande och stöttande gentemot fastighetsägare möjliggörs för mer cykelparkering i
närhet till viktiga målpunkter.
Det nya parkeringshuset Loket kommer att hantera uthyrning av p-platser genom ett nytt
parkeringsledningssystem. Det blir även ett pilotprojekt för hur lediga p-platser kan visualiseras och
på sikt kopplas ihop med offentliga parkeringsplatser inom centrumområdet.
När det gäller målet att resandet med kollektivtrafik ska öka styrs förutsättningarna i hög grad av
hur pandemin utvecklas under nästa år.
Trygga offentliga miljöer
Tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter är prioriterat vid infrastrukturinvesteringar.
Arbetet med informationsspridning, bland annat riktat till barn och unga, fortsätter för att få fler att
välja att gå eller cykla istället för att åka bil. Det är också ett led i arbetet med att minska antalet
olyckor och nå nollvisionens mål. För att inspirera elever, föräldrar och pedagoger till ökad gång och
cykling till skolan planeras ett fortsatt deltagande i den nationella tävlingen Gå och cykla till skolan
som vänder sig till alla F-6 skolor. Arbetet utvecklas under året vidare i samverkan med Polis och
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR).
Kommunens krisberedskap och arbete med civilt försvar ska ges högre prioritet och en revidering av
de övergripande styrdokumenten kommer genomföras. Syftet är att ta ett helhetsgrepp kring
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trygghets- och säkerhetsarbetet. Kontinuitetsplanering för samhällsviktiga verksamheter kommer
prioriteras och trygghetspunkter utvecklas. Kartläggningen av det brottsförebyggande arbetet ska
digitaliseras och vidareutvecklas för att effektivt kunna planera och följa upp arbetet.
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Fler bostäder, med variation mellan olika bostadstyper
och upplåtelseformer
KS, BMN, KFAB

Nya planer och tomter för bostadsbyggande.

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB,
VSR

Utökad satsning på systematiskt trygghets- och
säkerhetsarbete.
Satsningar på belysning och lekplatser.
Åtgärder för säkrare gång- och cykelpassager, bland annat vid
Järvenskolan.

Resandet med cykel och till fots ska öka
KS, STN

Informationsinsatser, bland annat deltagande i den nationella
tävlingen Gå och cykla till skolan som vänder sig till F-6 skolor.
På prov stänga för genomfartstrafik mellan Gatstuberg och
Djulö för att öka trygghet och attraktivitet för fotgängare och
cyklister.
Inför 2022 budgeteras medfinansiering av gång- och cykelväg
mellan Villahagen och Sköldinge skola (finns i
länstransportplanen), förutsatt medfinansiering från
Trafikverket och Leader.

Resandet med buss och tåg ska öka
KS

Start för ny busslinje till Kronfågel i december 2020, fler
utökningar utreds.
Utbyte/upprustning av busskurer.

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

Utökat arbete med asfaltering och beläggningsytor.

Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat bredband
senast 2020
KS

Projektet Utveckla företag på landsbygden för att stimulera fler
företag och fastighetsägare på landsbygden att ansluta sig.

Digitalisering och effektivisering av administrationen kring
grävtillstånd och grävåterställning.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Ett av kommunens högst prioriterade fokusområden kommande år är ett fortsatt intensivt arbete
för att höja skolresultaten.
Arbetet med att bygga ut förskolan i takt med volymökningarna fortsätter. Under 2021 ska
kommunens långsiktiga plan för förskolan uppdateras och nya förskolor planeras att byggas 2022
och 2023. Parallellt sker upprustning av befintliga förskolor. Utöver de pågående
skolbyggnationerna vid Järven och på Norr kommer under nästa år en tillbyggnation ske av
Sandbäcksskolan samtidigt som skolan får en ny idrottshall.
Parallellt med kommunens så kallande 1:1-satsning på digitala arbetsredskap för elever och
pedagoger sker förtätning av accesspunkter samt modernisering av skolornas nätverk och
fiberanslutningar.
Inom ramen för utvecklingen av kommunens skogsförvaltning kommer lämpliga platser och
förutsättning för skolskogar att inventeras. Förutsättningar för en Naturskola i Katrineholm utreds.
Det kommunövergripande arbetet kring att främja goda hälsosamma matvanor fortsätter i
samverkan med Lindengymnasiet.
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Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

Trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, både i skolan
och på fritiden, genom bland annat fler vuxna och
övervakningskameror.

Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna ska
stärka barns och elevers hälsa och studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB

Kommunövergripande arbete kring att främja goda
hälsosamma matvanor, med informationsinsatser riktade till
bland annat personal i förskola och skola, vårdnadshavare
och allmänhet.

Trygg vård & omsorg
Vid årsskiftet 2020/2021 stod det nya vårdboendet Dufvegården färdigt. Öppnandet av boendet
med 96 platser ger förutsättningar att ta nästa steg i det långsiktiga arbetet med att utveckla och
dimensionera boendestrukturen för brukare inom vård och omsorg.
Ökad användning av välfärdsteknik inom vård och omsorg är prioriterat och ska bidra till att göra
vardagen enklare och tryggare för människor i behov av stöd. Under 2021-2022 kommer
sensorteknik implementeras, en teknik som kan få stor betydelse för att klara demografin och den
framtida välfärden.
Fall och fallskador är ett folkhälsoproblem. Det kommunövergripande arbetet kring fallprevention
fortsätter för att förebygga fallolyckor bland äldre, genom bland annat filmer kring vikten av fysisk
aktivitet och goda matvanor. Fallpreventionsarbetet sker i bred samverkan mellan kommun, Region
Sörmland samt VSR.
ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) är en del i ett bredare
folkhälso- och brottsförebyggande arbete och sker i bred samverkan med flera olika aktörer. Under
2021 planeras ett flertal kommunövergripande insatser och aktiviteter. Region Sörmlands Liv och
Hälsa ung undersökning 2020 kommer användas som underlag för planering och uppföljning av
arbetet.
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en positiv
upplevelse kring bemötande, förtroende och trygghet
KS, VON, KFAB

Kompetenssatsning genom äldreomsorgslyftet.

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga ska
prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, SOCN

Lyckliga Gatornas kärnverksamhet i form av fritidsaktiviteter
permanentas.

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

Fortsatt arbete utifrån ANDTS-strategin (alkohol, narkotika,
doping, tobak och spel om pengar) och undersökningen Liv
och Hälsa ung 2020.

Förstärkt arbete kring värdegrund och bemötande.
Språktester och utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering.

Kommunövergripande insatser kring
antilangningskampanjer, rökfri arbetstid, rökfria
utomhusmiljöer, anti-dopningsmetoden 100 % ren
hårdträning, feriearbete ANDTS-ambassadörer samt ANDTScoachmetoden.
Regelbunden tillsyn av försäljningsställen för tobak och folköl
samt av rökfria miljöer, exempelvis skolor och lekparker.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Under 2021 genomförs sista steget i satsningen på aktivitetsparker i alla kransorter då en
aktivitetspark anläggs i Forssjö. För att utveckla förutsättningarna för friluftsliv ska en översyn av
kommunens vandringsleder göras. Bland annat kommer Sörmlandsleden få ny sträckning genom
centrala Katrineholm och tillgängligheten förbättras på naturstigen mellan fågeltornets parkering
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och Gersnäs.
Genom att Lyckliga Gatornas kärnverksamhet permanentas kan verksamheten ge fler barn och
unga tillgång till trygga platser, trygga vuxna och en meningsfull fritid med både kultur-, natur- och
sportaktiviteter.
Ett arbete för att främja fysisk aktivitet bland barn, unga och vuxna har påbörjats tillsammans med
bland annat Region Sörmland och RF-SISU Sörmlandsidrotten, exempelvis genom att se över
elevhälsans möjlighet att arbeta med Fysisk aktivitet på Recept – FaR.
Med E-tjänster för att enkelt boka idrottslokaler, livescener samt digitala möjligheter för
biljettförsäljning och karttjänster för visning var evenemang äger rum ökar tillgängligheten till
kommunens kultur-, idrotts- och fritidsliv. Pandemin har medfört att kommunen utvecklar
möjligheterna att tillgängliggöra kultur-, idrotts- och fritidsliv genom "livestream".
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

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

Ökad tillgänglighet genom utveckling av e-tjänster för att
boka idrottslokaler och scener, digitala möjligheter för
biljettförsäljning, karttjänster samt ”livestream”.
Samarbete med Region Sörmland och RF-SISU Sörmland för
att främja fysisk aktivitet, bland annat genom att se över
elevhälsans möjlighet att arbeta med Fysisk Aktivitet på
Recept.

Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON

Lyckliga Gatornas kärnverksamhet i form av fritidsaktiviteter
permanentas.

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

Fortsatt arbete utifrån kommunens handlingsplan för
jämställdhet enligt CEMR, bland annat kring att anläggningar
och verksamheter inom idrott och kultur ska vara tillgängliga
på lika villkor oavsett kön.

Hållbar miljö
En av de bästa kommunerna på miljöarbete
Katrineholm har fyra fokusområden i sitt miljöarbete: minskad klimatpåverkan, rena sjöar och
vattendrag, biologisk mångfald samt god bebyggd miljö. Det lokala miljöarbetet, som tar sin
utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030, skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och
är prioriterat. Inför 2021 avsätts ökade resurser till miljöstrategiska åtgärder. Kommunikation och
kunskapsspridning är viktiga hörnstenar för att nå framgång och därför en viktig del i kommande
miljöprojekt.
Minskad klimatpåverkan
Kommunens arbete för minskad klimatpåverkan fortsätter på bred front. Under 2021 genomförs en
satsning för att ytterligare minska användningen av fossila drivmedel inom kommunens
verksamheter. Den ökade användningen av resfria digitala möten och andra digitala lösningar bidrar
också till minskad klimatpåverkan. Satsningar görs även på att främja gång- och cykeltrafik och på
kollektivtrafiken.
Under 2021 planeras en klimatanpassningsplan tas fram för Katrineholms kommun. En del i arbetet
med klimatanpassning är att hantera dagvatten och minska risken för översvämningar. Det kan
bland annat ske genom att anlägga våtmarker.
Rent vatten
Genom fler våtmarker minskar även utsläppen av näringsämnen till sjöar och vattendrag. Under
2021 börjar en våtmarksyta vid Mejeridiket att anläggas i samarbete med SKF, Tekniska Verken, Finja
Betong AB och Sörmland Vatten. Det ska också göras en förstudie och projektering av våtmarksytor
runt Lasstorpsdiket för att klimatanpassa nya skolområdet med hjälp av LONA-våtmarksbidrag.
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Även en förstudie av Djulö våtmark påbörjas under 2021 samt projektering inför omledning av
dagvatten från Lövåsenområdet och Logistikcentrum.
Avloppsinventeringen går under 2021 och 2022 in i det sista geografiska området, Sköldinge-VallaLerbo. Många nya små avlopp som anläggs är så kallade minireningsverk. Under 2021 genomförs
tillsyn på de äldsta minireningsverken för att säkerställa att de sköts och att eventuella kemikalier
fylls på. Tillsynsprojektet avseende hästgårdar fortsätter med målet att minska övergödningen
genom information och kontroller av gödselhantering.
Lågflödesmuddringen av Öljaren kommer att pågå under hela 2021. Muddringen kommer sannolikt
att röna stort intresse både nationellt och internationellt.
Vattenkvaliteten i Näsnaren övervakas och arbetet med en ny vattendom behöver påbörjas under
2021. Projektmedel för rening av vatten och sediment med innovativa lösningar och
forskningskoppling kommer sökas under 2020 och 2021.
Efter initiativ från Sörmland Vatten, kommer miljökontoren i Katrineholm, Flen och Vingåker att
genomföra tillsyn på tandläkarmottagningar. Syftet är att kontrollera verksamheternas rutiner
beträffande amalgamavskiljare med målet att minska utsläppen av kvicksilver till
avloppsreningsverken och vidare ut i miljön.
God bebyggd miljö och biologisk mångfald
Under 2021 påbörjas arbete med revidering av renhållningsordningen, som är kommunens
styrande dokument när det gäller avfall och återvinning och består av två delar; föreskrifter om
avfallshantering samt avfallsplan. Uppdraget ligger på Sörmland Vatten och Avfall AB och sker i
samverkan med kommunen.
Det är oklart hur det kommer att gå med den hushållsnära insamlingen av förpackningar. Enligt
förordningen om insamling av förpackningsavfall ska 60 procent av hushållen få sina förpackningar
hämtade vid fastigheten 2021 och samtliga hushåll 2025. Inte något insamlingsföretag har fått
tillstånd av Naturvårdsverket att sköta insamlingen, vilket sannolikt innebär att förordningen
kommer att ses över.
Arbetet utifrån handlingsplanen mot nedskräpning genomförs under 2021 med tyngd på
samverkan, nudging och kommunikationsinsatser.
Kemikalieplanen kommer att revideras och förlängas. Fokus kommer att ligga på kompetenshöjning
inom organisationen för kemikalieanvändare samt minskad miljöpåverkan från
storförbrukarartiklar. Kemikalieinspektionen kommer under 2021 att anordna ett nationellt
tillsynsprojekt gällande bekämpningsmedel i detaljhandeln, vilket kommunen har för avsikt att
medverka i.
Inom livsmedelskontrollen kommer särskilt fokus att ligga på små dricksvattenanläggningar. På
kommunala dricksvattenanläggningar kommer tillsynen att fokusera på skötsel och underhåll av
dricksvattenreservoarer.
En ny skogsbruksplan har tagits fram med fokus på långsiktig skogsförvaltning med hänsyn till
naturvärden, friluftsliv och ekonomi. Planen implementeras under 2021. Ett fortsatt arbete sker
även utifrån målet att främja biologisk mångfald genom aktiva åtgärder och naturskydd. Arbete för
att utreda förutsättningar för Naturskola i Katrineholm genomförs med hjälp av LONA-medel.
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB

Åtgärder för energieffektivisering sker i samband med
underhåll och nybyggnation

Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

Vid nybyggnation är ses möjligheten till att nyttja solceller
över.
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Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till
sjöar och vattendrag
KS, BMN, STN, KVAAB

Muddring för att rena Öljaren.
Sista etappen i arbetet med inventering av enskilda avlopp.
Fortsatt arbete kring hästhållningens påverkan på sjöar och
vattendrag.
Våtmarksarbete vid Mejeridiket i samarbete med SKF,
Tekniska Verken, Finja och Sörmland Vatten.
Förstudie och projektering av våtmarksytor vid
Lasstorpsdiket.
Förstudie våtmark vid Djulö samt projektering av omledning
av dagvatten från Lövåsenområdet och Logistikcentrum.

Nedskräpningen ska minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, KVAAB

Fortsatt arbete med riktade kommunikationsinsatser för att
minska nedskräpning.

Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder
och naturskydd
KS, STN

Ny skogsbruksplan och långsiktig skogsförvaltning med
hänsyn till naturvärden, friluftsliv och ekonomi.
Fler insektshotell ska placeras ut.
Inventering av grönytor för omställning till ängsmarker.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Tryggad kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är ett område där utmaningarna kommer bli allt större. Förutom att
rekryteringar behövs för att möta ökande verksamhetsvolymer till följd av demografin, ska också
nya medarbetare ersätta de som går i pension. Rekryterings- och bemanningsfrågorna kommer
därmed att vara centrala. Under nästa år kommer både kommunens övergripande och flera
nämnders kompetensförsörjningsplaner att följas upp och revideras. Syftet med planen är att klara
kommunens åtagande att leverera välfärdstjänster till invånarna. Genom att arbeta systematiskt och
långsiktigt med kompetensförsörjning skapas överblick, medvetenhet, samsyn och
handlingsberedskap.
För att minska sårbarheten vid framtida kriser finns behov av att se över och dokumentera
kommunens kompetenser. Samtidigt ses möjligheten över att redan i anställningsavtalet krisplacera
nyckelkompetenser.
För att trygga tillgången på framtida ledare fortsätter chefsutvecklings- och traineeprogrammen.
Ambitionen är att under året öka stödet till nya chefer med bland annat mentorskap och en
förstärkt introduktion. Traineeprogrammet har som målsättning att trygga tillgången till framtida
ledare genom att identifiera, fånga upp och stärka personer samt behålla talangen för framtida
ledarskap i kommunen. Programmet syftar till att öka kompetens, kunskaper och färdigheter inom
området för ledarskap. Detta innebär en professionell och personlig utveckling tillsammans med en
ökad förståelse för kommunen och det kommunala arbetets förutsättningar.
Hälsofrämjande arbetsplatser
En kommungemensam hälsovecka med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter för
kommunens medarbetare kommer genomföras även 2021. Syftet är att främja psykisk, fysisk och
social hälsa och att öka gemenskap och medarbetarengagemang. En satsning görs även på
kommungemensamma personalsociala aktiviteter, som inte kunnat genomföras under 2020 på
grund av pandemin. För att stimulera till bättre hälsa höjs också friskvårdsbidraget till 1500 kr per år
för kommunens medarbetare 2021.
Det kommunövergripande arbetet kring att främja och peppa till goda hälsosamma matvanor
fortsätter under 2021 med flera olika aktiviteter. 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. Även det tobakspreventiva arbetet med rökfri arbetstid samt nya
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tobakslagen fortsätter under 2021 och uppmärksammas bland annat vid den årliga nationella
tobaksfria dagen samt tobaksfria veckan. Vid dessa tillfällen lyfts även möjligheten till stöd för de
som vill få hjälp med att sluta röka.
En god arbetsmiljö ökar trivsel och delaktighet, som i sin tur främjar hälsa och engagemang.
Området är prioriterat inför 2021 och det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer stärkas genom
aktiviteter utifrån framtaget årshjul. Både värdegrund och medarbetarskap omfattas, där
metodstöd har tagits fram.
En tydlig och transparent lönepolitik är grundläggande för att skapa förståelse och trygghet i
kommunens lönesättning. Arbete pågår med förvaltningsspecifika lönestrategier. Målsättningen är
att under nästa år även ta fram en kommunövergripande och långsiktig lönestrategi med
handlingsplan.
Effektiv organisation
Under 2021 fortsätter arbetet med att hitta effektiviseringar inom gemensamma administrativa
områden inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
Kommunens ekonomiprocesser ska effektiviseras genom att i samarbete med förvaltningarna
fortsätta utveckla användandet av det nya ekonomisystemet, bland annat gällande månadsbokslut,
rapporter och inköp. Även investerings- och exploateringsprocesserna ska utvecklas genom
förtydliganden och förenklingar, men också förändringar för att möta lagkrav och minimera
framtida kostnader.
I samband med att avtalet för kommunens beslutsstödsystem, Stratsys, går ut behöver ställning tas
till om det finns behov av ett nytt verksamhetssystem och vilka krav och behov som finns. En
möjlighet, som ses över, är att använda Office 365, kompletterat med ett beslutsstödsystem, så
kallat Business Intelligence, vilket på sikt kan medföra en lägre driftskostnad.
För att möta verksamheternas behov behövs ett ökat stöd från personalavdelningen. Delvis kan
behoven tillgodoses via digitalisering. Under året kommer organisationen utvärderas och ses över i
syfte att stärka kompetens och stöd till verksamheten.
Kontaktcenter kommer fortsätta att utvecklas som kommunens enda reception. Samarbetet bidrar
till en ökad samverkan mellan kommunens förvaltningar.
Under 2021 fortsätter arbetet med att utveckla samhällsbyggnadsförvaltningen till att vara en av de
effektivaste i landet gällande servicegrad och handläggningstid samtidigt som ett rättssäkert arbete
kan upprätthållas. Viktiga förutsättningar är kompetensutveckling, god kompetensförsörjning samt
ett gott ledarskap.
Digitalisering
Digitaliseringsarbetet fortsätter att genomsyra hela den kommunala verksamheten och bidrar både
till att öka tillgängligheten för kommunens invånare och till effektivisering. Införandet av Office 365
samt erfarenheterna från pandemin har gett kommunen nya digitala arbetssätt. Under 2021 införs
fler delar av Office 365 som stöder kommunen att bli en effektivare organisation.
Även funktionerna i dokument- och ärendehanteringssystemet LEX kommer fortsätta utvecklas.
Vissa e-tjänster kommer att kunna kopplas direkt till systemet för handläggning vilket innebär att
hela handläggningsprocessen kan ses som digital. Arbetet med övergången till e-arkiv intensifieras
också då Katrineholms kommun vid årsskiftet blir fullvärdig medlemskommun i
kommunalförbundet Sydarkivera.
Digitaliseringen av tjänster och funktioner för förtroendevalda har utvecklats efter övergången till
iPads för cirka sex år sedan. Denna utveckling fortgår och framförallt kommer ytterligare e-tjänster
för förtroendevalda att införas.
Målsättningen är att 2025 vara en digital samhällsbyggnadsförvaltning med en helt digitaliserad
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samhällsbyggnadsprocess. Under 2021 kommer det digitala bygglovsarkivet att ses över i syfte att
samla handlingar i ett system och effektivisera handläggningen. Genom att automatisera delar av
kommunens processer med hjälp av systemstöd kommer handläggningstider att minska och
kvaliteten att öka.
Arbetet med utveckling av kommunens digitala geografiska information pågår också under 2021,
bland annat genom att tillgängliggöra den digitala informationen båda internt och externt via
webben. Nya nationella föreskrifter för detaljplaner, med syfte att skapa förutsättningar för att
tillgängliggöra detaljplaneinformationen externt och i framtiden, möjliggör en ökad automatisering. I
dagsläget innebär föreskrifterna inget merarbete eftersom kartor till detaljplaner redan upprättas
digitalt. Digitalisering av analoga detaljplaner innebär dock en utmaning. Föreskrifter för hur detta
ska genomföras förväntas antas 1 januari 2021.
Resultatmål/Uppdrag

Prioriteringar 2021

Säkrad kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Aktivt arbete för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla
medarbetare.
Chefsutvecklingsprogram och traineeprogram.
Uppföljning och revidering av kompetensförsörjningsplaner.
Dokumentation av kompetenser för minskad sårbarhet.

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

Stärkt arbetsmiljöarbete, bland annat med fokus på ökat
medarbetarengagemang.

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Höjt friskvårdsbidrag för kommunens medarbetare.
Systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande insatser.
Satsning på kommungemensamma personalsociala
aktiviteter.

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Arbete kring tillgänglighet, service och bemötande.
Utveckling av fullvärdiga e-tjänster.
Digitala lösningar för ökad tillgänglighet under pandemin
kommer permanentas och vidareutvecklas.

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON

Uppdaterad version av Digidel och datorhandledning.

Ökad effektivitet genom nya samverkansformer internt
och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB,
KVAAB, VSR

Ökad samordning och samarbete mellan förvaltningar.

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

För att möta framtida och oförutsedda utmaningar
budgeteras ett resultat på drygt två procent.

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

Effektiviseringar och åtgärder för ökad kostnadskontroll.

Avskrivningar ska under mandatperioden inte överstiga
tre procent av driftbudgeten
KS

Planering och prioritering av investeringar utifrån behov på
längre sikt.

Fler möjligheter till samverkan med andra kommuner
kommer undersökas och utvecklas.
Införandet av Office 365 ger nya digitala arbetssätt och
verktyg.
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Uppföljning av särskilda
beredningsuppdrag
1. Plan för arbete med jämförelser och goda exempel
I arbetet med jämförelser och goda exempel prioriterar kommunstyrelsens förvaltningar området
styrning, ledning och en effektiv administration. Det innebär bland annat att förenkla, utveckla och
samordna kommunens gemensamma processer. Jämförelser och intryck från andra kommuner,
regioner tas in i allt fler processer. I förvaltningarnas arbete ges stöd i framtagande av underlag,
samtidigt som det finns ett behov av samordning och tydligare struktur.
2. Effektivisera lokalanvändningen
För att möta kommunstyrelsens uppdrag om strategisk lokalresursplanering och en effektiv
fastighetsförvaltning ses både organisation och struktur över, dels i syfte att effektivisera
lokalanvändningen, dels för en ökad samordning och effektivare resursplanering på kort och lång
sikt.
3. Finansiering av Lyckliga Gatorna
Det särskilda beredningsuppdraget innebar att föreslå en långsiktig finansiering för Lyckliga Gatorna
utifrån befintliga ramar. I enlighet med kommunens ledningsgrupps förslag har kommunfullmäktige
i samband med övergripande plan med budget 2021-2023 fastställt en intern omfördelning av
medel från nämnderna som innebär att 2 mnkr avsätts till verksamheten. Externa bidrag kommer
att sökas för lovverksamhet som inte inryms i de 2 mnkr.
4. Åtgärder för att minska omfattningen av interndebitering
Utifrån tidigare uppdrag om att minska omfattningen av interna köp- och sälj- samt beställar/utförarmodeller i syfte att effektivisera administrationen föreslog kommunledningsförvaltningen
att en förstudie genomförs under hösten 2020 med syftet att rambudgetering ska införas inom
samtliga förvaltningar från och med 2022.
5. Kommunen som en anställningsmyndighet
Kommunledningsförvaltningen föreslog att att en övergång till en anställningsmyndighet skulle
beredas vidare under hösten 2020 med sikte på att ett eventuellt genomförande ska kunna träda i
kraft vid årsskiftet 2020/2021. Förvaltningen har i samband med övergripande plan med budget inte
fått uppdrag att fortsätta bereda förslaget.
6. Strategi för förvaltning av kommunens skog
Mot bakgrund av det framtagna förslaget till strategi för förvaltning av kommunens skog och ny
skogsbruksplan har kommunfullmäktige i samband med övergripande plan med budget tagit beslut
om att justera ansvar och roller i kommunens organisation samt ekonomiska ramar i enlighet med
förslaget. Det strategiska arbetet med kommunens skogsmark (inkl. skogsekonomin) flyttas till
samhällsbyggnadsförvaltningen där övriga mark och exploateringsfrågor hanteras medan det, det
operativa arbetet ligger kvar i service- och teknikförvaltningen som utförarorganisation. Service- och
tekniknämndens rambudget har justerats med 1 mnkr för utebliven intäkt från skogsförvaltning.
7. Utreda mark- och fastighetsförhållandena vid Värmbols idrottsplats
Ett beredningsuppdrag gavs till samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och tekniknämnden att
utreda mark- och fastighetsförhållanden vid Värmbols idrottsplats. Efter ställningstaganden kring
nyttan och mervärdet för kommunen vid genomförande av olika alternativ, förordade
beredningsuppdragets arbetsgrupp att kommunen och föreningen fortsätter att samverka enligt
nuvarande ägarförhållanden, men förtydligar nyttjanderätts- och skötselavtal så att inga
tveksamheter råder den dagen ett förändrat ägandeskap kan bli aktuellt på området.
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8. Projektering och upphandling av renovering av Strandgården
KFAB har inom ramen för beredningsuppdraget räknat på kostnader av renovering av ytskikt i 56
lägenheter med tillhörande gemensamma ytor, installation av kyla och installation av sprinkler för
att klara nya brandkrav från Boverket. Planen är att ombyggnationen startar i februari och
inflyttning årsskiftet 2021/2022. I övergripande plan med budget 2021-2023 ges KFAB i uppdrag att
renovera och anpassa äldreboendet Strandgården. För detta avsätts 21,3 mnkr i budgeten för
fastighetsinvesteringar 2021.
9. Plan för införande av språktest vid anställning inom äldreomsorg, LSS, förskola och
fritidsverksamhet
Kommunledningsförvaltningen lämnade förslaget att digitala arbetsprov för respektive yrkesområde
tas fram under hösten för att implementeras under 2021. Arbetsprovet ska ingå som en del i
rekryteringsprocessen och syftar till att bedöma den språkliga kompetensen vad gäller läsförståelse,
skriftlig förmåga samt även sakkunskaper inom aktuella arbetsområden. I övergripande plan med
budget 2021-2023 har 0,5 mnkr avsatts från integrationsfonden till kommunstyrelsen för att införa
språktest vid rekrytering till äldreomsorg, LSS, förskola och fritidsverksamhet.
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Särskilda uppdrag
Uppdrag till kommunstyrelsen och bildningsnämnden att uppdatera den långsiktiga planen
för utbyggnad av förskolan. I uppdraget ingår att göra en aktuell bedömning av kommande behov
av förskoleplatser i olika delar av kommunen. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2021
inför beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024.
Uppdrag till kommunstyrelsen att på prov stänga av för genomfartstrafik mellan Gatstuberg
och Djulö. Syftet är skapa förutsättningar för ett tryggare och attraktivare gång- och cykelstråk längs
Kyrkogårdsvägen och Laxmans väg. Uppdraget ska återrapporteras senast i augusti 2021 inför
beredningen av övergripande plan med budget 2022-2024.
Uppdrag till bildningsnämnden att i samverkan med kommunstyrelsen genomföra
trygghetsskapande åtgärder för barn och unga. Bildningsnämnden ansvarar för uppdraget men
genomförandet ska arbetsledas av säkerhetschefen. I uppdraget ingår att genomföra olika typer av
åtgärder som ökar tryggheten för barn och unga, både i skolan och på fritiden, genom exempelvis
fler vuxna och övervakningskameror. Åtgärderna ska främja trygghet och psykiskt välmående bland
barn och unga. De ska även bidra till ökad studiero och i förlängningen förbättrad måluppfyllelse i
grundskolan. Uppdraget ska redovisas inom ramen för kommunens tertialrapport, delårsrapport och
årsredovisning.
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Driftsbudget
2020
Förvaltning/Avd/Enhet
Kommuncentrala

2021

Budget (tkr)

Intäkter (tkr)

Kostnader (tkr)

Totalbudget (tkr)

-15 214

9 216

-24 878

-15 662

Kommunledningsförvaltningen

-116 930

32 691

-142 354

-109 663

Samhällsbyggnadsförvaltningen

-65 137

17 593

-85 768

-68 175

Kommunstyrelsens medel till
förfogande
Summa

-3 000

0

-3000

-3000

-200 281

59 500

-256 000

-196 500

Den största förändringen mellan åren är effektivisering inom förvaltningarna. En översyn av
kostnader mellan avdelningarna har genomförts för att möta denna.
En justering till förvaltningarna på grund av förändring av politikernas arvodestilldelning efter valet,
har genomförts.
Från kommunledningsförvaltningen har omfördelning av hyreskostnader gjorts till förvaltningarna.
Detta har tidigare skett med manuell bokföring. En justering har även gjorts från förvaltningarna till
kommunledningsförvaltningen för omorganisationen av kommunikatörer och personal till
kontaktcenter,
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen ökar anslagen för kollektivtrafiken samt hyra för nya
parkeringshuset.

Investerings- och exploateringsbudget enligt bilaga.
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Bilaga: Planerade nya
upphandlingar
Vara, tjänst
eller
entreprenad

Direktupphandling,
upphandling eller
avrop

Leasing
Ja/Nej

När
behöver
avtalet
börja gälla

Drift eller
investering

Projektering Köpmangatan
gångfartsområde för utförande 2021

Tjänst

Direkt

Nej

2021-01-01

I

Finntorp/Lövåsen förlängning
Videvägen

Tjänst

Upphandling

Nej

2021-04-01

I

Beslutsstödsystem*

Vara/tjänst

Upphandling/avrop

Nej

2021-03-01

DoI

Föremål för upphandling

19(19)

Driftkonsekvense
Belopp i tkr
Nämnd Benämning
KS/KLF

Nätverksinvesteringar

KS/KLF

IT/ informationssäkerhet

KS/KLF

Digitalisering

KS/KLF

Kameror och andra trygghetsskapande åtgärder
Summa kommunledningsförvaltningen

KS/KLF

Gröna Kulle fasadrenovering

KS/KLF

Stadsparken scen belysning

KS/KLF

St Djulö bergvärme

KS/KLF

Mobilt reservkraftverk

KS/KLF

Oförutsedda mindre investeringsbehov
(verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)
Summa kommunägda fastigheter

Investeringskostnad
2021

2022

3 500

r

2023
0

2021 2022 2023

Mål
2 - 4, 7

0

1-4, 7

300

7

2 000
100
5 900

0

0

1 300

0

0

0

0
2

150

2

1 000

6
2,4

1 000

2
150

0

0

1 300

2 300

0

0
500

0

0

0

0

0

1,6

10

0

0

1

5

0

0

1

5

0

0

2

0

10

0

0

2

0

4 000

0

0

15

2

500

0

0

0

0

0

2

500

0

0

25

0

0

2

1 750

0

0

20

0

0

4 000

0

90

0

0

2

Vasavägen mellan Oppundav-Skogsborgsg

2 000

0

0

20

0

0

2

KS/SBF

Attraktiva parker

1 000

3 000

3 000

15

50

50

2

KS/SBF

Belysning cykelbana till Forssjö

0

3 000

0

0

28

0

2

KS/SBF

Cirkulationsplats Vingåkersvägen/Västgötag.

4 400

0

0

0

0

0

2

KS/SBF

Kollektivtrafikåtgärder

375

500

500

8

5

5

6

KS/SBF

Åtgärder vid nya Järvenområdet

800

0

0

15

0

0

6

KS/SBF

Aktivitetsparker i kransorterna

350

0

0

40

0

0

5

KS/SBF

Attraktiva gångstråk

525

0

0

10

0

0

5

KS/SBF

GC-väg Sköldinge

KS/SBF

Begravningsplats husdjur

5

KS/SBF

Drift/underhållsbudget fastighet och
markförvaltning SBF
Uthyrning Djulö Lantbruk

500

0

0

KS/SBF

500

0

0

KS/SBF

Katrineholms Logistikcentrum

500

0

0

KS/SBF

Nya informationsplatser/skyltar

250

0

0

KS/SBF

Åtgärder enligt parkeringsstrategi

500

0

0

KS/SBF

Tillgänglighetsåtgärder

250

0

0

KS/SBF

Belysning

1 000

0

KS/SBF

Bievägen, Norra stadsdelen

0

KS/SBF

Gator

KS/SBF

Trafiksäkerhetsåtgärder

KS/SBF

Köpmangatan Gångfartsområde

KS/SBF

Sveaparken

KS/SBF

2

1 500
400

0

0

5

0

0

Summa samhällsbyggnadsförvaltningen

16 100

12 000

7 500

778

83

70

Investeringsram kommunstyrelsen

23 300

14 300

7 500

778

83

70

Driftkonsekvense
Belopp i tkr
Nämnd Benämning

Investeringskostnad
2021

2022

r

2023

2021 2022 2023

1 500

25

Mål

KS

Havsörnen

KS

Trolldalen

500

500

KS

Luvsjön 4

25 000

15 000

KS

Djulö Backar

900

100

20

2

KS

Abborren

1 000

5 000

250

2

KS

Djulökvarnsvägen

1 500

500

10

2

KS

Kerstinboda

5 000

25 000

15

1

KS

Logistikcentrum

1 500

1 000

300

KS

Strängstorp

15 500

4 000

2 000

KS

Ragnars Gärde

KS

Bäverstigen

KS

Lövåsen-Finntorp

KS
KS
KS

Backa förskola

KS
KS
KS

Duvestrand

KS
KS

10
5 000

10

100

5 000

2 500

2
2
2

120

1
10

30

2
2

150

150

100

10 000

35 000

5 000

10

1

Plogen 4:1, förskola

200

150

2 500

3

2

Vattentornet, förskola

150

200

15 000

3

2

50

200

2 500

2

2

Norra Stadsdelen

800

20 000

25 000

150

2

Lövåsen-Uppsala

20 000

5 000

2 500

3

1

1 500

2 500

1 500

5

2

Lövåsen

500

150

Exploateringar 2018

800

800

KS

Pionnen

200

400

KS

P- hus på norr

200

KS

Lövåsen påbörjade före 2016

200

150

50

KS

Centrum Väst

1 500

5 000

5 000

KS

Dagvatten, dammar, övrig exploatering

2 500

2 500

2 500

KS

Fastighetsförvärv (fond)

36 650

4 700

49 550

KS

Troligen tillkommande projekt. 2021->

KS

Vasavägen Backavallen bostäder

KS

Svartbäcksvägen bostäder

KS

Sköldinge Kanntorp bostäder

KS

Exploteringsområde Öster Norrköpingsvägen

KS

Ragnars Gärde etapp 2
Exploateringsram kommunstyrelsen

127 800

128 000

127 500

263

375

246

Summa total exploatering

127 800

128 000

127 500

263

375

246

1 500

5

2

10

1

3

1
20

2

20

50

KS
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Datum

Vår beteckning

2020-12-08

Nämndadministration

-

Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Handläggare e-post

Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelandena till handlingarna.
Protokoll och protokollsutdrag
Region Sörmland har översänt ett protokoll från sammanträde 2020-10-23 med Nämnden
för samverkan kring socialtjänst och vård.
Handlings nr 2020:2367
Region Sörmland har översänt ett protokollsutdrag från sammanträdet med Gemensamma
patientnämnden 2020-09-18, § 8/20 – Sammanträdesdatum för gemensam patientnämnd
2021.
Handlings nr 2020:2380
Service – och tekniknämnden har översänt ett delegationsprotokoll STN Del/2020 § 11 –
Tillfällig nedstängning med anledning av lokala allmänna råd för Södermanlands län.
Handlings nr 2020:2406
Energikontoret Mälardalen AB har översänt ett protokoll från extrainsatt styrelsemöte
2020-10-15.
Handlings nr 2020:2428
Bildningsnämnden har översänt ett delegationsprotokoll § 35 – Beslut om att bedriva
undervisning på distans.
Handlings nr 2020:2453
Service- och tekniknämnden har översänt ett delegationsprotokoll § 18 – Fortsatt tillfällig
nedstängning av verksamhet för att begränsa smittspridningen.
Handlings nr 2020:2644
Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från sammanträde med Regionfullmäktige
2020-11-24, § 158/20 – Aktivitetsplan 2021 inom Kulturplan Sörmland 2019-2022.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38, Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2020-12-08

-

Handlings nr 2020:2653
Region Sörmland har översänt protokoll från sammanträde med Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård, 2020-12-11.
Handlings nr 2020:2682
Service- och tekniknämnden har översänt ett delegationsprotokoll § 1 – Stängt
sammanträde, service- och tekniknämnden 2021-01-28
Handlings nr 2021:97
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i Södermanland har översänt en skrivelse – Beslut om föreskrift om förbud
mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av covid -19.
Handlings nr 2020:2398
Kommunstyrelsens medel till förfogande
Återbetalning av bidrag – Katrineholms konstgräscup 2020. 14 191 kronor av bidraget har
betalats tillbaka på grund av att cupen blev inställd på grund av covid-19.
Dnr KS/2020:84-045
Remiss
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen En annan möjlighet till
särskilt stöd, reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42).
Efter avstämning med bildningsförvaltningen avstår Katrineholms kommun att svara på
remissen.
Dnr KS/2020:266-600
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Enhetlig och effektiv
marknadskontroll.
Ärendet har föredragits för kommunstyrelsens ordförande. Katrineholms kommun avstår
från att yttra sig.
Dnr KS/2020:276-00
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Grundlagsskadestånd –
ett rättighetsskydd för enskilda (SOU 2020:44).
Efter avstämning med kommunjuristen avstår Katrineholms kommun att svara på
remissen.
Dnr KS/2020:282-000
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Datum

Vår beteckning

2020-12-08

-

Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över remissen Länsstyrelsens
program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en
kärnteknisk anläggning.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunen inte behöver yttra sig över
remissen. Katrineholms kommun avstår därmed från att yttra sig i ärendet.
Dnr KS/2020:343-170
Samråd
Katrineholms kommun har fått möjlighet att yttra sig över Detaljplan för del av Sävstaholm
13:6 m.fl. – Vingåkers kommun.
Efter avstämning med samhällsbyggnadsförvaltningen avstår Katrineholms kommun att
svara på samrådet.
Dnr KS/2020:355 212
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 20/2020 –
Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom
området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022.
Handlings nr 2020:2755
Sveriges Kommuner och Regioner har översänt meddelande från styrelsen nr 24/2020 –
Överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Välfärdsteknik
med de äldre i fokus 2021.
Handlings nr 2020:2756
Verksamhetsplan
Vårdförbundet Sörmland har översänt Verksamhetsplan med budget för år 2021 – 2023
Handlings nr 2020:2268 och 2020:2269
Övrigt
Mälardalsrådet har översänt – Framtidens resor, storregional systemanalys för StockholmMälarregionen.
Handling nr 2020:2618

