
 

Kallelse 

Kommunledningsförvaltningen 2022-06-10 

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 

Tid 2022-06-13 klockan 18:00 

Plats Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm 

 

Allmänhetens fråga 

 

Nr 
Ärende Beteckning 

1 Protokollsjustering  

2 Sammanträdets laga tillkomst  

3 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige KS/2018:415 

4 Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige KS/2018:415 

5 Entledigande och val av ledamot i Katrineholms 
Fastighets AB 

KS/2018:497 

6 Entledigande och val av ledamot i Katrineholms 
Industrihus AB 

KS/2018:498 

7 Entledigande och val av ledamot i Västra 
Sörmlands Räddningstjänst 

KS/2018:490 

8 Entledigande och val av ledamot i Västra 
Sörmlands Räddningstjänst 

KS/2018:490 

9 Revidering av avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13 - hyra 
Strandgården 

KS/2022:147 

10 Årsredovisning 2021 för Katrineholms Fastighets 
AB (KFAB) med Katrineholms Industrihus AB (KIAB) 

KS/2022:142 

11 Årsredovisning för Katrineholm Vatten och Avfall 
AB med Sörmland Vatten och Avfall AB 2021 

KS/2022:161, KS/2022:85 

12 Årsredovisning 2021 för Vårdförbundet Sörmland KS/2022:140 

13 Sydarkivera årsredovisning 2021 KS/2022:159 

14 Svar på motion om behov av pendlarparkeringar KS/2021:345 

15 Svar på interpellation om förskolan i Katrineholm KS/2022:165 

16 Interpellation med svar om kompetensfrågor inom 
bildningsförvaltningen 

KS/2022:195 

17 (Ny) Fråga om översyn av hastigheten på 
Kyrkogatan i Valla 

KS/2022:189 

18 (Ny) Fråga om vår demokratiska beslutsprocess KS/2022:210 

19 (Ny) Interpelation om olja i avloppnätet KS/2022:212 

20 (Ny) Interpellation om säker skolväg i Sköldinge KS/2022:211 



 
KALLELSE  

 

Datum  
Kommunledningsförvaltningen 2022-06-10 

 

21 Motion om regnrabatter KS/2022:199 

22 Meddelande  

23 Meddelande - Hållbarhetsrapport 2021 
Katrineholms kommun 

KS/2022:164 

 

Torgerd Jansson (S) 
Ordförande 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-06-01 
Vår beteckning 

KS/2018:415-111 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Per-Ola Franssons (SD) avsägelse från uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning 
avseende ersättare för Sverigedemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Per-Ola Fransson (SD) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
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Datum 

2022-06-02 
Vår beteckning 

KS/2018:415 - 111 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Berit Örtells (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning avseende 
ersättare för Socialdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 
Berit Örtell (S) har inlämnat en avsägelse av sin plats som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
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Datum 

2022-06-02 
Vår beteckning 

KS/2018:497- 111 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Entledigande och val av ledamot i Katrineholms 
Fastighets AB 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Berit Örtell (S) som ledamot i Katrineholms Fastighets 

AB. 
2. Kommunfullmäktige väljer Mariam Yassin Mahi (S) som ny ledamot i Katrineholms 

Fastighets AB till slutet av årsstämma 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Berit Örtell (S) har i skrivelse daterad 1 juni 2022 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i Katrineholms Fastighets AB. Socialdemokraterna nominerar Mariam Yassin 
Mahi (S) som ny ledamot i Katrineholms Fastighets AB. 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Katrineholms Fastighets AB 

Berit Örtell 

Mariam Yassin Mahi  

Troman 

Lex 

Akten 
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Datum 

2022-06-02 
Vår beteckning 

KS/2018:498 - 111 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Entledigande och val av ledamot i Katrineholms 
Industrihus AB 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Berit Örtell (S) som ledamot i Katrineholms Industrihus 

AB. 
2. Kommunfullmäktige väljer Mariam Yassin Mahi (S) som ny ledamot i Katrineholms 

Industrihus AB till slutet av årssstämma 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Berit Örtell (S) har i skrivelse daterad 1 juni 2022 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i Katrineholms Industrihus AB. Socialdemokraterna nominerar Mariam Yassin 
Mahi (S) som ny ledamot i Katrineholms Industrihus AB. 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Katrineholms Fastighets AB 

Berit Örtell 

Mariam Yassin Mahi  

Troman 

Lex 

Akten 
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Datum 

2022-06-02 
Vår beteckning 

KS/2018:490 - 111 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Entledigande och val av ledamot i Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Abdullahi Hassan (S) från uppdraget som ledamot i 

förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst. 
2. Kommunfullmäktige väljer Martina Henke (S) som ledamot i förbundsdirektionen för 

Västra Sörmlands Räddningstjänst för resterande del av mandatperioden 2019-2022. 
3. Johanna Karlsson (S) utses till personlig ersättare för Martina Henke (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdemokraterna har i skrivelse daterad 1 juni 2022 begärt att Abdullahi Hassan (S) ska 
bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands 
Räddningstjänst. Detta mot bakgrund av att Abdullahi Hassan (S), vald till vice ordförande, 
inte fick ansvarsfrihet för 2020 då han inte deltagit i verksamheten. Sedan dess har han inte 
heller deltagit som ledamot och därmed inte fullföljt sitt uppdrag. 

Socialdemokraterna nominerar Martina Henke (S) som ny ledamot i förbundsdirektionen 
för Västra Sörmlands Räddningstjänst. 

Enligt förbundsordningen, 6 § Förbundsdirektionens sammansättning, ska 
förbundsdirektionens ledamöter och ersättare utses bland ledamöter och ersättare i 
respektive kommuns fullmäktige. 

Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande 
och en vice ordförande. Förbundsdirektionen väljer ordföranden och vice ordföranden med 
följande villkor: Ordföranden ska vara en direktionsledamot från Vingåkers kommun. Vice 
ordföranden ska vara en direktionsledamot från Katrineholms kommun. 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Abdullahi Hassan 

Martina Henke 

Johanna Karlsson 

Troman
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Datum 

2022-06-02 
Vår beteckning 

KS/2018:490 - 111 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Entledigande och val av ledamot i Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Berit Örtell (S) från uppdraget som ledamot i 

förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst. 
2. Kommunfullmäktige väljer Börje Söderström (S) som ledamot i förbundsdirektionen för 

Västra Sörmlands Räddningstjänst för resterande del av mandatperioden 2019-2022. 
3. Michael Hagberg (S) utses till personlig ersättare för Börje Söderström (S). 

Sammanfattning av ärendet 
Berit Örtell (S) har i skrivelse daterad 1 juni 2022 begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst. 
Socialdemokraterna nominerar Börje Söderström (S) som ny ledamot i förbundsdirektionen 
för Västra Sörmlands Räddningstjänst. 

Enligt förbundsordningen 6 § Förbundsdirektionens sammansättning ska 
förbundsdirektionens ledamöter och ersättare utses bland ledamöter och ersättare i 
respektive kommuns fullmäktige. 

Förbundsdirektionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande 
och en vice ordförande. Förbundsdirektionen väljer ordföranden och vice ordföranden med 
följande villkor: Ordföranden ska vara en direktionsledamot från Vingåkers kommun. Vice 
ordföranden ska vara en direktionsledamot från Katrineholms kommun. 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Berit Örtell 

Börje Söderström 

Michael Hagberg 

Troman 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-25 1 (1) 

   

 

§ 54    KS/2022:147   

Revidering av avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet KFS 4.13 - hyra 
Strandgården  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att revidera styrdokumentet Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) gällande hyra för Strandgården i enlighet med 
upprättat förslag att gälla från den 1 september 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige beslutade den 22 november 2021, § 165, att revidera avgifterna för måltider, 
matdistribution och hyror för vård- och demensboenden för äldre i enlighet med vård- 
och omsorgsnämndens förslag. De nya avgifterna gäller från den 1 januari 2022. Av 
fullmäktiges beslut framgår att hyran för Strandgården ska justeras när renoveringen är 
färdigställd.  

Vård- och omsorgsnämnden har överlämnat ett förslag till ny hyra för Strandgården i 
enlighet med hyressättningsmodellen där hyran av ett rum med trinett på Strandgården 
föreslås uppgå till 6 708 kronor per månad. 

Förslaget innehåller även några redaktionella ändringar i dokumentet. Till exempel 
föreslås storleken på rummen strykas ur dokumentet. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-05 

 Beslut vård- och omsorgsnämnden, 2022-04-28, § 32 

 Förslag - Revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet (hyra Strandgården) 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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Datum 

2022-05-05 
Vår beteckning 

KS/2022:147 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Revidering av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet (KFS 4.13) - hyra Strandgården 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera styrdokumentet Avgifter inom 
vård- och omsorgsnämndens verksamhet (KFS 4.13) gällande hyra för Strandgården i 
enlighet med upprättat förslag att gälla från den 1 september 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Fullmäktige beslutade den 22 november 2021, § 165, att revidera avgifterna för måltider, 
matdistribution och hyror för vård- och demensboenden för äldre i enlighet med vård- och 
omsorgsnämndens förslag. De nya avgifterna gäller från den 1 januari 2022. Av fullmäktiges 
beslut framgår att hyran för Strandgården ska justeras när renoveringen är färdigställd.  

Vård- och omsorgsnämnden har överlämnat ett förslag till ny hyra för Strandgården i 
enlighet med hyressättningsmodellen där hyran av ett rum med trinett på Strandgården 
föreslås uppgå till 6 708 kronor per månad. 

Förslaget innehåller även några redaktionella ändringar i dokumentet. Till exempel föreslås 
storleken på rummen strykas ur dokumentet. 

Ärendets handlingar 
 Beslut vård- och omsorgsnämnden, 2022-04-28 § 32 

 Förslag - Revidering av KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 
(hyra Strandgården) 

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Akt 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28 1 (1) 

   

 

§ 32    VON/2021:47  042. Hnr 2022:479 

Förslag till revidering av avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet (hyra Strandgården)  

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att revidera 
styrdokumentet KFS 4.13 Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet gällande 
hyra för Strandgården i enlighet med upprättat förslag att gälla från den 1 september 
2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Strandgårdens vård- och demensboende har renoverats och inflyttning ska påbörjas 
under september 2022.  

Fullmäktige beslutade den 22 november 2021, § 165, att revidera avgifterna för måltider, 
matdistribution och hyror för vård- och demensboenden för äldre i enlighet med vård- 
och omsorgsnämndens förslag. De nya avgifterna gäller från den 1 januari 2022. Av 
fullmäktiges beslut framgår att hyran för Strandgården ska justeras när renoveringen är 
färdigställd.  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 24 september 2020, § 58, om ny 
hyressättningsmodell och hyressättning inom vård- och omsorgsförvaltningen från den 
1 januari 2021.  
Vård- och omsorgsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag till ny hyra för 
Strandgården i enlighet med hyressättningsmodellen.  
Förslaget innebär även några redaktionella ändringar i dokumentet. 

Reduktion av hyra 

I samband med beslutet om ny hyressättningsmodell och hyressättning fattades även 
beslut om reduktion av hyra. Om befintlig hyresgäst flyttar permanent till ett nytt 
motsvarande boende, på grund av övergripande renovering eller ombyggnad av 
nuvarande särskilda boende för äldre, ges en tidsbegränsad hyresrabatt. Hyresgästen 
betalar 50 procent av hyresskillnaden mellan det nya och det gamla boendet plus den 
årliga hyresjusteringen för lägenheten under sex (6) månader. Därefter gäller ordinarie 
hyra för hyresgästen.  

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse vård- och omsorgsförvaltningen, 2022-04-19 

 Förslag till revidering av KFS 4.13 (hyra Strandgården) 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten 

Kopia för kännedom: KFAB, avgiftshandläggare



Förslag

Styrdokumentkatrineholm.se

 

Avgifter inom vård- och 
omsorgsnämndens 
verksamhet 

Katrineholms kommuns författningssamling 
(KFS nr 4.13) 
Kommunstyrelsen 2022-05-25, § 54 

  

Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade på följande sätt: 

Text som föreslås tas bort är markerad med rosa överstruken text
Text som föreslås läggas till är markerad med rosa understruken text

Förslaget till ändringar godkända av vård- och omsorgsnämnden 2022-04-28, § 32
Dnr VON/2021:47-042. Hnr 2022:480



 

2 (7)

Dokumentinformation 
Beslutshistorik 

Omtryckt och kompletterad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 119 

Ändrad av kommunfullmäktige: 
2014-11-17, § 16 
2015-11-16, § 241 
2015-12-14, § 261 
2016-11-21, § 170 
2017-01-16, § 2 
2017-11-20, § 189 
2019-11-18, § 170 
2020-11-16, § 118 
2021-11-22, § 165 

Giltighet 
Gäller från och med 2022-01-01 

Kategori 
 Författningssamling 
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Avgifter inom vård och 
omsorgsnämndens 
verksamhet 
Förklaringar 
SoL = Socialtjänstlagen 

LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Måltidsavgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt SoL) 

Restauranger i vårdboenden och servicehus Avgift 
Frukost  30 kronor/dag 

Lunch  68 kronor/dag 

Kvällsmåltid 36 kronor/dag 

Dessert 6 kronor/dag 

Matdistribution  
Lunch utan tillbehör 62 kronor/dag 

Månadsabonnemang lunch utan tillbehör (avser 
betalning för 30 dagar) 

1 860 kronor/månad 

Särskilt boende för äldre och gruppboende SoL  
Måltidsabonnemang, insatsen ”SÄBO1 kost”  3 720 kronor/månad 

Övrigt  
Måltider på korttidsplats äldreomsorgen 124 kronor/dygn 

Måltider vid dagverksamhet inom äldreomsorgen 80 kronor/dag 

 

1 SÄBO=Särskilt boende 
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Måltidsavgifter för personer med funktionsnedsättning 
(verksamhet enligt LSS och SoL) 

 Avgift 

Daglig verksamhet 
Lunch 

 

50 kronor 

Korttidsvistelse 
Frukost eller mellanmål  

Lunch eller kvällsmåltid 

Mellanmål till skola 

 

23 kronor 

33 kronor 

10 kronor 

Korttidstillsyn 
Frukost eller mellanmål  

Lunch 

 

23 kronor 

33 kronor 

Hyror på vård- och demensboende för äldre  
Boende i vård- och demensboende har egna hyreskontrakt. Lägenheterna är på 24 - 50 
kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och cirka 10 - 20 kvadratmeter av 
gemensamhetsytorna. Hyrorna är indelade i olika nivåer efter formen av boende: 

 Hyra 

31-50 kvm Rum med trinett på Furuliden, Yngaregården, 
Norrgläntan, Malmgården, Strandgården, Vallgården, 
Almgården, Lövåsgården och Pantern 

Hyran för Strandgården ska justeras efter genomförd 
renovering, preliminärt hösten 2022.  

5 330 kronor/månad 

Rum med trinett på Strandgården 6 708 kronor/månad 

33 kvm Rum med trinett på Igelkottens vårdboende 4 903 kronor/månad 

24-25 kvm Rum utan trinett på Vallgården och Yngaregården 4 338 kronor/månad 

35 kvm Rum med trinett på Dufvegårdens vårdboende 7 552 kronor/månad 

Dubblett på boende (exklusive Dufvegårdens vårdboende)  6 094 kronor/månad 

Reducering av omvårdnads- eller måltidsavgift vid dubbla 
boenden 

Avgift kan reduceras i upp till 
tre månader. Reduceringen 
sker på omvårdnadsavgiften 
förutsatt att utrymme finns, i 
annat fall på måltidsavgiften  
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Avgifter för barn och ungdomar som behöver bo utanför det egna 
föräldrahemmet (verksamhet enligt LSS) 
Då barn och ungdom upp till 18 år får omvårdnad i annat hem än det egna enligt 20 § LSS, skall 
avgift tas ut enligt reglerna i SoL 8 kap. 1 §. 

 Avgift 

Avgift för barn under 18 år Beräkning av underhållsstöd för 
försörjningsskyldiga 
vårdnadshavare 

Avgift för ungdom över 18 år utan egen inkomst Beräkning av underhållsstöd för 
försörjningsskyldiga föräldrar, 
faktura ställd till ungdom 

Avgift för ungdom över 18 år med egen inkomst 
(aktivitetsersättning) 

Avgift för hyra 0,5539 gånger 
prisbasbeloppet så kallat 
högkostnadsskydd.  

Avgift för mat enligt 
konsumentverkets beräkningar. 

Övriga avgifter 
 

Avgift 
Trygghetslarm i ordinärt boende  275 kronor/månad 

Förlust av larmklocka 750 kronor 

Förlust av hela larmenheten  1 500 kronor 

Hemtjänst i ordinärt boende upp till 6 timmar per månad Enligt maxtaxan (KFS 4.22) dividerat 
med 6 timmar 

Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 

Aktivitet Avgift 
Enstaka hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 
fysioterapeut hos patienter ej inskrivna i hemsjukvården 

Avgiften ska motsvara Region 
Sörmlands patientavgifter inom 
primärvården - Besök på 
vårdcentral. 

Höftskyddsbyxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i 
särskilt boende 

Avgiften ska motsvara Region 
Sörmlands Regelverk - Avgifter och 
priser 

Upplysning: Uppsökande hembesök till 80-åringar samt hembesök av sjuksköterska, arbetsterapeut 
och sjukgymnast hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården, liksom i särskilt boende, är 
avgiftsfria. 
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Resor 
Till och från daglig verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning enligt LSS/SoL samt till äldreomsorgens 
dagverksamhet/dagrehabilitering för personer inom ordinärt 
boende med funktionsnedsättning eller tillfälligt behov av 
träning. 

Avgiften följer KFS 4.14 
Färdtjänsttaxa. Månadskort för 
personer med beslut om daglig 
verksamhet 

Avgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel 
Patientavgift inkontinenshjälpmedel 100 kronor/förskrivning 

Patientavgiften gäller för brukare i ordinärt boende i hemsjukvården. Patientavgiften gäller inte 
boenden på särskilda boenden och LSS-boende.



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-25 1 (1) 

   

 

§ 55    KS/2022:142   

Årsredovisning 2021 för Katrineholms Fastighets AB 
(KFAB) med Katrineholms Industrihus AB (KIAB)  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) 
med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna och därmed 
anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2021. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen. 
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2021 på 34 880 tkr för KFAB och 7 577 tkr för 
KIAB. Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella 
ställning per den 31 december 2021 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med 
årsredovisningarnas övriga delar. 

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFABs årsredovisning med 
KIABs redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot och bedömer att 
KFAB och KIAB uppfyller det kommunala ändamålet med verksamheten där det ingår att 
främja bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla lokaler för kommunal 
verksamhet samt tillhanda lokaler för privat närings- och föreningsverksamhet. Två 
ägarsamråd har även ägt rum under 2021. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-03 

 Sammanträdesprotokoll KFAB, 2022-03-14 

 Årsredovisning 2021 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & 
Young 

 Katrineholms Fastighets AB hållbarhetsrapport 2021 

 Sammanträdesprotokoll KIAB, 2022-03-14 

 Årsredovisning 2021 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & 
Young, samt lekmannarevisorns granskningsrapport 

Beslutet skickas till:  

Akten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-05-03 
Vår beteckning 

KS/2022:142 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Årsredovisning 2021 för Katrineholms Fastighets AB 
(KFAB) med Katrineholms Industrihus AB (KIAB) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2021 för 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) 
till handlingarna och därmed anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 
KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2021. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat de 
båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen. 
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2021 på 34 880 tkr för KFAB och 7 577 tkr för 
KIAB. Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella 
ställning per den 31 december 2021 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med 
årsredovisningarnas övriga delar. 

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFABs årsredovisning med KIABs 
redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot och bedömer att KFAB och 
KIAB uppfyller det kommunala ändamålet med verksamheten där det ingår att främja 
bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet samt 
tillhanda lokaler för privat närings- och föreningsverksamhet. Två ägarsamråd har även ägt 
rum under 2021. 

Ärendets handlingar 
 Sammanträdesprotokoll KFAB, 2022-03-14 
 Årsredovisning 2021 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young 
 Katrineholms Fastighets AB hållbarhetsrapport 2021 
 Sammanträdesprotokoll KIAB, 2022-03-14 
 Årsredovisning 2021 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt 

lekmannarevisorns granskningsrapport 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: KFAB, KIAB, akt



 
PROTOKOLLSUTDRAG 

 Sammanträdesdatum Sida 

KFAB Styrelse 2022-03-14 1 (1) 

   

 

§ 3    KFAB/2022:12   

 

Årsredovisning KFAB för verksamhetsåret 2021  

Beslut 

Styrelsen beslutar att: 

- godkänna den kompletterade årsredovisningen för 2021  

- föreslå årsstämman fastställa resultaträkning och balansräkning för 
bolaget samt resultat- och balansräkning för koncernen 2021 

- föreslå årsstämman besluta att ingen utdelning till bolagets aktieägare ska 
ske för verksamhetsåret 2021 samt 

- föreslå årsstämman fastställa att årets resultat om 34 880 tkr och från 
föregående års balanserade vinst, tillhopa 175 227 tkr, balanseras i ny 
räkning 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen har att besluta om årsredovisningen 2021 inför årsstämman. Tyvärr har inte 
årsredovisningen för KFAB helt hunnit färdigställas inför utskicket, ekonomichefen anger att 
han ännu inte fått tillbaka revisorernas kontrollräkning eller kassaflödesanalys. Handlingen 
kommer därför att kompletteras inför mötet, och handlingen som skickas ut saknar därför det 
angivna. 

Ärendets handlingar 

KFAB Årsredovisning 2021 

/TextBeslut2/ 

























































 

PROTOKOLLSUTDRAG 

 Sammanträdesdatum Sida 

KIAB styrelse 2022-03-14 1 (1) 

   

 

§ 3    KIAB/2022:9   

 

Årsredovisning för verksamhetsåret 2021 KIAB  

Beslut 

Styrelsen beslutar att:  

- godkänna årsredovisningen för 2021, 

- föreslå årsstämman fastställa resultaträkning och balansräkning för 2021, 

- föreslå årsstämman besluta att ingen utdelning till  bolagets 
aktieägare ska ske för verksamhetsåret 2021, 

- föreslå årsstämman fastställa att årets resultat om 7 577 tkr och 
föregående års balanserade vinst, tillhopa 61 216 tkr, balanseras i ny 
räkning. 

Ärendebeskrivning 

Inför årsstämman ska styrelsen fatta beslut om årsredovisningen för KIAB. 

Ärendets handlingar 

KIAB Årsredovisning 2021 
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Hållbarhetsrapport 
verksamhetsåret 2021 

 
 
 



 

Inledning 
 
Om hållbarhetsrapporten 
 
Hållbarhetsrapporten beskriver utveckling, resultat och konsekvenser av 
Katrineholms Fastighets AB:s verksamhet i ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten 
omfattar ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter för 
verksamhetsåret 2021. Rapporten kan laddas ner som pdf på kfab.se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Företagsstyrning  
 
Om KFAB 
 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är Katrineholms största och ledande 
fastighetsbolag inom bostäder, men vårt största bestånd består av 
kommunfastigheter som vi äger, utvecklar och anpassar till våra hyresgäster. Vi äger 
och utvecklar 71 fastigheter med en total yta om cirka 807 000 kvm. KFAB äger 
även Katrineholms Industrihus AB som består av ca 110 000 kvm 
kontor/industrilokaler. 

Uppdrag 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att självt eller genom dotterbolag utifrån 
affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i kommunen, tillhandahålla 
lokaler för kommunal verksamhet samt tillhanda lokaler för privat närings- och 
föreningsverksamhet. 
  
Bolagets verksamhet skall vila på affärsmässig grund i enlighet med reglerna i lag om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget får inte bedriva spekulativ 
verksamhet för den del av verksamheten som avser de fastigheter som tillhandahålls 
för kommunala verksamheter och ska i övrigt följa kommunallagens 
lokaliseringsprincip. 
  
Bolaget ska inom lagstiftningens gränser även främja näringslivsutvecklingen i 
kommunen. 
 

Affärsidé 
KFAB erbjuder attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm. 

Vision 
KFAB är en del av Katrineholms kommun med visionen ”Läge för liv och lust”. 

 
 



 

Intressenter 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) viktigaste intressenter är hyresgäster, 
medarbetare, bostads- och lokalsökande, bolagets ägare samt kommunen i 
övrigt. Leverantörer och entreprenörer är också mycket viktiga intressenter för 
kvalitets- och hållbarhetsarbetet. KFAB samverkar med sina intressenter på olika 
sätt. Genom en kontinuerlig kundundersökning, daglig kundkontakt, möten med 
kunder tillsammans med hyresgästföreningen och närvaro i sociala medier tar 
KFAB in hyresgästers tankar och åsikter. Inför nyproduktion har KFAB gjort 
marknadsundersökningar vid speciella tillfällen som legat till grund för vad som 
ska byggas.  
 
Genom medarbetarenkät, medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar fångar KFAB 
in synpunkter från sina medarbetare. Med ägaren finns en ständig dialog genom 
ägarmöten samt löpande med kommunledningen. Dagligen sker samarbeten med 
flera kommunala förvaltningar. KFAB:s leverantörer består till största delen av 
bygg- eller serviceföretag. Dialog sker löpande inför upphandlingar samt vid 
entreprenörsmöten. 
 
Hållbarhet 
 
Hållbarhet för KFAB är att vara en ansvarsfull arbetsgivare, fastighetsägare, 
byggherre och samhällsaktör. Som ett kommunägt bolag ska vi agera föredömligt 
och arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling för att skapa ett värde för 
Katrineholm och dess invånare.  
 
Miljöpolicyn definierar våra ställningstagande och värderingar inom det vida 
begreppet hållbarhet. 
 
Katrineholms Fastighets AB ska ta ansvar för det miljömässiga, ekonomiska och 
sociala resultatet av hur vi omsätter vår affärsidé och våra värderingar. 
 
Detta innebär bland annat: 

o Att uppfylla eller överträffa lagstiftning och myndighetskrav inom miljö och 
arbetsmiljö 

o Ansvar för att skapa fysiska miljöer som främjar tillväxt och därmed välstånd 
i ett hållbart samhälle 

o Kontinuerlig dialog med intressenter 
o Att hållbar utveckling ska genomsyra allt arbete inom bolaget. 

 



 

Ekologisk hållbar utveckling  
Ekologisk hållbarhet 
KFAB ska erbjuda miljöanpassade lokaler och i framtiden även tjänster, vilka 
förvaltas och utvecklas med minsta möjliga resursåtgång och minska möjliga 
miljöpåverkan från hela verksamheten med fokus på energi, avfall, resor och 
transporter, utifrån rimliga insatser. KFAB ska arbeta systematiskt och förebygga 
föroreningar genom att bedriva ett kontinuerligt, målinriktat miljöarbete integrerat i 
hela verksamheter för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. 

Miljö- och klimatpåverkan 
Det är stora globala utmaningar i att bekämpa klimatförändringar och bevara 
vattnets, jordens och ekosystemets produktionsförmåga. KFAB vill därför arbeta 
aktivt med att minska sin negativa miljöpåverkan. 
 
Man vet att nybyggnation genererar klimatpåverkande utsläpp men denna 
mätprocess är komplex och än så länge finns ingen färdig standard i Sverige för 
beräkningar. Boverket har nytt lagkrav som gäller från 1 januari 2022 där Sverige blir 
ett av de första länderna i världen att ha en lag om klimatdeklaration för att styra 
mot minskad klimatpåverkan under byggskedet. I korthet innebär det att byggherren 
måste lämna in en klimatdeklaration med uppgifter om den nya byggnadens 
klimatpåverkan till Boverket innan bygganden får tas i bruk. 
 
KFAB möter dessa utmaningar genom att använda förnybar energi, planera 
nybyggnation mer hållbart och använder oss av Miljöbyggnad som är ett svenskt 
system som ställer miljökrav på energi, inneklimat och material. Vidare arbetar 
bolaget för sänkt energi- och vattenförbrukning samt ökad återvinning av 
hushållsavfall. KFAB verkar för att minimera miljöbelastningen av byggande och 
boende.  

Mål 

Att 2030 vara 100 procent fossilfria och att ha minskat energianvändningen med 30 
procent med basår 2007.    
 
 
 



 

Energiförbrukning 2021 
                                   

 Genomsnittlig förbrukning Minskning per m2 sedan 2007 

Värmeförbrukning bostäder 102,8 kwh/m2 (102,3) 22,1% (22,2) 

Värmeförbrukning 
Verksamhetslokaler 114,7 kwh/m2 (108,6) 20,8% (18,8) 

Siffror inom parentes avser 2020. 
 
Förnyelsebar energi 
All el som används i KFAB:s fastigheter är 100 procent förnyelsebar, det är ett krav 
som bolaget ställer i sin elleveransupphandling. 
 
Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ  
KFAB är en del av Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ. Målet är att vara fossilfria 
senast 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent med basår 
2007. 
 
Energisatsningar och vattenbesparingar 
Under året har det bland annat gjorts en energisatsning på installering av individuell 
mätning och debitering (IMD) av varmvatten och vattenbesparande duschslang med 
munstycke och munstycke till kranar.   
 
Temperaturmätare 
Som en del av energiarbetet sätts temperaturgivare in i lägenheterna. Mätaren 
innebär att rätt inomhustemperatur och en god komfort kan säkerställas. Idag har 
över 50 procent av våra bostäder en temperaturmätare. 
 
Fjärrvärme 
Över 97 procent av våra fastigheter värms upp av fjärrvärme.  
 
Belysning 
Under året har belysning bytts ut till LED-lampor vilket för övrigt görs kontinuerligt 
i vårt bestånd. 

Miljö 
Solenergi 
Vid underhåll av tak samt nybyggnation anlägger KFAB solceller. Bolaget har idag sju 
anläggningar. Solceller installerades 2021 på Duveholmshallen och nya kvarteret 
Pantern.  
 



 

Fossila fordon  
Sedan december 2020 är KFAB:s fordon fossilfria. Nu körs våra bilar enbart på el 
eller HVO-bränsle och fyra cyklar, varav två är el-cyklar, ingår också i 
fordonsparken. 
 
Krav på våra entreprenörer 
Stor del av bolagets underhåll och skötsel sköts av upphandlade entreprenörer. 
Entreprenörerna ska ha ett certifierat miljöledningssystem  
 
Miljöbod 
KFAB har idag 39 miljöbodar i våra bostadsområden där våra hyresgäster kan 
sortera sitt avfall. Ytterligare två nya miljöbodar kommer färdigställas 2022. I våra 
verksamhetsområden har KFAB idag trettiotvå miljöbodar där verksamheterna 
sorterar sitt avfall.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Ekonomisk hållbar utveckling 
Ekonomisk hållbarhet 
KFAB:s övergripande ekonomiska mål är att generera bra årliga resultat och en 
långsiktigt ökande soliditet för att vara ett stabilt företag med god ekonomi och 
hållbara fastigheter. En god och stabil ekonomi ska ge nöjda medarbetare och 
hyresgäster till våra bostäder och lokaler. Ett bra och hållbart underhåll av våra 
fastigheter. 

Nyckeltal 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 397 901 343 489 307 645 296 158 284 420 

Resultat efter finansiella poster 43 432 23 367 30 488 12 157 10 779 

Soliditet 9,6 9,2 9,7 9,7 10,1 

Balansomslutning 2 404 291 2 116 342 1 856 720 1 630 037 1 485 047 
Investeringar och planerat underhåll, 
tkr 249 533 364 874 141 635 243 149 266 924 

Investeringar och underhåll per kvm 687 991 402 705 777 

Byggnader, bokfört värde, tkr 1 926 202 1 810 202 1 554 032 1 357 037 1 192 155 

Byggnader, marknadsvärde, tkr 3 623 200 3 144 600 2 807 900 2 483 300 2 104 269 

Belåningsgrad 88 88 96 94 84,5 

 
För att utföra fastighetsförvaltning på bästa sätt måste investeringar och planerat 
underhåll ske på det mest optimala sättet för att se till att de fastigheter vi äger 
behåller sitt värde över tid. Uppföljning av respektive fastighets driftskostnader sker 
fortlöpande med en fördjupad analys årsvis. 
 
För att långsiktigt klara att på bästa sätt förvalta byggnaderna behöver KFAB en 
långsiktig lönsamhet med bibehållen eller ökad soliditet för att möjliggöra framtida 
investeringar.   

 
 
 
 
 



 

Mål inom affärsområde Bostäder  
 
 Mål 2021 Resultat 

2021 
Mål 
2020 

Resultat 
2020 
 

Resultat 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat efter skatt (som  
procent av nettoomsättningen) 10 10,5 10 10,0 10,6 6,8 
Soliditet 
 20 19,2 20 17,0 16 14,7 
Direktavkastning (bokfört  
värde) 
 

6,5 8,7 6,5 8,7 8,4 7,1 

 
Ägarens ekonomiska krav är att bolaget inom Affärsområde Bostäder ska uppnå en 
soliditet om 20 procent. Under de senaste fem åren har både resultatnivåerna och 
soliditeten stärkts. Samtidigt har bolaget nyproducerat 136 lägenheter och 271 
lägenheter inom det så kallade miljonprogrammen har rotrenoverats. Fram till 2021 
har 67 procent av miljonprogrammets lägenheter renoverats sedan 2011. De 
senaste årens omfattande nybyggnationen och rotrenoveringarna är för bolaget den 
främsta orsaken varför soliditeten fram till 2021 inte nått målnivån.  
 
År 2021 uppgår årets resultat före bokslutsdispositioner för den totala 
verksamheten till 43 432 tkr och soliditeten till 9,6 procent. För ytterligare 
information, se bolaget årsredovisning. 

Hantering av risker 
De finansiella riskerna hanteras i enlighet med bolagets finanspolicy. Policyn 
beskriver riktlinjer och ramar för det löpande arbetet med hanteringar av upplåning, 
skuldförvaltning och likviditetshantering. Policyn anger riktlinjer för den finansiella 
riskhanteringen. 
 
KFAB:s upphandlings- och inköpspolicy reglerar bolagets hantering av när och hur 
upphandling ska ske, vilka sociala och etiska krav som ska ställas samt hur själva 
inköpsprocessen ska hanteras på medarbetarnivå. Policyn lyfter delvis även frågan 
om mutor.  
 
I samband med enskilda upphandlingar kodifieras risker i förhållande till 
avtalsleverantörer, t ex hävning, försäkringar och viten i de administrativa 
föreskrifterna i upphandlingsunderlaget. 



 

 

Antikorruption 
KFAB har en antagen policy avseende mutor och bestickning som antogs 2004. 
Sedan dess har begreppet bestickning tagits bort ur lagstiftningen, men någon större 
skillnad i innehållet har inte skett. Policyn kan, med anledning av dess ålder, med 
fördel lyftas till styrelsen kommande år för diskussion. 
 
Bolaget har informerat och haft grupparbeten om mutor på en bolagsgemensam 
arbetsplatsträff för drygt två år sedan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Social hållbar utveckling 
 
Alla människor behöver en plats att kalla sitt hem. Våra lägenheter är människors 
hem och det ser vi som en grundläggande förutsättning för att skapa en trygg och 
trivsam tillvaro. Allt arbete som motverkar socialt utanförskap och åtskillnad vill vi 
aktivt stödja och delta i. 
 

Kundundersökningar 
Med tre års mellanrum genomför KFAB en undersökning bland sina hyresgäster för 
att bland annat mäta nöjd-kund-index (NKI). Undersökningen har genomförts under 
hösten 2021 och betyget är fortsatt bra på gränsen till starkt även om faktorn för 
NKI minskat något jämfört med 2018 från 75 till 71. KFAB:s målsättning för 
innevarande år är faktorn 74 för NKI. 

Mätningar sker också inom olika fokusområden där bland annat trygghet och 
säkerhet finns med. Även här är svarsfaktorn 72 bra och på gränsen till stark. Något 
lägre dock jämfört med senaste mätningen för tre år sedan då faktorn var 75. Här 
kan konstateras att vissa områden som Nävertorp, Norr och Valla ger lägre betyg 
än övriga vilket tyder på dessa områden upplevs som mer otrygga. Digitaliseringen 
som beskrivs längre ner i texten är en av metoderna som tillämpas för att öka 
upplevelsen av trygghet och säkerhet. 
 
Nyproduktion 
Under 2021 har 32 nya bostäder tillförts bostadsbeståndet i kommunen genom 
nyproduktion och genom ombyggnad av en lokal. Vid uthyrningen av de 
nyproducerade bostäderna gavs förtur till ungdomar som tilldelades 3 bostäder. 

Granntrygghet 
Med projektet Granntrygghet vill vi göra skillnad för utsatta, vi kan hjälpa framför 
allt kvinnor och barn till ett bättre liv och vi vill bidra till att stoppa våldet som pågår 
mitt bland oss. Med Granntrygghet vill vi agera för ett tryggare samhälle för alla. 
 
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) eftersträvar en kultur som präglas av att vi alla 
kan och vill göra något vid oro eller misstanke om våld. Vi vill genom Granntrygghet 
ge grannar verktyg för att kunna ta ett större ansvar mot det våld som kan finnas 
bland oss.  
 
Genom att närma oss varandra kan vi skapa avstånd till våld. Alla människor har rätt 
att leva utan oro och rädsla för våld. I våra hus ska vi också kunna förvänta oss att 
våra grannar agerar och visar civilkurage vid oro för pågående våld.  



 

Med Granntrygghet, vill vi bidra till en ökad trygghet.  
 
Anslag med kontaktuppgifter och råd att följa om man känner oro för sin granne 
finns anslaget i alla trapphus. Även en folder har tagits fram för distribution till 
hyresgästerna. 

Trygghetsvandringar 
Trygghetsvandringar sker rutinmässigt i samarbete med kommunen, polis med flera i 
syfte att identifiera platser och områden som kan upplevas otrygga. Inte minst under 
den mörka delen av året blir dessa vandringar betydelsefulla i syfte att identifiera 
platser som behöver åtgärdas. Åtgärder vidtas som exempelvis kompletterad, 
förbättrad eller mer effektiv belysning. Annat kan vara att se över vegetationen i 
området så att synligheten förbättras. 

Hembesök 
Genom hembesök hos våra hyresgäster en kort tid efter inflyttning vill vi att våra 
hyresgäster ska känna sig välkomna. Ett annat viktigt syfte med hembesöken är att 
hyresgästerna ska få en möjlighet att delge oss synpunkter på våra rutiner och hur 
de upplevt KFAB under uthyrningsprocessen. Hembesök sker strukturerat utifrån 
en checklista med olika kontrollpunkter som tagits fram för ändamålet. Listan 
utvärderas och kompletteras hela tiden för att bli så komplett som möjligt.  
Vid hembesöket ges i övrigt möjlighet att presentera oss, tala om vilka rättigheter 
och skyldigheter man har som hyresgäst. Vidare ges möjlighet att informera om 
bostadsområdet, samhällsservice med mera.  

Boendesociala frågor 
KFAB samarbetar med kommunens boendeenhet för att kunna erbjuda utsatta 
grupper boende. Upplåtelsen sker i olika former alltifrån institutionellt boende, 
provkontrakt eller egna kontrakt med påkopplad borgen eller tillsyn. En gemensam 
strävan och målsättning för alla inblandade är att samarbetet skall leda fram till eget 
boende. Antalet sociala kontrakt skall inte öka utan målsättningen är att antalet 
genom olika åtgärder ska minska. Till grund för samarbete och riktlinjer vad gäller 
kommunal borgen finns ett samverkansavtal mellan kommunen och KFAB. 
I samverkan med olika myndigheter och inkassoföretag arbetar KFAB systematiskt 
och förebyggande med hushåll som har betalningssvårigheter. Stor vikt läggs vid att 
kontakta hushåll med betalningssvårigheter i ett tidigt skede. Detta för att förhindra 
att stora skulder uppkommer som blir mer svåra att hantera. Målsättningen är också 
att minimera antalet vräkningar. Särskild prioritet ges i detta arbete till barnfamiljer. 
 
Boinflytande bland våra hyresgäster stimuleras bland annat genom KFAB:s 
medverkan i en utvecklingsgrupp tillsammans med Hyresgästföreningen. En 
verksamhetsplan arbetas fram av gruppen med aktiviteter ute i våra 



 

bostadsområden. KFAB upplåter i vissa områden kvarterslokaler som används till 
bostadsmöten och föreningsträffar. 

Sponsring 
Sponsring och samarbete med föreningslivet i kommunen finns med som en lång 
tradition hos KFAB. Vår syn på sponsring är att den ska vara affärsmässig och till 
nytta för bägge parter. Vi vill erhålla maximal exponering av vårt varumärke och 
företagsnamn samtidigt som vi vill att många människor ska uppfatta och uppskatta 
vår medverkan. 
 
KFAB är också noga med att uttrycka att man vill göra skillnad med sin sponsring. 
Sponsringen får inte vara kravlös. Borta är de tider då en skylt på en idrottsarena 
kunde räcka. Nu ställs krav på att sponsringen inte bara ska främja barn- och 
ungdomsverksamhet utan även bidra till en ökad jämställdhet och integration. 
Sponsringen ska vara bred där vi når många människor inom områdena sport, kultur 
och miljö. Detta uppnås genom att sponsra de delar av förenings- och kulturlivet 
som sysslar med barn- och ungdomsverksamhet eller särskilda projekt som har en 
inriktning i överensstämmelse med policyn. Avtal tecknas med den sponsrade 
parten för att säkerställa att medlen riktas mot avsedd målgrupp. 
 
Digitalisering 
Digitaliseringen ökar i samhället och då även i vår bransch inom fastighets- och 
bostadssektorn. Ökade krav ställs på en mer datadriven verksamhet och att kunna 
erbjuda olika digitala tjänster. 
 
För KFAB handlar det om att genom olika lösningar optimera och effektivisera 
fastighetsdrift och skötsel. Digitala system för mätning av förbrukningar medför inte 
bara lägre förbrukningar rent generellt utan även en rättvisare fördelning av 
förbrukningsavgifterna genom att var och en får stå för sina kostnader. Systemet 
byggs successivt ut i KFABs fastighetsbestånd.  
 
Olika digitala passersystem bidrar till ett mer flexibelt och överblickbart system för 
nyttjande av tjänster och resurser. Genom smart nyttjande av passersystem kan 
också tryggheten öka i våra fastigheter exempelvis genom att begränsa passeringar i 
vissa delar. 
 
Kommunikationen med hyresgästerna är viktig. KFAB arbetar genom olika kanaler 
för bidra till en bättre och ökad dialog med hyresgästerna. Här är inte minst de 
digitala kanalerna viktiga redskap. Genom sociala medier, mina sidor, SMS, mejl med 
flera förbättrar vi successivt vår kundkommunikation och kan delge information 
både effektivt och enkelt. 
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§ 56    KS/2022:161, KS/2022:85  ,  

Årsredovisning för Katrineholm Vatten och Avfall AB 
med Sörmland Vatten och Avfall AB 2021  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 för Katrineholm Vatten och Avfall AB 
(KVAAB) med det delägda Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) till handlingarna och 
därmed anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 

KVAAB med det delägda bolaget SVAAB har överlämnat årsredovisning för år 2021. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat 
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen. 

Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2021 på -353 000 kronor för KVAAB och 
+213 000 kronor för SVAAB. 

De auktoriserade revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och att den ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 samt att förvaltningsberättelserna är 
förenliga med årsredovisningarnas övriga delar. Lekmannarevisorerna bedömer att 
bolagens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av årsredovisningarna inte funnit 
något att anmärka på eller invända mot och bedömer att KVAAB och SVAAB uppfyller det 
kommunala ändamålet med verksamheten. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-12 

 Protokoll årsstämma KVAAB, 2022-03-31 

 Årsredovisning KVAAB 2021, inklusive revisionsberättelse från Ernst & 
Young samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 

 Protokoll årsstämma SVAAB, 2022-03-31 

 Årsredovisning SVAAB 2021, inklusive revisionsberättelse från Ernst & 
Young samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 
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Datum 

2022-05-12 
Vår beteckning 

KS/2022:161 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Årsredovisning för Katrineholm Vatten och Avfall AB med 
Sörmland Vatten och Avfall AB 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2021 för 
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) med det delägda Sörmland Vatten och Avfall AB 
(SVAAB) till handlingarna och därmed anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Sammanfattning av ärendet 
KVAAB med det delägda bolaget SVAAB har överlämnat årsredovisning för år 2021. Till 
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat de 
båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen. 

Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2021 på -353 000 kronor för KVAAB och 
+213 000 kronor för SVAAB. 

De auktoriserade revisorerna bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och att den ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 samt att förvaltningsberättelserna är 
förenliga med årsredovisningarnas övriga delar. Lekmannarevisorerna bedömer att 
bolagens verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av årsredovisningarna inte funnit 
något att anmärka på eller invända mot och bedömer att KVAAB och SVAAB uppfyller det 
kommunala ändamålet med verksamheten. 

Ärendets handlingar 
 Protokoll årsstämma KVAAB, 2022-03-31 

 Årsredovisning KVAAB 2021, inklusive revisionsberättelse från Ernst & Young samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport 

 Protokoll årsstämma SVAAB, 2022-03-31 

 Årsredovisning SVAAB 2021, inklusive revisionsberättelse från Ernst & Young samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport 

 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-05-12 

Vår beteckning 

KS/2022:161 - 1.4.1 - 
Mål- och 
ekonomistyrning 

 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

KVAAB 

SVAAB 

Akten 

































































  

 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap  

13§ aktiebolagslagen 

 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i 

Katrineholms Vatten och Avfall AB 

Org nr 556763-9876 

 

Jag har granskat Katrineholms Vatten och Avfall AB:s verksamhet för år 2021.  

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och 

pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild 

granskningsredogörelse har upprättats.  

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 

grund för mina uttalanden nedan. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna 

kontroll har varit tillräcklig. 

 

Katrineholm den dag som framgår av min elektroniska signatur 

 

 

Lars Fredrik Eriksson      
Lekmannarevisor    
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Deltagare

 LARS FREDRIK ERIKSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS FREDRIK ERIKSSON

Lars Fredrik Eriksson

2022-03-16 15:41:28 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap  

13§ aktiebolagslagen 

 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i 

Sörmland Vatten och Avfall AB 

Org nr 556742-9302 

 

Vi har granskat Sörmland Vatten och Avfall AB:s verksamhet för år 2021.  

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och 

pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild 

granskningsredogörelse har upprättats.  

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 

för våra uttalanden nedan. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna 

kontroll har varit tillräcklig. 

 

Katrineholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur 

 

 

 

Lars Fredrik Eriksson                      Sören Eriksson   Marina Östmark 
Lekmannarevisor                                        Lekmannarevisor    Lekmannarevisor  
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Deltagare

 LARS FREDRIK ERIKSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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 SÖREN ERIKSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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 MARINA ÖSTMARK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARINA ÖSTMARK

Marina Östmark
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Datum

Leveranskanal: E-post
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§ 57    KS/2022:140   

Årsredovisning 2021 för Vårdförbundet Sörmland  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet Sörmland 
och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen för 2021 till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 25 mars 2022, § 13, att godkänna 
årsredovisningen för 2021 och överlämna den till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna. 

Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2021 efter 
balanskravsjusteringar på sammanlagt 1 821 tkr. 

Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommunerna och regionen har minskat 
med 4 559 tkr jämfört med föregående år efter att verksamheten vid Gläntan har 
avslutats. För Katrineholms del uppgick anslaget till 3 566 tkr (jämfört med 3 462 tkr 
2020). 

Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen framkommer bland annat att 
förbundets revisorer gjort bedömningen att direktionen bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och de instämmer i 
förbundets bedömning att balanskravet för 2021 är uppfyllt. 

Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, 
inriktningsmål, miljömål, kvalitets- och servicemått samt övriga uppdrag utbildning. 
Sammanlagt bedöms 14 mål/mått uppfyllda, 11 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllda.  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de 
enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-10 

 Missiv till årsredovisning och bokslut för 2021 – Vårdförbundet 
Sörmland 

 Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2022-
03-25 

 Årsredovisning 2021 – Vårdförbundet Sörmland 

  



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-25 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

 Revisionsberättelse 2021 – Vårdförbundet Sörmland 

 Granskning av årsredovisning för år 2021 Vårdförbundet Sörmland 
inklusive bilagor 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 
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Datum 

2022-05-10 
Vår beteckning 

KS/2022:140 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Årsredovisning 2021 för Vårdförbundet Sörmland 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen för 
Vårdförbundet Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga 
årsredovisningen för 2021 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 25 mars 2022, § 13, att godkänna 
årsredovisningen för 2021 och överlämna den till respektive fullmäktige i 
medlemskommunerna. 

Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2021 efter 
balanskravsjusteringar på sammanlagt 1 821 tkr. 

Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommunerna och regionen har minskat med 
4 559 tkr jämfört med föregående år efter att verksamheten vid Gläntan har avslutats. För 
Katrineholms del uppgick anslaget till 3 566 tkr (jämfört med 3 462 tkr 2020). 

Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen framkommer bland annat att 
förbundets revisorer gjort bedömningen att direktionen bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och de instämmer i 
förbundets bedömning att balanskravet för 2021 är uppfyllt. 

Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, inriktningsmål, 
miljömål, kvalitets- och servicemått samt övriga uppdrag utbildning. Sammanlagt bedöms 
14 mål/mått uppfyllda, 11 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllda.  

Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de 
enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet. 

Ärendets handlingar 
 Missiv till årsredovisning och bokslut för 2021 – Vårdförbundet Sörmland 

 Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2022-03-25 

 Årsredovisning 2021 – Vårdförbundet Sörmland 

 Revisionsberättelse 2021 – Vårdförbundet Sörmland 

 Granskning av årsredovisning för år 2021 Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor 
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ORDFÖRANDES KOMMENTARER  

Året 2021 prövade oss på nytt, vi kom inte undan Coronans framfart det här året heller. Trots 
det har verksamheten om än tidvis begränsad hållit öppet och behandlingen pågått.  

Det har funnits en utbredd oro över hur alkoholkonsumtionen skulle påverkas under de 
månader då stora delar av befolkningen hållit sig i olika grader av karantän – och varken behövt 
ta bilen, träffa arbetskamrater eller haft några andra naturliga hinder för ett ökat drickande. 
 
Nu visar preliminära resultat från de rikstäckande Monitormätningarna att den totala 
anskaffningen av alkohol tvärtom sjönk med sju procent jämfört med motsvarande period förra 
året. Systembolagets försäljning ökade visserligen, men både resandeinförsel och försäljning på 
restauranger har minskat. Samtidigt som försäljningen minskat framgår det av de genomförda 
intervjuerna att alkoholkonsumtionen ligger kvar på samma nivå som under samma månader 
år 2019.  
 
Detta kan förklaras av att man i större utsträckning konsumerar drycker som har sparats från 
tidigare genomförda köp eller från införsel vid tidigare resor. (Källa Systembolaget) 
 
Patienter som kommer till Vårnäs för behandling är många gånger i ett sämre skick än tidigare 
år. Det är en varningsklocka, det kan finnas ett uppdämt behov i våra kommuner på grund av 
pandemin. Beroendesjukdomen tar inte semester på grund av pandemi eller inte.  
 
Patienter har under andra halvåret 2021 fått erbjudan att vaccinera sig mot Covid-19, vilket 
mottagets positivt. Ett av många bra initiativ från vår personal för kampen mot pandemin. 

För Familjerådgivningens verksamhet, har Vårdförbundet tillämpat avgiftsfrihet för första 
besöket även under 2021. Med ofta påtvingat hemmajobb i samhället på grund av pandemin 
blir det större chans till konflikter i hemmet, då ska det vara lätt att söka hjälp och vägledning 
genom familjerådgivningen. Dock har inte besöken ökat under året utan ligger som tidigare år. 

Även 12 stegs behandlingen har fortsatt anpassas med mindre stegsgrupper i pandemins 
fotspår. 

Anhörigbehandlingens verksamhet har under året varit något begränsad, färre utbildningar har 
genomförts än normalt.  

Vårdförbundets utbildning ”12 stegets lärprocesser” har genomförds vid ett tillfälle, då med 
deltagare från bl. a socialtjänsten från Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs och externt.  

Direktionen vill speciellt tacka samtlig personal i förbundet som ställt om verksamheterna 
säkert och tryggt. Detta gäller även Region Sörmlands smittskydd för de kontakter, goda råd 
och anvisningar samt samarbete som präglat året.  

Roger Ljunggren                                                                                                                                   
Ordförande 
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Inledning 

Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för 

utvecklingen av Vårdförbundet Sörmlands verksamheter och resultat under året 2021. 

Uppföljningen i årsredovisningen utgår från vad som beslutats i Vårdförbundet Sörmlands 

verksamhetsplan med budget 2021 - 2023 och som årsredovisningen svarar upp gentemot. 

Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning fastställs av direktionen i mars.  

Inför arbetet med årsredovisningen 2021 har strukturen setts över utifrån aktuella 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en hel del 

förändringar när det gäller rubriker och innehåll jämfört med 2020.  

I årsredovisningen redovisas och analyseras utfall gällande både ekonomi och verksamhet. 

Syftet är att ge en bred bild av verksamheten med utgångspunkt från målen för god 

ekonomisk hushållning.   

 

 Verksamhetens utveckling under perioden 

         Fem år i sammandrag 2021 2020 2019 2018 2017 

Intäkter 
Kostnader 

Tillgångar 31/12 
Finansnetto 

Avskrivningar 
Årets resultat 
Nettoinvesteringar 
Pensionsskuld 
(inklusive löneskatt) 
Eget kapital 
Soliditet 

27 632 
25 495 

32 638 
 1 131 

    666 
 2 602 
      34 
    703 
 
24 655 
    76% 

33 672 
29 140 

30 282 
   -371 

    801 
 3 360 
      0 
    606 
 
22 053 
  73% 

40 139 
37 456 

30 346 
  1 319 

    884 
 3 118 
 1 354 
   589 
 
18 693 
  63% 

26 111 
35 682 

26 086 
    113 

    898 
   -196 
    748 
    560 
 
15 575 
  59% 

36 770 
34 606 

26 442 
      81 

    842 
 1 374 
    454 
    593 
 
15 771 
  60% 

 

I grunden har Vårdförbundet Sörmland en stabil ekonomi med goda förutsättningar genom 

årliga anslag från medlemskommunerna och genom anslag från Region Sörmland för 

avgiftningsverksamheten. Verksamheten vid Vårnäs behandlingshem är även beroende av 

intäkterna för de externa placeringarna från andra uppdragsgivare, liksom den förlänga 

behandlingen för kvinnor och män i de så kallade halvvägshusen. Ramavtal har tecknats 

med flera kommuner under 2021, åtgärder som bidrar till att öka Vårnäs stabilitet på längre 

sikt.  

2021 har i hög utsträckning fortsatt präglats av pandemin. Vårdförbundet Sörmland har 

anpassat och följt myndigheters rekommendationer med syfte att minska smittspridningen 

och säkerställa en trygg och säker vård, vilket har påverkat beläggningen på Vårnäs 

behandlingshem och antalet besök på familjerådgivningen.  

Vårdförbundet Sörmlands resultat för år 2021 är positivt med 2 602 tkr, vilket är lägre än 

föregående år. Resultaten 2021 och 2020 är inte jämförbara eftersom verksamheten 

Gläntan ingick i årsredovisningen 2020. Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 

781 tkr.  

Vårnäs resultat uppgick till 1 636 tkr, en minskning jämfört med 2020. Verksamhetens 

intäkter minskade med 90 tkr (0.3%). Det ekonomiska utfallet för Vårnäs bestäms i hög 

grad av intäkternas storlek i denna del. Pandemin har medfört lägre intäkter från den 

förlängda behandlingen och externa placeringar 
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Familjerådgivningens resultat uppgick till 969 tkr, en ökning jämfört med 2020, vilket beror 

på minskade personalkostnader under rekryteringstiden. Vårdförbundets kostnader har 

minskat liksom kostnaderna för Vårnäs och Familjerådgivningen.  

Vårdförbundet Sörmlands resultat är en följd av orealiserade vinster, ersättning från staten 

för sjuklönekostnader samt ersättning från arbetsförmedlingen. Vårdförbundet Sörmland 

har också under 2021 haft lägre personalkostnader, lägre matkostnader och lägre 

bränslekostnader jämfört med föregående år. Pandemin medförde minskade 

intäkter/vårdavgifter på grund av kraftigt minskade externa placeringar på halvvägshuset. 

Samtidigt minskade verksamhetens kostnader genom att aktiviteter sköts på framtiden 

samt att möten och kompetensutveckling lades på is eller genomfördes digital. 

Trots utmaningarna som Vårdförbundet Sörmland har ställts inför har två av två finansiella 

mål uppnåtts samtidigt som även de flesta verksamhetsmålen har uppnåtts helt eller delvis. 

Underhåll är på en relativt hög nivå. Måluppfyllelsen behöver stärkas inom vissa delar, 

bland annat öppet intag.  

Osäkerheten kring utvecklingen av ekonomin är fortsatt hög. På längre sikt kan pandemin 

och ändrade anslag få betydande effekter för Vårdförbundet Sörmland.  

Därför är det av största vikt att arbetet med effektivisering av verksamheterna fortsätter på 

både kort och lång sikt. 

 

     

Vårdförbundet Sörmland 

Översiktlig beskrivning 

Vårdförbundet Sörmland (VfS) är ett kommunalförbund med fem kommuner i Sörmland 

som medlemmar. Medlemskommunerna är Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och 

Vingåker. 

I förbundsordningens ändamålsparagraf anges förbundets uppdrag som är att svara för 

gemensam behandlingsverkshet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och 

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

Därav följde de i förbundsordningen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger till 

grund för verksamheten och eventuella tillkommande verksamheter inom Vårdförbundet 

Sörmland. 

- Ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters 12-

stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd behandling 

samt individuellt anpassad eftervård 

 

- Verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer 

 

- Ansvara för familjerådgivningen. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga 

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

utbildningsinsatser.  

 

- Bevaka omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet Vård och omsorg samt ha 

en öppenhet för att i samverkan med medlemskommunerna uppta nya verksamheter inom 

förbundet med denna inriktning.  
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 

ställning 

Verksamhetsrapport 

I detta avsnitt beskrivs förhållanden som är viktiga för att bedöma resultat och ekonomisk 

ställning för Vårdförbundet Sörmland. Även volymutveckling inom Vårnäs och 

Familjerådgivningen sammanfattas.  

En stor betydelse för verksamhet och resultat inom Vårdförbundet Sörmland är 

coronapandemin, både när det gäller utveckling under året och fortsatt påverkan inför 

kommande år. Vårnäs var tidigt ute med att anpassa verksamheten utifrån 

smittskyddskydd och omgivande förutsättningar med bland annat placeringar i enkelrum i 

stället för dubbelrum. Under året har Vårnäs succesivt öppnat upp utifrån gällande 

rekommendationer från slutet av augusti. Det finns upparbetade rutiner med hänsyn till 

coronapandemin i verksamhetsplaneringen.  

 

Styrmått och uppföljning  

Styrmått Utfall 2021 Utfall 2020 

Vårnäs   

Antal genomförda vårddygn, minst 8000 dygn/år 5134 5516 

Genomsnittlig dygnsbeläggning, 23 patienter/dygn 14,07 15,08 

Väntetiden för inskrivning, max 14 dagar 14 16,25 

Andel nöjda patienter/beställare, minst 75% 94,3% 92,2% 

Antalet genomförda avgiftningar, minst 150/år 154 159 

Kostnader för investeringar/underhåll i lokaler, minst 
3% av omsättningen 5,6% 4,14% 

Kostnader för kompetensutveckling, minst 1% av 
omsättning 1,2% 0,8% 

Minst 20 timmars handledning/år 24 12 

   

Familjerådgivningen   

Antal bokade samtal 1860 2010 

Antal genomförda samtal 1322 1455 

Medelväntetiden från tidsbokning till tidpunkt för 
samtal, max 14 dagar 10 8 

Andelen nöjda klienter, minst 80% 
                                          

96% 95% 

Antal nya ärenden                         476                                       454 

Antal pågående ärenden vid periodens slut 225 227 

Antal avslutade ärenden 467 457 

Kostnad för kompetensutveckling, minst 1% av 
omsättningen 1,5% 1,4% 

 

Kommentar: 

        Vårnäs har stegvis under året planerat för återgång till normal verksamhet efter restrik- 
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tioner och omhändertagande av ökade volymer. Sedan augusti har man åter åkt på AA-

resor och besökt självhjälpsgrupper. Återbesöksverksamheten är åter i gång, maxantal två 

stycken per återbesök. Söndagstalare kommer varje söndag och patienterna kan åter ta 

emot besök på söndagarna. Anhörigprogram och CTL-utbildningen är också igång. 

Väntetid till Vårnäs: Under perioden maj till och med augusti kunde Vårnäs erbjuda 32 

personer tid inom 2 veckor.  

 

Antal avgiftsbefriade nya ärenden är 358 under perioden hos familjerådgivningen. 

Medelväntetiden från tidsbokning till tidpunkt för samtal har ökat till 10 dagar jämfört med 

8 dagar samma period förra året (mål 14 dagar). 

 

Öppet Intag 

  

        

   

Öppet intag 2021 – utfall och budget 

 

Kommun Budgeterade    
vårddygn 

Nyttjade 
vårddygn   
2021 

Procentuellt 
nyttjande 
2021 

Nyttjade 
vårddygn 
2020 

Procentuellt 
nyttjade 
2020 

Eskilstuna 3 825 2 714 71 % 2 322 61 % 

Katrineholm 1 248    841 67 % 1 245 80 % 

Vingåker   336      47 14 %   336 83 % 

Strängnäs 1 278   1 027 80 % 1 278 74 % 

Flen   613    505 82 %   627 103 % 

Totalt öppna 

intaget 

7 300 5 134 70 % 5 173 71 % 
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Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under perioden: 

Externa 
uppdragsgivare 

2021 2020 2019 Budgeterat 
vårddygn år 

2021 

Kommuner 451 172 258  

Kriminalvården 73 159 182  

Arbetsgivare 48 0 49  

Övriga          23 11 81  

Totalt externa 595 144 570 1095 

Totalt Hvh 1 031 1308 2 101 2190 

 

Kommentar: 

Under perioden har antalet patienter som kommit in på öppet intag minskat i förhållande till 

budgetmål (20,0), total 14,07 patienter/vårddygn jämfört med 14,14 år 2020. 

Vad gäller externa placeringar så är målet 3,0 patienter/vårddygn (totalt 1095). Det en 

ökning för perioden från 0,94 patienter/vårddygn (2020) till 1,63 patienter/ vårddygn 

(2021).  

Målet för placeringar på Halvvägshuset är 6,0 patienter/vårddygn (totalt 2190). Under 

perioden har det minskat till 2,83 patienter/vårddygn jämfört med samma period förra året 

3,58. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Risk Orsak Påverkan Hantering  

Verksamhetsrisker 
  

  
Minskade externa och 
interna intäkter 

Restriktioner till följd 
av pandemin 

Ekonomi i obalans inom 
intäktsfinansierad 

verksamhet 

Omställning av 
verksamheten 

Ökat missbruk, 
volymökningar 

Konsekvenser av 
pandemin. Distans-
arbetets avsaknad av 
rutiner och social 

kontroll ökar risken för 
alkoholproblem.  

Ökade kötider Plan för omhänder-
tagande av ökade 
volymer efter pandemin 

Färre externa placeringar Frånvaro av ramavtal Vi når inte upp till 
budget-målen 

Göra oss attraktiva i 
upphandlingar 

Ökade relationsproblem Konsekvenser av 

komplexa familje-
bildningar, pandemin, 
hemarbete 

Längre väntetider Kommunikationsplan, 

informationsinsatser 
Familjerådgivningen 

Risk för personalomsättning Osäkert läge med 
ägarkommunerna 

Oro för Vårnäs framtid Information, 
kommunikation 

Omvärldsrisker   
 

               
Bristande samsyn Personalomsättning i 

medlemskommunerna 

Brister i vårdkedjan Samtliga medlems-

kommuner fått inbjudan 
till CTL utbildning 

Ineffektiv missbruksvård Bristande samverkan Höga kostnader, 
bristfällig vårdkedja 
som ej fångar upp 

behandlingsresultat från 

Vårnäs 

Kommunikationsplan 
planeras, informations-
insatser, chefsutbildning 

Region Sörmland, 

samverkansanträngningar 

Finansiella risker    
Finansieringsrisk Underskott, social-

nämnden Eskilstuna 

Påverkar intäkter God ekonomisk 

hushållning, samverkan, 
långsiktighet i planering  

Oförutsedda 
underhållskostnader 

Dolda fel, ej kända Ökade kostnader Avsättning underhålls-
konto, plan för underhåll 
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Kommentar: 

Verksamhetsrisker 

En viss osäkerhet finns under coronatiden med hur det fortsatt påverkar öppet intag och 

externa placeringar. 

Vårnäs ska i samverkan med medlemskommunerna, förbättra marknadsföringen av det 

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

fördelarna med den lättillgängliga missbruksvården som de erbjuds. 

För att arbeta upp samarbetet med ramavtalsägarna och kvalitén på placeringarna har en 

rådgivare på Vårnäs fått ett särskilt ansvar som placeringssamordnare.  

Dagens familjebildningar är mer komplexa än tidigare. Barns behov och livssituation 

behöver synliggöras, ett arbete som har sin grund i FN:s barnkonvention. För att kunna 

följa en alltmer komplicerad och snabb samhällsutveckling krävs att familjerådgivarna är 

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

familjerådgivningens verksamhet och det utåtriktade arbetet ska ske kontinuerligt t ex 

genom samverkan med föräldrautbildning, familjecentralerna och närliggande vårdgivare. 

Familjerådgivningens roll är att erbjuda en trygg plats för par och/eller familjer, där man i 

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

och livsavgörande frågor. 

Omvärldsrisker 

Ett bra samarbetsklimat mellan Vårdförbundet Sörmland och medlemskommunerna är 

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

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

huvudman. 

Finansiella risker 

Socialnämnderna i medlemskommunerna har en ansträngd ekonomisk situation. En av 

orsakerna är ökade kostnader för placeringar barn- och unga och vuxna missbruk. Olika 

åtgärder diskuteras för att få en ekonomi i balans. 

 

Pensionsförpliktelser 

Upplysning om pensionsförpliktelse och ansvarsförbindelse  
I enlighet med den kommunala redovisningslagen ska Vårdförbundet Sörmland redovisa 

pensionsförpliktelser. 

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

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

anställning upphört före år 1998. Pensionsförpliktelsen är därigenom tryggad med denna 

försäkring.   

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

uppnått pensionsåldern. Dessa personers förmåner måste därför skuldföras och omfattas då 

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

individer, redovisas som en ansvarsförbindelse som vid årsskiftet uppgår till 709 tkr 

inklusive löneskatt.   

 

Under året har KPA återbetalat premier för ansvarsförbindelsen med 52 tkr inklusive 

löneskatt.   
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               FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

    

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

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

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

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

pensionsbolag för placering av avtalspremien, som administreras av Pensionsvalet.  

Dessa premier betalas in löpande av Vårdförbundet till Pensionsvalet.   

 

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

till 1 076 tkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning jämfört med föregående år (1 507 

tkr).     

Förbundet har inga visstidsförordnanden eller förtroendevalda med rätt till visstidspension.  

Ytterligare information om det ekonomiska verksamhetsutfallet för 2020 visas i 

driftredovisningen.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 

Väsentliga händelser under perioden 

Nedan anges händelser under perioden som på ett väsentligt sätt påverkat Vårdförbundet 

Sörmlands verksamhet och ekonomi under innevarande år eller på längre sikt.  

• Vårnäs behandlingshem har varit med på olika upphandlingar och fått tilldelning och 

ramavtal med Adda (f d SKL Kommentus). 

 

• Ramavtal har tecknats med Linköping/Norrköping (Finspång, Kinda, Mjölby, Motala, 

Vadstena, Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög) och Örebro (Arboga, Askersund, 

Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, 

Ljusnarsberg, Nora och Surahammar) efter upphandling 

 

• Direktionen beslutat att första besöket hos familjerådgivare är avgiftsfritt under perioden  

15 feb – 31dec 2021. 

 

• 30 patienter har blivit Covid-vaccinerade i samarbete med vårdcentralen i Vingåker under 

behandlingstiden på Vårnäs. 

 

• Den fysiska telefonväxeln har bytts ut till en molntjänst.  

 

• Ökade kostnader för ny oförutsedd vattenskada i förrådet/tvättstugan. 

 

• Ny Skogsbruksplan har upprättats för perioden 2021-09-13 – 2031-09-13 

 

• Kommunfullmäktige i Eskilstuna fattade i december beslut om att begära utträde ur 

behandlingsformen öppet intag genom Vårdförbundet Sörmland från 1 januari 2026, om 

inte en tillfredsställande överenskommelse för formerna för verksamheten kan nås genom 

förhandlingar under 2022.  

 

Eskilstuna kommun skickar in begäran om reducerad årsavgift under perioden 2023-2025. 
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Styrning och uppföljning av Vårdförbundets 

verksamhet 

 Utgångspunkt för styrningen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdförbundet – direktion och ledning. Förbundsdirektionen har fem ordinarie ledamöter 

och fem ersättare, en ordinarie ledamot och en ersättare för varje medlemskommun. 

Ledamöter till förbundsdirektionen utses avkommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun. Därutöver är Region Sörmland från och med 2014 representerade i 

direktionen med tre insynsråd utan beslutanderätt, i enlighet med avtal som träffats mellan 

Vårdförbundet och Region Sörmland  

Direktionens arbetsgrupp, som består av fem ledamöter – en från varje medlemskommun – 

samt ett insynsråd från Region Sörmland under ledning av ordförande, arbetar särskilt med 

utvecklings- och förnyelsefrågor för förbundet. Arbetsgruppen är även beredningsorgan för 

ärenden inför direktionens sammanträden.  

Direktionen har under verksamhetsåret haft åtta sammanträden och ett ägarmöte. 

Förbundsdirektion  

  

Ordinarie ledamöter                   Ersättare  

    

Roger Ljunggren (s), ordförande, Katrineholm                 Ewa Callhammar (l), Katrineholm  

Göran Gredfors (m), vice ordförande, Eskilstuna              Nina Tuncer (s), Eskilstuna  

Daniel Ljungkvist (s), Flen                   Björn Carlsson (c), Flen  

Monica Lindell Rylén (s), Strängnäs                   Thore Berggren (m), Strängnäs  

Robert Skoglund (s), Vingåker                   Iréne Sandqvist, Vingåker  

  

Insynsråd från Region Sörmland:   

Jonas Lindeberg (vfp)  

Camilla Holmgren (s)  

Marian Loley (kd)      

  

Revisorer  

Elsy Hedlund (c), Strängnäs  

Jan-Olof Blomster (l), Katrineholm  

Ingvar Lind (s), Vingåker  
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Det är förbundsmedlemmarnas förtroendevalda i förbundets beslutande församling som har 

att förverkliga ändamålet och ambitionen med förbundet.  

Styrmodellen för Vårdförbundet Sörmland innebär att styrning sker med hjälp av vision, 

inriktningsmål, förväntande resultat och aktiviteter utöver de ekonomiska ramarna. Det 

finns ett årshjul för arbetet med de årliga processerna.  

I Vårdförbundet Sörmland tillämpas en tidig budgetprocess där direktionen i form av ett 
ägarmöte i april varje år samråder med kommunstyrelsen i medlemskommunerna om 
budgetramar samt en plan för ekonomin för den kommande treårsperioden.  Den tidiga 
tidplanen möjliggör förvaltningarnas fortsatta budgetarbete i medlemskommunerna.  

Direktionen skall därefter, senast i oktober, fastställa en plan för verksamheten och ekonomin 
(budget) för nästa kalenderår och skicka ut den för information till medlemskommunerna.  

 

       Vision 

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

relationsproblem får möjlighet till ett bättre liv. 

Visionen är det mest övergripande styrdokumentet för Vårdförbundet Sörmland som 

direktionen har beslutat. Visionen beskriver en önskvärd framtid. 

 

Värdegrund 

Förbundet vill säkerställa att alla boende i medlemskommunerna, med en 

beroendeproblematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen 

får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling. 

Verksamheten bedriv med hänsynstagande till och utifrån övertygelsen om människans 

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

och gruppers egna resurser. 

Verksamheten präglas av respekt för individens självbestämmanderätt och integritet samt 

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

  

Uppföljning och intern kontroll 

Vårdförbundet Sörmland förmedlar information om ekonomi och verksamhet till sina 

ägare/medlemskommuner tre gånger om året i tertialrapport, delårsrapport samt 

årsredovisning.  

Den startar med rapportering av mått, aktiviteter och resultatuppfyllelse för Vårnäs och 

familjerådgivningen, som sammanställs i rapporter till direktionen och vidare för kännedom 

till medlemskommunernas kommunfullmäktige (kommunstyrelsen) samt socialnämnd eller 

motsvarande i respektive medlemskommun. Därutöver redovisar verksamheterna på 

direktionssammanträdena under året. 

Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och 

kvalitet i Vårdförbundet Sörmlands verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga 

eller oavsiktliga fel. 

 



 

                                                                                                            Årsredovisning 2021 Vårdförbundet Sörmland   Sida | 13                                                                                                         

                 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

   

Internkontrollen är en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. De flesta 

risker kontrolleras eller åtgärdas som en naturlig del i verksamheternas processer.  

Den interna kontrollens syfte är att säkerställa 

• en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• att tillämpa lagar, föreskrifter, riktlinjer m m efterlevs 

• att verksamhetens kvalitet upprätthålls 

 

Direktionen ska med utgångspunkt från återrapporteringen utvärdera Vårdförbundets 

samlade interna kontroll och bedöm om det behövs några åtgärder. Direktionen beslutar i 

slutet av året om en internkontrollplan inför nästkommande år.  

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

som angivits i verksamhetsplanen. Verksamhetens mål och andra väsentliga måttbegrepp 

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

delårsrapporten görs uppföljning av de finansiella målen och vissa av verksamhetsmålen.  

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

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

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria 

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

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

åtgärder samt rapporterar till direktionen.   

Rapporteringsskyldighet – lex Sarah-rapport                                                        

Anställda inom verksamheten är skyldiga att genast rapportera missförhållanden och 

påtagliga risker för missförhållanden som rör den som får eller kan komma ifråga för 

insatser i verksamheten. En sådan rapport kan benämnas lex Sarah-rapport. 

Apoteket genomför årligen en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen enligt SOSFS 

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

 

Manual för rådgivarnas behandlingsarbete på Vårnäs finns och den programansvariges 

ansvarsområde är bl a att se till att denna följs i behandlingsarbetet. Samtliga patienter, 

som fullföljer sin behandling, ombeds besvara en enkätundersökning om hur de upplevt 

vistelsen på behandlingshemmet. Resultaten följs upp i rådgivargruppen.  

 

Regelbundna kvalitetsmätningar i form av enkäter genomförs även vid familjerådgivningen 

samt i upphandlingsverksamheten.   

 

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

fortsatt kvalitetsarbete.  
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God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse 

Samlad bedömning 

Föregående år präglades av ett arbete med att snabbt ha fått ställa om för att möta nya 

behov och förändrade förutsättningar till en pandemi så har det under våren och 

sensommaren 2021 varit möjligt att successivt återgå till mer av det ordinarie arbetet med 

utgångspunkt i verksamhetsmålen. Ett fortsatt arbete pågår för att öka beläggningen när 

Vårnäs öppnat upp till ordinarie verksamhet utan att bidra till en ökad smittspridning. 

Bedömningen av god ekonomisk hushållning görs med utgångspunkt från de övergripande 

målen och resultatmålen i verksamhetsplan med budget 2021-2023. 

Vårdförbundet Sörmland har under året en positiv avvikelse gällande ekonomi. 

Årsredovisningen  2021 visar att de två finansiella målen har uppnåtts. Samtidigt bedöms 

flertalet av verksamhetsmålen ha uppnåtts helt eller delvis för perioden. Den samlade 

bedömningen är att Vårdförbundet Sörmland, trots de utmaningar som coronapandemin 

medfört, har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under perioden. I 

bedömningen vägs de finansiella och verksamhetsmässiga målen samman. Vårdförbundet 

har därmed haft en god ekonomisk hushållning.  

 

Finansiella mål 

I enlighet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans ska Vårdförbundets 

finansiella mål anges i budget och stämmas av i delårsrapport och årsbokslut. I tabellen 

nedan redovisas de finansiella mål som fastställs av direktionen för Vårdförbundet Sörmland 

i budgeten med utfall för året.  

Status Resultatmål Kommentar 

    Att under 2021 uppnå ett positivt 
resultat med lägst 1% av 
omsättningen 

Verksamhetens positiva resultat om 2 602 tkr 
innebär att målet uppfylls.  
Resultatet motsvarar 9,4 % av omsättningen. 

    Det egna kapitalet skall under 
planperioden 2021 - 2023 ej 

understiga 11 mkr 

Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat 
resultat, uppgår till 24 655 tkr för året.                                                      

 

 

Inriktningsmål 

Status Inriktningsmål Kommentar 

     

     

Vårdförbundets Sörmlands 
arbete med kvalitetslednings-
systemet för hela verksamheten 

ska alltid vara uppdaterat 

Kvalitetsledningssystemet med tillhörande rutiner är 
reviderat för Vårnäs behandlingshem.  
Kvalitetsledningssystemet är uppdaterat för 

familjerådgivningen, dock kvarstår uppdatering av 
rutiner. 

     Samtliga verksamheter ska 
utbildas i HBTQ-frågor 

Familjerådgivarna är HBTQI -certifierade. Två av 
övrig personal har genomfört utbildning via 
Kunskapsguiden. Kvarstår för övrig personal.                                                  

   

       

Samtliga verksamheter inom 
Vårdförbundet Sörmland ska 
tillämpa evidensbaserad praktik 

Tolvstegsbehandlingen som bedrivs på Vårnäs 
behandlingshem är evidensbaserad. 
Familjerådgivarna är utbildade i Emotionell 
Fokuserad Terapi (EFT), metoden är evidensbaserad. 

     Vårdförbundet Sörmland ska 
vara en attraktiv arbetsgivare 

Löpande kompetensutveckling, Sunt Arbetsliv, 
verksamheterna har ”gott anseende inom det vi gör” 
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Miljömål 

Status Miljömål Kommentar 

     

     

Vårdförbundets Sörmlands vill 
bidra till en hållbar utveckling 

och ekologisk balans genom att 
begränsa klimatpåverkan och 
arbeta förebyggande enligt de 
miljöbalkar som finns. 
-Nya leasingbilar bör minska 
fosilbränsleberoendet i 
förhållande till nuvarande 

situation 
-Rengöring ska vara miljömärkta 
-All belysning i verksamheterna 
ska ha ledlampor 
-Återvinning av avfall genom 
källsortering 

Från januari leasar Vårdförbundet Sörmland en 
elbil.  

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

 

 

Inriktningsmål Vårnäs behandlingshem 

Status Inriktningsmål Kommentar 

     

     

Sörmlänningar med missbruksproblem 

ska enkelt och snabbt själva kunna söka 
och få hjälp för sitt beroende. Vårnäs 
behandlingshem är ett komplement till 

annan vård på hemmaplan för 
Sörmlands kommuner. 

Genom Öppet Intag går det enkelt och snabbt att 

söka och få hjälp. Den genomsnittliga kötiden har 
minskat till 14 dagar under 2021 (16,25 dagar 
2020).  

Restriktioner pga covid under första halvåret 

    

 

Ambitionen är att fortsättningsvis sälja 
platser extern. Detta ska möjliggöras 
genom en aktiv bevakning och 

deltagande i anbudshandlingar gällande 
tolvstegsbehandling och behandling 
halvvägshuse, med presumtiva 
avtalspartners inom rimligt geografiskt 
avstånd, samt genom offensivare 
informationsinsatser/marknadsföringsin

satser riktade till andra möjliga 

kunder/uppdragsgivare. 

Erhållit ramavtal med Adda (tidigare Kommentus 
SKR), Linköping/Norrköping (+8 kommuner), 
Örebro (+14 kommuner), Kriminalvården (2-årig 

förlängning av befintligt avtal).  
Sedan tidigare har vi ramavtal med Uppsala och 
Enköping. 
Pandemin har medfört restriktioner som påverkat 
möjligheten att skriva in i normal omfattning.                                                  

 

Verksamhetsmål Vårnäs behandlingshem 

Status Verksamhetsmål Kommentar 

    

    

Minst 50% av patienterna som nås 
genom uppföljning skall ha uppnått 

en stadigvarande drogfrihet samt 
vara aktiva i självhjälps-grupper två 
år efter avslutad behandling 

Uppföljning görs en gång per år i samband 
med årsredovisning. 

Var femte patient välj ut som genomgått 
primärbehandlingen. 81,4% av de som svarat 
(27 kontaktade) är fortfarande i kontakt med 
självhjälps-grupper. 

    Öka informationen och 

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

Informationsinsatser har genomfört mot 

medlemskommunernas socialtjänst i 
Eskilstuna, Strängnäs och Katrineholm. 
 
Vårnäs ha deltagit på SSIL mässan i 
Linköping. 

    Att genomföra kvalitets-mätning 

genom att erbjuda samtliga 
patienter som genomför 

94,3% av patienterna som svarat är nöjda 

med behandlingen jmf med 93% 2020. 
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primärbehandling möjlighet att 
besvara en IT-baserad enkät med 

fråge-ställningar som mäter hur nöjd 

patienten är med behandlingens 
olika delar. Att det samlade 
resultatet från kvalitetsmätningen 
skall uppgå till minst 75% av 
enkätens maxpoäng. 

    
 

 

Minska andelen patienter som 

avbryter behandlingen 

Under året har antalet avbrott, oplanerade 

utskrivningar uppgått till 119 st (52%) 
jämfört med  85 st (44%) avbrott 
motsvarande tid 2020. Majoriteten avbryter 
under introduktionen. 

     Öka kompetensen hos vårdgivande 
personal 

En samordnare har deltagit i 
traumautbildning. 

Sjuksköterskorna utbildning hypertoni. 

En rådgivare har fått DOK kompetens 

 

Verksamhetsmått 

Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna, 78,36 kr. 

Kvalitets- och servicemått 

Status Kvalitets- och servicemått Kommentar 

    

    

Målsättningen är att alla 
patienter skall beredas plats 
inom två veckor från kontakten. 

Den genomsnittliga väntetiden under året har 
uppgått till 14 dagar. 

  

   

Enskilda presumtiva patienter 
och dem närstående personer 
skall alltid erbjudas möjlighet till 
ett informationsmöte med 
behandlingspersonal innan 

ställning tas till inskrivning. 
Inskrivning till Vårnäs 
behandlingshem görs alltid av 
legitimerad sjuksköterska och 
behandlingen inleds alltid på 
introduktionsavdelningen.  

2021 har vi inte kunnat erbjuda den möjligheten 
med hänvisning till restriktioner med anledning av 
pandemin. I praktiken har det inneburit ett 
telefonsamtal med anhöriga och presumtiva 
patienter, vilket fått ersätt fysiska 

informationsmöten.  
Inskrivning görs alltid av legitimerad sjuksköterska 
och behandlingen inleds alltid på 
introduktionsavdelning. 

   

    

Samtliga rådgivare uppfyller 
kunskapskraven för certifiering 
av 12-stegsbehandlingens 

lärprocesser (CTL)för att 
tillförsäkra patienterna en god 
professionalitet i behandling på 
Vårnäs. 

 

     

     

Patienterna på Vårnäs skall 
erbjudas en näringsriktig och 
fullgod kost i form av frukost, 
lunch och kvällsmål (husmans-
kost) dagligen samt tillgång till 

frukt/mellanmål i syfte att 
stimulera tillfrisknande-
processen. 

Maten får mycket goda omdömen från patienterna 
vid utvärdering av vården på Vårnäs. 

 

      

Lokalerna på Vårnäs skall 
erbjuda och tillhandahålla en god 

standard, vilket bl a säkerställs 

genom att de årligen planerade 
förbättringsåtgärderna 
genomförs 

Färdigställt byte av panel, fönster, dörrar och tak 
på halvvägshuset för män (förlängd behandling).  
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Verksamhetsmål Familjerådgivningen 

Status Verksamhetsmål Kommentar 

      

     

Minst 80% av klienterna ska 
vara nöjda i kontakten med 

familjerådgivningen 

Brukarundersökning genomförs under 
oktober/november 2021 och 96 % svarade att de kan 

tänka sig att rekommendera andra att söka 
familjerådgivningen jmf med 95% 2020. 

     Fortsatt samverkan med 
mödravård, familje- och 
barnavårdscentaler 

Har informerat på mödravård och familjecentral. 
Samverkansparterna har ställt in gemensamma fysiska 
träffar på grund av Covid-19. 

    Få fler med relationsproblem 
att ta en tidig kontakt för 
rådgivning 

Målet bearbetas proaktivt för att verksamheten skall 
synas och bli känd av kommunmedborgarna. 
Familjerådgivare har vid flera tillfällen under året 
medverkat i lokalpress och radiointervjuer i lokalradion. 

 

Verksamhetsmått 

Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna är 23,55 kr. 

 

Kvalitets- och servicemått 

Status Kvalitets- och servicemått Kommentar 

    
    

Minst 75% av bokade samtal 
under året genomförs. 

Av 1860 samtal är 1322 genomförda= 71% 

    
   

Sökanden skall senast inom två 
veckor erhålla en bokad tid. 

Tid erhålls inom 10 dagar. 

   

    

Besöksfrekvensen skall i 
genomsnitt vara tre inbokade 
besök per arbetsdag och 
heltidstjänst som 

familjerådgivare. 

Besöksfrekvensen motsvarar 1,85 inbokade besök 
per arbetsdag och heltidstjänst. 3 månaders glapp 
under rekryteringstiden av nya familjerådgivare, 
vilket påverkat antalet inbokningar. 

 

 

Övriga uppdrag 

Utbildning 

Status Verksamhetsmål Kommentar 

    
    

Två utbildningsinsatser gällande 
CTL ska genomföras 2021 

En utbildningsinsats har genomförts med deltagare 
från medlemskommunerna och externa. 

 

Kommentar: 

Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right 

av CTL-utbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser”. 

 

Kompetenskravet för rådgivare är bland annat certifiering och certifiering i egen regi 

garanterar en långsiktig kompetensförsörjning. 
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Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat för perioden 

Årets resultat enligt resultaträkningen 2 602 

Reducering av samtliga reavinster   -781 
Årets resultat enligt balanskravet 1 821 

 

Lagstiftningen kräver att kommunalförbundets ekonomi ska vara i balans. Det betyder att 

resultatet för Vårdförbundet Sörmland reducerat med samtliga reavinster ska vara större än 

noll. Vårdförbundet Sörmland uppfyller balanskravet för 2021. 

 

Väsentliga personalförhållanden 

Antalet månadsanställda inom Vårdförbundet Sörmland är 28, 17 kvinnor 11 män.           

27 personal av dem är tillsvidareanställda, 16 kvinnor och 11 män. På Vårnäs 

behandlingshem är 5 kvinnor timanställda och 6 män.   

En tillsvidareanställd i köket på Vårnäs har gått i pension.  

Två familjerådgivare har slutat. Under våren har två nya familjerådgivare rekryterats till 

familjerådgivningen.  

Personalärende avslutat efter överläggningar med medarbetaren och den fackliga 

organisationen. I samband med överläggningen tecknas en överenskommelse om avslut av 

anställningen. 

 

Kompetensutveckling 

En samordnare på Hvh har deltagit i traumautbildning. En rådgivare har fått DOK 

kompetens. Sjuksköterskorna har deltagit i en tvådagarsutbildning om hypertoni samt varit 

på studiebesök hos Stadsmissionens beroendevård i Göteborg.  

Samtlig personal på Vårnäs har fått utbildning av dataskyddsombudet i GDPR. 

Två familjerådgivare har deltagit i grundutbildningen hbtq. Samtliga familjerådgivare har 

deltagit i hbtqi-omcertifiering. 5 familjerådgivare har deltagit i KFRs (föreningen Sveriges 

kommunala familjerådgivare) studiedagar i Östersund med temat ”Att tänka och göra nytt, 

Familjerådgivningen i tider av förändring samt på Regionträff i Västerås. 

Arbetsmiljö 

Nyckeltal (Tertial -) 

Mätdatum/ 

Mätperiod 

Utfall 

2021 

Utfall 

kvinnor  

2021 

Utfall 

män  

2021 

Utfall 

2020 

Utfall 

kvinnor  

2020 

Utfall 

män  

2020 

Arbetad tid, timmar 1/1-31/12 50 853 29 343 21 510 60 030 34 840 34 190 

Total sjukfrånvaro timmar 1/1-31/12 3 178 1 330 1 848 5 631 2 920 2 526 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/1-31/12 6,25% 4,53% 8,59% 8,16% 8,38% 7,39% 

Andelen av sjukfrånvaron som 
avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 
dagar eller mer 1/1-31/12 0 0 0 8,16%   
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Kommentar: 

 

Den totala sjukfrånvaron minskade från 8,16% (2020) till 6,25% (2021). Den totala 

sjukfrånvaron för kvinnor under året 4,53%, vilket är en minskning jämförelse med samma 

period 2020, 8,16%. Den totala sjukfrånvaron hos män har ökat från 7,39% till 8,59%. 

Ökad korttidssjuk-frånvaro är sannolikt en effekt av pandemin och minskad smittspridning 

då det betonas att medarbetare med symptom inte ska arbeta.  

Ingen långtidssjukfrånvaro, som omfattar över 60 dagar eller mer. 

Friskvårdsersättning har höjts till 2 000 kr per anställd och år och används utifrån 

individuella önskemål och behov enligt Skatteverkets regler. 17 personal på Vårnäs och 4 

på familjerådgivningen har fått utbetald friskvårdsersättning 2021. 

  

Förväntad utveckling 

Utveckling Vårdförbundet Sörmland 

Vi har sedan mars 2020 med anledning av covid-19 bedrivit verksamhet med långtgående 

restriktioner. Syftet har varit att begränsa smittspridningen. De rutiner och restriktioner 

som tagits fram har så vitt vi kan bedöma varit framgångsrika. Vi har kunnat bedriva full 

inre behandlingsverksamhet men med restriktioner gällande de utåtriktade momenten i 

behandlingen. Restriktioner kring yttre kontakter har emellertid påverkat behandlings-

kvaliteten. En stor del av Vårnäsmodellens grundidé försvinner när AA-resor, återbesökare, 

anhörigprogram och söndagstalare utgått ur programmet. Vårnäs har under 2021 stegvis 

och under kontrollerade former återgått till en verksamhet som är så mycket av 

normaltillstånd det går utan att ge avkall på patientsäkerhet i ett smittskyddsperspektiv. 

Med anledning av kommunfullmäktige i Eskilstunas beslut om att begära utträde ur 

behandlingsformen Öppet intag genom Vårdförbundet Sörmland från 1 januari 2026 om 

inte en tillfredsställande överenskommelse om formerna för verksamheten kan nås genom 

förhandlingar under 2022 har samtal initierats mellan medlemskommunerna om framtiden. 

 Det är ett utmanande ekonomiskt läge Vårdförbundet Sörmland står inför. Behov av 

underhåll och investeringar i fastigheten. Kommande budget för 2022 är uppräknat med 

1,5% jmf med tidigare 3%, vilket inte kompenserar för kostnadsökningar för löner, el, mat 

och drivmedel. Vi behöver hantera kommande finansieringsbehov och öka på de externa 

placeringarna för en fortsatt ekonomi i balans framåt. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning  

         Belopp i tkr                                               Not          ÅR 2021              År 2020 

Verksamhetens intäkter 

*Verksamhetens kostnader 
Avskrivningar 

1 

1 
3 

     4 422 

  -25 496 
       -666 

   5 904 

-29 140 
     -801 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER 

 
**Anslag för köpt verksamhet 

 

 
2 

  -21 740 

 
   23 210 

-24 037 

 
27 769 

VERKSAMHETENS RESULTAT 
 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Orealiserade vinster 

 
 
 
 
4 

     1 470 
 
           4 
       346 
       781 

  3 732 
 
     78 
  -435 
    -15 

PERIODENS RESULTAT       2 601 3 360 

 
Kommentar:  

*Varav revisionskostnader 150 tkr för den finansiella revisionen. 

**Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom 

primärbehandlingen på Vårnäs och för familjerådgivning.  

Region Sörmland betalar ett årligt anslag till introduktionsavdelningens abstinensbehandling på 

Vårnäs som för 2021 uppgår till 2 414 tkr. 
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        Balansräkning  

Belopp i tkr            Not                  ÅR 2021              År 2020 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

 

 

5 

6 

 

 

     6 714 

        565 

    

 

   7 346 

      562 

Summa anläggningstillgångar 

 

 

 

 

 

     7 279   7 908 

 

 

Omsättningstillgångar 

Förråd 

Kortfristiga fordringar 

Kortfristiga placeringar 

Likvida medel 

 

7,8 

8 

9 

9 

 

          33 

      1 247 

     15 297 

       8 781 

  

      38 

  1 400 

 14 227 

   6 709 

Summa omsättningstillgångar      25 358 22 374 

    

SUMMA TILLGÅNGAR      32 637 30 282 

    

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

-därav året resultat 

 

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

 

10 

 

 

 

11 

 

    24 655 

      2 602 

 

 

     7 983  

 

22 053 

  3 360 

 

 

 8 229 

Summa kortfristiga skulder       7 983  8 229 

    

SUMMA SKULDER OCH EGET 

KAPITAL 

    32 637 30 282 

    

Ställda panter     Inga  Inga 

    

Ansvarsförbindelse 

Pensionsförpliktelse 

Löneskatt på pensionsförpliktelse 

Leasingåtagande 

12  

       566 

       137 

           0 

 

488 

118 

159 

Summa         703 765 
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Kassaflödesrapport 

         Belopp i tkr                                           ÅR 2021              År 2020 

Löpande verksamhet 
Periodens resultat 
Justeringar för avskrivningar 
Justeringar för övriga ej likviditetspåverkande poster 

 

 
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 anläggningstillgångar 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
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 året början (inkl kortfr plac) 
Likvida medel vid periodens slut (inkl kortfr placer) 

 
    2 602 
       666 
           0 

    
 3 360 
    801 

     0 

     

 
    3 268 

 
      153 
         5 

      -246 
     3 180 

  
4 161 

 
 1 049 
      -9 

-3 425 
1 776 

 
 

        34 

          0 
-3 

        

  
 

      0 

    -49 
     53 
      0 
      4 

 
 

          0 
          0 
          0 
          0 

 
3 143 

   20 935 
   24 078 

 
 

    0 
    0 
    0 
    0 

 
 1 780 

19 155 
20 935 
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Nothänvisningar till Resultaträkning och Balansräkning (tkr) 

 

Not 1 

Verksamhetens intäkter och kostnader 
Belopp i tkr                ÅR 2021              År 2020 

Verksamhetens intäkter 
Vårdavgifter* 
Övrigt** 
Summa 
 

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader 
Fastighets- och lokalkostnader 
Leasingkostnader 
Verksamhetskostnader 
 

Summa 
 
*Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjande 
av behandlingsplatser inom det Öppna intaget och 
samtal vid familjerådgivningen. 
 
**Övriga intäkter (kr) 

Försäljning kiosk 
Måltidsersättning, personal 

Vattenavgifter 
Arrendeavgift, mark 
Arrendeavgift, jakt 
Förs/avverkning skog 
Övrigt (återbetalning SPP 238 121) 

Hyresintäkter FamR 
Återbetald moms Ludvika 
Arbetsförmedlingen (lönebidrag) 
CTL-utbildning 
Konsultation 
Försäljning inv/transportmedel 

Sjuklöneersättning 
 
Summa 

 

 
   3 091 
   1 331 

    
 3 979 

  1 925  

   4 422  5 904 

 
 

  18 862 
    2 706 
       350 

    3 578 

  
  

21 600 
 2 965 

     271 

  4 304 
 

   25 496 29 140 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

   252 280 

   137 489 
     46 551 
       5 500 
       8 500 
          315 
      10 937 

        8 400 
      14 280 
    649 603 
        8 000 
          600 
              0 

     188 561 

 
 

270 118 

184 444 
  43 990 
    5 500 
    8 500 
   42 836 
 178 159 

     7 200 
   17 970 
613 688 
  32 500 
170 586 

  42 332  

307 153 

         1 331    1 925 

              

 

 

Not 2 
Anslag från medlemskommuner och Region Sörmland 
Anslag från medlemskommuner År 2021 År 2020 

Eskilstuna  10 888 14 069 
Flen    1 725   2 188 
Katrineholm    3 566   3 462 
Strängnäs    3 677   4 754 
Vingåker       940      912 

Region Sörmland    2 414    2 383 
Summa  23 210 27 769 

 

Not 3 

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.  
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På fastighetens byggnadsvärde görs komponentavskrivningar. Avskrivningstiderna är 100, 

40, 30, 20, 10 och 5 år. 

Årets avskrivningar t o m 2021-12-31 är 666 tkr motsvarande per 2020-12-31 är 801 tkr. 

 

Not 4 

Finansiella posterna utgörs av ränteintäkter på 1 tkr och finansiella kostnader på 63 tkr.        

Orealiserad vinst på 781 tkr. 

 

Not 5 

De materiella anläggningstillgångarna är 6 714 tkr.  

 
Belopp i tkr        ÅR 2021              År 2020 

Mark, byggnader och lokaler 
Ingående anskaffningsvärde 
Årets anskaffningar 
Årets avyttringar 
Utgående ackumulerande anskaffningsvärde 
 

Ingående ackumulerande avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Årets avyttringar 
Utgående ackumulerande avskrivningar 
Utgående planenligt restvärde 
 

Inventarier 
Ingående anskaffningsvärde 

Årets anskaffningar 
Årets avyttringar 
Utgående ackumulerande anskaffningsvärden 
 
Ingående ackumulerande avskrivningar 

Årets avskrivningar 
Årets avyttringar 
Utgående ackumulerande avskrivningar 
Utgående planenligt restvärde 
Summa materiella anläggningstillgångar 

 
  18 938 
        34 
          0 

  18 972 
 

  -12 011 
      -529 
           0 
  -12 540 

    
19 062 

     0 
     -124 
 18 938  

 

-11 595 
    -540 
    124 

-12 011 

     6 433 

 
 

     2 285 

           0 
           0 

     2 285 
 

    -1 867 
       -138 
            0 
    -2 004 

 6 927 

 
  

 2 772 

       0 
  -487 
2 285 

 

-2 041 
  -153 
    327 
-1 867 

         281  419 

      6 714 7 346 

 

 

Not 6 

 
Finansiella anläggningstillgångar   2021              År 2020 

Andelar i Mellanskog 
 
Summa finansiella anläggningskostnader 

   565    562 
 

   565    562 

 

 

 

Not 7 

Avser varor i kiosken (Vårnäs). Inventering sker vid årsskiften. 

 

 

Not 8 

Kortfristiga fordringar 
Belopp i tkr     ÅR 2021              År 2020 

Kundfordringar 

Övriga kortfristiga fordringar 
Förråd 
Summa 

     377 

     870 
        33  

  179 

 1221 
    38 

  1 280 1 438 
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Not 9  

Likvida medel 
Belopp i tkr                                       ÅR 2021              År 2020 

Kassa 
Bank 

Summa 
 
Kortfristiga placeringar 
*Aktieobligationsfond 
Placeringafördelare 
Bostadsobl fond 
Orealiserade vinster 

Summa 

         27 
    8 754 

    8 781 
 
 

       500 
    2 546 
   10 407 
     1 844 

      30 
  6 679 

  6 709  
 
 

    500 
  2 637 
  9 908 
  1 182 

    15 297 14 227 
*Aktieindexobligationsfond har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen 

 

 

Not 10 

Eget kapital 

Det egna kapitalet för 2020 uppgick till 22 053 tkr i årsbokslutet (utgående balans).  

Förändringen av det egna kapitalet utgörs av årets resultat på 2 602 tkr, vilket innebär  

att det egna kapitalet uppgår till 25 655 tkr vid årets slut.  

  
Eget kapital och årets resultat 2021 2020 

Ingående eget kapital              22 053               18 693 

Årets resultat 2 602 3 360 

Utgående eget kapital 25 655              22 053 

 

 

   

Not 11 

Kortfristiga skulder 
Belopp i tkr                   ÅR 2021              År 2020 

Leverantörsskulder 
Personalskatter 
Semesterlöneskuld 
Förutbetald intäkt* 
Övrigt 
Summa 

     497 
     277 
     250 
   6 098 
      861 

   797 
   290 
   317 
5 939 
   886    

   7 983 8 229 

* Avser bl.a medlemskommunernas och regionens anslag.  

    

 

Not 12 

Ansvarsförbindelser 

Pensionsmedel enligt avtal PA-KL 

Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt för pensioner före 1998 beräknas 2021-12-31 var 

motsvarande förpliktelse 703 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 Inom 5 år Efter 5 år 

Inventarier 679 0 

Totalt 679 0 
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Allmänna redovisningsprinciper 

Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2020. 

Årsredovisningen är uppställd och anpassad till den praxis som bl a kommer till uttryck i 

rekommendationer och uttalanden från Rådet för kommunal redovisning. 

Finansiella placeringar redovisas enligt verkligt värde och omräkning har skett av resultat- 

och balansräkning per den 2021-12-31 där orealiserade vinster och förluster redovisas till 

verkligt värde. 

Resultaträkningens uppställning avviker från den kommunala redovisningslagen eftersom 

verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter. 

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

Förbundet har dokumenterat sitt redovisningssystem med en beskrivning av tillämpningen i 

enlighet med Kommunala Redovisningslagen – KRL. 

Värderingsprinciper m m 

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

anges nedan.  

Fordringar 

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 

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

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde överstigande ett halvt 

basbelopp klassificeras som inventarier.    

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

redovisas som en driftskostnad.                                                                       

Finansiella placeringar  

redovisas enligt verkligt värde och omräkning har skett av resultat- och balansräkning per 

den 2021-12-31 där orealiserade vinster och förluster redovisas till verkligt värde. 

 

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 

Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjade av behandlingsplatser inom Öppna 

intaget och samtal vid familjerådgivningen.  

 

Semesterlöneskuld 

Den totala semesterlöneskulden inklusive sociala avgifter per 2021-12-31 var 386 tkr.  

 

Pensioner 

Pensionsskulden har beräknats av KPA och redovisas enligt den så kallade blandmodellen, 

vilket innebär att skulden t o m 2021-12-31 redovisas inom linjen/ansvarsförbindelse inkl 

löneskatt.  

 

Leasingavtal 

Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär och bokförs mot 

resultaträkningen.   
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Drift- och investeringsredovisning 

Budgetföljsamhet 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 
Utfall per 31/12 

2021 
Utfall per 31/8 

2020 
Budget per 
31/12 2021 

Budget-avvik.         
2021 

Intäkter tkr tkr tkr tkr 

Anslag 15 510  15 094 15 510 0 

Vårdavgifter 1 846 2 345 4 268 -2 422 

Övriga intäkter 969 1 116 137 832 

S:a Intäkter 18 325 18 555 19 915 -1 590 

     

Kostnader     

Personalkostnader -12 769 -12 108 -14 810 2 041 

Data, telefoni -632 -615 -376 -256 

Fastighets/lokalkostnad -1 860 -1 107 -1 680 -180 

Fordonskostnad -249 -247 -134 -115 

Förbrukningsmaterial -577 -645 -893 316 

Livsmedel -631 -720 -870 239 

Konsult/medlemsavgifter -312 -392 -228 -84 

Marknadsföring/reklam -27 -68 -58 31 

Patientavgifter -105 -153 -68 -37 

Avskrivningar -448 -531 -600 152 

Finansiella poster 917 -684 0 917 

S:a Kostnader -16 694 -17 270 -19 717 3 024 

     

Resultat 1 631 1 285 198 1 433 

 

Kommentar: 

Vårdförbundet Sörmlands resultat innehåller både kostnadsposter och intäktsbortfall som 

kan härledas till pandemin. Vårnäs har lägre intäkter från placeringar på Hvh 

(halvvägshuset) och externa placeringar än budgeterat. Samtidigt har verksamheten fått 

högre intäkter genom tillfälliga statliga ersättningarna för sjuklönekostnader och för 

ersättningar från arbetsförmedlingen. 

Driftredovisning (tkr) 

Förbundsgemensamt – De förbundsgemensamma kostnaderna omfattar kostnaderna för 

förbundsdirektion, ledning, revision, administration samt pensionsavgifter för samtliga 

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

respektive kostnadsandel i budgeten som grund. 

Periodens förbundsgemensamma kostnader fördelas på verksamheterna med dess 

respektive storlek (budgetomslutning) som grund för beräkningen. 

Den förbundsgemensamma kostnaden fördelas på de två kärnverksamheterna Vårnäs 

behandlingshem ( 84 %) och familjerådgivningen ( 16 %).  
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Förbundsgemensamma kostnader under året uppgår till 2 048 tkr 

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Nettoresultat  Redovisat 

resultat 2020 

Vårnäs behandlingshem 11 626 20 990 1 636 2 228 

Familjerådgivningen 5 007 4 038  936    831 

Summa totalt 27 633 25 028 2 605  3 360 

    

 

Investeringsredovisning 

Huvudprojekt Utfall per 31/12 2021 Budget helår 2021 Avvikelse helår 2021 

Hvh byte av panel, fönster, 
dörrar 1 072 850 -250 

Taktvätt 57 70 0 

Tvätt av husfasader 0 60 0 

Fasadmålning 0 1000 0 

Nytt avlopp- och 
dricksvattenledning    

 

Kommentar: 

Oförutsedda skador upptäckta i samband med byte av panel och fönster på Hvh, 

halvvägshuset män, vilket medfört ett mer omfattande arbete med ett inkluderat takbyte 

som medfört ytterligare kostnader. 

På Vårnäs har taktvätt på kanslihuset, huvudbyggnaden och 12-stegsboendet genomförts.   

Ny vattenskada upptäckt i förrådet i tvättstugan under sommaren. Renovering påbörjad 

men inte helt färdigställt innan nyår.  

Upphandling av fasadmålning av alla gula hus på Vårnäs kommer att göras under 2022. 

Vidare behöver Vårdförbundet Sörmland ta hjälp av en konsult för att planera åtgärder 

gällande avlopp- och dricksvattenledningen. 
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FÖRKLARINGAR OCH BEGREPP  
Vad är ett Kommunalförbund  
  
Kommunalförbund är en form för samverkan, som kommuner/landsting kan använda för 

praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst. Idén med kommunalförbund är 

att kommuner och/eller landsting överlåter viss verksamhet på förbundet, som de önskar 

samverka om.  

Kommunalförbundet är en självständig juridisk person med ansvar för sin verksamhet.   

När kommunalförbundet har bildats har det självbestämmanderätt inom ramen för 

förbundsordningen, kommunallagen samt annan lagstiftning som kan gälla för 

verksamheten - för Vårdförbundet Sörmlands del är det Socialtjänstlagen samt Hälso- och 

sjukvårdslagen som är aktuella.   

Kommunalförbundet övertar uppgifterna och anses ha en exklusiv kompetens att sköta 

dessa.  

Ett kommunalförbund har i stort sett samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun 

eller ett landsting och kan jämföras med en specialkommun.  

I kommunallagen regleras vad som skall ingå i förbundsordningen.   

Hit hör t ex förbundets ändamål, föreskrifter om styrmedel och styrsystem som budget, 

löpande rapportering, uppföljning och yttranderätt i principiella frågor.   

Annat som regleras är organisation, medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och 

skulder, fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna, förfarande vid en 

medlems utträde, uppsägningstid m m.   

Medlemmarna har kvar ett ekonomiskt ansvar för verksamheten och är skyldiga att täcka 

brister när förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder.  
 

 

 



  

Vårdförbundet Sörmland 

     
     Till fullmäktige i  
     Eskilstuna kommun 
     Flens kommun 
     Katrineholms kommun 
     Strängnäs kommun 
     Vingåkers kommun 
    

 

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi, av fullmäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Vårdförbundet Sörmland 
av dess direktion under år 2021. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.  

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt 
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och räkenskaper och pröva om 
verksamheten bedrivits i enlighet med de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att 
ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Revisionsföretaget EY har biträtt oss vid 
granskningen.  

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

Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.  

Vi bedömer att direktionens interna kontroll vara tillräcklig.  

Vi instämmer i förbundets bedömning att balanskravet för 2021 är uppfyllt. Förbundet redovisar ett 
balanskravsresultat på 1 821 tkr. Det redovisas 781 tkr i orealiserade reavinster.  

Direktionen har beslutat om mål och riktlinjer som är av betydelser för god ekonomisk hushållning för år 
2021.  

Vi instämmer i direktionens bedömning att båda de finansiella målen för god ekonomisk hushållning har 
uppnåtts. 

Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, inriktningsmål, miljömål, 
kvalitets- och servicemått samt övriga uppdrag utbildning. Sammanlagt bedöms 14 mål/mått uppfyllda, 
11 delvis uppfyllda och 1 ej uppfyllda. En kommentar ges till respektive utfall. Vi bedömer att 
redogörelsen för Vårdförbundets måluppfyllelse förefaller rimlig utifrån vår löpande granskning av 
Vårdförbundets verksamhet.  

Vi bedömer att förbundets årsredovisning i allt väsentligt innehåller upplysningar om verksamhetens 
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma.  
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Vi åberopar bifogade granskningsrapporter från delårsbokslutet samt bokslut och årsredovisning för 2021. 

 

Vårnäs  
 
 

 
 
Britt-Marie Lindström Mårten Grotherus Elsy Hedlund  

    
 
 

 
 
 
 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:  

De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (bilaga 1 och 2) 
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Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

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

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

Elsy Anita Hedlund
Revisor
Serienummer: 19480124xxxx
IP: 81.232.xxx.xxx
2022-04-20 15:29:03 UTC

Bo Mårten Grothérus
Revisor
Serienummer: 19690902xxxx
IP: 146.70.xxx.xxx
2022-04-20 18:34:46 UTC
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Revisor
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Vårdförbundet Sörmland 
Granskning av årsredovisning 2021 

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
D

V2
O

X-
BO

H
2H

-Q
BH

D
S-

SZ
SV

I-S
AL

8G
-O

JV
G

0



 

 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ................................................................................................................ 1 
1. Sammanfattning ............................................................................................................ 2 
2. Inledning ....................................................................................................................... 3 

2.1 Syfte....................................................................................................................... 3 
2.2 Granskningens omfattning ........................................................................................ 3 

3. Granskning av finansiella rapporter och tilläggsupplysningar ............................................. 4 
3.1 Resultaträkning ....................................................................................................... 4 
3.2 Balansräkning .......................................................................................................... 4 
3.3 Kassaflödesanalys .................................................................................................... 5 
3.3 Redovisningsprinciper .............................................................................................. 5 
3.3 Bedömning .............................................................................................................. 5 

4. Granskning av förvaltningsberättelse ............................................................................... 6 
4.1 Översikt över verksamhetens utveckling ..................................................................... 6 
4.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ............................................. 6 
4.3 Händelser av väsentlig betydelse ............................................................................... 7 
4.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .......................................... 7 
4.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.................................................... 7 
4.6 Balanskravsresultat .................................................................................................. 8 
4.7 Väsentliga personalförhållanden ................................................................................ 8 
4.8 Förväntad utveckling ................................................................................................ 8 

 

  

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
D

V2
O

X-
BO

H
2H

-Q
BH

D
S-

SZ
SV

I-S
AL

8G
-O

JV
G

0



 

 

1. Sammanfattning 

I denna rapport redogör vi för våra iakttagelser och synpunkter från granskningen av Vårdförbundet 
Sörmlands bokslut och årsredovisning för 2021.  

I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed i kommunal verksamhet har efterlevts. Vid 
granskningen har inga väsentliga felaktigheter eller avvikelser från gällande lagstiftning eller från 
god redovisningssed noterats. Årsredovisningen är, i allt väsentligt, upprättad enligt Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed. Föregående års 
siffror redovisas i förekommande fall inom parentes.  

De väsentligaste slutsatserna i 2021 års granskning sammanfattas enligt följande: 

• Årsredovisningen i dess helhet ger läsaren en god och rättvisande bild av Vårdförbundet 
Sörmlands verksamhet och ekonomi år 2021.  

• I årsredovisningen lämnas en redogörelse för bedömd måluppfyllelse för de av fullmäktige 
fastställda målen. Bedömningarna baseras i hög grad på kvalitativa redogörelser över vidtagna 
åtgärder. Uppföljning saknas av ett stort antal valda målindikatorer. 

• Årsredovisningen ger en tillräcklig bild av Vårdförbundets utveckling, utmaningar, ekonomi och 
finansiella situation. Det lagstadgade balanskravet uppfylls.  

• Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt uppfylla kravet på rättvisande räkenskaper. 
 

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

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

yc
ke

l: 
D

V2
O

X-
BO

H
2H

-Q
BH

D
S-

SZ
SV

I-S
AL

8G
-O

JV
G

0



 

 

2. Inledning 

2.1 Syfte 

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

Med rättvisande resultat och ställning avses bland annat: 

• Att tillgångar och skulder existerar och avser Vårdförbundet, 
• Att tillgångar och skulder värderats och klassificerats rätt, 
• Att Vårdförbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits, 
• Att intäkter och kostnader i allt väsentligt periodiserats korrekt, d.v.s. avser verksamhetsåret. 
 
I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. Vidare lämnas ett antal 
rekommendationer. 

2.2 Granskningens omfattning 

Enligt kommunallagen 12 kapitel ställs krav på revisorerna att bedöma om resultatet i årsbokslutet 
är förenligt med de mål som medlemskommunernas fullmäktige beslutat. Granskningen sker i 
enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Granskningen omfattar följande delar av årsredovisningen: 

• Förvaltningsberättelsen  
• Årsbokslut (räkenskaper) 

• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Tilläggsupplysningar presenterade i notform 
• Kassaflödesanalys  

 

Den kommunala särarten påverkar revisionens innehåll, planering och genomförande. Revisionen av 
kommunal verksamhet styrs främst av kommunallagen, den kommunala redovisningslagen, Rådet 
för kommunala redovisningsrekommendationer, skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 
(utgiven av SKL), samt av fullmäktige fastställt revisionsreglemente.  

En revision innefattar att granska ett urval av underlag för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som använts i 
verksamheten. 

Granskningsplaneringen har gjorts med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys av 
Vårdförbundets verksamhet. Väsentliga förändringar i jämförelse med tidigare år som kan påverka 
redovisningen har analyserats. Bokslutsprocessen, bokföringen och kontrollmiljön har utvärderats. 
Utifrån dessa avvägningar har vi inriktat vår granskning på de balansposter som vi bedömt 
väsentliga. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning som substansgranskning. Vi har 
genom stickprovskontroll granskat räkenskapsmaterial avseende väsentliga resultat- och 
balanskonton. 
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3. Granskning av finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 

3.1 Resultaträkning 

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

  

Vårdförbundets intäkter understiger budget totalt sett med ca 2 mkr och verksamhetens kostnader 
inklusive avskrivningar understiger budget med drygt 3 mkr. Budgetavvikelsen för intäkter hänförs 
främst till avgifter vilket bottnar i minskade externa placeringar under pandemiåret. Budgetavvikelse 
för verksamhetens kostnader bottnar i att aktiviteter har skjutits på framtiden på grund av 
pandemin samt att möten och kompetensutveckling har ställts in eller genomförts digitalt. Årets 
resultat överstiger helårsprognos för 2021 som visade på ett överskott på 807 tkr, med 1,8 mkr.     

3.2 Balansräkning 

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

 

Inga väsentliga investeringar under året. Materiella anläggningstillgångar har minskat med årets 
avskrivningar.  
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Kortfristiga placeringar värderas till verkligt värde i enlighet med redovisningsprinciper.  

Likvida medel ca 2 mkr högre än föregående år vilket kan förklaras av minskade kostnader samt 
lägre omsättningstillgångar.  

Kortfristiga skulder har minskat med 246 tkr vilket är hänförligt till både lägre leverantörsskuld och 
ökade löneskulder. 

 

3.3 Kassaflödesanalys 

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

Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. 

 

3.4 Redovisningsprinciper 

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

 

3.5 Bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  
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4. Granskning av förvaltningsberättelse 

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

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

 
Vårdförbundet Sörmlands förvaltningsberättelse följer dessa rubriker och angiven struktur i RKR 
R15.  

Vår bedömning – Vårdförbundet har anpassat strukturen och rubrikerna i förvaltningsberättelsen 
efter RKR rekommendationer. Vi ser positivt på att vårdförbundet har genomfört en grundläggande 
översyn av förvaltningsberättelsens struktur i enlighet med rekommendationen som lämnades vid 
Granskning av årsredovisning för 2020.  

4.1 Översikt över verksamhetens utveckling  
Av 11 kap. 1 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla en översikt över 
utvecklingen av Vårdförbundets verksamhet. Enligt RKR R15 ska utvecklingen redovisas genom att 
aktuellt år jämförs med tidigare år. Väsentliga förändringar ska kommenteras. Det gäller såväl 
utvecklingen sedan föregående år som mer långsiktiga utvecklingsmönster. 

I Vårdförbundets årsredovisning redovisas verksamhetens utveckling under perioden. En tabell 
redovisas där nyckeltal för verksamheten under en femårsperiod tydliggörs för att möjliggöra 
jämförelse. Det anges även att vårdförbundets ekonomi är stabil och att verksamheten präglats av 
pandemin under 2021. Två av två finansiella mål är uppfyllda för verksamheten samt att de flesta 
verksamhetsmålen har uppfyllts helt eller delvis.     
 
Vår bedömning – Vi ser positivt på den nya utformningen av förvaltningsberättelsen och noterar att 
vårdförbundet inkluderat en tabell med finansiella nyckeltal som möjliggör jämförelse, i enlighet med 
tidigare års rekommendation.    

4.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Av 11 kap. 2 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om 
sådana förhållanden som inte redovisas i balansräkningen eller resultaträkningen, men som är 
viktiga för bedömningen av Vårdförbundets resultat eller ekonomiska ställning. 

I förbundets årsredovisning beskrivs bland annat väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
omfattar minskade externa och interna intäkter, volymökningar inom missbruk, färre externa 
placeringar, ökade relationsproblem och risk för personalomsättning. Vidare identifieras 
omvärldsrisker samt finansiella risker. I årsredovisningen redovisas även orsak, påverkan och 
hantering för respektive risk.  

Vår bedömning – Vi bedömer att de redovisade händelserna är viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning och att avsnittet är i enlighet med RKR:s rekommendationer. I årsredovisningen 
för 2020 hänvisades beskrivningen av pensionsförpliktelsen till RKR R17, vilket var felaktigt. I 
årsredovisningen för 2021 förekommer ingen felaktig hänvisning.  
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4.3 Händelser av väsentlig betydelse 

Av 11 kap. 3 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om 
sådana händelser av väsentlig betydelse. Enligt RKR R15 ska upplysningar lämnas om hur händelser 
av väsentlig betydelse påverkar de finansiella rapporterna. Upplysningen kan exempelvis innehålla 
beskrivningar utifrån nettoinvesteringar, rättstvister, omstruktureringar och etablering av 
verksamhet.   

I årsredovisningen redovisas hädelser av väsentlig betydelse, exempelvis tilldelning av ramavtal, 
covid-vaccinationer och systembyte.    

Vår bedömning – Vi bedömer att de redovisade händelserna är väsentliga för förbundet och att 
avsnittet är i enlighet med RKR:s rekommendationer.   

4.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Av 11 kap. 7 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om andra 
förhållanden än de som anges i 2-5 §§ som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av 
Vårdförbundets verksamhet. Enligt RKR R15 innebär det att upplysningar om väsentliga aspekter 
avseende styrning, uppföljning och intern kontroll ska redovisas.  

Förbundets årsredovisning innehåller en redovisning av utgångspunkterna för styrning, 
organisationen, vision och värdegrund. Det redogörs även för förbundets uppföljning och interna 
kontroll.  

Vår bedömning – Vi bedömer att styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten är i 
enlighet med RKR:s rekommendationer. Det är positivt att förvaltningsberättelsen innehåller 
beskrivningar av den interna kontrollen.  

4.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Av 11 kap. 8 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om 
mål och riktlinjer med betydelse för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och 
andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts. 

Vårdförbundet redovisar ett helårsresultat om 2,6 mnkr. Årets positiva verksamhetsresultat innebär 
att resultatmålet ” Att under 2021 uppnå ett positivt resultat med lägst 1% av omsättningen” 
uppfylls. Resultatet motsvarar 9,4% av omsättningen. Vårdförbundets andra finansiella mål var att 
”Det egna kapitalet under planperioden (2021–2023) ej ska understiga 11 mkr”. Det egna kapitalet, 
som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 24 655 tkr för året och målet är därav uppnått.      

Förbundets målsättningar kan delas upp i verksamhetsmål, finansiella mål, inriktningsmål, miljömål 
samt kvalitets- och servicemått. Sammanlagt bedöms 14 mål/mått uppfyllda, 11 delvis uppfyllda 
och 1 ej uppfyllt. En kommentar ges till respektive utfall.   

Översikt av Vårdförbundets bedömda måluppfyllelse        

Bedömning Uppfyllt 
Delvis 
uppfyllt  

Ej uppfyllt  

Verksamhetsmål  4 3 1 

Finansiella mål 2   

Inriktningsmål  2 4  

Miljömål 1    

kvalitets- och servicemått 5 3  

Övriga uppdrag, utbildning  1  

Totalt 14 11 1 
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Vår bedömning –Vår bedömning är förvaltningsberättelsen innehåller en tydlig avstämning av de mål 
och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige har formulerat.  

4.6 Balanskravsresultat  
Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultatet redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas för 
vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten. 

Årets balanskravsresultat uppgår till 3 383 tkr (3 375 tkr 2020).  

Vår bedömning – Vårdförbundet har uppfyllt lagens krav på balans.  

4.7 Väsentliga personalförhållanden 

Av 11 kap. 5 och 12 §§ LKBR följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om 
väsentliga personalförhållanden inom verksamheten.  

Förvaltningsberättelsen omfattar ett personalavsnitt som beskriver personalsammansättningen i 
vårdförbundet, totalt består förbundet av 28 månadsanställda. Avsnittet redogör även för 
kompetensutvecklingsinsatser under året samt nyckeltal för arbetsmiljön. Under 2021 var 
sjukfrånvaron 6,25 procent vilket kan jämföras med 2020 då sjukfrånvaron var 8,16 procent.  

Vår bedömning – Enligt vår bedömning är avsnittet som behandlar väsentliga personalförhållanden 
ändamålsenligt. Det innehåller relevant information som ger en god bild av verksamheten.   

4.8 Förväntad utveckling 

Av 11 kap. 4 och 12 §§ följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om den 
förväntade utvecklingen. 

I förvaltningsberättelsens avsnitt ”Utveckling Vårdförbundet Sörmland” beskrivs kommande 
utmaningar och förändringar i förutsättningarna för att bedriva verksamheten. Bland annat beskrivs 
det kommande behovet av underhåll och investeringar i fastigheten.  

Vår bedömning – Vi bedömer att avsnittet kan utvecklas med utökat fokus på ekonomiska, 
socioekonomiska och demografiska trender på makronivå och hur dessa kan komma att påverka 
verksamheten framgent.  

 

Nyköping  

 

 

Johanna Eklöf   Jenny Salomonsson 

Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor 

Uppdragsansvarig 
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Kommunstyrelsen 2022-05-25 1 (1) 

   

 

§ 58    KS/2022:159   

Sydarkivera årsredovisning 2021  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 för kommunalförbundet Sydarkivera till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

På förbundsfullmäktige den 8 april 2022 godkändes årsredovisningen för 
kommunalförbundet Sydarkivera för 2021 och förbundsstyrelsens ledamöter beviljades 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

Sydarkiveras formella uppdrag utgår från arkivlagen och benämns bastjänster, vilka 
omfattar tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv.  
Förbundsmedlemmarna har också möjlighet att använda sig av anslutande tjänster vilka 
avtalas särskilt med berörda och finansieras separat. Den 31 december 2021 samlade 
förbundet 33 medlemmar. Katrineholms kommun blev medlem i början av 2021.  

Sydarkivera redovisar ett positivt resultat på 4,87 miljoner kronor för 2021, vilket är mer 
än 4 miljoner bättre än budgeterat och 1,7 miljoner högre än prognosen för delåret. 
Överskottet är kopplat till minskade kostnader på grund av Covid-19 och omställning till 
ett digitalt arbetssätt, icke tillsatta tjänster samt ökade intäkter för deltagande i ett 
europeiskt projekt. Det är en uttalad målsättning från Sydarkiveras fullmäktige att 
medlemsavgiften ska sänkas senast 2025. 

Revisorerna bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-12 

 Protokollsutdrag från Förbundsfullmäktige Sydarkivera, 2022-04-08, 
§ 2 

 Sydarkiveras årsredovisning 2021 inklusive målbilaga, 
revisionsberättelse 2021 samt granskningsrapport – Granskning av 
årsredovisning 2021 - Sydarkivera 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 
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Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
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Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Sydarkivera årsredovisning 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2021 för 
kommunalförbundet Sydarkivera till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
På förbundsfullmäktige den 8 april 2022 godkändes årsredovisningen för 
kommunalförbundet Sydarkivera för 2021 och förbundsstyrelsens ledamöter beviljades 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  

Sydarkiveras formella uppdrag utgår från arkivlagen och benämns bastjänster, vilka 
omfattar tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv.  
Förbundsmedlemmarna har också möjlighet att använda sig av anslutande tjänster vilka 
avtalas särskilt med berörda och finansieras separat. Den 31 december 2021 samlade 
förbundet 33 medlemmar. Katrineholms kommun blev medlem i början av 2021.  

Sydarkivera redovisar ett positivt resultat på 4,87 miljoner kronor för 2021, vilket är mer än 
4 miljoner bättre än budgeterat och 1,7 miljoner högre än prognosen för delåret. 
Överskottet är kopplat till minskade kostnader på grund av Covid-19 och omställning till ett 
digitalt arbetssätt, icke tillsatta tjänster samt ökade intäkter för deltagande i ett europeiskt 
projekt. Det är en uttalad målsättning från Sydarkiveras fullmäktige att medlemsavgiften 
ska sänkas senast 2025. 

Revisorerna bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Ärendets handlingar 
 Protokollsutdrag från Förbundsfullmäktige Sydarkivera 2022-04-08, § 2 

 Sydarkiveras årsredovisning 2021 inklusive målbilaga, revisionsberättelse 2021 samt 
granskningsrapport – Granskning av årsredovisning 2021 - Sydarkivera 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: Sydarkivera, akten
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1. Förvaltningsberättelse 
Kommunalförbundet Sydarkivera avger härmed förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 
2021. Sydarkiveras formella uppdrag utgår från arkivlagen och benämns bastjänster, vilka 
omfattar tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. 
Förbundsmedlemmarna har också möjlighet att använda sig av anslutande tjänster vilka 
avtalas särskilt med berörda och finansieras separat. Den 31 december 2021 samlade 
förbundet 33 medlemmar. I redovisningen nedan anges siffror och belopp även avseende 
föregående.  

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Verksamhetsåret inleddes med att kommunerna Kinda, Ödeshög, Flen, Trosa, Katrineholm, 
Torsås, Högsby och Mönsterås inträdde i förbundet.  
 
Under året har de första etapperna av det treåriga projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023 genomförts. I projektet arbetar Sydarkivera med att säkerställa att det digitala 
arkivet är framtidssäkert och uppfyller både förbundsmedlemmarnas och medborgarnas 
behov. Resultatet efter det första året är att en uppdaterad mottagning för digitala 
arkivleveranser har införts och att ett lösningsförslag för bevarandesystemet är framtaget för 
fördjupad testning och installation i produktionsmiljö. Samtidigt har förbundet arbetat vidare 
med de av förbundsstyrelsen prioriterade leveranstyperna. Utredningar pågår och är i olika 
stadier inom i stort sett samtliga verksamhetsområden. Rutiner och procedurer förfinas när 
det gäller bland annat uttag från olika typer av verksamhetssystem med stöd för 
arkiveringsuttag, databasarkivering och webbarkivering. 
 
Arkivmyndigheten har genomfört arkivtillsyn hos samtliga medlemmar under 2021. Under 
året var verksamhetsområdet Kultur och fritid i fokus för arkivtillsynen. Slutsatsen är att alla 
förbundsmedlemmars kultur- och fritidsverksamheter möter ungefär samma problem och 
utmaningar med den pågående digitaliseringen av verksamheten. Kunskapsnivån om arkiv 
och informationshantering är mycket varierande inom kultur- och fritidsområdet som 
sträcker sig från simhallar, fritidsgårdar, bibliotek till nämndadministration vid central 
förvaltning. Många av verksamheterna är frivilliga för kommunerna och genererar inte så 
mycket allmänna handlingar som ska bevaras för framtiden jämfört med andra kommunala 
verksamhetsområden. Det är också tydligt att kultur- och fritidsområdet är ett 
verksamhetsområde med mycket samverkan mellan flera kommuner, framför allt inom 
biblioteksområdet, samt mycket medborgarkontakt. 
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Flera av förbundets förtroendevalda har valt att aktivt delta vid årets tillsyner vilket lett fram 
till intressanta diskussioner och en större förståelse för förbundets uppdrag och arbetssätt. 
Deltagande tjänstepersoner har uppskattat möjligheten att diskutera arkivfrågor och olika 
arbetssätt under tillsynstillfällena. Det finns en tendens att fler från kultur och 
fritidsverksamheterna kontaktar Sydarkivera för råd och stöd och om andra tjänster som 
förbundet erbjuder.  
 
Genom de årliga tillsynerna får Sydarkivera in underlag för att anpassa och vidareutveckla 
nätverksträffar och utbildningspaket utifrån identifierade behov. Att hjälpa de kommunala 
verksamheterna med att få kontroll och överblick över sin samlade verksamhetsinformation 
bedöms även fortsatt vara centralt för Sydarkiveras uppdrag, dels för att uppfylla arkivlagen, 
dels för att stödja implementeringen av nya digitala arbetsprocesser i kommunerna. 

1.2 Organisation 

Sydarkivera leds av förbundsstyrelsen som ligger under ett förbundsfullmäktige med 
ledamöter från var och en av medlemmarna.  
 
Sydarkiveras förvaltning delas in i stab och enheter. Staben leds av förbundschefen och 
respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från ledningsgruppen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

LEDNINGSGRUPP

Mats Porsklev

TILLSYN OCH 
INFORMATIONS-

FÖRVALTNING
Emilia Bergvall 

Odhner 

CENTRALARKIV OCH 
DIGITISERING

Bernhard Neuman 

UTVECKLING OCH IT

Mårten Lindstrand 

STAB

Mats Porsklev
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1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 

Sydarkivera har under 2021 fortsatt att påverkas kraftigt av Covid-19 pandemin. 
Nätverksträffarna, arkivtillsyner och utbildningarna har trots restriktionerna kunnat 
genomföras på ett för förbundsmedlemmarna tillfredsställande sätt. Omställningen till ett 
helt digitalt arbetssätt har precis som under 2020 lett till betydande kostnadsbesparingar och 
ett starkt ekonomiskt resultat som i övrigt till stor del beror på att tjänster inte tillsats i den 
takt det tillkommit nya medlemmar. Deltagande i ett europeiskt projekt för e-arkivering (E-
ARK 3) har utöver detta under året bidragit med en intäkt på totalt 1,2 mkr till verksamheten. 
Sammantaget resulterar detta i ett överskott med 4,87 miljoner kronor av årets verksamhet. 
Detta resultat är mer än 4 mkr bättre än budgeterat och även 1,7 mkr högre än prognosen 
för delåret.  
 
För investeringsverksamheten har fortsatta inköp gjorts av hårdvara till förbundets 
bevarandeplattform liksom en några tidigarelagda inköp av kontors-IT (datorarbetsplatser).  
 
Förbundets ansamlade egna kapital uppgår vid årsslut till 13,5 mkr föregående år var den 
siffran 8,7 mkr.  

1.4 Händelser av väsentlig betydelse  

 Den av styrelsen utsedda kommitté som arbetat med målstyrning, överlämnade sina 
förslag till fullmäktige som i april 2021 fastställde nya övergripande mål för förbundet 
att gälla från och med verksamhetsåret 2022.  

 Förbundsstyrelsen tog under hösten beslut om utveckling av koncept för etablering 
av ett arkivcentrum i Alvesta för anslutande tjänst avseende analoga arkivhandlingar.   

 Projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023 har fortlöpt med gott resultat och 
projektet fortsätter 2022 med fördjupad testning och installation av uppdaterat 
bevarandesystem. 

 Det europeiska projektet E-ARK3 som Sydarkivera har deltagit i 2020–2021 har 
avslutats. Resultatet är bland annat fastställda specifikationer, referensarkitektur för e-
arkivering, programvarupaket med exempelprogramvaror samt en referensinstallation 
för bevarandesystem som finns åtkomlig via Sydarkiveras testbädd.  

 Sydarkiveras har under verksamhetsåret byggt upp en förmåga att hantera 
databasarkivering och långsiktigt digitalt bevarande av register och 
relationsdatabaser. 
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 Samtliga kommunala webbplatser har arkiverats under året och metoderna har både 
förfinats och effektiviseras genom kvartalsvisa insamlingar. 

 Det nya grundutbildningspaketet har tagits väl emot, över 300 har genomgått någon 
av grundutbildningarna. Kursutvärderingarna visar en hög kundnöjdhet, 4,4 på en 5 
gradig skala. 

 Närmare 250 deltagare har bokat sig för utbildningar på grundnivå det första 
kvartalet 2022.  

 Alla medlemmar utom en har deltagit vid någon av förbundets nätverksträffar för 
olika verksamhetsområden. Utbudet har utökats och anpassats efter de behov som 
framkommit vid tillsynerna 2020.  

 Satsningen på bokningsbara korta arbetsmöten och rådgivningstillfällen har fallit väl 
ut. Till exempel har 19 medlemmar på det sättet fått rådgivning i samband med 
upphandling av nya system. 

 Det nya konceptet Verkstad på webben och nätverksträffarna under första kvartalet 
har redan lockat över 100 deltagare. 

 Som ett led i att förbättra kommunikationen så har de första nyhetsbreven publicerats 
under andra halvan av 2021. Arbetet med att ta fram en kommunikationsplan har 
påbörjats. 

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  

Förbundet har sedan starten 2015 arbetat utifrån ett oförändrat anslag i fråga om en 
medlemsavgift på 27 kronor per invånare för att täcka bastjänsterna tillsyn, råd och stöd samt 
digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. Det är en uttalad målsättning från fullmäktige 
att medlemsavgiften ska sänkas senast 2025. Förbundet uppfyller samtliga ekonomiska 
målsättningar 2021.  
 
Uppfyllandegraden av de nerbrutna övergripande verksamhetsmålen inom respektive 
verksamhetsområde redovisas i bilaga. Den samlade bedömningen är att måluppfyllelsen 
mot de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen är god. Med detta ska även förstås att 
kommunalförbundet redovisar en god ekonomisk hushållning i verksamheten avseende 
verksamhetsåret 2021 i ett ekonomiskt perspektiv såväl som ett verksamhetsperspektiv.  
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Målavstämning ekonomiperspektiv 
(tkr) 

Utfall  Mål Kommentar 

Balanserad budget utan höjning av 
avgifterna 

4 782  610 Mål uppfyllt 

2 % överskott av verksamheten 4 782 602 Mål uppfyllt 
Nettoinvesteringarnas andel av 
medlemsavgifter och bidrag bör 
understiga 10 % 

2,5 % <10 % 
Mål uppfyllt 

Likviditet motsvarande 1 månads löner* 18 821 1 637 Mål uppfyllt 
Oförändrad soliditet 56,5 % 49,4 % Mål uppfyllt 

*genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period 

1.6 Balanskravsresultat 

Förbundet har inga ouppfyllda underskott att reglera utifrån balanskrav. Med detta har 
Sydarkivera en ekonomi i balans.  
 
(tkr)    

Avstämning mot balanskravet 
Innevarande 
år  

Prognos från 
delår 

Fg år  

Periodens resultat enligt resultaträkning 4 782 3 003 2 350 
Avgår balanskravsjusteringar 0 0 0 
Balanskravsresultat 4 782 3 003 2 350 

1.7 Intern kontroll 

Förbundsstyrelsen har under året fortsatt sitt arbete med en systematisk intern kontroll för 
att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och i enlighet med de mål som fullmäktige 
fastställt. Områden för intern kontroll väljs ut årligen baserat på en risk- och 
väsentlighetsanalys och 2021 genomfördes kontroll korrekthet i fråga om inköp/attester samt 
informationskvaliteten i de registreringar som gjorts i förbundets diarium. Kontrollerna visade 
på säkerställda processer för de kontrollerade områdena.  
 
Med anledning av det interna kontrollarbetet tidigare år har även ett arbete med införande 
av systematiskt brandskyddsarbete genomförts under 2021.  
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1.8 Väsentliga personalförhållanden 

Sydarkivera hade vid årsslut 36 anställda fördelat på 29,55 tjänster (28,15). Vid inledningen av 
2022 kommer personalstyrkan utökas med 0,5 tjänst utifrån att efterfrågan av anslutande 
tjänsten dataskyddsombud ökar, samt i övrigt att medlemskretsen successivt blir större.  
 
Sjukfrånvaron är precis som tidigare år låg. Förbundet har inte haft någon personal med 
långtidssjukfrånvaro under 2021.  
 
Sjukfrånvaro totalt Innevarande år Fg år  
Totalt 3,23 % 3,78 % 
-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 0,00 % 1,57 % 
Kvinnor 3,70 % 4,00 % 
Män 2,49 % 3,49 % 

1.9 Förväntad utveckling 

Förbundet växer i takt med att nya medlemmar tillkommer och omfattningen av de 
anslutande tjänsterna ökar. Arbetet med att ansluta Staffanstorps kommun har påbörjats 
inför anslutningen 2023. Ytterligare en kommun förväntas inträda in som medlem i förbundet 
2024.  
 
Det är en fastslagen politisk målsättning att den medlemsavgift som täcker bastjänsterna 
tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv senast 2025 ska kunna 
reduceras. Därför arbetas det aktivt med att effektivisera metoder och arbetssätt inom alla 
delar av basverksamheten. Reduceringen av medlemsavgiften kan trots effektivisering 
komma att påverka bastjänsternas innehåll och utformning. 
 
Ett sätt att öka förbundets intäkter är att utveckla utbudet av anslutande tjänster. I kontakt 
med förbundsmedlemmarna har ett antal olika möjliga anslutande tjänster identifierats, vilket 
kommer att behöva utredas vidare. 2021 var nära 38 % av förbundets omsättning kopplat till 
just de anslutande tjänsterna och omfattningen beräknas öka ytterligare i takt med att fler 
medlemmar ansluter sig, liksom att metoder och verktyg effektiviseras. DSO-tjänsten -
(dataskyddsombud) som 2019 nyttjades av 29 organisationen till en kostnad på 3,3 mkr, 
nyttjas idag av 31 organisationer till en kostnad på 2,5 mkr.  
 
Byggandet av ett arkivcentrum spelar en viktig roll för att effektivisera arkivhanteringen i de 
kommunala verksamheter som väljer att lämna över även sina pappershandlingar till 
förbundet.  
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Projektet Utökad bevarandeplattform fortsätter under den kommande tvåårsperioden. 
Bevarandeplattformen kommer att baseras på internationella öppna standarder, kod och 
hårdvara. Det innebär att samtliga komponenter är utbytbar över tiden och Sydarkivera blir 
inte bunden till någon specifik leverantör. Långsiktigt digitalt bevarande är ett omfattande 
åtagande som kräver att man har fullständig kunskap om sina system, verktyg och 
arbetsmetoder. Samverkan med andra aktörer och deltagande i projekt och satsningar är en 
viktig möjliggörare och förutsättning för den fortsatta utvecklingen inom digitalt bevarande. 
Denna samverkan leder till att förbundets verksamhet kan fortsätta utvecklas på ett 
kostnadseffektivt sätt. Sydarkivera har redan etablerat sig nationellt och internationellt som 
en ledande aktör inom digitalt bevarande. Förbundet har med anledning av detta 
framgångsrikt deltagit i det europeiska projektet E-ARK3 och kan komma att vara en av 
aktörerna även i kommande samverkansprojekt.  
 
Allt fler produkter och tjänster på marknaden stödjer digitalt bevarande, arkiveringsuttag och 
öppna specifikationer. Framförallt ärende- och dokumenthanteringssystemen samt systemen 
som hanterar patientjournaler och personakter.  Sydarkiveras arbete med rådgivning i 
samband med kravställning samt utbildning och information om öppna standarder och 
specifikationer har börjat ge resultat. För de nya verksamhetssystem som 
förbundsmedlemmarna upphandlar kan testleverans genomföras redan i samband med 
införandet. Detta kommer långsiktigt att göra att de digitala arkivleveranserna blir mer 
förutsägbara och effektiva.  
 
En ny strategisk tillsynsplan ska arbetas fram för den kommande perioden med fokus på att 
på bästa sätt stödja förbundsmedlemmarna under de kommande åren. Sydarkivera har 2015–
2022 gjort tillsyn på samtliga kommunala verksamhetsområden. Den kommande 
tillsynsperioden med start 2023 kommer att innebära en helt ny tillsynsomgång med 
förbättrade möjligheter att jämföra utveckling.  
 
Arbete pågår med att ta fram underlag för att kunna vidareutveckla utbildningsverksamheten 
och införa e-lärande plattform för att möta medlemmarnas behov på större flexibilitet och 
tillgänglighet. Detta är en satsning som beslutades av förbundsfullmäktige 2019-11-08 § 23 
(SARK 2019:219) vilket kommer att ge medlemmarna större frihet att själva lägga upp sin 
fortbildning. Samtidigt kommer det att avlasta Sydarkiveras personal som är engagerade i 
utbildningsverksamheten. Utvecklingsarbetet ryms inom bastjänsternas budget och 
införandet planeras så att det inte påverkar ordinarie utbildningsverksamhet. 
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2. Resultaträkning 
 

TKR Noter Utfall  Fg år  Prognos Budget 
     
  

 

Medlemsintäkter 1 19 931 17 090 20 016 19 971 

Övriga intäkter 1 10 163 10 021 10 219 8 003 

Kostnader 2 -24 723 -24 399 -26 668 -26 933 

Avskrivningar 3 -579 -352 -548 -406 
 
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD  4 792  2 360 3 019 635 
 
Finansiella intäkter  0 0 0 0 

Finansiella kostnader 5 -10 -10 -16 -25 
 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  4 782 2 350 3 003 610 

 

 
NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN   

 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter innevarande år fg år   

 
Medlemsintäkter* 19 931 17 090 

Anslutande tjänster 7 832 7 335 

Lönebidrag 1 351 1 270 

Övriga intäkter 980 1 416 

SUMMA INTÄKTER 30 094 27 111 
 

*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna 

Alvesta 2,7 %   

Borgholm 1,5 % 

Bromölla 1,8 % 

Eslöv 4,5 % 

Flen 2,3 % 

Högsby 0,8 % 

Höör 2,3 % 

Hässleholm 7,1 % 

Karlskrona 9,1 % 

Karlshamn 4,4 % 

Katrineholm  4,7 % 

Kinda  1,3 % 
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Lessebo 1,2 % 

Lomma 3,4 % 

Ljungby 3,9 % 

Markaryd 1,4 % 

Mönsterås 1,8 % 

Mörbylånga 2,0 % 

Nybro 2,8 % 

Olofström 1,8 % 

Osby  1,8 % 

Oskarshamn 3,7 % 

Region Blekinge 12,8 % 

Ronneby 4,0 % 

Tingsryd 1,7 % 

Torsås 1,0 % 

Trosa 1,8 % 

Vellinge  5,0 % 

Vadstena 1,0 % 

Vimmerby 2,1 % 

Åtvidaberg 1,6 % 

Ödeshög 0,7 % 

Östra Göinge 2,0 % 

 
Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020  

 
Huvudverksamhet -381 -1 231 

Löner, arvoden och personalomkostnader  -18 323  -15 906 

Pensionskostnader inkl. löneskatt -1 316 -2 587 

Lokalkostnader -1 616 -1 250 

Övriga kostnader* -3 084 -3 425 

(Varav förbrukningsinventarier samt IT-utrustning) -578 -767 

(Varav leasingkostnader -248 -330 

SUMMA KOSTNADER -24 723 -24 399 
 

 
Not 3 Avskrivningar 2021 2020  

 
Avskrivningstider 

Möbler och inredning 5–10 år 5–10 år 

Programvara och IT-utrustning 3–5 år 3–5 år 
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Not 5 Finansiella kostnader 2021 2020 

 
Bankkostnader -8 -7 
Räntekostnader -2 -3 
Summa -10 -10 

 

3. Kassaflödesanalys 
  Noter  innevarande år fg år 
  
 
Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat efter avskrivningar    4 782 2 350 

Justering för avskrivningar    579 352 
Förändring av rörelsefordringar    -1 826 -5 519 
Förändring av avsättningar    13 71 
Förändring av rörelseskulder    1 434 136 
 
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   4 982 -2 610 
 
Investeringsverksamheten      

Försäljning av anläggningstillgångar    0 -18 

Förvärvande av anläggningstillgångar    -526 -709 
 
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN   4 456 -727 
 

Finansieringsverksamheten    0 0 

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   0 0 
 

ÅRETS KASSAFLÖDE    4 456 -3 337 
 

Likvida medel vid årets början (ingående kassa)    9 365 12 702 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT    13 821 9 365 
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4. Balansräkning 
TKR Noter 2021-12-31 2020-12-31  
 
TILLGÅNGAR 
 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar  

Dataprogramvaror 6 144 248 

Materiella anläggningstillgångar 

Möbler och inventarier 7 359 464 

Data- och kommunikationsutrustning 8 548 469 

Bilar och andra transportmedel 9 78 0 

 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 10 9 011 7 185 

Bank  13 821 9 365 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  23 961 17 731 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

Eget kapital 

Eget kapital 11 13 532 8 750 

   -varav periodens/årets resultat  4 782 2 350 

 

Avsättningar 

Pensioner 11 84 71 

 

Skulder 

Långfristiga skulder  0 0 

Kortfristiga skulder 12 10 345 8 910 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  23 961 17 731 
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2021-12-31 2020-12-31  
 

Not 6 Dataprogramvaror 

 
Ingående anskaffningsvärde 603 288 

Nyanskaffning 0 315 

Summa anskaffningsvärde 603 603 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -355 -288 

Årets avskrivningar -105 -67 

Summa avskrivningar -460 -355 

Avrundning -1 

BOKFÖRT VÄRDE 144 248 
 
 
Not 7 Möbler och inventarier 

 
Ingående anskaffningsvärde 814 757 

Nyanskaffning 0 57 

Summa anskaffningsvärde 814 814 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -350 -246 

Årets avskrivningar -105 -104 

Summa avskrivningar -455 -350 

BOKFÖRT VÄRDE 359 464 
 
 

Not 8 Data- och kommunikationsutrustning 

 
Ingående anskaffningsvärde 1 322 986 

Nyanskaffning 438 336 

Summa anskaffningsvärde 1 760 1 322 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -853 -691 

Årets avskrivningar -358 -162 

Avrundning -1 

Summa avskrivningar -1 211 -853 

BOKFÖRT VÄRDE 548 469 
 

 
Not 9 Bilar och andra transportmedel 2021-12-31 2020-12-31 

 
Ingående anskaffningsvärde 0 0 

Nyanskaffning 88 0 
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Summa anskaffningsvärde 88 0 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 

Årets avskrivningar -10 0 

Summa avskrivningar -10 0 

BOKFÖRT VÄRDE 78 0 
 

 
Not 10 Kortfristiga fordringar 

 
Kundfordringar 6 560 5 120 

Överskottsfond premiepension 337 0 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 699 1 574 

Momsfordran 415 491 

Övriga kortfristiga fordringar 0 0 

SUMMA FORDRINGAR 9 011 7 185 
 

 
 
Not 11 Avsättningar    

 
Avsatt till pensioner förtroendevalda enl OPF/KL 68 57 

Särskild löneskatt  16 14 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 84 71 
 

 
 
Not 12 Kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31  

 
Leverantörsskulder 1 243 499 

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 6 124 5 572 

Semesterlöneskuld inkl soc. Avgifter 956 855 

Arbetsgivaravgift 373 385 

Personalens skatter 331 369 

Pensioner, avgiftsbestämd del inkl löneskatt 1 318 564  

Övriga upplupna kostnader 0 666 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 10 345 8 910  
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5. Investeringssammanställning 
  Utfall Budget  prognos 

Lokalanpassningar  65 50  65 

AV-utrustning  0 50  0 

Kontors-IT utrustning  160 55  164 

Hårdvara/Bevarandeplattform  213 125  212 

Bil (lösen leasingavtal)  88 0  88 

SUMMA INVESTERINGAR  526 280  529 

6. Redovisningsprinciper 
Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Detta innefattar att: 

- Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera 
kommunalförbundets ordinarie bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter 
(sedan 2017). 

- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
- Semesterlöneskuld och upplupen pensionsavgift har beräknats.   
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde.  
- Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed i 

kommunal verksamhet.  
- Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 

minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för 
mindre värde. Gränsen för mindre värde uttolkas som ett prisbasbelopp och gäller 
som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. 

Kommunalförbundet har inga finansiella leasingavtal. Utöver vad som anges ovan om 
medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat några redovisningsprinciper sedan 
årsredovisningen 2017. För att inte riskera att hänföra siffror till enskild individ lämnas enbart 
övergripande uppgifter om sjukfrånvaro fördelat på män/kvinnor.  
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7. Driftsredovisning 
Hänvisning till rubrik i verksamhetsplan/budget inom parentes. 

7.1 Stabsverksamheten (3) 

Under året har bevarandefunktionen slutfört de 
första etapperna av det treåriga projektet Utökad 
bevarandeplattform 2021–2023 med det 
övergripande målet är att successivt utöka 
bevarandeplattformen för att kunna ta emot fler 
typer av digitala arkivleveranser.  
 
Sydarkiveras anslutande tjänst gemensamt 
Dataskyddsombud som hanteras av jurist, 
informationssäkerhetsspecialist och arkivarie, har 
under perioden har tjänsten utökats med fler 
anslutna organisationer.  

7.1.1 Interna stödresurser (3.3) 

Verksamheten har under perioden löpt på med implementeringen av e-fakturaflöden för 
förbundets medlemmar/kunder och leverantörer liksom av formalisering av interna stödjande 
processer. Förbundet har uppnått ett helt digitalt flöde vad gäller kundfakturor till 
medlemsorganisationerna.  
 
För 2021 var målvärdet att förbundsgemensamma administrativa kostnader får uppgå till 
maximalt 20 % av budget. I kostnaderna inräknas förbundschef liksom den administrativa 
stabsfunktionen med deras omkostnader i form av lokaler, kontors-IT etcetera. Även de 
gemensamma IT-systemen för lön, ekonomi etc räknas till den förbundsgemensamma 
administrationen. För 2021 landar den förbundsadministrativa gemensamma kostnaden på 4 
156 tkr vilket utgör 17,3 % av budget. Målet är därmed uppfyllt.  

  

St
ab

Interna stödresurser

Bevarandeplanering och 
samordning

Digitalt arkivsystem

Digitalt bevarande

Gemensamt 
dataskyddsombud
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7.1.2 Bevarandeplanering och samordning (3.4) 
Övergripande mål: ”Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell 
information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras 
bevarandesystem.” 
 
Under verksamhetsåret har ett intensivt arbete bedrivits med intern utbildning, förbättring av 
mallar och samarbetsformer för Sydarkiveras bevarandefunktion och ämnesansvariga 
arkivarier. Vid verksamhetsårets slut var i stort sett alla ämnesansvariga arkivarier involverade 
i en eller flera utredningar av digitalt bevarande och digitala arkivleveranser. Under året har 
rutinerna formaliserats med olika besluts- och avstämningspunkter. En viktig framgång under 
verksamhetsåret är att Sydarkivera stödjer databasarkivering med färdiga verktyg för att 
hantera arkivleveranser från registerbaserade system som inte har stöd för arkiveringsuttag. 
Projektet Utökad bevarandeplattform förväntas innebära en högre grad av systematisering av 
digitala arkivleveranser. 
 
Aktuell status avseende införande av varierande leveranstyper framgår av tabell nedan.  
 
Steg 1: Förberedande arbete och inriktningsbeslut 
Steg 2: Leveransutredningar och testleveranser 
Steg 3: Rutinleveranser 
Steg 4: Automatiserade arkivleveranser 
 
Diarier 

 
Bostadsanpassning 

 
Bygglov 

 
Bilder 

 
Ekonomi 

 
Elevhälsa 

 
Externwebb 

 
Filmer 

 
Geografisk info. 
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Kontaktcenter 
 

Miljö 
 

Personal (lön) 
 

Sjukvård 
 

Skolans info. 
 

Tillsyn (alkohol) 
 

Trafik 
 

Räddningstjänst 
 

Upphandlingsstöd 
 

VoO, IFO 
 

 
Fokus när det gäller systeminventering 2021 har varit att ajourhålla systemlista för de 
verksamhetssystem som det finns lösningsförslag framtagna för. Nya förbundsmedlemmar 
kontaktas av ämnesansvariga arkivarier. Nya rutiner för att samla in uppgifter om inaktiva 
system i samband med tillsyn och medlemskontakter har införts. Förbundsmedlemmar får 
redovisning av aktuell status på begäran.  
 
Övergripande mål: ”Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och 
förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.” 
 
Det är allt fler leverantörer av ärende- och dokumenthanteringssystem och mellanarkiv som 
har implementerat Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) för ärendehantering och 
för paketstruktur (”digitala arkivboxar”). Detta har förvaltningen konstaterat i samband med 
kontroller vid införande av nya ärende- och dokumenthanteringssystem samt exempeluttag 
från olika produkter och tjänster som används av förbundsmedlemmarna. Det innebär goda 
förutsättningar för vidareutveckling av arkiveringsfunktioner i systemen som används. 
 
Det europeiska samverkansprojektet E-ARK3 har slutredovisats och avslutades enligt plan i 
oktober 2021. Projektet lanserade bland annat en lång rad specifikationer för överföring av 
information samt en gemensam europeisk referensarkitektur och exempelprogramvaror. 
Detta är resurser som är fria för förbundsmedlemmarnas leverantörer, och för Sydarkivera, att 
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använda i olika lösningar och tjänster. Specifikationerna har samma syfte och 
användningsområde som de svenska FGS:erna.  
 
Sydarkiveras engagemang i arbetsgrupper och kommittéer som förvaltar och utvecklar 
specifikationer för e-arkiv har varit till stor nytta i verksamheten. Kunskaperna och 
erfarenheterna har använts både i förbundets utbildningsverksamhet och i de pågående 
projekten. Deltagandet ger kunskap och erfarenhet både för Sydarkiveras interna behov i 
arbetet med digitalt bevarande och innebär att förbundet kan tillhandahålla 
specialistutbildningar för METS (paketstruktur) och PREMIS (bevarandemetadata).  
 
Deltagandet i projekt och arbetsgrupper innebär att Sydarkivera och förbundsmedlemmarna 
är väl rustade att ta till sig användande av specifikationer för förbättrad interoperabilitet och 
långsiktigt bevarande av information. Informationstillfällen för förbundsmedlemmarnas 
systemleverantörer har införts 2021. Det är för att säkerställa att exportfunktioner utvecklas 
så att dessa stödjer långsiktigt digitalt bevarande och gemensamma specifikationer. 
Implementerade specifikationer bidrar även till att enkelt tillhandahålla den information som 
kan publiceras enligt öppna data direktivet och de anvisningar som Myndigheten för digital 
förvaltning DIGG arbetar med att ta fram. 
 
Rådgivningen för systemförvaltare effektiviserades under året genom schemalagda möten för 
rådgivning, bland annat i samband med upphandling. Bakgrunden var ökad efterfrågan på 
rådgivning i samband med upphandling. Totalt sett är det 19 förbundsmedlemmar som varit 
i kontakt med Sydarkivera för rådgivning i samband med upphandling eller andra större 
förändringar som påverkar informationshantering i verksamhetssystemen.  

7.1.3 Digitalt arkivsystem (3.5) 
Övergripande mål: ”Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och 
förbättrad interoperabilitet mellan system och tjänster.” 
 
De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023. Sydarkivera har haft samma grundläggande bevarandeplattform sedan 2016. 
Sedan dess har verksamheten växt i omfattning och allt fler leveranstyper har införts. 
Projektets första etapp har resulterat i att en uppdaterad mottagning för digitala 
arkivleveranser kan sättas i produktion för snabbare och säkrare leveransflöden. Etappen har 
också lett fram till lösningsförslag för att installera uppdaterad bevarandeplattform under 
den andra etappen 2022. Rapportering har skett etappvis och det har varit två delrapporter 
och fyra lägesrapporter som presenterats under verksamhetsåret (SARK/2020:189).  
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Sydarkiveras arbete med öppna programvaror för e-arkiv har varit uppmärksammat på grund 
av ett växande intresse för öppen källkod inom offentlig förvaltning i Sverige. Det var mer än 
50 deltagare i samband med workshop 7 december om e-arkiv som arrangerades av NOSAD 
(Network Open Source and Data), ett nätverk initierat av Arbetsförmedlingen.  
 
Projektet har även resulterat i en uppdaterad testbädd med installerade öppen källkod-
programvaror inom digitalt bevarande från bland annat projektet E-ARK3 och från Open 
Preservation Foundation (OPF). Testbädden har använts både för test och utvärdering av 
programvaror och för visning och utbildning i samband med Sydarkiveras arbetsträffar 
(verkstäder på webben) som genomförts under året. En referensinstallation av 
visningsprogramvara från E-ARK3 finns tillgänglig hos Sydarkivera och används i projektet 
Utökad bevarandeplattform 2021–2023. 

7.1.4 Digitalt bevarande (3.6) 
Övergripande mål: ”Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell 
information från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras 
bevarandesystem.” 
 
Självvärdering av arkivsystemet med utgångspunkt från standarden ISO 16363:2012 Audit 
and certification of trustworthy digital repositories (TDR) har genomförts i februari 2022 för att 
ta reda på hur Sydarkivera uppfyller kraven efter genomförda satsningar 2021. Framtagen 
mall för enkel checklista användes för att stämma av kraven i standarden på övergripande 
nivå. Resultatet är att Sydarkivera 2021 uppfyllt kraven för att vara ett e-arkiv värt att lita på 
ytterligare fyra kontrollpunkter av totalt 50. 
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7.1.5 Gemensamt dataskyddsombud (3.7) 

Övergripande mål: ”Tillhandahålla den anslutande tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud med ett objektivt förhållningssätt samt hög trovärdighet och 
integritet.” 
 
Under 2021 har verksamheten fortsatt att vara anpassad efter gällande förutsättningar och 
samtliga utbildningar och träffar genomförs digitalt enligt plan. 
 
Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud startades under 2018 och 2019 
genomfördes en utvärdering som bland annat fick till följd att en ny prismodell för tjänsten 
antogs. Under 2020 och 2021 har genomförandet av verksamheten anpassats till följd av 
coronapandemin, men samtliga aktiviteter och uppdrag har genomförts.  
 
Tjänsten utförs av ett team bestående av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. 
Att vara dataskyddsombud innebär huvudsakligen att vara rådgivande och kontrollerande i 
förhållande till personuppgiftsansvarig.  
 
Under 2021 har sex organisationer anslutit sig till tjänsten och det är Katrineholms kommun, 
Lomma kommun, Vimmerby Energi och Miljö AB, Sölvesborgs kommun, Sölvesborgshem AB 
och Sölvesborg Energi och Vatten AB. 
 
Råd och stöd utgör en stor del av dataskyddsombudet uppdrag och under 2021 har fyra 
nätverksträffar, två arbetsdagar och grundutbildning vid två tillfällen i allmän 
dataskyddsjuridik och informationssäkerhet genomförts inom verksamheten gemensamt 
dataskyddsombud. Samtliga aktiviteter har genomförts digitalt enligt plan.  
 
Rådgivning sker löpande via e-post, telefon eller digitala möten. Dataskyddsteamet har inga 
särskilda tider avsatta för rådgivning utan kontakt kan tas när behov uppstår och svar lämnas 
så snart det går beroende på ärendets karaktär.  
 
Mycket arbete under första halvåret 2021 har varit kopplat till den s k Schrems II-domen och 
problematiken runt överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES, s k 
tredjelandsöverföring.  
 
Enkät för självvärdering har besvarats av 68 personuppgiftsansvariga under 2021. Rapporter 
från kontroll av dataskyddsefterlevnad med sammanvägd bedömning och förslag till åtgärder 
att arbeta vidare med vad gäller dataskyddsarbetet har tagits fram till samtliga som har 
besvarat enkäten.  
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Under 2021 har medlemssamordnarna gjort en stickprovskontroll av dataskyddsfrågor inom 
biblioteksverksamheten hos de kommuner som är anslutna till tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud. 
 
Vid slutet av 2021 är följande 31 organisationer anslutna till tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud:   
 
Kommuner (14) Kommunala Bolag (11) Regioner (1): 
Bromölla kommun  
 

AB Karlskronahem 
 

Högsby kommun 
 

AB Lessebohus  
 

Region Blekinge 
 

Karlshamns kommun  
 

Byggebo i Oskarshamn AB Stiftelser (1) 

Karlskrona kommun 
 

Karlshamnsbostäder AB 
 

Katrineholms kommun 
 

Kruthusen 
Företagsfastigheter AB 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder 
 

Lessebo kommun  
 

 Smålandshamnar AB  
 
 

Kommunalförbund (4) 
 

Lomma kommun 
 

 Sölvesborgshem AB 
 

Cura Individutveckling  
 

Markaryds kommun  
 

Sölvesborg Energi och 
Vatten AB 
 

 
Miljöförbundet Blekinge 
Väst  
 

Osby kommun  
 

Vimmerby Energi och Miljö 
AB 
 

Räddningstjänsten Västra 
Blekinge 
 

Oskarshamns kommun  
 

 Östra Göinge Renhållnings 
AB  
 

Sölvesborgs kommun 
 
Tingsryds kommun  
 
Vadstena kommun  
 
Östra Göinge kommun  
 

Tingsrydsbostäder AB 
 

Räddningstjänsten Östra 
Blekinge  
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Resultatrapport anslutande tjänst DATASKYDDSOMBUD (tkr) 2021 2020 

Intäkter anslutande tjänst   2 479 2 113 

SUMMA INTÄKTER   2 479 2 113 

Kostnader avseende huvudverksamhet   0 -17 
Kostnader för personal   -1 868 -1 816 
Övriga verksamhetskostnader   -30 -45 
Summa direkta verksamhetskostnader  -1 898 -1 878  
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning  -144 -112 
*Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats)  -46 -77  
Övriga indirekta verksamhetskostnader  -102 -89 
SUMMA KOSTNADER   -2 190 -2 156 

  

ÅRETS RESULTAT   289 -43 

 
* Skillnad består i annorlunda beräkningsgrund föregående år. Posten kontors-IT ingick då i övriga indirekta 
verksamhetskostnader.  
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7.2 Tillsyn och informationsförvaltning (4) 

Enheten arbetar med arkivtillsyn, utbildning, rådgivning, nätverksträffar, 
informationskartläggning och mallar när det gäller förbundets bastjänster samt 
handlägger digitala arkivleveranser.  
 
På grund av Coronapandemin övergick 
Sydarkivera redan 2020 till ett mer digitalt 
arbetssätt när det gäller rådgivning och 
utbildning till förbundsmedlemmarna. I och 
med det nya mer digitala arbetssättet så har 
fler av förbundsmedlemmarnas personal haft 
möjlighet att delta på träffar och utbildningar. 
Detta ligger helt i linje med vår målsättning 
att höja kompetensen hos 
förbundsmedlemmarnas personal när det 
gäller arkiv och informationsförvaltning. 
Verksamheten har genomförts med 
bibehållen och till och med ökad nöjdhet.  

7.2.1 Tillsyn och riktlinjer (4.3) 
Övergripande mål: ”Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering 
med samordnad uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.”  
 
Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för att utöva 
tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. Kommunbesöken med 
tillsyn innebär både en möjlighet till ökad kunskap och praktiska åtgärder för att förbättra 
informationsförvaltingen i verksamheten. Myndigheterna får en tydlig återkoppling i 
åtgärdsplaner och även tips om utbildningar och nätverk för erfarenhetsutbyte. Alla 
medlemmar tillsynades under 2021. Allt fler förtroendevalda och tjänstepersoner hos 
förbundsmedlemmarna deltar i tillsynerna. 
 
Under pandemiåren behövde Sydarkivera ställa om tillsynerna och arbeta fram metoder för 
ett helt digitalt arbetssätt. Samtliga parter ser tydliga fördelar med att ha 
tillsynsverksamheten digitalt. Förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner har kunnat delta i 
högre utsträckning. Det blir färre resor och dessutom blir det mindre personberoende då 
personalen har större möjlighet att täcka upp för varandra vid oplanerad frånvaro. Genom 
digitala möten och digitala verktyg blir kvalitetskontrollen mer effektiv. 
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Utbildning och pedagogik
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Digitala arkivleveranser
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Tillsynsverksamheten har blivit allt mer professionell. Arkivariegruppen har arbetat ihop sig 
och tagit fram bättre och mer lika arbetssätt och rutiner. Det leder till att Sydarkivera får in 
bättre underlag vid tillsynerna som gör att rådgivning, utbildningar och digitala 
arkivleveranser kan bedrivas på ett effektivare sätt.  

7.2.2 Utbildningar och pedagogik, bastjänst (4.4) 
Övergripande mål: ”Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det 
gäller arkiv och informationsförvaltning.” 
 
Sydarkivera har en väletablerad utbildningsverksamhet på grundnivå. Den nya paketeringen 
av grundutbildningar via webben för olika målgrupper har fallit mycket väl ut. Mer än 330 har 
deltagit vid grundutbildningarna. Det är en fortsatt hög kundnöjdhet, utvärderingsenkäterna 
visar 4,4 på en femgradig skala. Det är framför allt det digitala arbetssättet som har gjort 
detta möjligt.  
 
Omdömena från förbundsmedlemmarna är över lag mycket goda. Utbudet av lärarledda 
utbildningar kompletteras av handbok på webben, korta informationsfilmer och utbildningar 
via webb. Detta ger förbundsmedlemmarna flera olika möjligheter att ta del av kunskap om 
arkiv och informationsförvaltning.  
 
Sydarkivera utbildningsutbud är helt digitalt under verksamhetsåret. Omställningen 
skyndades på av pandemin. Deltagandet och kursutvärderingarna tyder på att 
förbundsmedlemmarna uppskattar utbildningar via webben. Utbildningsutbudet har utökats 
under året. 
 
Att fler har genomgått grundutbildningspaketet märker vi på att frågorna som kommer upp i 
samband med rådgivning och nätverksträffar blivit alltmer avancerade. Det visar på att 
kunskapsnivån har ökat. 

7.2.3 Utbildningar och pedagogik, anslutande tjänst (4.5) 

Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2019 att utöka utbildningsutbudet med 
specialiserade utbildningar som anslutande tjänst. Dessa utbildningar finansieras med 
deltagaravgifter, som är rabatterade för förbundsmedlemmar. Under 2021 genomförde 
Sydarkivera sex specialistutbildningar, två på expertnivå och fyra fördjupningsutbildningar 
varav en med en inhyrd extern föreläsare. Totalt deltog 165 deltagare. Kursdeltagarnas 
utvärderingar visar på en kundnöjdhet av 4,2 på en femgradig skala och full kostnadstäckning 
erhölls. Förberedande arbete har genomförts för att förenkla administrationen med 
fakturahantering. 
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7.2.4 Verksamhetsstöd och rådgivning (4.6) 
Övergripande mål: ”Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för 
förbättrad insyn och säkerhet.” 
 
Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera 
informationsförvaltning engagerar förbundsmedlemmarna i hög grad. Användandet av 
mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning har ökat stadigt över åren och allt fler deltar i 
utveckling av mallarna. Enligt den årliga utvärderingsenkäten så är förbundsmedlemmarna 
mycket nöjda med den rådgivning som ges. 
 
Målet är att VerkSAM Plan kontinuerligt uppdateras för att uppfylla de behov som fastställs i 
arkivlagen. I början av året publicerades version 1.6. Under året har vi fortsatt att uppmana 
våra medlemmar att delta i arbetet med att uppdatera VerkSAM Plan. Uppdateringar sker i 
samband med nätverksträffarna, de korta arbetsmötena via webben och i kombination med 
resultatet från genomförda gallringsutredningar i samband med leveransutredningarna. 90 % 
av de kontaktpersoner som har svarat på den årliga utvärderingsenkäten uppger att de 
använder VerkSAM Plan för sina informationshanteringsplaner.  

7.2.5 Digitala arkivleveranser (4.7) 

Digitala arkivleveranser hanteras i nära samarbete mellan Sydarkivera och 
förbundsmedlemmarna. Sydarkiveras arkivarier handlägger digitala arkivleveranser av de 
leveranstyper som är i ett förvaltningsläge med framtagna rutiner och mallar. I enlighet med 
de prioriterade satsningarna för 2021 så genomfördes intern vidareutbildning för 
Sydarkiveras arkivarier både gällande ärendehantering och den metodik som används vid 
arkivleveranser. Under året har en ny grundutbildning tagits fram, Grundutbildning E- Digitalt 
bevarande, för att möta upp behov både hos medlemmarna och internt gällande digitalt 
bevarande. 
 
Förbundet börjar närma sig rutinartade arkivleveranser för allt fler verksamhetssystem inom 
området kommunal hälsa och socialt stöd. Detta innebär att allt fler förbundsmedlemmar har 
möjlighet att leverera årliga uttag av akter inom kommunal vård och omsorg samt individ 
och familjeomsorg. För förbundsmedlemmarna finns det fortfarande utmaningar förknippade 
med att komma i fas med gallring och införa nödvändigt systemstöd. Nyare produkter på 
marknaden är väl förberedda för att stödja digitalt bevarande. 
 
Arbetet med att införa de beslutade leveranstyperna fortgick under året. Alla arkivarier har 
blivit involverade i arbetet med handläggning av digitala arkivleveranser.  
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7.3 Centralarkiv och digitisering 

Arbetet med att upprätta ett Arkivcentrum fortskrider. En bra relation har upprättats med 
Utvecklingsbolaget i Alvesta och arbetet har påbörjats. 

  
 
 
I flera kommuner pågår omfattande ordna 
och förtecknaarbete. Fram för allt i 
Karlskrona kommunarkiv.  Arbetet löper på 
bra och kommer framöver underlätta en 
eventuell leverans till gemensamt 
Arkivcentrum. Totalt har vi besvarat ca 
2000 förfrågningar där tonvikten ligger på 
bygglovsarkiven. 
 
 
 
 
 

7.3.1 Övergripande mål:  

”Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få 
samma möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga arkiv 
till en rimlig kostnad.” 
 
Samarbetet mellan medarbetarna för att tillhandahålla en bra tjänst till kommunerna 
genomförs löpande. Gemensamma processer och tjänster arbetas fram utifrån det. 
 
”Stabil bemanning och förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal. ” 
Väl fungerande arbetsmiljö, en arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning 
och effektivare verksamhet med tillgång till olika kompetenser inom Sydarkivera. 
Förbundet har en fortsatt låg personalomsättning för denna typ av tjänster. Genom att dela 
personal med enheten för informationsförvaltning och tillsyn har personal även kunnat rotera 
och betjäna flera kommuner.  
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”Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.” 
Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till 
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med modern 
teknik.  

 
”Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i 
gemensamma arkivdepåer.” 
 
Flera kommunarkiv är fulla och arkivlokaler kommer behöva tillskapas innan större leveranser 
kan ske till de kommunarkiv där Sydarkivera har hand om kommunarkiven. 

 
”Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad 
information, både på kort och på lång sikt.” 
 
Sökbarhet och tillgänglighet arbetas med i samtliga överlämnade arkiv. Arkiv och arkivbildare 
förs löpande in i förteckningssystemet. 

 
Resultatrapport anslutande tjänst analoga arkiv (tkr)  2021  2020
  

Intäkter anslutande tjänst   5 310  5 189 

Lönebidrag/anställningsstöd   1 075  1 031 

Intern intäkt personal*   203  545 

SUMMA INTÄKTER   6 588  6 765 

Kostnader avseende huvudverksamhet   -115  -113 
Kostnader för personal   -5 486  -5 026 
Övriga verksamhetskostnader   -251  -423 
Intern kostnad personal   -191  0 
Summa direkta verksamhetskostnader  -6 043  -5 562
  
Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning  -72  -56 
Kostnader för kontors-IT (datorarbetsplats)  -159  -264 
Övriga indirekta verksamhetskostnader  -348  -303 
SUMMA KOSTNADER   -6 622  -6 185 
PERIODENS RESULTAT   -34                                              580 
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7.4 IT- och utveckling (6) 

Enheten stödjer förbundets digitala utveckling och införande av e-tjänster gentemot 
förbundsmedlemmar och allmänheten. 
 
Depåerna i Alvesta och berget har båda försetts med ny framdragen kraft och batteri-backup 
för kortare elavbrott. Övervakningen har utökats med ny programvara och fysiska 
övervakningsvyer, samt utökats med lågnivåkontroller på samtliga lagringsystem för att i 
tidigaste skede upptäcka avvikelser. Nu funktion för validering av samtliga backuper av 
virtuella maskiner har införts, som utförs per automatik direkt efter backuptagning. 
 
Produktionsmiljö för den uppdaterade bevarandeplattformen införs stegvis under projektet 
Utökad bevarandeplattform 2021–2023. Under 2021 har produktionsmiljö satts upp för 
mottagning av digitala arkivleveranser.  
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KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

SIDA | 1

1 Inledning 
Dokumentet innehåller redovisning av de mål som fastställts i budgeten inför 2021. För att 
förenkla uppföljning innehåller avsnitten motsvarande numrering som i budgetdokumentet 
och är inte numerärt ordnade. De övergripande målsättningarna i avsnitt 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1 i 
samt 5.1 i budgetdokumntet kommenteras i årsredovisningen direkt.  

3. Stab 
3.3 Interna Stödresurser 
3.3.1 Mål för 2021 

Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Resultat 2021 

Begränsa administrativa 
kostnader  

12,0 % Max 20 % 
av budget 

17,3 % 17,3 % av budget 

 
Förbundet har som mål att hålla nere kostnaderna för förbundsgemensam administration. 
Kostnader beräknas för förbundschef, ekonom, administratör samt administrativa tjänster och 
därmed förknippade kostnader såsom IT, lokaler och förbrukningsmaterial och är något 
högre än tidigare år. Utfall jämförs med de totala kostnaderna för förbundet exklusive 
avskrivningar och finansiella poster. Målet för 2021 är uppfyllt.  

3.4 Bevarandeplanering och samordning 
3.4.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Europeiska projektet E-ARK3, 2020–2021, aktivitetsledare specifikationer och arbetsgrupp 
programvaror (testbädd med referensinstallationer) 
☒Testbädd med referensinstallationer och labbrapporter publicerade på Sydarkiveras wiki. 
☒Delta i arbetsgrupp METS Board (Metadata Encoding & Transmission Standard) 
☒Leda kommittén PREMIS EC (PREservation Metadata Implementation Strategies Editorial 
Committee) 
☒Leda kommittén TS EAS (Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards) 
☒Leda kommittén DILCIS Board (Digital Information LifeCycle Interoperability Standards 
Board) 
☐Förbättrade rutiner ajourhålla systemlista med hjälp av tjänsten Systemkartan på webben. 
☐Enkätundersökning systemförvaltning och förutsättningar för mer rutinbetonade och på 
sikt automatiserade flöden för digitala arkivleveranser.  
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Satsningen angående Systemkartan har inte genomförts. Systemkartan är en tjänst på 
webben med syftet att underlätta samarbete mellan kommuner när det gäller upphandling 
och förvaltning av verksamhetssystem. Både Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har sett 
att tjänsten väsentligt kan underlätta arbetet med övergripande systeminventering och 
samarbete även när det gäller digitalt bevarande. Säkerhetsansvariga hos förbunds-
medlemmarna har ställt fördjupande frågor angående tjänstens säkerhet. Detta har medfört 
att Sydarkiveras förvaltning har tagit kontakter med tjänstens förvaltare för att säkerställa att 
förbundsmedlemmarna på ett säkert sätt ska kunna ansluta till tjänsten Systemkartan på 
webben.  
 
Den planerade enkätundersökningen riktad till systemförvaltare genomfördes inte. Det beror 
på omprioriteringar på grund av de förändrade arbetssätt för systeminventering och 
rådgivning till systemförvaltare. 

3.4.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) effektmål 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021  

Resultat 
2021 

Metod 
 

Anslutning till systemkartan, 
förbundsmedlemmar 2015–
2019. 

- 80 % -* Statistik tjänsten 
Systemkartan 

Inrapporterade aktuella 
systemlistor, förbunds-
medlemmar 2015–2019 

- 25 % -* Uppföljning 
ärenden 

Inrapporterade systemlistor, 
nya medlemmar 2021 

- 80 % -* Uppföljning 
ärenden 

Svar inkomna i tid, nya 
medlemmar 

- 70 % -* Uppföljning 
ärenden 

Inkomplett inventering, andel 
tomma poster i svar 

- 25 % -* Analys inlämnade 
systemlistor 

Inlämnade systemlistor, 
kommunala bolag 

90 % 75 % -* Uppföljning 
inventering 

Rådgivning i samband med 
upphandling, svar lämnas 
inom 2 mån. (eller senare enl. 
överenskommelse) 

- 80 % 100 % Uppföljning 
ärenden 

Rådgivning i samband med 
upphandling, statistik (andel 

- Baslinje 
räknas ut 

ca 60 % 
(19 av 33) 

Genomgång 
ärenden och 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) effektmål 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021  

Resultat 
2021 

Metod 
 

medlemmar som vänt sig till 
Sydarkivera för råd) 

 bokningar 
möteskalender 

Nöjdhet råd och stöd i 
samband med upphandling  

- Baslinje 
räknas ut 

4** Enkät Utvärdering 
Sydarkivera 2021 

Implementerade 
specifikationer, förbunds-
medlemmars 
verksamhetssystem 

- Baslinje 
räknas ut 

2*** Resultat kontroller 
vid godkännande 
arkiverings-
funktioner, 
medlems 
upphandlingar 

 
*I delårsrapport aviserades att de mätbara målen inte skulle vara möjliga att följa upp. Systeminventeringen har 
tillfälligt behövt ändra inriktning och förlängas i tiden, framförallt på grund av säkerhetsaspekter kring insamling 
data om förbundsmedlemmarnas system. Men även på grund av ändrade förutsättningar med allt fler framtagna 
lösningar. Behovet av övergripande systeminventering har därför minskat eftersom samma produkter och tjänster 
återkommer.  
 
** Enkät Utvärdering Sydarkivera 2021: Frågorna i enkäten som beaktats är dels fråga ”Inom vilket eller vilka 
områden har du frågat om råd?” där ett av valen är Upphandling av verksamhetssystem. Därefter frågan ” Hur har 
du upplevt kontakten med Sydarkivera i samband med rådgivning?”  Nöjdhet på skala 1 (inte alls) till 5 (mycket 
nöjd). Värdering av nöjdhet avser då flera rådgivningskontakter, inte endast rådgivning upphandling.   
 
*** Förvaltningsgemensam specifikation, FGS för paketstruktur och FGS för ärendehantering har varit 
implementerade i de ärende- och dokumenthanteringssystem som kontrollerats i samband med införande hos 
förbundsmedlem.  
 

3.5 Digitalt arkivsystem 
3.5.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Fastslagen förvaltningsplan med systemförvaltningsorganisation för arkivsystemet 
☒Arbeta fram strategisk plan och ta fram lösningsförslag för fortsatt utveckling av tjänsten 
med utgångspunkt från genomförd utvärdering 2020 baserad på certifieringsstandard för 
OAIS.  

De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023. Förvaltningsplanerna uppdateras i takt med projektet och att nya 
funktioner/tjänster införs. Rapportering har skett etappvis (SARK/2020:189). 

3.5.2 Mätbara mål (effektmål) 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Inläsning arkivpaket, 
avvikelser vid kontroll 

29 %  
(24 %) * 

29 %  
(24 %) * 

20 %* Uppföljning 
genomförda 
kontroller 

Kontroll av integritet  (Första 
mätning 
med ny 
metod) 

100 % 100 % Automatiserad 
kontroll av alla 
överförda 
informations-
paket 

Verifiering av lagringsmedia – 
säkerhetskopiering  

0 % fel 0 % fel 0 % fel Metod kontroll 
backup-band 

Tid hämta fram digitala 
handlingar (från beställning 
till handläggare får tillgång 
till handling att lämna ut) 

Inom 24 
timmar 

Inom 48 
timmar 

Inom 48 
timmar 

Logg skapa paket 
för åtkomst 

 
*Uppföljning har skett mot leveranser av strukturerade dokument som har tagits ut från ProCapita/Lifecare. Det är 
systemadministratör hos förbundsmedlem som gör uttaget med befintliga funktioner i systemet. Uttaget sker per 
lagrum och i årskataloger. Uträkningen baseras på hur många kataloger som validerar mot schema och inte. 
Siffran inom parentes avser avvikelser i det fall validering sker mot nytt XML schema tagits fram i samarbete med 
systemleverantören. Målsättning är att andelen årskataloger som ej validerar ska minska långsiktigt. För uttag som 
gjorts längre tillbaka i tiden följde det inte med schema. Det gör att avvikelserna är fler. I nyare versioner av 
systemet följer schema med vid uttag. Från och med kommande version följer det rättade schemat med för 
samtliga förbundsmedlemmar som valt att uppgradera. 

3.6 Digitalt bevarande 
3.6.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Arbete med riskanalys, åtgärder för att säkerställa högt ställda krav på säkerhet och 
planering av kontinuitet i tjänsten är fortsatt prioriterat.  
☒Hantera åtgärder efter genomfört utvärdering av Trustworthy digital repository (e-arkiv 
värt att lita på), genomföra uppföljning och åtgärdsplanering inför 2022. 
☒Genomgång av hur loggar från APP, kontroll av checksummor med mera förhåller sig till 
aktuell standard för bevarandemetadata (PREMIS)  
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3.6.2 Mätbara mål  
Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Uppfyllnadsgrad Trustworthy 
digital repository (e-arkiv värt 
att lita på) 

34 % - 40 % Utvärdering enligt 
mall/checklista för 
TDR 

3.7 Gemensamt dataskyddsombud 
3.7.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Kontroll av dataskyddsefterlevnad genom årlig självvärderingsenkät, stickprovskontroll av 
dataskyddsefterlevnad genom medlemssamordnare och vid behov händelsestyrd kontroll av 
dataskydd.  
 
Dataskyddsombudet utför inte tillsyn utan kontroll av dataskyddsefterlevnad hos ansluten 
part. Tillsynsmyndigheten för dataskydd är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
 
3.7.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 2021 Metod 
 

Statistik nätverksträffar: 
deltagande organisation/år 

76 % 75 % 81 % 
25 av 31 anslutna 
 

Statistik deltagar-
bokningar 

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

4.2  4.0 4,3  Kursutvärdering 

Genomföra planerad kontroll 
av dataskyddsefterlevnad hos 
anslutna parter som besvarar 
enkät* 

100 % 100 % 100 %  
(68 enkätsvar och 
68 rapporter) 

Enkät dataskydd 
och rapport 

Genomföra stickprovskontroll 
av dataskyddsefterlevnad i 
samband med arkivtillsyn 
enligt tillsynsplan 

US 100 % 100 % Enkät 
stickprovskontroll 
och rapport 

 
*formulering ändrad i jämförelse med budget med anledning av att dataskyddsombudet inte utför tillsyn enl. 
ovan.  
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4 Tillsyn och informationsförvaltning 
4.3 Tillsyn och riktlinjer 

Under 2021 genomförde Sydarkiveras arkivarier tillsyn på alla våra medlemmar, det var fokus 
på Kultur och fritidsverksamheterna. Tillsynerna var helt digitala och bestod av två delar, 1 en 
omfattande enkät, 2 ett webbmöte där resultatet gicks igenom och diskuterades med 
berörda förvaltningar.  

4.3.1 Prioriterade satsningar 2021:  

☒Tillsynsområde för 2021 är Kultur och fritid. 
☐Nytt enkätverktyg tillsynsenkäter, datalagring hos Sydarkivera och förbättrade möjligheter 
till analys. 
☒Översyn av mall för arkivmyndighet/arkivreglemente. 
☒Planering av arbete för att ta fram ny strategisk verksamhetsplan att gälla från och med 
2023. 
 
Tyvärr fick satsningen på nytt enkätverktyg avbrytas då det inte uppfyllde behoven. Avbröts 
efter beslut i ledningsgruppen. 
 
4.3.2 Mätbara mål 2021 (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 

Genomföra planerade 
inspektionsbesök under 
året 

100 % 85 % 100 % Uppföljning 
ärenden 

Andel förelägganden som 
är åtgärdade inom utsatt 
tid  

50 %  * Uppföljning 
ärenden 

Svarsfrekvens 
självvärdering inför 
inspektionsbesök 

100 %  100 % Tillsynsenkäter 
planerad tillsyn 

Andel förbunds-
medlemmar som använt 
checklista för arkivlokal  

7 % 15% ** Enkät: ”Checklista 
för arkivlokal” 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 

Andel förbunds-
medlemmar som använt 
verktyg för självvärdering  

52 % 50 % ** Enkät: 
”Självvärdering för 
arkivansvariga” 

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

3,7 3,5  ** Enkät: ”Utvärdering 
för arkivombud” 

 
*Inga förelägganden under 2021 
** Ingen har använt självvärderingsenkäten på grund av annat upplägg med tillsynen. 

4.4 Utbildning och pedagogik (bastjänst) 
4.4.1 Prioriterade satsningar 2021:  

☒Ny paketering av grundutbildningar för olika målgrupper 
☒Fler webbutbildningar för att underlätta för förbundsmedlemmarna att ta del av 
utbildningsutbudet 
☒Intern bild- och dokumentdatabas för webben och wikin 

4.4.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Statistik utbildningar: 
deltagande kommuner/år 

85 % 50 % 91 % Statistik deltagar-
bokningar 

Beläggningsgrad lärarledda 
utbildningar 

73 % 75 % * Statistik boknings-
system 

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

- 4.0 ** Sammanställt 
resultat från 
kursutvärdering. 

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

4.1 4.0 4.4 Sammanställt 
resultat från 
kursutvärdering. 

Användarnas nöjdhet,  Baslinje *** Enkät utvärdering 
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* Inte mätbart pga att vi bara har haft webbutbildningar. 
** Inga på platsutbildningar genomfördes på grund av pandemin 
*** Frågan kom inte med i utvärderingsenkäten för året. 

4.5 Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst) 
4.5.1 Prioriterade satsningar 2021:  
☐Integration mellan bokningssystem och ekonomisystem för att förenkla fakturahantering.  
☒Utvärdering av utbildningsutbudet och den anslutande tjänsten  
 
Integrationen mellan bokningssystem och ekonomisystem skjutet på framtiden pga 
förändrade prioriteringar. 
  
4.5.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Kostnadstäckning avgifter 
lärarledda utbildningar 

75 % 75 % 100 % Statistik boknings-
system 

Beläggningsgrad lärarledda 
utbildningar 

75 % 75 % * Statistik boknings-
system 

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

- 3,5 ** Kursutvärdering 
 

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

- 3,5 4,2 
 

Kursutvärdering 

*Irrelevant pga online-utbildningar  

inspelade utbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

räknas ut Sydarkivera 

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

3.9 4.0 3.6 Enkät utvärdering 
Sydarkivera. 
Uppdateringsarbetet 
stoppades och 
utvecklingsarbetet 
kunde inte slutföras. 

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

4.2 4.0 4.2 Enkät utvärdering 
Sydarkivera 



DOKUMENTNAMN: MÅLBILAGA ÅRSREDOVISNING 2021 

VERSION: 1.0 DNR: SARK/2019:353  DATUM: 2022-02-23 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD  

 
KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA 
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA 
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX) 
SYDARKIVERA.SE     

SIDA | 9

** Hade inga på plats-utbildningar pga pandemin  

4.6 Verksamhetsstöd och rådgivning 
4.6.1 Prioriterade satsningar 2021:  

☒Uppdatering av de olika flikarna i mallen för informationshanteringsplan 
(dokumenthanteringsplan), VerkSAM Plan i samband med nätverksträffar.  
☒Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så att vanliga 
frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer finns)  
☐Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.  
 
Kundstödssystemet ligger enligt planeringen som en del av projektet Arkivcentrum. 

4.6.2 Mätbara mål 2021 (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Statistik nätverksträffar och 
temadagar: deltagande 
kommuner/år 

88 % 75 % 97 % Statistik deltagar-
bokningar 

Beläggningsgrad 
nätverksträffar 

 75 % * Statistik boknings-
system 

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

4.0 4.0 
 

3.9**  
 

Kursutvärdering 
 

Förbundsmedlemmarnas 
upplevda nöjdhet 
verksamhetsstöd/rådgivning 

4.2 4.0 4.2 Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Användning av VerkSAM Plan 75 % 40 % 90 % Enkät kontaktpersoner 
Användning av VerkSAM 
Beskrivning 

47 % 40 % 36 %*** Enkät kontaktpersoner 

Användning av VerkSAM 
Diarium 

53 % 40 % 45 % Enkät kontaktpersoner 

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

100 % 50 % 90 % Enkät kontaktpersoner 

Statistik nyligen uppdaterade 59 % 50 % 64 % Enkät kontaktpersoner 
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* Irrelevant pga digitala nätverksträffar 
** Nätverksträffarna hölls via zoom. 
*** Fler än förväntat har egna mallar för arkivbeskrivning som de använder istället. 

4.7 Digitala arkivleveranser 
4.7.1 Prioriterade satsningar 2021 
☒Internutbildning i leveransprocessen 
☐Dokumentation i Sydarkiveras Wiki.   
☒Arbete med att införa de nya leveranstyper som beslutats om i inriktningsbeslut från 
förbundsstyrelsen 2019: 

o Inaktiva ärende- och dokumenthanteringssystem 
o Export från aktiva ärende- och dokumenthanteringssystem 
o Inaktiva personalsystem 
o Komprimerad audio/video 
o Digitala fotografier i filkatalog 
o Digitala dokument i filkatalog 

 
På grund av omprioritering har arbetet med dokumentation fördröjts. 
 
4.7.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Leveranser godkända utan 
komplettering/omleverans 

80 % 75 % 100 % Statistik kontroller 

Årlig insamling av 
förbundsmedlemmars 
externa webbplatser, andel 
godkända insamlingar 

100 % 90 % 100 % Redovisning av 
resultat 
webbinsamling 

Handläggningstid från 
överföring till godkännande  

 Baslinje 
räknas ut 

3,4 mån Uppföljning 
ärenden 

 

5 Centralarkiv och digitisering 

informationsplaner (samtliga 
eller de flesta förvaltningar/ 
bolag) 
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5.1 Långsiktiga mål 

De långsiktiga målen kommenteras separat i driftsredovisningen i årsredovisningen.  

5.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet) 

Förbundet har under året tillhandahållit tjänsten till Region Blekinge samt Oskarshamn, 
Vadstena, Vimmerby, Karlskrona, Torsås och Östra Göinge kommuner.  

5.2.1 Prioriterade satsningar 2021 

☐Utbyggnad arkivcentrum Bräkne Hoby. Förberedelser innefattande bland annat nya avtal 
för den anslutande tjänsten, planering och verksamhetsutveckling, personalplanering och 
verksamhetsplanering depå, rutinbeskrivningar inom depån, personalplanering och 
lokalförsörjningsplanering.  
☒Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner. 
☒Bibehålla god service gentemot allmänheten och förbundsmedlemmarnas verksamheter 
även under projektperioden 
 
Beslut gällande arkivcentrum fattades under hösten 2021 och är inte längre aktuellt i Bräkne 
Hoby. I stället pågår projektering och framtagande av koncept för ett arkivcentrum i Alvesta. 
Ordinarie verksamhet i kommunerna har fortgått enligt tidigare med diverse arkivgöromål, 
däribland översyn och komplettering av förteckningar, gallring samt utlämnande av allmän 
handling. Med anledning av att det strategiska beslutet om lokalisering dröjer, har den 
verksamhetsplanering som nämns i punkten överst till stora delar ännu inte kunnat påbörjas. 
Förberedelse inför införande av nytt kundstödssystem har gjorts planenligt under 2021.  
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5.2.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Handläggningstid för 
utlämnande 

1,9 dagar 2 dagar 2 Dagar Analys av statistik 
av ärenden 
hanterande 
utlämnande.  

Överklagade beslut där 
överinstans ändrat beslutet 

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

5.3 På-plats stöd förbundsmedlems arkiv 

Förbundet har under året fortsatt arbetet i Vimmerby, Oskarshamn, Östra Göinge, Vadstena, 
Ydre, Boxholm samt Karlskrona kommun. Verksamheten innebär  

5.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs 

 Under året har ett mindre projekt genomförts i ett kommunalt bolag i Östra-Göinge. 

5.3.2 Vård analoga arkiv 

Kommunarkivet i Östra-Göinge har flyttats till hyrd plats i Bräkne-Hoby. Den personal som 
tidigare var placerad i Broby har flyttats med. Åtagandet gentemot Östra-Göinge har utökats 
då även bygglovsarkivet har tagit emot och hanteras numera från Bräkne-Hoby. Arbetet har 
inneburit att materialet fryst ned och flyttats i 4 leveranser. Allt material är uppställt och 
tillhandahålls från Bräkne-Hoby. 

5.4 Digitisering analoga arkiv 

Under året mindre försök har gjort med digitalisering av mikrofiche. För storskalig satsning 
behöver området djupare analyseras och införskaffning av scanningsapparatur inhandlas. 
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5.5 Tillgänglighet till arkivinformation 
5.5.1 Prioriterade satsningar 
☐Tillgängliggöra material som kan publiceras 
☒Förberedelser med behovsanalys och likande inför införande av ”Forskarsal på webben” 
 
Utlämnadesystem för webb och databaser/register för enklare sökning hanteras inom ramen 
för projektet Utökad bevarandeplattform.  
 
5.5.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 2021 Metod 
 

Statistik, (samtliga eller de 
flesta myndigheter har 
arkivbeskrivningar) 

40 % 40 % 32 % Enkät central 
arkivfunktion 

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

40 % 40 % 35 % Enkät central 
arkivfunktion 

Centralarkiv/kommunarkiv 
uppgifter levereras till NAD 
(Nationell ArkivDatabas) 

40 % 40 % 30 % Enkät central 
arkivfunktion 

 

6 IT- och utveckling 
6.1 Teknisk plattform bevarandesystem 
6.1.1 Prioriterade satsningar 

☒Teknisk kravställare och projektdeltagare i samband med projekt utbyggnad arkivcentrum 
Bräkne Hoby 
☒Uppsättning av ny produktionsmiljö för bevarandesystemet, hårdvara i form av server- och 
disksystem med tillhörande bakomliggande system för virtuella servrar, säkerhetskopiering, 
loggkontroll med mera. Ersätter den ursprungliga produktionsmiljön från 2016.  
☐Prestandakluster för tidskrävande operationer på informationspaket, beräkning och 
kontroll av checksummor för fixering av informationspaket. 
☒Vidareutveckling av extern testbädd för automatiserade testslingor, i anslutning till 
projektet E-ARK3 samt andra relevanta externa projekt och samarbeten. 
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Arkivcentrum utreds nu gällande placering i Alvesta och inte i Bräkne Hoby efter beslut i 
förbundsstyrelsen. IT-och utvecklingsenheten deltar med anledning av detta i det utredande 
arbetet som emellertid, mha placeringsfrågan ligger något senare i tiden.  

 
6.1.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 2021 
 

Metod 
 

Minskad tid processa 
vårdjobb digitala arkivet 
(förbättrad prestanda) 

- Baslinjer 
räknas ut 

*  

 
*Uppdaterad mottagning för digitala arkivleveranser införs 2022 inom projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023, någon kontrollerad mätning av tid har därför ännu inte genomförts. 



  

 
 
 
 
 
Målbilaga till årsredovisning 
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Budget, ekonomiska rapporter och 
bokslut 2021 
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1 Inledning 
Dokumentet innehåller redovisning av de mål som fastställts i budgeten inför 2021. För att 
förenkla uppföljning innehåller avsnitten motsvarande numrering som i budgetdokumentet 
och är inte numerärt ordnade. De övergripande målsättningarna i avsnitt 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 4.1 i 
samt 5.1 i budgetdokumntet kommenteras i årsredovisningen direkt.  

3. Stab 
3.3 Interna Stödresurser 
3.3.1 Mål för 2021 

Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Resultat 2021 

Begränsa administrativa 
kostnader  

12,0 % Max 20 % 
av budget 

17,3 % 17,3 % av budget 

 
Förbundet har som mål att hålla nere kostnaderna för förbundsgemensam administration. 
Kostnader beräknas för förbundschef, ekonom, administratör samt administrativa tjänster och 
därmed förknippade kostnader såsom IT, lokaler och förbrukningsmaterial och är något 
högre än tidigare år. Utfall jämförs med de totala kostnaderna för förbundet exklusive 
avskrivningar och finansiella poster. Målet för 2021 är uppfyllt.  

3.4 Bevarandeplanering och samordning 
3.4.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Europeiska projektet E-ARK3, 2020–2021, aktivitetsledare specifikationer och arbetsgrupp 
programvaror (testbädd med referensinstallationer) 
☒Testbädd med referensinstallationer och labbrapporter publicerade på Sydarkiveras wiki. 
☒Delta i arbetsgrupp METS Board (Metadata Encoding & Transmission Standard) 
☒Leda kommittén PREMIS EC (PREservation Metadata Implementation Strategies Editorial 
Committee) 
☒Leda kommittén TS EAS (Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards) 
☒Leda kommittén DILCIS Board (Digital Information LifeCycle Interoperability Standards 
Board) 
☐Förbättrade rutiner ajourhålla systemlista med hjälp av tjänsten Systemkartan på webben. 
☐Enkätundersökning systemförvaltning och förutsättningar för mer rutinbetonade och på 
sikt automatiserade flöden för digitala arkivleveranser.  
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Satsningen angående Systemkartan har inte genomförts. Systemkartan är en tjänst på 
webben med syftet att underlätta samarbete mellan kommuner när det gäller upphandling 
och förvaltning av verksamhetssystem. Både Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har sett 
att tjänsten väsentligt kan underlätta arbetet med övergripande systeminventering och 
samarbete även när det gäller digitalt bevarande. Säkerhetsansvariga hos förbunds-
medlemmarna har ställt fördjupande frågor angående tjänstens säkerhet. Detta har medfört 
att Sydarkiveras förvaltning har tagit kontakter med tjänstens förvaltare för att säkerställa att 
förbundsmedlemmarna på ett säkert sätt ska kunna ansluta till tjänsten Systemkartan på 
webben.  
 
Den planerade enkätundersökningen riktad till systemförvaltare genomfördes inte. Det beror 
på omprioriteringar på grund av de förändrade arbetssätt för systeminventering och 
rådgivning till systemförvaltare. 

3.4.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) effektmål 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021  

Resultat 
2021 

Metod 
 

Anslutning till systemkartan, 
förbundsmedlemmar 2015–
2019. 

- 80 % -* Statistik tjänsten 
Systemkartan 

Inrapporterade aktuella 
systemlistor, förbunds-
medlemmar 2015–2019 

- 25 % -* Uppföljning 
ärenden 

Inrapporterade systemlistor, 
nya medlemmar 2021 

- 80 % -* Uppföljning 
ärenden 

Svar inkomna i tid, nya 
medlemmar 

- 70 % -* Uppföljning 
ärenden 

Inkomplett inventering, andel 
tomma poster i svar 

- 25 % -* Analys inlämnade 
systemlistor 

Inlämnade systemlistor, 
kommunala bolag 

90 % 75 % -* Uppföljning 
inventering 

Rådgivning i samband med 
upphandling, svar lämnas 
inom 2 mån. (eller senare enl. 
överenskommelse) 

- 80 % 100 % Uppföljning 
ärenden 

Rådgivning i samband med 
upphandling, statistik (andel 

- Baslinje 
räknas ut 

ca 60 % 
(19 av 33) 

Genomgång 
ärenden och 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) effektmål 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021  

Resultat 
2021 

Metod 
 

medlemmar som vänt sig till 
Sydarkivera för råd) 

 bokningar 
möteskalender 

Nöjdhet råd och stöd i 
samband med upphandling  

- Baslinje 
räknas ut 

4** Enkät Utvärdering 
Sydarkivera 2021 

Implementerade 
specifikationer, förbunds-
medlemmars 
verksamhetssystem 

- Baslinje 
räknas ut 

2*** Resultat kontroller 
vid godkännande 
arkiverings-
funktioner, 
medlems 
upphandlingar 

 
*I delårsrapport aviserades att de mätbara målen inte skulle vara möjliga att följa upp. Systeminventeringen har 
tillfälligt behövt ändra inriktning och förlängas i tiden, framförallt på grund av säkerhetsaspekter kring insamling 
data om förbundsmedlemmarnas system. Men även på grund av ändrade förutsättningar med allt fler framtagna 
lösningar. Behovet av övergripande systeminventering har därför minskat eftersom samma produkter och tjänster 
återkommer.  
 
** Enkät Utvärdering Sydarkivera 2021: Frågorna i enkäten som beaktats är dels fråga ”Inom vilket eller vilka 
områden har du frågat om råd?” där ett av valen är Upphandling av verksamhetssystem. Därefter frågan ” Hur har 
du upplevt kontakten med Sydarkivera i samband med rådgivning?”  Nöjdhet på skala 1 (inte alls) till 5 (mycket 
nöjd). Värdering av nöjdhet avser då flera rådgivningskontakter, inte endast rådgivning upphandling.   
 
*** Förvaltningsgemensam specifikation, FGS för paketstruktur och FGS för ärendehantering har varit 
implementerade i de ärende- och dokumenthanteringssystem som kontrollerats i samband med införande hos 
förbundsmedlem.  
 

3.5 Digitalt arkivsystem 
3.5.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Fastslagen förvaltningsplan med systemförvaltningsorganisation för arkivsystemet 
☒Arbeta fram strategisk plan och ta fram lösningsförslag för fortsatt utveckling av tjänsten 
med utgångspunkt från genomförd utvärdering 2020 baserad på certifieringsstandard för 
OAIS.  

De prioriterade satsningarna har hanterats genom projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023. Förvaltningsplanerna uppdateras i takt med projektet och att nya 
funktioner/tjänster införs. Rapportering har skett etappvis (SARK/2020:189). 

3.5.2 Mätbara mål (effektmål) 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Inläsning arkivpaket, 
avvikelser vid kontroll 

29 %  
(24 %) * 

29 %  
(24 %) * 

20 %* Uppföljning 
genomförda 
kontroller 

Kontroll av integritet  (Första 
mätning 
med ny 
metod) 

100 % 100 % Automatiserad 
kontroll av alla 
överförda 
informations-
paket 

Verifiering av lagringsmedia – 
säkerhetskopiering  

0 % fel 0 % fel 0 % fel Metod kontroll 
backup-band 

Tid hämta fram digitala 
handlingar (från beställning 
till handläggare får tillgång 
till handling att lämna ut) 

Inom 24 
timmar 

Inom 48 
timmar 

Inom 48 
timmar 

Logg skapa paket 
för åtkomst 

 
*Uppföljning har skett mot leveranser av strukturerade dokument som har tagits ut från ProCapita/Lifecare. Det är 
systemadministratör hos förbundsmedlem som gör uttaget med befintliga funktioner i systemet. Uttaget sker per 
lagrum och i årskataloger. Uträkningen baseras på hur många kataloger som validerar mot schema och inte. 
Siffran inom parentes avser avvikelser i det fall validering sker mot nytt XML schema tagits fram i samarbete med 
systemleverantören. Målsättning är att andelen årskataloger som ej validerar ska minska långsiktigt. För uttag som 
gjorts längre tillbaka i tiden följde det inte med schema. Det gör att avvikelserna är fler. I nyare versioner av 
systemet följer schema med vid uttag. Från och med kommande version följer det rättade schemat med för 
samtliga förbundsmedlemmar som valt att uppgradera. 

3.6 Digitalt bevarande 
3.6.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Arbete med riskanalys, åtgärder för att säkerställa högt ställda krav på säkerhet och 
planering av kontinuitet i tjänsten är fortsatt prioriterat.  
☒Hantera åtgärder efter genomfört utvärdering av Trustworthy digital repository (e-arkiv 
värt att lita på), genomföra uppföljning och åtgärdsplanering inför 2022. 
☒Genomgång av hur loggar från APP, kontroll av checksummor med mera förhåller sig till 
aktuell standard för bevarandemetadata (PREMIS)  
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3.6.2 Mätbara mål  
Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Uppfyllnadsgrad Trustworthy 
digital repository (e-arkiv värt 
att lita på) 

34 % - 40 % Utvärdering enligt 
mall/checklista för 
TDR 

3.7 Gemensamt dataskyddsombud 
3.7.1 Prioriterade satsningar 2021 

☒Kontroll av dataskyddsefterlevnad genom årlig självvärderingsenkät, stickprovskontroll av 
dataskyddsefterlevnad genom medlemssamordnare och vid behov händelsestyrd kontroll av 
dataskydd.  
 
Dataskyddsombudet utför inte tillsyn utan kontroll av dataskyddsefterlevnad hos ansluten 
part. Tillsynsmyndigheten för dataskydd är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
 
3.7.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 2021 Metod 
 

Statistik nätverksträffar: 
deltagande organisation/år 

76 % 75 % 81 % 
25 av 31 anslutna 
 

Statistik deltagar-
bokningar 

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

4.2  4.0 4,3  Kursutvärdering 

Genomföra planerad kontroll 
av dataskyddsefterlevnad hos 
anslutna parter som besvarar 
enkät* 

100 % 100 % 100 %  
(68 enkätsvar och 
68 rapporter) 

Enkät dataskydd 
och rapport 

Genomföra stickprovskontroll 
av dataskyddsefterlevnad i 
samband med arkivtillsyn 
enligt tillsynsplan 

US 100 % 100 % Enkät 
stickprovskontroll 
och rapport 

 
*formulering ändrad i jämförelse med budget med anledning av att dataskyddsombudet inte utför tillsyn enl. 
ovan.  
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4 Tillsyn och informationsförvaltning 
4.3 Tillsyn och riktlinjer 

Under 2021 genomförde Sydarkiveras arkivarier tillsyn på alla våra medlemmar, det var fokus 
på Kultur och fritidsverksamheterna. Tillsynerna var helt digitala och bestod av två delar, 1 en 
omfattande enkät, 2 ett webbmöte där resultatet gicks igenom och diskuterades med 
berörda förvaltningar.  

4.3.1 Prioriterade satsningar 2021:  

☒Tillsynsområde för 2021 är Kultur och fritid. 
☐Nytt enkätverktyg tillsynsenkäter, datalagring hos Sydarkivera och förbättrade möjligheter 
till analys. 
☒Översyn av mall för arkivmyndighet/arkivreglemente. 
☒Planering av arbete för att ta fram ny strategisk verksamhetsplan att gälla från och med 
2023. 
 
Tyvärr fick satsningen på nytt enkätverktyg avbrytas då det inte uppfyllde behoven. Avbröts 
efter beslut i ledningsgruppen. 
 
4.3.2 Mätbara mål 2021 (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 

Genomföra planerade 
inspektionsbesök under 
året 

100 % 85 % 100 % Uppföljning 
ärenden 

Andel förelägganden som 
är åtgärdade inom utsatt 
tid  

50 %  * Uppföljning 
ärenden 

Svarsfrekvens 
självvärdering inför 
inspektionsbesök 

100 %  100 % Tillsynsenkäter 
planerad tillsyn 

Andel förbunds-
medlemmar som använt 
checklista för arkivlokal  

7 % 15% ** Enkät: ”Checklista 
för arkivlokal” 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 

Andel förbunds-
medlemmar som använt 
verktyg för självvärdering  

52 % 50 % ** Enkät: 
”Självvärdering för 
arkivansvariga” 

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

3,7 3,5  ** Enkät: ”Utvärdering 
för arkivombud” 

 
*Inga förelägganden under 2021 
** Ingen har använt självvärderingsenkäten på grund av annat upplägg med tillsynen. 

4.4 Utbildning och pedagogik (bastjänst) 
4.4.1 Prioriterade satsningar 2021:  

☒Ny paketering av grundutbildningar för olika målgrupper 
☒Fler webbutbildningar för att underlätta för förbundsmedlemmarna att ta del av 
utbildningsutbudet 
☒Intern bild- och dokumentdatabas för webben och wikin 

4.4.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Statistik utbildningar: 
deltagande kommuner/år 

85 % 50 % 91 % Statistik deltagar-
bokningar 

Beläggningsgrad lärarledda 
utbildningar 

73 % 75 % * Statistik boknings-
system 

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

- 4.0 ** Sammanställt 
resultat från 
kursutvärdering. 

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

4.1 4.0 4.4 Sammanställt 
resultat från 
kursutvärdering. 

Användarnas nöjdhet,  Baslinje *** Enkät utvärdering 
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* Inte mätbart pga att vi bara har haft webbutbildningar. 
** Inga på platsutbildningar genomfördes på grund av pandemin 
*** Frågan kom inte med i utvärderingsenkäten för året. 

4.5 Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst) 
4.5.1 Prioriterade satsningar 2021:  
☐Integration mellan bokningssystem och ekonomisystem för att förenkla fakturahantering.  
☒Utvärdering av utbildningsutbudet och den anslutande tjänsten  
 
Integrationen mellan bokningssystem och ekonomisystem skjutet på framtiden pga 
förändrade prioriteringar. 
  
4.5.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Kostnadstäckning avgifter 
lärarledda utbildningar 

75 % 75 % 100 % Statistik boknings-
system 

Beläggningsgrad lärarledda 
utbildningar 

75 % 75 % * Statistik boknings-
system 

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

- 3,5 ** Kursutvärdering 
 

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

- 3,5 4,2 
 

Kursutvärdering 

*Irrelevant pga online-utbildningar  

inspelade utbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

räknas ut Sydarkivera 

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

3.9 4.0 3.6 Enkät utvärdering 
Sydarkivera. 
Uppdateringsarbetet 
stoppades och 
utvecklingsarbetet 
kunde inte slutföras. 

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

4.2 4.0 4.2 Enkät utvärdering 
Sydarkivera 
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** Hade inga på plats-utbildningar pga pandemin  

4.6 Verksamhetsstöd och rådgivning 
4.6.1 Prioriterade satsningar 2021:  

☒Uppdatering av de olika flikarna i mallen för informationshanteringsplan 
(dokumenthanteringsplan), VerkSAM Plan i samband med nätverksträffar.  
☒Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så att vanliga 
frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer finns)  
☐Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner.  
 
Kundstödssystemet ligger enligt planeringen som en del av projektet Arkivcentrum. 

4.6.2 Mätbara mål 2021 (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Statistik nätverksträffar och 
temadagar: deltagande 
kommuner/år 

88 % 75 % 97 % Statistik deltagar-
bokningar 

Beläggningsgrad 
nätverksträffar 

 75 % * Statistik boknings-
system 

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

4.0 4.0 
 

3.9**  
 

Kursutvärdering 
 

Förbundsmedlemmarnas 
upplevda nöjdhet 
verksamhetsstöd/rådgivning 

4.2 4.0 4.2 Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Användning av VerkSAM Plan 75 % 40 % 90 % Enkät kontaktpersoner 
Användning av VerkSAM 
Beskrivning 

47 % 40 % 36 %*** Enkät kontaktpersoner 

Användning av VerkSAM 
Diarium 

53 % 40 % 45 % Enkät kontaktpersoner 

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

100 % 50 % 90 % Enkät kontaktpersoner 

Statistik nyligen uppdaterade 59 % 50 % 64 % Enkät kontaktpersoner 
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* Irrelevant pga digitala nätverksträffar 
** Nätverksträffarna hölls via zoom. 
*** Fler än förväntat har egna mallar för arkivbeskrivning som de använder istället. 

4.7 Digitala arkivleveranser 
4.7.1 Prioriterade satsningar 2021 
☒Internutbildning i leveransprocessen 
☐Dokumentation i Sydarkiveras Wiki.   
☒Arbete med att införa de nya leveranstyper som beslutats om i inriktningsbeslut från 
förbundsstyrelsen 2019: 

o Inaktiva ärende- och dokumenthanteringssystem 
o Export från aktiva ärende- och dokumenthanteringssystem 
o Inaktiva personalsystem 
o Komprimerad audio/video 
o Digitala fotografier i filkatalog 
o Digitala dokument i filkatalog 

 
På grund av omprioritering har arbetet med dokumentation fördröjts. 
 
4.7.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Leveranser godkända utan 
komplettering/omleverans 

80 % 75 % 100 % Statistik kontroller 

Årlig insamling av 
förbundsmedlemmars 
externa webbplatser, andel 
godkända insamlingar 

100 % 90 % 100 % Redovisning av 
resultat 
webbinsamling 

Handläggningstid från 
överföring till godkännande  

 Baslinje 
räknas ut 

3,4 mån Uppföljning 
ärenden 

 

5 Centralarkiv och digitisering 

informationsplaner (samtliga 
eller de flesta förvaltningar/ 
bolag) 
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5.1 Långsiktiga mål 

De långsiktiga målen kommenteras separat i driftsredovisningen i årsredovisningen.  

5.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet) 

Förbundet har under året tillhandahållit tjänsten till Region Blekinge samt Oskarshamn, 
Vadstena, Vimmerby, Karlskrona, Torsås och Östra Göinge kommuner.  

5.2.1 Prioriterade satsningar 2021 

☐Utbyggnad arkivcentrum Bräkne Hoby. Förberedelser innefattande bland annat nya avtal 
för den anslutande tjänsten, planering och verksamhetsutveckling, personalplanering och 
verksamhetsplanering depå, rutinbeskrivningar inom depån, personalplanering och 
lokalförsörjningsplanering.  
☒Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner. 
☒Bibehålla god service gentemot allmänheten och förbundsmedlemmarnas verksamheter 
även under projektperioden 
 
Beslut gällande arkivcentrum fattades under hösten 2021 och är inte längre aktuellt i Bräkne 
Hoby. I stället pågår projektering och framtagande av koncept för ett arkivcentrum i Alvesta. 
Ordinarie verksamhet i kommunerna har fortgått enligt tidigare med diverse arkivgöromål, 
däribland översyn och komplettering av förteckningar, gallring samt utlämnande av allmän 
handling. Med anledning av att det strategiska beslutet om lokalisering dröjer, har den 
verksamhetsplanering som nämns i punkten överst till stora delar ännu inte kunnat påbörjas. 
Förberedelse inför införande av nytt kundstödssystem har gjorts planenligt under 2021.  
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5.2.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 
2021 

Metod 
 

Handläggningstid för 
utlämnande 

1,9 dagar 2 dagar 2 Dagar Analys av statistik 
av ärenden 
hanterande 
utlämnande.  

Överklagade beslut där 
överinstans ändrat beslutet 

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

5.3 På-plats stöd förbundsmedlems arkiv 

Förbundet har under året fortsatt arbetet i Vimmerby, Oskarshamn, Östra Göinge, Vadstena, 
Ydre, Boxholm samt Karlskrona kommun. Verksamheten innebär  

5.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs 

 Under året har ett mindre projekt genomförts i ett kommunalt bolag i Östra-Göinge. 

5.3.2 Vård analoga arkiv 

Kommunarkivet i Östra-Göinge har flyttats till hyrd plats i Bräkne-Hoby. Den personal som 
tidigare var placerad i Broby har flyttats med. Åtagandet gentemot Östra-Göinge har utökats 
då även bygglovsarkivet har tagit emot och hanteras numera från Bräkne-Hoby. Arbetet har 
inneburit att materialet fryst ned och flyttats i 4 leveranser. Allt material är uppställt och 
tillhandahålls från Bräkne-Hoby. 

5.4 Digitisering analoga arkiv 

Under året mindre försök har gjort med digitalisering av mikrofiche. För storskalig satsning 
behöver området djupare analyseras och införskaffning av scanningsapparatur inhandlas. 
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5.5 Tillgänglighet till arkivinformation 
5.5.1 Prioriterade satsningar 
☐Tillgängliggöra material som kan publiceras 
☒Förberedelser med behovsanalys och likande inför införande av ”Forskarsal på webben” 
 
Utlämnadesystem för webb och databaser/register för enklare sökning hanteras inom ramen 
för projektet Utökad bevarandeplattform.  
 
5.5.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 2021 Metod 
 

Statistik, (samtliga eller de 
flesta myndigheter har 
arkivbeskrivningar) 

40 % 40 % 32 % Enkät central 
arkivfunktion 

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

40 % 40 % 35 % Enkät central 
arkivfunktion 

Centralarkiv/kommunarkiv 
uppgifter levereras till NAD 
(Nationell ArkivDatabas) 

40 % 40 % 30 % Enkät central 
arkivfunktion 

 

6 IT- och utveckling 
6.1 Teknisk plattform bevarandesystem 
6.1.1 Prioriterade satsningar 

☒Teknisk kravställare och projektdeltagare i samband med projekt utbyggnad arkivcentrum 
Bräkne Hoby 
☒Uppsättning av ny produktionsmiljö för bevarandesystemet, hårdvara i form av server- och 
disksystem med tillhörande bakomliggande system för virtuella servrar, säkerhetskopiering, 
loggkontroll med mera. Ersätter den ursprungliga produktionsmiljön från 2016.  
☐Prestandakluster för tidskrävande operationer på informationspaket, beräkning och 
kontroll av checksummor för fixering av informationspaket. 
☒Vidareutveckling av extern testbädd för automatiserade testslingor, i anslutning till 
projektet E-ARK3 samt andra relevanta externa projekt och samarbeten. 
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Arkivcentrum utreds nu gällande placering i Alvesta och inte i Bräkne Hoby efter beslut i 
förbundsstyrelsen. IT-och utvecklingsenheten deltar med anledning av detta i det utredande 
arbetet som emellertid, mha placeringsfrågan ligger något senare i tiden.  

 
6.1.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Resultat 2021 
 

Metod 
 

Minskad tid processa 
vårdjobb digitala arkivet 
(förbättrad prestanda) 

- Baslinjer 
räknas ut 

*  

 
*Uppdaterad mottagning för digitala arkivleveranser införs 2022 inom projektet Utökad bevarandeplattform 
2021–2023, någon kontrollerad mätning av tid har därför ännu inte genomförts. 



Kommunalförbundet Sydarkivera   2022-03-10 
Förtroendevalda revisorer      
    

 

  

 

 Förbundsfullmäktige  
             
  
 
 
 
 
 
Revisionsberättelse för år 2021 
Vi, utsedda revisorer, har granskat Kommunalförbundet Sydarkiveras verksamhet under år 2021. 
Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna.  
 
Styrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräck-
lig intern kontroll.  

 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Utifrån vår granskning gör vi följande bedömningar: 
 

- Vi bedömer sammantaget att kommunalförbundet i allt väsentligt har bedrivit verksamhet-
en på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

- Vi bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.  

- Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finan-
siella mål som fullmäktige uppställt. Vi kan utifrån årsredovisningens återrapportering inte 
bedöma huruvida utfallet för verksamhetsmålen är förenligt med de mål fullmäktige beslu-
tat då de inte utvärderas. 

Vi tillstyrker att 
 

- Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i förbundsstyrel-
sen för verksamhetsåret 2021. 

- Vi tillstyrker att årsredovisning för 2021 godkänns. 

 
Vi åberopar följande för vår bedömning: 
 
Vi har genomfört övergripande ansvarsgranskningar, som innebär läsning av protokoll och inter-
vju med representanter för förbundets ledning. Följande rapporter har avlämnats under året: 
 

• Granskning av delårsrapport 
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• Granskning av förbundets styrning, kontroll, rapportering, samråd och samverkan med 
medlemskommunerna  

• Granskning av årsredovisning 

• Granskning av God ekonomisk hushållning 

 
 
Alvesta den 10 mars 2022 

 

 

 

Pål Wetterling                   Kerstin Petersson                Ingela Frid          
Av Karlskrona kommun              Av Tingsryds kommun         Av Östra Göinge kommun       
utsedd revisor       utsedd revisor    utsedd revisor 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat 
kommunalförbundet Sydarkiveras årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-
31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:  

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Ja 

 

Sammanställda 
räkenskaper 

ET  
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige 
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som 
redovisningen avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens ekonomiska 
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till medlemskommunerna inför 
behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av 
årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal 
verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommunalförbund och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och kommunalförbund i 
Sverige. Det innebär att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta 
slag av granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen har fastställts av styrelsen 2022-03-04. Rapportens 
innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom.  
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Granskningsresultat 
 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats.  

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vid granskningen av förbundets årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser noterats.  

Vi lämnar rekommendation till förbundet att utifrån RKR R5 leasing, kartlägga vilka 
hyresavtal som ska klassas som finansiell leasing och redovisa dem i enlighet med 
rekommendationen.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Bedömning 

Vi bedömer att förbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.  

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendationer.  

Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKR:s rekommendation 
R14. 

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och 

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och olika verksamheter. 
2 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i förbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och verksamheter. 
3 Med räkenskaper menas resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper. 

Bedömning 

Kraven på sammanställda räkenskaper är inte tillämplig på kommunalförbundets 
verksamhet och bedöms således inte. 

Annan information 
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar sida 1–10.  

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 1–10 i alla väsentliga avseenden med 
övriga delar i årsredovisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-03-10 
 

Mattias Johansson      Stefana Vasic 
___________________________            __________________________ 

Auktoriserad revisor     Projektledare 
 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Sydarkivera enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av uppdragsbrev. 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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PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-05-25 1 (1) 

   

 

§ 59    KS/2021:345  315 

Svar på motion om behov av pendlarparkeringar  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till service- och 
tekniknämndens yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C), Ann-Charlott Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C) 
och Claudia Grathwohl (C) har lämnat in en motion om behov av pendlarparkering. 
Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av 
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.” 

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden som på sitt sammanträde 2022-
04-21, § 29, beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. Detta med motiveringen att samhällsbyggnadsförvaltningen redan har 
uppdraget att utreda pendlarparkering i tätorten Katrineholm och kransorterna i 
styrdokumentet ”Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun.” Utredningen var 
påbörjad när Centerpartiets motion skickades in och Katrineholms kommun kommer att 
anordna pendlarparkering i tätort och kransorter under år 2022.  

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-06 

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-05-06 

 Service- och tekniknämndens beslut, 2022-04-21, § 19 

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-05 

 Motion om behov av pendlarparkeringar, 2021-10-25 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C). 

Beslutet skickas till: 

Akten 



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Delegationsprotokoll Sida 1 (1) 

Datum 

2022-05-06 
Vår beteckning 

KS/2021:345 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion om behov av 
pendlarparkeringar 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
hänvisning till service- och tekniknämndens yttrande. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-05-06 
Vår beteckning 

KS/2021:345 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Svar på motion om behov av pendlarparkeringar 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C), Ann-Charlott Olsson (C), Victoria Barrsäter (C), Anders Gölevik (C) och 
Claudia Grathwohl (C) har lämnat in en motion om behov av pendlarparkering. Motionen 
utmynnar i följande yrkande: 

”Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av 
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.” 

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden som på sitt sammanträde 2022-04-
21 § 29 beslutade att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad. 
Detta med motiveringen att samhällsbyggnadsförvaltningen redan har uppdraget att 
utreda pendlarparkering i tätorten Katrineholm och kransorterna i styrdokumentet 
”Parkeringsstrategi för Katrineholms kommun.” Utredningen var påbörjad när 
Centerpartiets motion skickades in och Katrineholms kommun kommer att anordna 
pendlarparkering i tätort och kransorter under år 2022.  

Ärendets handlingar 
 Service- och tekniknämndens beslut, 2022-04-21 § 19 

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2022-04-05 

 Motion om behov av pendlarparkeringar, 2021-10-25 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än den som framkommit i 
remissvaret. 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Motionärer 

Akt



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Service- och tekniknämnden 2022-04-21 1 (1) 

   

 

§ 19    STN/2022:30   

Yttrande över motion om behov av pendlarparkeringar  

Service- och tekniknämndens beslut 

Service- och tekniknämnden ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande 
och föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet har lämnat in en motion om behov av pendlarparkering. Motionen 
utmynnar i följande yrkande: 

”Att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av 
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan uppdraget att utreda pendlarparkering i 
tätorten Katrineholm och kransorterna i styrdokumentet ”Parkeringsstrategi för 
Katrineholms kommun.” Utredningen var påbörjad när Centerpartiets motion skickades 
in. Katrineholms kommun kommer att anordna pendlarparkering i tätort och kransorter 
under år 2022.  

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag daterat 2022-04-08 

 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2022-04-
05 

 Motion från centerpartiet om behov av pendlarparkeringar daterad 
2021-10-25 

Service- och tekniknämndens överläggning 

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Torbjörn 
Eriksson (C) och Ingvar Larsson (SD) samt infrastrukturchef Johnny Ljung. 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress:   Org.nummer 212000-0340 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-04-05 
Vår beteckning 

STN/2022:30 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Stab 
Mottagare: 

Service- och tekniknämnden 
Vår handläggare 

Johnny Ljung 
Handläggare telefon 

0150–57000 
Handläggare e-post 

Johnny.Ljung@katrineholm.se 

Yttrande över motion om behov av pendlarparkering 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har lämnat in en motion om behov av pendlarparkering. Motionen utmynnar i 
följande yrkande: 

”Att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av 
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter.” 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har redan uppdraget att utreda pendlarparkering i tätorten 
Katrineholm och kransorterna i styrdokumentet ”Parkeringsstrategi för Katrineholms 
kommun.” Utredningen var påbörjad när Centerpartiets motion skickades in. Katrineholms 
kommun kommer att anordna pendlarparkering i tätort och kransorter under år 2022.  

Ärendets handlingar 
 Motion från centerpartiet om behov av pendlarparkeringar, 2021-10-25 

Ärendebeskrivning 
Med pendlarparkering menas parkeringsplatser som är till för byte mellan olika trafikslag 
och som främst är avsedda att användas i samband med resor till arbete eller studier. De 
parkeringsplatser som ska underlätta byte till kollektivtrafik benämns oftast som 
pendlarparkering, och för byte till bil benämns som uppsamlingsparkering (företeelserna 
kan även ske på samma parkeringsplats). Parkeringarna kan vara placerade i utkanten av 
centralorten, i kransorter, men också centralt i anslutning till kollektivtrafik. Parkeringen 
syftar till att underlätta för att bil endast ska användas då det ”är nödvändigt” och på det 
sättet bidra till ett hållbart resande (SKL 2016:36). Om det är ett stort utbud av platser, eller 
om ingen reglering sker, ökar risken för att parkeringen används för andra ändamål än de 
avsedda. Det kan därför vara betydelsefullt att genom reglering i tid eller kostnad påverka 
användarna så att parkeringen används så effektivt som möjligt. 

 

Johnny Ljung 
Infrastrukturchef  

Beslutet skickas till: 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2022-04-05 

Vår beteckning 

STN/2022:30 

 

Kommunstyrelsen 

Akten 



                         

 

 

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Behov av pendlarparkering 

Coronaåren har förändrat vårt arbetsliv. Fler har arbetat på distans för att minska 
smittrisken. När samhället går mot mer normala förhållanden kommer arbetsresandet 
att förändras. Arbetsresorna kommer att öka. 

Stigande drivmedelspriser och människors medvetenhet om transporternas påverkan 
på klimatet leder till nya lösningar för det dagliga, nödvändiga resandet. Kommunen 
har satt mål att resandet med kollektivtrafik ska öka. Då behöver förutsättningarna 
förbättras, anser Centerpartiet. 

För en tid sedan uppmärksammade kyrkogårdsförvaltningen att en del av 
parkeringsplatserna vid Skogskyrkogården användes för regelbunden parkering i 
stället för som tanken, vid tillfälliga besök. Denna parkering ligger i nära anslutning till 
busshållplats och invid Nyköpingsvägen. Det har alltså varit en bra lösning för den som 
kan samåka till jobbet eller vill ta bussen, utan att behöva ställa sitt fordon i centrum. 

I många andra kommuner finns pendlarparkeringar vid lämpliga bytpunkter. 
Motsvarande saknas i Katrineholm och övriga tätorter. 

Centerpartiet yrkar: 
Att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda placering av 
pendlarparkeringar i Katrineholm och övriga tätorter. 

Katrineholm 25 oktober 2021 

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

 

Victoria Barrsäter (C)  Anders Gölevik (C) Claudia Grathwohl (C)  

  



Katrineholms kommun 
Kommunfullmäktige  
2022-02-21
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Interpellation om förskolan i Katrineholm. 

Barnen är vår framtid. De flesta barnen börjar på förskolan när de är ett år och många är 
där full tid, därför är det så oerhört viktigt att Alla barn får tid och uppmärksamhet från 
personalen. Vi vet att storleken på avdelningarna under lång tid har legat högt, därför 
ställer jag följande frågor till bildningsnämndens ordförande Ulrika Truedsson 
 

1. Vad ligger snittet på avdelningarna idag? 
2. Hur många barn är det på den avdelningen med flest barn? 
3. Vad är ert mål för antalet barn per avdelning, småbarn och från 3-6 år? 
4. Hur ställer ni er till att göra om Västra skolan till förskola? 

 
Ewa Callhammar 
Liberalerna 



Svar på interpellation från Eva Callhammar Liberalerna om förskolan i 
Katrineholm till Ulrica Truedsson Bildningsnämndens ordförande 
 

Eva Callhammar har ställt 4 frågor till mig om förskolan i Katrineholm. Jag vill först ge lite 
bakgrundsinformation innan jag svarar på frågorna. 

När det gäller förskola så är 2021 86,4% av alla barn i åldern 1–5 år inskrivna i förskolan enligt 
Skolverkets statistik som redovisas i Kolada (20220529). Det är en ökning jämfört med 2018 då 83,1% 
av alla barn var inskrivna i verksamheten. Under 2021 fanns det 2 506 barn i Katrineholm som var 
mellan 1 och 5 år gamla. 2018 var det 2 599 barn. Vi har idag 142 barngrupper 

Den statistik som jag kommer att redovisa bygger på följande källor 
- inrapporterad statistik till Skolverket som redovisar barngruppernas storlek i oktober 

- Förvaltningens statistik om hur många barn som har sin hemvist på en specifik avdelning den 1/6 
2022 

Problemet med dessa siffror är att de inte visar på hur man arbetar med barnen på respektive 
förskola då man under större delen av dagen ofta har dem delade i mindre grupper vilket gör att man 
under en stor del av dagen kanske bara är 5-6 barn i barngruppen med 1 personal 

Då är personaltäthet intressant att titta på som är inskrivna barn per årsabetare i förskolan som är 
4,8 barn/årsarbetare 2021 jämfört med 5,1 barn/årsarbetare 2018. Väljer man att titta på 
förskollärartäthet så har vi 15,5 barn/lärare med förskollärarlegitimation 2021 jämfört med 14,2 
barn/lärare med förskollärarlegitimation 2018. Vilket visar på att den satsning vi gör på att erbjuda 
barnskötare att fortbilda sig till förskollärare är av stor vikt, då vi ser ett fortsatt behov att öka antalet 
legitimerade förskollärare. 

Vad ligger snittet på avdelningarna idag? 
Barngruppernas storlek i medel enligt Kolada  12,3 barn/grupp 

Barngruppernas storlek i medel enligt förvaltningens underlag (1/6–22) 14,51 barn/grupp 

Hur många barn är det på den avdelningen med flest barn? 
Enligt förvaltningens statistik har den avdelningen som har flest barn 21 inskrivna/ avdelning. Det är 
en av våra mindre förskolor med endast 2 avdelningar i en av våra kransorter. 

Vad är ert mål för antalet barn per avdelning, småbarn och från 3–6 år 
Vårt mål är att de grupper vi har i våra förskolor ska ge förutsättningar till god kvalité i 
verksamheterna. Ett generellt mål för antalet barn/avdelning är svårt att sätta. Då det finns flera 
parametrar att ta hänsyn till som t.ex. förskolans lokalisering, utformning av lokaler, utemiljö etc. Det 
kommer att vara vägledande för oss och inte statistiska mått 

Hur ställer ni er till att göra om Västra skolan till förskola 
I den Långsiktig planering för lokalisering av förskoleutbyggnad som presenterades för 
kommunstyrelsen 2018 så är Västra skolan möjlig att omvandla till förskola om vi ser att det finns ett 
sådant behov. Just nu ser vi ett minskat antal födslar av barn i Katrineholm vilket gör att vi på kort 
sikt inte ser behovet av att utöka antalet platser.



30 maj 2022  
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Interpellation ställd till: 
Bildningsnämndens ordförande Ulrika Truedsson 
Det prognostiserade stora överskottet i kommunen för 2022 (cirka 100 miljoner 
kronor) bör användas på ett för kommunen långsiktigt sätt. Visst ska en del av 
överskottet avsättas till RUR och extra pensionsavsättning men en del bör även 
användas för att stärka kommunens verksamheter. Här tänker jag framför allt på 
skolan.  

Det finns behov av kompetensutveckling bland stora grupper inom verksamheten. 
Vi har behov av att få fler lärare med legitimation, fler behöriga inom 
fritidsverksamheten och enligt skolinspektionen skulle stora delare av lärarkåren 
behöva få bättre stöd i arbetet med att sätta ”rätt” betyg. Även de lärare som 
arbetar med barn, barn med särskilda behov behöva få extra stöd. 

Vi Liberaler ser att personal, både undervisande såväl som fritidspersonal, måste 
erbjudas kompetensutveckling såväl som ökat stöd i sitt dagliga möte med elever. 
Att stärka lärande personals kompetens kommer ge elever bättre förutsättningar 
att klara av sin skolgång och utöver detta stärker en arbetsgivardriven 
kompetensutveckling kommunen som attraktiv arbetsgivare. 

Med anledning av ovanstående har jag följande frågor:  

 Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten kunna driva 
projekt för en ökad kompetens bland undervisande personal? 

 Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten kunna driva 
projekt för att öka andelen med pedagogisk högskoleexamen inom 
fritidsverksamheten ? 

 Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten kunna driva 
projekt med syfte att utveckla lärarnas metoder för betygssättning? 

 Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten sätta in extra stöd 
för de lärare som arbetar inom resursskolan? 

 

Björn Wahlund 

Gruppledare Liberalerna Katrineholm



Svar på interpellation från Björn Wahlund Liberalerna till Ulrica 
Truedsson Bildningsnämndens ordförande 
 

Björn Wahlund har ställt 4 frågor till mig om kompetensutveckling för skolans personal i Katrineholm. 

Kompetensutveckling är något som är av stor vikt att det sker kontinuerligt. Vid 
medarbetaresamtalen skall rektorerna lyfta frågan om vilka kompetensutvecklingsbehov den ser att 
den enskilde läraren är i behov av men även ur lärarens perspektiv så ska den lyfta vad den själv ser 
för behov att förkovra sig i. Utöver det så sker det riktade insatser inom områden som man bedömer 
att det finns behov av gemensamma utbildningar för ett arbetslag, en enskild enhet, alla enheter 
inom ett verksamhetsområde eller inom hela förvaltningens verksamhet. 

Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten kunna driva projekt för en 
ökad kompetens bland undervisande personal? 
Under hösten kommer det att på kommunens skolor bedrivas kompetensutveckling inom LGR 22, 
digitala lärarresurser, professionsutbildning i NPF etc. Dessutom pågår ett antal insatser inom 
Samverkan för bästa skola och Samverkan för bästa förskola. Vilket gör att min bedömning är att 
arbetet för att öka kompetensen hos undervisande personal pågår kontinuerligt.  

Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten kunna driva projekt för att öka 
andelen med pedagogisk högskoleexamen inom fritidsverksamheten ? 
Här har vi ett stort utvecklingsområde då det sedan 2019 är legitimationskrav även på 
grundskollärare inom fritidshem som är ett prioriterat område inom förvaltningen sedan tidigare. Det 
gör att vi aktivt måste jobba med den frågan tillsammans med Viadidakt  vilket har lett till att 
Linköpings Universitet nu har placerat en erfarenhetsbaserad utbildning för blivande lärare i 
fritidshem i Katrineholm. Vi kommer även att ha professionsutbildning i specialpedagogik under 
hösten. Men att öka andelen med pedagogisk högskoleexamen är ett långsiktigt arbete som vi inte 
löser med ett projekt under en höst. 

Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten kunna driva projekt med syfte 
att utveckla lärarnas metoder för betygssättning? 
Då det kommer förändringar i kursplaner och i kunskapskrav så har skolverket även reviderat sina 
allmänna råd om betygssättning och bedömning så är ett omfattande arbete med implementeringen 
av dessa inplanerat. Verksamheterna kommer att systematiskt arbeta kompetenshöjande med 
bedömning, planering och återkoppling utifrån skolverkets stödmaterial som är framtagna som stöd 
till lärare i arbetet med pedagogisk bedömning och utveckling av undervisningen. I det arbetet ingår 
utveckling av metoder för betygsättning. 

Hur ser U Truedsson på möjligheterna att under hösten sätta in extra stöd för de lärare 
som arbetar inom resursskolan? 
De lärare som arbetar inom resursskolan kommer att ha ett större stöd av de centrala förstelärare 
som vi har. Vi kommer även ha ett tydligare stöd till dessa lärare från den personal vi har inom den 
centrala barn- och elevhälsan. Det kommer vara gemensamma kompetensutvecklingsinsatser mellan 
Järvenskolan och Järven city för att på det sättet skapa ett större kollegialt lärande inom ämneslagen.   

Ulrica Truedsson



2022-05-17 
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Fråga ställd till Service- och tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg. 
 
 
 
Fråga: 
 
På Kyrkogatan i Valla har vi haft många pensionärer som sålt sina hus och 
det har flyttat in barnfamiljer i stället. Fordon kör så fort på gatan att det är 
farligt för barnen och olyckstillfällen har redan hänt, så min fråga är ifall 
hastigheten på den gatan bör ses över och nedsättas till 30km/h? 
  
 
 
 
  
Ingvar Larsson 
SD Katrineholm  



 
 

 





 
 

 



 
 

                       

 

 

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Anlägg regnrabatter 

Tillgången på rent vatten är inte oändlig, även om vi är lyckligt lottade i Katrineholm och Sverige. 
Vi måste värna vårt fina kranvatten genom att minimera slöseri genom att använda ny teknik, ha 
vattenmätning på hushållsnivå, styra bevattning och via riktad information om vad du som 
användare kan göra för att värna vårt vatten.  

Ett sätt att värna det viktiga dricksvattnet är att spara på det och använda regnvatten (dagvatten) 
på ett bättre sätt, exempelvis till bevattning. Det är dessutom viktigt att hantera dagvattnet från 
regn och skyfall, så att det inte blir översvämningar eller belastar avloppssystemet så att orenat 
vatten förs ut till sjöar och vattendrag.  

Det är därför önskvärt att bromsa dagvattnet och också om möjligt rena vattnet. Ett sätt att ta 
vara på regnvatten, fördröja det och använda det, är att anlägga regnrabatter. (En regnrabatt kan 
också kallas raingarden, biofilter, nedsänkt växtbädd, regnbädd eller regnträdgård.) 

En regnrabatt kan vara en planteringstunna utmed fasaden eller en nedsänkt rabatt för att kunna 
ta emot takvatten eller vatten från omgivande hårdgjorda ytor. Ett ytterligare alternativ är att 
göra en nedsänkt rabatt en bit bort från byggnaden. Det här går att göra i liten skala eller som en 
mindre park.  

I Göteborg finns Kvibergs park som renar dagvatten från en yta om 13 500 kvadratmeter 
parkering i en 700 kvadratmeter stor regnrabatt. En liknande satsning skulle kunna komplettera 
de planer på våtmarker som finns. 

Centerpartiet vill se fler anlagda regnrabatter och att kommunen informerar och inspirerar 
fastighetsägare om möjligheten att fördröja regnvatten genom att anlägga regnrabatter. Vi vill 
också att KFAB och KIAB blir föregångare i att anlägga regnrabatter. 

Centerpartiet yrkar: 

Att Katrineholms kommun informerar och inspirerar fastighetsägare att anlägga regnrabatter. 

Att KFAB och KIAB ska vara föregångare i arbetet att hantera dagvatten, där regnrabatter är en 
möjlighet. 

Att investeringar i regnrabatter eller liknande omhändertagande av dagvatten ska premieras i VA-
taxan. 



 
 

                       

Katrineholm 2 juni 2022 

 

Ann-Charlotte Olsson (C)
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Datum 

2022-06-02 
Vår beteckning 

/Ärendebeteckning/ - 
/Ärendetyp/ 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Meddelande 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten om ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) för första kvartalet 2022. 

För första kvartalet 2022 finns ett gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum.  
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§ 62    KS/2022:164   

Hållbarhetsrapport 2021 Katrineholms kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner hållbarhetsrapporten 2021 för Katrineholms kommun, 
lägger den till handlingarna samt meddelar den till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

En hållbarhetsrapport för Katrineholms kommun har sammanställts och överlämnats till 
kommunstyrelsen. Hållbarhetsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande 
redogörelse för kommunens hållbarhetsarbete under 2021 och är till stor del baserad på 
kommunens årsredovisning för 2021. Syftet med hållbarhetsrapporten är att beskriva 
vilka hållbarhetsfrämjande insatser som kommunorganisationen genomförde under 
2021, men också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som kommunen står inför.  

Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 
september 2015 och innehåller 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål. I Sverige har 
kommunerna och regionerna en central roll i genomförandet av de globala målen 
eftersom de kommunala grunduppdragen, exempelvis skola, vård, omsorg och 
samhällsplanering, i hög grad är kopplade till målen i Agenda 2030. 

I Katrineholms kommun har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att 
hållbarhetsperspektivet finns med i planeringen och för att följa upp hur hållbarheten 
utvecklas i kommunen. Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund bidrar i 
hållbarhetsarbetet utifrån verksamheternas grunduppdrag, med olika tyngdpunkt på de 
tre hållbarhetsdimensionerna. 

Hållbarhetsrapporten 2021 är kommunens andra samlade hållbarhetsrapport utifrån 
Agenda 2030. Ambitionen är att ge en årlig och samlad återrapportering av 
hållbarhetsarbetet till kommunstyrelsen. Målet är också att rapporten ska bidra till att 
öka den interna kompetensen kring hållbarhetsfrågor i kommunorganisationen samt att 
den ska kunna användas som underlag för kommunens externa kommunikation kring 
hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsrapporten har tagits fram på uppdrag av kommundirektören av en 
arbetsgrupp med deltagare från kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Innehållet i rapporten har förankrats i kommunens 
ledningsgrupp. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-19 

 Hållbarhetsrapport 2021 för Katrineholms kommun 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 
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Ordförandens sign Justerandes sign 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Inger Fredriksson 
(C) samt verksamhetscintrollern Anna Marnell och kommunikatören Josefin Lundin. 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Samtliga nämnder och bolag 

Akten 

 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-05-19 
Vår beteckning 

KS/2022:164 - 1.4.1 - Mål- 
och ekonomistyrning 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Anna Marnell 
Handläggare telefon 

0150-570 04 
Handläggare e-post 

Anna.Marnell@katrineholm.se 

Hållbarhetsrapport 2021 Katrineholms kommun 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner hållbarhetsrapporten 2021 för Katrineholms kommun, lägger 
den till handlingarna samt meddelar den till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
En hållbarhetsrapport för Katrineholms kommun har sammanställts och överlämnats till 
kommunstyrelsen. Hållbarhetsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande 
redogörelse för kommunens hållbarhetsarbete under 2021 och är till stor del baserad på 
kommunens årsredovisning för 2021. Syftet med hållbarhetsrapporten är att beskriva vilka 
hållbarhetsfrämjande insatser som kommunorganisationen genomförde under 2021, men 
också vilka hållbarhetsrelaterade utmaningar som kommunen står inför.  

Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling. Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015 
och innehåller 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål. I Sverige har kommunerna och 
regionerna en central roll i genomförandet av de globala målen eftersom de kommunala 
grunduppdragen, exempelvis skola, vård, omsorg och samhällsplanering, i hög grad är 
kopplade till målen i Agenda 2030. 

I Katrineholms kommun har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att 
hållbarhetsperspektivet finns med i planeringen och för att följa upp hur hållbarheten 
utvecklas i kommunen. Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund bidrar i 
hållbarhetsarbetet utifrån verksamheternas grunduppdrag, med olika tyngdpunkt på de tre 
hållbarhetsdimensionerna. 

Hållbarhetsrapporten 2021 är kommunens andra samlade hållbarhetsrapport utifrån 
Agenda 2030. Ambitionen är att ge en årlig och samlad återrapportering av 
hållbarhetsarbetet till kommunstyrelsen. Målet är också att rapporten ska bidra till att öka 
den interna kompetensen kring hållbarhetsfrågor i kommunorganisationen samt att den 
ska kunna användas som underlag för kommunens externa kommunikation kring 
hållbarhetsfrågor. 

Hållbarhetsrapporten har tagits fram på uppdrag av kommundirektören av en arbetsgrupp 
med deltagare från kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Innehållet i rapporten har förankrats i kommunens ledningsgrupp. 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2022-05-19 

Vår beteckning 

KS/2022:164 - 1.4.1 - 
Mål- och 
ekonomistyrning 

 

Ärendets handlingar 
 Hållbarhetsrapport 2021 för Katrineholms kommun 

Anna Marnell 
verksamhetscontroller 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige    
Samtliga nämnder och bolag   
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Hållbar utveckling globalt och 
lokalt 
Vi arbetar för att bygga ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart Katrineholm. I den här 

rapporten kan du läsa om hur vi har arbetat med hållbar utveckling i Katrineholms kommun 

under 2021.  

Agenda 2030 

Hållbarhetsarbetet i Katrineholms kommun utgår från Agenda 2030 och de globala målen för 

hållbar utveckling. De globala målen finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 

• Att avskaffa extrem fattigdom 

• Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen 

• Att främja fred och rättvisa 

• Att lösa klimatkrisen 

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer den 25 september 2015 och är den mest ambitiösa 

överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agenda 

2030 innehåller 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål, och spänner över ett stort antal 

viktiga samhällsfrågor med avgörande betydelse för vår och planetens framtid. 

Det här innebär hållbar utveckling 

En hållbar utveckling innebär att vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: 

1. Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten handlar om hur vi lever tillsammans i våra samhällen, hur samhällena 

är inkluderande, hur mänskliga rättigheter efterlevs och hur vi tar hand om varandra. 

2. Miljömässig hållbarhet 

Den miljömässiga hållbarheten handlar om hur vi människor tar hand om planeten, miljön och 

naturen runt omkring oss. 

3. Ekonomisk hållbarhet 

Den ekonomiska hållbarheten handlar om hur vi får samhället att fungera och hur vi genom 

skattefinansiering och privata investeringar uppnår en sund ekonomisk balans. 

De globala målen för hållbar utveckling inkluderar alla tre dimensionerna. Målen i Agenda 2030 

är integrerade och odelbara. Det betyder att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling måste 

samverka. Hållbarhetsarbetet kräver därför helhetssyn och samverkan. 

https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/sa-arbetar-kommunen/agenda-2030.html#Socialhallbarhet
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/sa-arbetar-kommunen/agenda-2030.html#Miljomassighallbarhet
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/sa-arbetar-kommunen/agenda-2030.html#Ekonomiskhallbarhet
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Det här är Katrineholms kommuns roll i hållbarhetsarbetet 

I Sverige har kommunerna och regionerna en central roll i genomförandet av de globala målen. 

De kommunala grunduppdragen, exempelvis skola, vård, omsorg och samhällsplanering, är i hög 

grad kopplade till målen i Agenda 2030. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att hållbarhetsperspektivet finns med i 

planeringen och för att följa upp hur hållbarheten utvecklas i Katrineholms kommun. 

Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund bidrar i hållbarhetsarbetet utifrån 

verksamheternas grunduppdrag, med olika tyngdpunkt på de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Så här följer vi upp våra resultat 

För att följa upp hur vi i Katrineholms kommun bidrar i arbetet med att nå de globala målen för 

hållbar utveckling har vi kopplat kommunens egna resultatmål till målen i Agenda 2030.  

När vi följer upp våra resultatmål i årsredovisningen följer vi därför upp hållbarhetsmålen 

parallellt. 

I den här rapporten sammanfattar vi Katrineholms kommuns hållbarhetsarbete under 2021. 

Rapporten baseras till stor del på vår årsredovisning för 2021. Syftet är att kortfattat redogöra  

för vilka utmaningar vi har, vilka hållbarhetsfrämjande insatser som vi genomfört under året och 

vilka resultat som vi uppnått. 

För varje globalt mål beskriver vi följande: 

• Det här är våra utmaningar, exempel på områden som vi särskilt behöver arbeta med i vår 

kommun för att uppnå målet. 

• Det här gjorde vi under 2021, exempel på insatser som vi genomförde under 2021. 

• Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021, bedömning av måluppfyllelsen för våra 

resultatmål under 2021. 

Bedömning av resultatmålen 

Som stöd för att följa upp resultatmålen använder vi indikatorer, det vill säga statistik och 

nyckeltal som visar våra resultat inom verksamheter som har koppling till målet. 

Måluppfyllelsen för resultatmålen redovisas med en färgsymbol: 

   Uppnås eller överträffas 

   Uppnås delvis 

   Uppnås inte 

Grön markering betyder att vi bedömer att resultatmålet har nåtts eller överträffats. För målet 

ska markeras som grönt ska indikatorer kopplade till resultatmålet visa en positiv utveckling 

oavsett kön.  

Gul markering visar att vi delvis har uppnått målet. När vi sätter en gul markering betyder det att 

vissa indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller att en positiv utveckling ses 

endast för ett av könen. 

Röd markering signalerar att resultatmålet inte är nått och att avvikelsen är stor eller allvarlig. 

Om flera indikatorer utvecklats negativt väljer vi röd markering även om en enstaka indikator 

visar en positiv utveckling, målet bedöms då inte vara uppnått i sin helhet. 
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Snabba fakta 
Det är viktigt att vi kan visa mätbara resultat i vårt hållbarhetsarbete. Här är några exempel  

på resultat från 2021. 
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17 globala mål 

1. Ingen fattigdom 

 

Ingen fattigdom 
Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt 

Det här är våra utmaningar 

• Ett delmål i Agenda 2030 är att vi till 2030 minst ska halvera den andel kvinnor, män och 

barn som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner. 

• Vi behöver stötta fler familjer att bryta långvarigt försörjningsstöd och komma in på arbets-

marknaden. Även om utvecklingen gick åt rätt håll under 2021 har vi fortfarande stora 

utmaningar jämfört med många andra kommuner.  

• I vår kommun var det 2,3 procent av den vuxna befolkningen som hade långvarigt ekonomiskt 

bistånd 2020, jämfört med 1,3 procent i riket som helhet (statistik för 2021 finns inte än). 

• Av våra barn och unga 0-19 år var det 15,3 procent som ingick i ekonomiskt utsatta hushåll, 

jämfört med 8,8 procent i riket 2020 (statistik för 2021 finns inte än).  

• Vi behöver fortsätta arbeta aktivt med att alla barn och unga ska ha möjlighet till goda 

uppväxtvillkor oavsett familjens ekonomiska situation.  

Det här gjorde vi under 2021 

• Antalet hushåll med försörjningsstöd minskade och fler familjer blev självförsörjande. 

• Vi konverterade försörjningsstöd till anställningar och skapade fler möjligheter till 

åtgärdsanställningar och praktikplatser inom våra verksamheter. 

• Vi genomförde arbetsmarknadsprojekt med flera inriktningar för att stötta olika målgrupper 

att komma närmare arbetsmarknaden, till exempel yrkesförberedande språkträning i 

kombination med praktik. 

• Vi fortsatte vårt arbete med näringslivskontakter och detaljplaner för att främja utveckling av 

näringslivet, skapa fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten. 

• Ungdomar fick möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom en utökad satsning på 

kommunala feriearbeten och tillfälliga jobb för unga. 

• Vi ordnade avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar genom bland annat 

Lyckliga gatorna och Perrongen. 

• Genom Fritidsbanken erbjöd vi alla att låna avgiftsfri fritidsutrustning. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021 

 Ökad övergång från försörjningsstöd till egen 

försörjning 

 Förebyggande och tidiga insatser för barn 

och unga ska prioriteras 

 
Ökad sysselsättning 

 Fler arbetstillfällen 
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2. Ingen hunger 

 

Ingen hunger 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 

förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk 

Det här är våra utmaningar 

• Vi behöver bidra till hälsosammare matvanor för att minska risken för ohälsa. I Katrineholm 

och Sörmland är andelen invånare med övervikt eller fetma högre än i riket.  

• Vi behöver fortsätta vårt arbete inom äldreomsorgen med att minska risken för undernäring. 

• Genom våra livsmedelsinköp kan vi bidra till delmålet att skapa hållbara system för 

livsmedelsproduktion. Stigande livsmedelspriser innebär dock att ekologisk och ekonomisk 

hållbarhet i viss mån ställs mot varandra. 

• Vi behöver fortsätta vårt arbete för att minska matsvinnet i kommunens måltidsverksamhet. 

• Nationellt uppmärksammas även behovet av att öka självförsörjningen av livsmedel för att 

klara större samhällskriser. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Utifrån näringsrekommendationer för äldre justerade vi våra recept för matlådor till äldre 

som får mat hemlevererad. 

• En nutritionsgrupp startades som ser över möjligheten att mäta, följa upp och förebygga 

undernäring i äldreomsorgen. Vi reviderade också måltidsrutinerna inom äldreomsorgen, 

bland annat med fokus på jämställdhet och demenssjukvård. 

• Vi tog fram ett utbildningsmaterial med text och filmer till personal inom hemtjänst och 

funktionsstöd med fokus på hur mat och måltider skapar förutsättningar för psykisk hälsa. 

Personal inom vård och omsorg utbildades också kring Sapere, en metod för att arbeta med 

att uppleva maten med alla sinnen. 

• Elever med distansundervisning under pandemin kunde beställa och hämta lunchmatlådor på 

våra skolor. 

• Vi serverade frukt och mellanmål vid våra lov- och fritidsaktiviteter för barn och unga. 

• Vi mätte matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg med en ny mätmetod från Livsmedels-

verket. Vi genomförde också temadagar kring matsvinn med skolbarn. 

• I våra livsmedelsinköp prioriterade vi svenska och närproducerade livsmedel före ekologiska. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 
Måltiderna inom vård och omsorg ska 

utvecklas 

 
Klimatsmartare måltider i kommunens 

måltidsverksamhet 

 
Mer fysisk aktivitet och utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 
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3. God hälsa och välbefinnande 

 

God hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för 

alla i alla åldrar 

Det här är våra utmaningar 

• Flera indikatorer visar att folkhälsan i Katrineholm och Sörmland är något sämre än i Sverige 

som helhet, till exempel när det gäller rökning, övervikt/fetma och medellivslängd. 

• Det finns stora hälsoskillnader mellan olika grupper i samhället. Därför behöver vi arbeta för 

att skapa mer jämlika livsvillkor för våra invånare, som i sin tur kan bidra till mer jämlik hälsa. 

• Pandemin har fortsatt att påverka den fysiska och psykiska hälsan negativt. Den har även 

begränsat möjligheterna till kultur, idrott och föreningsliv som är viktigt för hälsan.  

• Psykisk ohälsa ökar bland unga generellt, men också ungdomar med en kriminell livsstil. 

• Även om sjukfrånvaron totalt sett har minskat bland våra medarbetare är den fortfarande hög 

inom vissa verksamheter. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Tredje vågen av pandemin innebar att vi återigen snabbt behövde ställa om flera av våra 

verksamheter inom vård och omsorg, förskola, skola och vuxenutbildning samt kultur och 

idrott för att minska risken för smittspridning. 

• Vi stöttade föreningslivet, bland annat genom extra utbetalning av föreningsbidrag till 

föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

• Vi skapade bättre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv, bland annat genom nya vandringsleder 

och att marknadsföra den digitala tjänsten Naturkartan som guidar till olika friluftsaktiviteter.  

Vi renoverade även flera lekplatser och skapade fler grillplatser i våra naturområden. 

• För att göra det trevligare och tryggare att gå och cykla byggde vi fler trygga cykelöverfarter 

och fartdämpande åtgärder och förbättrade standarden på gång- och cykelvägar.  

• Vi medverkade i projektet Pep Kommun som drivs av stiftelsen Generation Pep med målet att 

utveckla arbetssätt som främjar fysisk aktivitet och goda matvanor bland barn och unga. 

• Vår Familjecentral genomförde projektet Bästa hälsan för att bidra till hälsosamma 

levnadsvanor tidigt. 

• Inom skolan intensifierades arbetet med att främja barn och ungdomars hälsa. Utöver det 

ordinarie arbetet, som definieras i kurs- och läroplaner, initierades olika former av aktivitets-

program samt en bred satsning på att införa Pep förskola och Pep skola. Sex av våra skolor 

deltog också i tävlingen Gå och cykla till skolan som genomfördes under hösten.  

• Vi färdigställde nya idrottshallar vid två av våra grundskolor. Vi byggde också ett nytt service-

hus på Backavallen med omklädningsrum och möteslokaler för våra föreningar. 

• För att främja fysisk aktivitet bland barn och unga togs en kostnadsfri prova-på biljett inom 

föreningsidrotten fram i samverkan mellan kommunen, RF-SISU, BVC, Familjecentralen. Prova 

på biljetten delas bland annat ut av elevhälsan, Familjecentralen och BVC. 
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• Vi genomförde projektet Tillsammans på isen för Katrineholm, en folkhälsosatsning för att få 

fler i rörelse tillsammans med Kronfågel, kommunens isföreningar och Fritidsbanken. 

• Vi arbetade förebyggande kring ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel), bland 

annat genom kampanjer kring alkohol och antilangning samt rökfria utomhusmiljöer. 

• Genom bland annat ungdomsmottagningen, ungdomsteamet och familjestödjare arbetar vi 

på olika sätt för att motverka psykisk ohälsa och kriminalitet bland unga. 

• Vi införde den dopningsförebyggande metoden 100% ren hårdträning och startade ett nätverk 

mellan kommun, polis och gym för att arbeta förebyggande kring dopning 

• Vi genomförde individanpassade aktiviteter för att ge våra brukare inom vård och omsorg 

möjligheter att delta i kultur-, idrotts- och fritidslivet. Under den årliga anhörigveckan på 

hösten uppmärksammade vi också alla anhöriga, som gör otroliga insatser varje dag. 

• Inom våra verksamheter inom vård och omsorg utbildade vi värdegrundsledare. Vi arbetade 

med bemötande, förtroende och trygghet, ökade möjligheter till delaktighet och inflytande 

samt stärkt patientsäkerhet. Vår personal inom funktionsstöd och hemtjänst utbildades också 

kring kost, nutrition och hälsa. 

• För att främja den psykiska hälsan utbildade vi våra medarbetare och uppmärksammade 

världsdagen för psykisk hälsa. 

• Vi fortsatte att utveckla olika hälsofrämjande insatser för våra medarbetare, bland annat 

genom hälsoinspiratörer, hälsovecka, rökfri arbetstid och höjt friskvårdsbidrag. 

• Inom projektet Hälsotrampare valde två av kommunens anställda bort bilen till förmån för 

cykelpendling. De berättade om sin livsstilsförändring via intranätet för att inspirera fler.  

• Vårt folkhälsoutskott beslutade att utse nästa år till ett hälsoår för att förbättra hälsan för 

både invånare och medarbetare i kommunen. Vi påbörjade planeringen av Hälsoåret 2022. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 
Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 

prioriteras 

 
Mer fysisk aktivitet och utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 

 
Ökade förutsättningar för aktiviteter för 

brukare inom vård och omsorg 

 
Måltiderna inom vård och omsorg ska 

utvecklas 

 
Öppna insatser och hemmaplanslösningar 

ska användas i ökad utsträckning inom 

individ- och familjeomsorgen 

 
Förbättrad hälsa för kommunens 

medarbetare 

 
Fler ska få en förbättrad situation efter 

kontakt med individ- och familjeomsorgen 

 
Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

 
Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en 

positiv upplevelse kring bemötande, 

förtroende och trygghet 

 
Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg 

  

4. God utbildning för alla 
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God utbildning för alla 
Säkerställa inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalitet och främja livslångt lärande för alla 

Det här är våra utmaningar 

• Skolresultaten behöver fortsätta förbättras. Av våra elever i årskurs 9 var det 80 procent som 

blev behöriga att gå ett yrkesprogram på gymnasiet, jämfört med 87 procent i riket som helhet.  

• Fler behöver ta gymnasieexamen och fler behöver läsa vidare på eftergymnasial nivå. I vår 

kommun är andelen elever som tar gymnasieexamen lägre än i riket. Andelen invånare med 

högskoleutbildning är också lägre. 

• Även om skolresultaten i Katrineholm utvecklas positivt och skillnaderna mellan skolor 

minskar ser vi att elevernas socioekonomiska förutsättningar fortsatt har en alltför stor 

påverkan på resultaten och att det leder till bristande likvärdighet. I vår kommun är det till 

exempel många föräldrar som har låg utbildningsnivå, vilket gör det extra viktigt att vi arbetar 

för att ge alla barn och elever likvärdiga förutsättningar i skolan.  

• Även bland vuxna är det många i vår kommun som behöver utbilda sig för att öka sina 

möjligheter på arbetsmarknaden. Vi behöver underlätta för fler att studera på olika nivåer. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi gjorde många insatser för att trygga kompetensförsörjningen i förskolan och skolan, bland 

annat genom att ge vår personal möjlighet att utbilda sig till barnskötare eller förskollärare 

samt till lärare i fritidshem, lärare F-3 och lärare 4-6. Fler övningsskolor bidrog också till ökade 

möjligheter att rekrytera nya lärare inom både förskola och grundskola. 

• Vi såg tydliga förbättringar av skolresultaten på i stort sett alla nivåer. Fler elever i årskurs 1 

lärde sig läsa och skriva, betygen i årskurs 6 förbättrades och fler av avgångseleverna i årskurs 

9 blev behöriga till gymnasieskolan. Inom gymnasieskolan förbättrades betygen inom både 

våra yrkesprogram och våra högskoleförberedande program. 

• Flera insatser pågår för att eleverna i nuvarande årskurs 9 (läsåret 2021/22) ska nå en högre 

måluppfyllnad. 

• Vi intensifierade arbetet med att öka tryggheten för barn och unga, bland annat genom 

trygghetsvärdar, fältarbete, nära samverkan med polisen samt förstärkt kamerabevakning.  

• Vi fortsatte arbetet med projektet #klar framtid för att undvika avhopp från gymnasiet. 

• Byggnationen av våra två nya grundskolor fortsatte. Skolorna kommer stå klara hösten 2022. 

Under 2021 totalrenoverade vi en förskola, renoverade och byggde ut två grundskolor och 

färdigställde två nya idrottshallar. 

• Vi arbetade på bred front för att förbättra resultaten inom den kommunala vuxenutbildningen 

(komvux) genom systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av externa leverantörer, utveckling 

av lärcentrum för distansstuderande genom riktat statsbidrag och utökning av speciallärare. 

• Vi deltog i Region Sörmlands projekt kring hållbar utveckling där metoden tjänstedesign 

prövas för att utveckla sfi-undervisningen. Vi genomförde också Fogelstadkvinnor på 2020-talet, 

ett projekt med anpassad utbildning i sfi riktat till utrikesfödda kvinnor. 
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• Vi ökade möjligheterna att lokalt läsa vidare på eftergymnasial nivå genom samarbete mellan 

vårt lärcentrum Campus Viadidakt och universitet och högskolor. Flera nya utbildningar 

startade; till lärare i fritidshem, uppdragsutbildning till förskollärare samt sju nya 

yrkeshögskoleutbildningar. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021 

 Säkrad kompetensförsörjning 

 Mer fysisk aktivitet och utveckling av 

skolmåltiderna ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 

 Fler ska gå vidare till studier på 

eftergymnasial nivå 

 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 

 Fler elever ska klara målen i grundskolan och 

nå höga resultat 

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan 

och nå höga resultat 

 Ökad trygghet i skolan 

 Fler studerande ska klara målen i kommunal 

vuxenutbildning 

5. Jämställdhet 

 

Jämställdhet 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors 

egenmakt 

Det här är våra utmaningar 

• Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 

egna liv. Så länge det inte är uppnått behöver vi arbeta aktivt för att främja en jämställd 

samhällsutveckling och ge kvinnor och män, flickor och pojkar likvärdig service. 

• Både i Katrineholm och i Sverige som helhet förekommer skillnader i bland annat studieresultat, 

utbildningsval och fritidsaktiviteter som speglar könsstereotypa mönster.  

• Pojkar har generellt lägre skolresultat än flickor. Samtidigt är det en lägre andel flickor än pojkar 

som upplever trygghet och studiero i skolan. Vi behöver fortsätta förbättra skolresultaten och 

tryggheten i skolan för både flickor och pojkar.  

• Kvinnor upplever i högre utsträckning än män otrygghet på offentliga platser i kommunen. 

• Som arbetsgivare behöver vi arbeta systematiskt för jämställda arbetsvillkor och arbetsplatser 

inom kommunorganisationen. 
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Det här gjorde vi under 2021 

• Vi arbetade med att öka den upplevda tryggheten i våra offentliga miljöer, till exempel genom 

förbättrad belysning av gångvägar, parkområden och pulkabackar. 

• Vi intensifierade arbetet med att öka tryggheten för barn och unga både i skolan och på 

fritiden, genom bland annat genom trygghetsvärdar.  

• Genom studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna arbetade vi aktivt för att 

bryta traditionellt könsstereotypa utbildnings- och yrkesval. 

• Vi erbjöd ett brett utbud av aktiviteter inom våra kulturverksamheter för att tilltala många 

invånare oavsett genus, ålder eller ursprung. Alla aktiviteter inom våra barn- och ungdoms-

verksamheter Lyckliga Gatorna och Perrongen genomsyrades av ett jämställdhetstänkande.  

• Kulturskolan och KomTek arbetade aktivt med att identifiera ojämställdhet och ojämlikhet i 

verksamheterna och har nu en relativt jämn fördelning av flickor och pojkar bland deltagarna, 

• Vi färdigställde utvecklingen av vårt system för föreningsbidrag med en föreningshandbok, 

som bland annat innehåller metodstöd för föreningars jämställdhetsarbete. 

• Vi genomförde en jämställdhetsanalys av vårt anhörigstöd inom vård och omsorg som visade 

att aktiviteterna som erbjuds är könsneutrala men att kvinnor är överrepresenterade både 

bland anhöriga som får stöd och i personalen. För att nå fler män kommer vi se över hur vi 

når ut och informerar om anhörigstödet. 

• Vi fortsatte vårt arbete med heltid som norm för kommunens anställda, ett arbete som har 

lett till att fler kvinnor arbetar heltid. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Jämställda kultur- och fritidsverksamheter 

 Förebyggande och tidiga insatser för barn 

och unga ska prioriteras 

 Fler ska gå vidare till studier på 

eftergymnasial nivå 

 Anhörigstödet ska utvecklas 

 Trygg och utvecklande förskoleverksamhet 

 Fler elever ska klara målen i grundskolan och 

nå höga resultat 

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan 

och nå höga resultat 

 Ökad trygghet i skolan 

 Fler studerande ska klara målen i kommunal 

vuxenutbildning 

 Fler ska få en förbättrad situation efter 

kontakt med individ- och familjeomsorgen 

 Tryggare offentliga miljöer 
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6. Rent vatten och sanitet för alla 

 

Rent vatten och sanitet för 
alla 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av 

vatten och sanitet för alla 

Det här är våra utmaningar 

• När staden växer och utvecklas ställer det nya krav på hantering av dagvatten samt vatten- 

och avloppsledningar. 

• Det finns fortfarande många små/enskilda avlopp i kommunen som inte uppfyller lagkraven 

på rening och som behöver åtgärdas. 

• Hushåll som inte är anslutna till kommunalt vatten och avlopp kan ha bristande kvalitet på sitt 

dricksvatten. 

• Vi har upptäckt förekomst av miljöföroreningen PFAS i grundvattnet på några ställen i 

kommunen där man tidigare släckt bränder eller övat med släckskum. 

• Grundvattennivåerna har periodvis varit låga vilket kan påverka tillgången till dricksvatten i 

delar av vår kommun, särskilt på landsbygden. 

• Det är fortfarande inte alla våra vattentäkter som har beslutade vattenskyddsområden. 

• Endast var femte sjö i vår kommun bedöms ha god ekologisk status enligt de senaste 

mätningarna. 

Det här gjorde vi under 2021 

• När ny mark togs i anspråk för företagande, verksamheter och bostadsbyggande ställde vi 

krav på lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten. 

• Vi arbetade med att förbereda två tätortsnära våtmarker samt flera utredningar för att minska 

risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten.  

• Vi fortsatte arbetet med att inventera små/enskilda avlopp i Sköldinge och Lerbo. Totalt 

åtgärdades 197 avlopp under året. 

• Vi gjorde flera förstudier och utredningar för att rena grundvatten från PFAS-föroreningar. 

• I kommunikationskampanjer tillsammans med Sörmland Vatten tipsade vi invånare om hur de 

kan spara på vattnet. För att inspirera berättade vi även om våra egna åtgärder för att minska 

vattenförbrukningen, till exempel att vi vattnade fotbollsplaner med vatten från Djulösjön. 

• Vårt bostadsbolag KFAB genomförde ett projekt för att informera och uppmuntra sina 

hyresgäster att spara vatten och minska den gemensamma miljöpåverkan. KFAB installerade 

även utrustning för individuell mätning av vatten i det nya bostadshuset i kvarteret Pantern. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021 

 Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag 
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7. Hållbar energi för alla 

 

Hållbar energi för alla 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, 

hållbar och modern energi för alla 

Det här är våra utmaningar 

• Effektbrist i elnätet gör att vi kan behöva tacka nej till nya företagsetableringar. 

• Nya elledningar tar mark i anspråk. 

• Det finns möjligheter att öka den lokala energiproduktionen genom vindkraft och/eller 

solparker. Det kan dock leda till intressekonflikter om vad marken ska användas till. 

• Tillsammans med vårt fastighetsbolag KFAB behöver vi fortsätta arbetet med energi-

effektivisering i våra fastigheter och verksamheter.  

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi arbetade kontinuerlig för att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler med fokus 

på såväl åtgärder i fastigheterna som effektivare lokalutnyttjande och förändrade beteenden. 

Exempel på åtgärder som gjordes löpande av vårt fastighetsbolag KFAB är byten till mer LED-

belysning, energisnålare vitvaror, energieffektivare fönster samt tilläggsisolering av vindar.  

• På grund av ökad ventilation i skolor och förskolor under pandemin ökade energiförbruk-

ningen för el och värme något per kvadratmeter i våra verksamhetslokaler jämfört med 2020. 

• Genom investeringsprojektet på Backavallen uppnådde vi betydande energieffektiviseringar, 

bland annat genom installation av solceller på taket av Kronfågel isarena. 

• Vår installation av bergvärme i Oppundahallen 2020 ledde till att energiförbrukningen mer än 

halverades 2021. 

• Vårt fastighetsbolag KFAB installerade nya solcellsanläggningar vid Duveholmshallen och det 

nybyggda hyreshuset i kvarteret Pantern. KFAB har idag sex solcellsanläggningar i drift och 

bygger successivt ut med fler i samband med nybyggnation eller vid större ombyggnationer.  

• Regelverket för när bygglov för solceller krävs lättades upp. Generellt krävs inte bygglovs-

prövning och i de fall det krävs tar vi inte ut någon bygglovsavgift. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Ökad solelproduktion  Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler 



 

15 (26) 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 

Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 
Verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 

tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor för alla 

Det här är våra utmaningar 

• Även om arbetslösheten minskade under 2021 behöver våra insatser för att få fler företag att 

etablera sig och växa i Katrineholm fortsätta, så att fler jobb skapas, sysselsättningen ökar och 

arbetslösheten minskar ytterligare. I december 2021 var 9,3 procent av våra invånare i 

åldrarna 16-64 år arbetslösa, att jämföra med 7,3 procent i riket som helhet. 

• Vårt arbete med att skapa förutsättningar för tillväxt och ökad sysselsättning måste ske på ett 

sådant sätt att vi även klarar målet om globalt hållbar konsumtion och produktion och bryter 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring. 

• För att bryta långtidsarbetslöshet behöver vi fortsätta öka måluppfyllelsen inom kommunal 

vuxenutbildning generellt och särskilt inom sfi. Språket är inte bara är en förutsättning för 

fortsatta studier utan i många sammanhang även nyckeln till egen försörjning. 

• Inom våra arbetsmarknadsåtgärder som riktar sig till personer som står långt från arbets-

marknaden ser vi allt oftare att deltagare har stora utmaningar kopplat till bland annat ohälsa, 

kort utbildning och otillräckliga kunskaper i svenska. 

• Vi behöver även arbeta för att antalet unga som varken arbetar eller studerar ska minska. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi arbetade aktivt för att få fler företagsetableringar och tog fram nya detaljplaner som kan 

leda till utveckling av näringslivet, fler arbetstillfällen och minskad arbetslöshet. 

• Genom komvux och högre studier skapade vi möjligheter för kommunens invånare att stärka 

sin ställning i arbets- och samhällslivet. Vi verkade också på strategisk nivå för att möta 

arbetsmarknadens behov av kompetensförsörjning, genom planering och dimensionering av 

kommande utbildningar. 

• Genom samarbete med Ung företagsamhet gav vi ungdomar på gymnasiet möjlighet att 

pröva på att vara företagare. Under sommaren fanns möjlighet att gå en entreprenörskaps-

utbildning som alternativ till kommunalt feriearbete. 

• Vi skapade fler möjligheter till åtgärdsanställningar och praktikplatser inom kommunens 

verksamheter. 

• Vi arbetade med projektet #klar framtid för att undvika avhopp från gymnasiet och utifrån det 

kommunala aktivitetsansvaret bedrev vi aktivt uppsökande arbete och aktivering av 

ungdomar upp till 20 år som inte är inskrivna i gymnasieskolan. 

• Vi erbjöd feriejobb och andra kortare anställningar för ungdomar, bland annat genom 

projektet Naturnära jobb som även bidrog till att främja biologisk mångfald. 

• Genom våra projekt MIKA (Mat och integration i Katrineholm) och MIKA YB arbetade vi för att 

genom yrkesförberedande språkträning och yrkesteori varvat med praktik tillvarata och 

utveckla kompetenser inom kommunala bristyrken, exempelvis kockar och lokalvårdare. 
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• Vi genomförde projektet Kompetens inför framtiden för att genom utbildningsinsatser stärka 

kompetensen för personer som jobbar på företag inom industribranschen som påverkats 

negativt av pandemin. Sedan starten har 264 personer från 18 olika företag fått utbildning. 

• Vi fortsatte arbetet med heltid som norm inom kommunens verksamheter.  

• Flera förvaltningar uppdaterade sina kompetensförsörjningsplaner och vi genomförde en rad 

satsningar för tryggad personalförsörjning, bland annat möjligheter för våra medarbetare att 

studera till förskollärare, barnskötare eller undersköterska. 

• Vi tog fram en övergripande lönestrategi med handlingsplaner för våra verksamheter och 

avsatte medel i kommunens budget för extra lönesatsningar 2022.  

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Ökad sysselsättning 

 Säkrad kompetensförsörjning 

 Växande och breddat näringsliv 

 Fler unga entreprenörer 

 Fler arbetstillfällen 
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9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

 

Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur 
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en 

inkluderande och hållbar industrialisering samt främja 

innovation 

Det här är våra utmaningar 

• Vi behöver fortsätta investera i infrastruktur som främjar hållbar utveckling. Det gäller bland 

annat infrastruktur för elförsörjning som tar mycket mark i anspråk. Vi behöver också möta 

behoven av laddstolpar för både bilar och cyklar samt transportsektorns behov av fossilfria 

drivmedel. 

• Vi behöver fortsätta investera i och utveckla den digitala infrastrukturen. 

• Vi kan uppmuntra, men inte kräva, att företag ska göra mer hållbara val i produktion och 

inköp än vad som krävs enligt miljölagstiftningen.  

• Vi vill främja innovationer och hållbar industri men det kan ibland vara svårt eftersom vi som 

kommun inte får gynna enskilda näringsidkare.  

Det här gjorde vi under 2021 

• Våra tidigare satsningar på fiberbaserat bredband, wifi och digital infrastruktur i skola och 

vuxenutbildning bidrog till goda möjligheter för hemarbete och studier under pandemin. 

• Vi genomförde färre företagsbesök än normalt på grund av pandemin men prövade olika 

koncept för att träffas digitalt. Höstens nätverksmöten kunde genomföras som planerat. 

• Vi stimulerade ungas kreativitet och entreprenörsanda genom bland annat KomTek, vår 

teknik- och entreprenörsskola, och samarbetet med Ung företagsamhet. 

• Vi lanserade en ny karttjänst på webben som gör att företag och invånare kan hämta aktuellt 

kartmaterial för exempelvis bygglovsansökningar och andra tillstånd digitalt. 

• Vi fortsatte arbetet med att förbättra standarden på våra gator, vägar, gång- och cykelvägar. 

Bland annat ersatte vi två större fyrvägskorsningar med cirkulationsplatser, för ökad säkerhet 

och bättre trafikflöden. 

• För att öka tryggheten förstärkte vi gatubelysningen längs med Prins Bertils gata och byggde 

en ny, belyst gång- och cykelbana genom Backavallens idrottsområde. Vi förbättrade också 

belysningen på Vasavägen för en tryggare skolväg till Järvenskolorna.  

• Vi förbättrade möjligheten att parkera cykeln på torget genom fler och bättre cykelställ samt 

laddplatser för elcyklar. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Alla katrineholmare ska erbjudas fiberbaserat 

bredband senast 2020 

 Förbättrad standard på gator, vägar, gång- 

och cykelvägar 

 Ökad andel miljöfordon i kommunens 

verksamheter 

 Förbättrat företagsklimat 

 Fler unga entreprenörer 
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10. Minskad ojämlikhet 

 

Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom och mellan länder 

Det här är våra utmaningar 

• Inkomstskillnader mellan olika grupper är även kopplat till ojämlikhet när det gäller hälsa, 

utbildning, boende och tillgång till arbete. 

• I Katrineholms kommun behöver vi lägga mer kraft och resurser på att motverka ojämlikhet 

till följd av socioekonomiska faktorer än många andra kommuner. Även om det kommunala 

utjämningssystemet bidrar till att minska skillnader i kommuners förutsättningar är det en 

utmaning för oss både ekonomiskt och i våra verksamheter. 

• I allt vårt arbete behöver vi aktivt sträva efter att alla grupper i samhället ska vara inkluderade 

och känna sig delaktiga. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi fortsatte arbetet med att skapa nya områden för bostäder med fokus på en blandning av 

bostadsrätter, hyresrätter och villor.  

• Vi fortsatte arbetet för att höja resultaten för våra elever i grundskolan, på gymnasiet och 

inom kommunal vuxenutbildning och vi ökade möjligheterna att läsa vidare på eftergymnasial 

nivå i Katrineholm. 

• För att ge fler möjlighet att ta steget till egen försörjning och komma in på arbetsmarknaden 

skapade vi fler arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser inom våra verksamheter. 

• Vi ordnade avgiftsfria fritids- och lovaktiviteter för barn och ungdomar genom bland annat 

Lyckliga gatorna och Perrongen och erbjöd alla att låna avgiftsfri fritidsutrustning genom 

Fritidsbanken. 

• Utvecklingen av vårt Kontaktcenter gjorde det enklare att få information och komma i 

kontakt med kommunens tjänster och service. Kontaktcenter vägleder och ger hjälp till 

självhjälp genom våra e-tjänster, som vi fortsatte att utveckla och som ökade i användning.  

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Fler bostäder, med variation mellan olika 

bostadstyper och upplåtelseformer 

 Ökad övergång från försörjningsstöd till egen 

försörjning 

 Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

 Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial 

nivå 

 Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande 

 Ökad digital delaktighet 

 Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och 

nå höga resultat 

 Fler studerande ska klara målen i kommunal 

vuxenutbildning 

 Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka 
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11. Hållbara städer och samhällen 

 

Hållbara städer och 
samhällen 
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara 

Det här är våra utmaningar 

• En snabb bebyggelsetakt ger ökat tryck på infrastrukturen i form av vatten och avlopp samt 

dagvattenhantering. Vårt dagvattensystem är inte dimensionerat för klimatförändringarna och 

lågpunkter i Katrineholms tätort ökar risken för översvämningar vid häftiga regn. 

• Kommunen har en hög andel av befolkningen som lever i trångboddhet i flerbostadshus 

jämfört med andra kommuner i samma storlek. 

• Vi behöver utveckla vårt arbete med cirkulär ekonomi och livscykelperspektiv vid ny- och 

ombyggnationer av våra kommunala verksamhetsfastigheter. 

• Den trafikomställning som vi vet behövs går långsamt. Bland våra invånare som svarade på 

SCB:s medborgarundersökning 2021 angav 69 procent bil som sitt primära transportmedel för 

vardagspendling. Vårt mål är att andelen ska vara högst 50 procent i kommunen år 2030. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi inledde arbetet med att ta fram kommunens nya översiktsplan, Framtidsplan 2050. Under 

året deltog cirka 400 katrineholmare med sina visioner för framtiden.  

• Vi deltog i projektet FASiS (fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland) för att öka vår 

förståelse av hur stadsplaneringen kan bidra till hållbara, hälsosamma livsstilar.  

• Vi fortsatte arbetet med att skapa nya områden för bostäder med fokus på hållbara, 

energieffektiva byggnader och en blandning av bostadsrätter, hyresrätter och villor.  

• Vårt fastighetsbolag KFAB tillämpade miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad silver vid all 

nybyggnation, ett koncept där byggprodukter bedöms utifrån sin påverkan på miljön. 

• Vi arbetade aktivt för att förbättra dagvattenhanteringen. Vi inledde ett samverkansprojekt 

med Amazon Web Services, som kommer medfinansiera ett våtmarksbygge samt klimat-

anpassningsåtgärder i tätorten, och Sörmland Vatten och Avfall AB.  

• Vi fortsatte våra satsningar på trädplantering och stadsgrönska som bidrar till bättre 

dagvattenhantering och skugga vid varma perioder. 

• Vi skapade bättre förutsättningar för ett aktivt fritidsliv genom nya tätortsnära vandringsleder. 

• Genom fler gång- och cykelvägar ökade vi möjligheterna att ta sig fram tryggt och säkert.  

• I samverkan med vårt destinationsbolag +Katrineholm, inledde vi ett arbete kring 

Katrineholms platsvarumärke för att öka intresset för att besöka samt bo, leva och verka här. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Fler bostäder, med variation mellan olika 

bostadstyper och upplåtelseformer 

 Förbättrad standard på gator, vägar,  

gång- och cykelvägar 

 Invånarantalet ska öka till minst 35 500  

personer vid mandatperiodens slut 
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12. Hållbar konsumtion och produktion 

 

Hållbar konsumtion och 
produktion 
Säkerställa hållbara konsumtions- och 

produktionsmönster 

Det här är våra utmaningar 

• Arbetet med att skapa förutsättningar för tillväxt måste ske på ett sådant sätt att vi samtidigt 

kan klara målen om hållbar konsumtion och produktion. 

• Både i vår kommun och regionen som helhet behöver vi få igång nätverk och strukturer för 

cirkulär ekonomi och industriell symbios, som innebär att avfall från en verksamhet tas om 

hand som resurser i andra verksamheter. 

• Vi behöver fortsätta påverka beteenden så att hushållssopor i högre utsträckning sorteras rätt 

och matavfallet kan tas om hand och omvandlas till biogas och näring till åkermark. 

• Vi behöver fortsätta arbetet med att minska matsvinnet i våra måltidsverksamheter. 

• Det är resurskrävande att ställa hållbarhetskrav i våra upphandlingar och att säkerställa att 

kraven efterlevs. 

• Problemen med nedskräpning fortsätter, både i naturen och i den bebyggda miljön. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Studenter vid Linköpings universitet gjorde en kartläggning över pågående och möjlig 

industriell symbios i Katrineholm, Flen och Vingåker. 

• Genom Fritidsbanken erbjöd vi möjligheter för alla att låna sport- och fritidsutrustning. 

• Genom vårt Bytestorg kunde våra förvaltningar byta möbler och annan utrustning med 

varandra istället för att köpa nytt. På så sätt sparade vi 1,8 miljoner kr genom återanvändning. 

• Vi genomförde flera insatser och kampanjer för att minska nedskräpningen i samarbete med 

skolor, näringsliv, föreningar och engagerade katrineholmare. 

• Vi ställde miljökrav i våra upphandlingar. Det gjorde även vårt fastighetsbolag KFAB. 

• I vår måltidsverksamhet anpassade vi matsedeln och våra recept för att minska matsvinnet 

och öka användningen av råvaror i säsong. I våra inköp prioriterade vi svenska och 

närproducerade livsmedel. Vi genomförde också temadagar kring matsvinn med skolbarn. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Klimatsmartare måltider i kommunens 

måltidsverksamhet 
 Nedskräpningen ska minska 
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13. Bekämpa klimatförändringarna 

 

Bekämpa 
klimatförändringarna 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 

klimatförändringarna och dess konsekvenser 

Det här är våra utmaningar 

• Vi ser redan nu tydliga effekter i vår kommun av klimatförändringarna, främst i form av ökad 

risk för översvämningar i Katrineholms tätort. 

• I allt vårt arbete med samhällsplanering behöver vi lägga stor vikt vid att både minska 

klimatpåverkan och anpassa planeringen till nuvarande och kommande klimatförändringar. 

• Under pandemin minskade resandet med buss och tåg kraftigt. 

• Vi har styrdokument inom klimat- och energiområdet som behöver uppdateras. 

• Vi behöver utveckla vår uppföljning av de krav som vi ställer i samband med upphandling. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Tillsammans med våra fastighetsbolag KFAB och KIAB genomförde vi åtgärder för att minska 

energiförbrukningen i våra fastigheter och för att öka vår solelproduktion.  

• Vi uppdaterade vår rese- och fordonspolicy för att tydligare styra kommunens inköp av fordon 

i en hållbar riktning samt öka andelen hållbara tjänsteresor.  

• Den ökade övergången till hemarbete och digitala mötesformer under pandemin bidrog till 

minskat resande och underlättades av vår satsning på fiberbaserat bredband i hela kommunen. 

• Vi fortsatte minska vår förbrukning av fossila drivmedel för personbilar. Vår totala förbrukning 

låg dock kvar på samma nivå som föregående år på grund av mer omfattande vinterväghållning.  

• Vi minskade förbrukningen av diesel inom hemtjänsten genom byte till elbilar och ladd-

hybrider och vi installerade laddstationer för hemtjänstens elbilar vid flera äldreboenden.  

• Vårt fastighetsbolag KFAB uppnådde målet om en helt fossilfri fordonsflotta. 

• Genom fler gång- och cykelvägar ökade vi möjligheterna att ta sig fram tryggt och säkert.  

Vi genomförde även flera projekt inom hållbart resande, som tävlingen Gå och cykla till skolan. 

• Vi fortsatte arbetet för att minska koldioxidutsläppen från vår måltidsverksamhet genom att 

anpassa matsedlar och recept för att minska matsvinnet och öka användningen av råvaror i 

säsong. Vi genomförde också en klimatvecka i restaurangerna vid våra förskolor och skolor. 

• För att klimatanpassa och minska risken för framtida översvämningar arbetade vi intensivt 

med för att förbättra dagvattenhanteringen. Dagvattenfrågor var aktuella i varje ny detaljplan 

och i alla infrastrukturprojekt som projekterades under året. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Ökad solelproduktion 

 Resandet med cykel och till fots ska öka 

 Ökad andel miljöfordon i kommunens 

verksamheter 

 Klimatsmartare måltider i kommunens 

måltidsverksamhet 

 Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler 

 Resandet med buss och tåg ska öka 
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14. Hav och marina resurser 

 

Hav och marina resurser 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett 

hållbart sätt för hållbar utveckling 

Det här är våra utmaningar 

• I många av våra sjöar och vattendrag behöver vi förbättra vattenkvaliteten och minska 

föroreningar och övergödning. 

• Gamla avloppsledningar och otillräcklig kapacitet bidrar till övergödning i våra sjöar och 

vattendrag. Risken är störst vid häftiga regn eller andra driftstörningar.  

• Det finns också fortfarande många enskilda avlopp i kommunen som inte uppfyller lagkraven 

på rening och behöver åtgärdas. 

• Expansionen av Katrineholms tätorter ställer nya krav på dagvattenhanteringen. Orenat 

dagvatten innehåller skräp och föroreningar som påverkar sjöar och vattendrag.  

• Vi har upptäckt förekomst av miljöföroreningen PFAS i grundvattnet på några platser i 

kommunen och i sjön Näsnaren. Föroreningarna är främst kopplade till brandsläckningsskum 

men PFAS förekommer även i många andra produkter som används idag. Det har aktualiserat 

frågan om rening och återställning av förorenad mark. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi inledde arbetet med två förstudier kring tätortsnära våtmarker samt flera utredningar för 

att minska risken för översvämningar och föroreningar från dagvatten. 

• När ny mark togs i anspråk för företagande, verksamheter och bostadsbyggande ställde vi 

krav på lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten. 

• All fisk som vi köpte till mat- och måltidsverksamheten var MSC-märkt. 

• Vi startade upp lågflödesmuddringen i Öljaren, i vårt LIFE IP Rich waters-projekt för att 

förbättra vattenkvaliteten i sjön. Under året har cirka 16 000 kvadratmeter sjöbotten 

muddrats.  

• Vår miljötillsyn fortsatte ha fokus på att minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom 

avloppsinventeringar och en tillsynskampanj riktad mot hästgårdar. 

• I samarbete med Länsstyrelsen tog vi prover i sjön Näsnarens utlopp två gånger i månaden 

för att undersöka misstänkt höga halter av PFAS-föroreningar. 

• För att minska risk för spridning till vatten såg vi till att mark på två olika platser sanerades 

från PFAS-föroreningar inför planerade nybyggnationer för företag och bostäder. 

• Vi provfiskade i Spetebysjön för att ta reda på om sjöns ekosystem är i obalans på grund av 

för mycket vitfisk, till exempel braxen och mört. På bara två dagar togs cirka fem ton vitfisk 

upp och det är tydligt att fisken bidrar till övergödningsproblematiken i sjön. För att återställa 

ekosystemet planerar vi för ett mer omfattande reduktionsfiske i sjön under 2022. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021 

 Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag 
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15. Ekosystem och biologisk mångfald 

 

Ekosystem och biologisk 
mångfald 
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 

landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 

ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen 

samt hejda förlusten av biologisk mångfald 

Det här är våra utmaningar 

• När våra tätorter växer leder det till målkonflikter när det gäller markanvändningen. 

Värdefulla naturmiljöer kan behöva tas i anspråk för vägar, industrimark och bostäder. 

Grönområden i staden riskerar att planeras för bebyggelse.  

• Gröna stråk som är utpekade i grönplanen behöver förstärkas och bevaras för att öka 

mängden pollinerare och biologisk mångfald i stadsmiljön. 

• För att öka den biologiska mångfalden behöver betesmarker som ligger i träda börja 

användas igen. 

• Våra tätortsnära skogar och friluftsområden påverkas av omfattande angrepp av granbark-

borre. Det har medfört att tätortsnära skog med höga rekreationsvärden har avverkats. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi arbetade med förstudier kring två större tätortsnära våtmarker.   

• Vi anställde ungdomar i projektet Naturnära jobb med uppdrag att bekämpa invasiva arter och 

återställa betesmarker. Vi gjorde också en större kommunikationsinsats om invasiva arter. 

• I samband med att vi anlade en discgolfbana återskapade vi betesmarker genom skonsamt 

skogsbruk och betande får. Vi återställde också en hagmark med höga biologiska värden 

genom att hyra in nötkreatur och röja sly. 

• Vi skapade ängsmark på tidigare klippta gräsytor genom att tillämpa slåtter en gång per år. 

• Vi har använt flera olika metoder för att motverka angreppen av granbarkborre och samtidigt 

ta hänsyn till naturvärden i flera tätortsnära skogsområden. Bland annat har vi tagit bort 

angripna träd och skapat faunadepåer – platser där granbarkborrens naturliga fiender trivs. 

• Vi byggde och satte ut flera nya insektshotell, fågelholkar och fladdermusholkar. 

• Vi fortsatte att utveckla trädgårdarna vid våra äldreboenden för att ge äldre som bor där 

sinnesupplevelser genom doft, känsel och färger och samtidigt främja biologisk mångfald. 

• I vårt växthus minskade vi mängden bekämpningsmedel genom att använda nyttodjur istället 

för kemiska produkter. Vi använde även växthusbelysningen på ett smartare sätt. Det bidrog 

till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 

• I två detaljplaner där ny mark tas i anspråk för företag och verksamheter sparade vi 

naturmark för att återskapa betesmarker. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021 

 Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva åtgärder och naturskydd 
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16. Fredliga och inkluderande samhällen 

 

Fredliga och inkluderande 
samhällen 
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 

utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt 

bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med 

ansvarsutkrävande på alla nivåer 

Det här är våra utmaningar 

• Antalet anmälda våldsbrott ligger på en högre nivå i Katrineholm än i Sverige som helhet. 

Under flera år har antalet anmälda våldsbrott minskat men 2021 sågs en viss ökning igen. 

• En oroande utveckling är att vi ser en ökning av psykisk ohälsa bland unga generellt men 

också av ungdomar med en kriminell livsstil. 

• Mot bakgrund av de omfattande behoven bland kommunens invånare och barns utsatthet 

behöver vi arbeta aktivt för att möta utmaningar gällande kompetensförsörjningen inom 

socialförvaltningens myndighetsutövning. 

• Vår kommunikation, särskilt i samband med myndighetsutövning, behöver ta hänsyn till att 

alla invånare ska kunna förstå och veta hur de kan påverka beslut som rör dem. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi fortsatte vårt arbete med löpande incidentrapportering och brottsförebyggande arbete 

utifrån metodiken EST (effektiv samverkan för trygghet) med fokus både på trygga utemiljöer 

och på trygga, säkra och tillgängliga verksamheter. 

• Vi gjorde omfattande insatser utifrån ett särskilt uppdrag om trygghetsskapande åtgärder 

för barn och unga, bland annat genom trygghetsvärdar, intensifierat fältarbete, samverkan 

med Polisen samt förstärkt kamerabevakning. 

• Vi förbättrade utemiljöer och belysning på flera platser, bland annat vid Lokstallet, på 

Backavallen, i centrum samt vid pulkabackarna i Sveaparken och vid Dufvegården.  

Vi kontrollerade och förbättrade också kommunens lekplatser, bland annat i Strångsjö.  

• Vi utvecklade våra arbetsmetoder inom socialförvaltningen för att stötta barn, unga och 

familjer. Bland annat införde vi metoden Signs of safety, som syftar till att använda barnens 

nätverk istället för externa stödinsatser. Genom vårt multiteam ökade vi också stödet till 

familjer när barn och unga flyttar hem efter en placering.  

• Trots pandemin kunde vi erbjuda ett brett utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för 

barn och unga. Vi ökade också stödet till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska 

prioriteras 

 Fler ska få en förbättrad situation efter 

kontakt med individ- och familjeomsorgen 

 Tryggare offentliga miljöer 

 Ökad trygghet i skolan 
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17. Genomförande och partnerskap 

 

Genomförande och 
partnerskap 
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det 

globala partnerskapet för hållbar utveckling 

Det här är våra utmaningar 

• För att nå målen i Agenda 2030 krävs samordnade insatser på lokal, regional, nationell och 

internationell nivå. Det krävs också att vi samverkar med den privata sektorn och med 

civilsamhället. En generell utmaning är att det kan vara resurskrävande att etablera och 

upprätthålla samverkan med andra parter på ett bra sätt. 

• När vi upphandlar varor som produceras utomlands kan vi bidra till ökad hållbarhet i andra 

länder genom att ställa hållbarhetskrav. Kraven kan dock vara resurskrävande både att ställa 

och följa upp. 

Det här gjorde vi under 2021 

• Vi utvecklade vår samverkan med lokala företag inom ramen för projektet Kompetens inför 

framtiden, som syftar till att genom utbildningsinsatser stärka kompetensen hos personer 

som jobbar på företag inom industribranschen som påverkats negativt av pandemin. 

• Vi deltog i många olika samverkansformer inom vård- och omsorgsområdet, exempelvis 

fallpreventionsrådet, nutritionsrådet, demensrådet, Vård- och omsorgscollege, Uppdrag 

Psykisk hälsa samt Elsas hälsa, en samverkan mellan region och kommun som möjliggör ökat 

samarbete med fokus på patient. 

• Vi startade jämförelsenätverk med andra kommuner för att utveckla vår måltidsverksamhet 

och städverksamhet. 

• Vi vidareutvecklade också vår interna samverkan mellan våra olika kommunala 

verksamheter inom många områden.  

• Inom våra förvaltningar pågick ett brett arbete för att öka medarbetares delaktighet och 

involvering i utvecklingsarbete, till exempel genom referensgrupper vid systemupphandling 

och nybyggnation, samarbetsprojekt för bättre arbetsmiljö samt metoder för idédriven 

innovation.  

Våra resultatmål – så här gick det för oss 2021

 Ökad effektivitet genom nya 

samverkansformer internt och externt 
 Ökat medarbetarengagemang 
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Källor och mer information 
Om du vill veta mer om Agenda 2030 kan du läsa mer här: 

Globala målen – globalamalen.se 

Agenda 2030 för hållbar utveckling – regeringen.se 

Glokala Sverige – Svenska FN-förbundet 

Arbetsbok Glokala Sverige 2021 

Om du vill veta mer om vårt arbete och våra resultat i Katrineholms kommun kan du läsa mer 

här: 

Agenda 2030 | Katrineholms kommun 

Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun 

Jämföraren - Kolada 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-for-hallbar-utveckling/
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
https://fn.se/wp-content/uploads/2021/04/Arbetsbok_Glokala_Sverige_2021.pdf
https://www.katrineholm.se/boende--miljo/miljo--klimat/agenda-2030.html
https://www.katrineholm.se/download/18.68eeb05217f449cd30b89388/1648792816616/%C3%85rsredovisning%202021%20Katrineholms%20kommun,%20kommunfullm%C3%A4ktige%202022-03-21,%20%C2%A7%2018.pdf
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16574
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-1615:30:27
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Lars Fredrik Eriksson, Sören Eriksson, Marina Östmark.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1615:44:28
                    Lars Fredrik Eriksson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1615:45:38
                    Lars Fredrik Eriksson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1615:52:08
                    Sören Eriksson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1615:53:09
                    Sören Eriksson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1616:04:54
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på deltagaren Marina Östmark.


                

                
                
                    E-postadress: marina.ostmark@flen.se ➝ marinaiost44@gmail.com


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1616:06:57
                    Marina Östmark öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1616:08:29
                    Marina Östmark signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1616:08:29
                    Lars Fredrik Eriksson, Sören Eriksson och Marina Östmark har signerat.
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SDO for Lars Fredrik Eriksson (6348439):
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SDO for SÃ¶ren Eriksson (6348448):
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SDO for Marina Ã�stmark (6348461):
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-1009:24:25
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Pål Wetterling på Kommunalförbundet Sydarkivera som en undertecknare, Kerstin Petersson på Kommunalförbundet Sydarkivera som en undertecknare, Ingela Frid på Kommunalförbundet Sydarkivera som en undertecknare.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1009:25:06
                    Kerstin Petersson på Kommunalförbundet Sydarkivera öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1009:26:21
                    Kerstin Petersson på Kommunalförbundet Sydarkivera signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1009:46:44
                    Ingela Frid på Kommunalförbundet Sydarkivera öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1009:47:12
                    Ingela Frid på Kommunalförbundet Sydarkivera signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1015:00:25
                    Pål Wetterling på Kommunalförbundet Sydarkivera öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1015:01:26
                    Pål Wetterling på Kommunalförbundet Sydarkivera signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1015:01:26
                    Alla undertecknare i Kommunalförbundet Sydarkivera har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2803382/25c78cc234070e030a814f7c9c3c13935c5e4826/?asset=verification.pdf


SDO for Pål Wetterling (6285474):
{'status': 'complete', 'orderRef': 'fb920174-e3f7-439e-b564-164d3ef21a83', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1700693999000', 'notBefore': '1605999600000'}, 'user': {'name': 'PÅL WETTERLING', 'surname': 'WETTERLING', 'givenName': 'PÅL', 'personalNumber': '194312051057'}, 'device': {'ipAddress': '83.185.90.240'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPklFS3I1dW1hU0MyQ21zbURpTUtTbmpYY2c0Skp4SDBmc0Y3a1pZbEZYRWc9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT4xY0ZDSTd6dmpHZHgwTi8rRVJHQVJ6TmF3QTJCd0xGdVJTdFkzeE5Wd2RJPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5MWTBaczJjZU9UTjZoYjhVQVdMODBvV0pqcUYzTFg4aXI5d3l5STZ2Mzg0MER4UFZZUVdOK2RZSUNLVGxsSGN1R1hHQkJHMzhBOE4ydFZ3N0ZtcEZlSEExaU1RN3lZMDR4M1psK3NIbDNEVWRXeXVFNVdaQ1J3VzMrL3BibjRJd1VKWk4vSmUzTytzWDdERnFORUVOWm9DdllDZ0dKRHNBQjVzT0tDSHBlTUErdmRZd21UYVUxOUlaV2R2aUxCMDdaMmRDM09GTzRuWjBxM0VXNUlWaFI5QzBhUVV5QXJEZHYzaW1CMm85NGlHLzlKeG1FaDlCb1gxUSt1UnpuZ3N4VnE1RElMY1RaT3E5VVNDdzcrNkMvR3o3N0FoakszdTBsemNFbXBlZHdkZnR0NU11RlJoakdxblZzcTkxNmFWaW1UWnI5ZUpnMEdMTUR3cjAxRmQ2QWc9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVGpDQ0F6YWdBd0lCQWdJSVZ3OTAxQTllbVR3d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakF4TVRJeE1qTXdNREF3V2hjTk1qTXhNVEl5TWpJMU9UVTVXakNCdURFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCQXdLVjBWVVZFVlNURWxPUnpFTk1Bc0dBMVVFS2d3RVVNT0ZUREVWTUJNR0ExVUVCUk1NTVRrME16RXlNRFV4TURVM01UY3dOUVlEVlFRcERDNG9NakF4TVRJeUlERXdMalEzS1NCUXc0Vk1JRmRGVkZSRlVreEpUa2NnTFNCTmIySnBiSFFnUW1GdWEwbEVNUmd3RmdZRFZRUUREQTlRdzRWTUlGZEZWRlJGVWt4SlRrY3dnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFETkFFQURXMEtPbHhKZ2dsOEIvUjNTSkFGMDUxT202S2xFb256Q3haOW1QbzB5WHR4ZHNVZVVqR3RBMzBxSUluNG5LbExLYVF1RWd2VmNGUk1JTSt5eWhsTTdBUU42YWo1aVFsVCs5OThTdlJuTDVRaU9TemlZOW0yTklpYkVKRjhrNHMrQ2xoL0ZZS3A2b2ZKeTdsTTFNOEVwMDB0SE9ZWW0yYXZBaCtGcDBDNkRYdFpucHlINk5IV2pINHFnUm93WXVMb2ZqTFkwVExnNndHQnJQMGQrUW9uRVhFU200Q2t2ZEtENG93M21YbnU0KzFjdUZFZEFVeHRzVWMrT0tYRjZlM0J2YVlXS3RHcTE5NUtpU1hHQitCbkVwUi9xQkNTZVYrRUVUc0lUMHZCY1N2blJpN2JRTlp5VDFkSFVaemRkQm43K0lieW1mWlRpZCtZYUhkbURBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSM3BBaldycjEwSS9nRHc5ZlpYbWo0SUczQ01qQWRCZ05WSFE0RUZnUVUrKzY1WHQrMVA1MUQ4bFVLSUVrNktqZEorZ1V3RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQUJHbFBQcllzZFI2QTZGaGl6TWtFRlhVeWhOeEN3Smtwb1pkNHhmVUZlRFJRUllndXNlaDhYMGtkamZzV1R1a0RiZkpVcm1TQXM2RHZKa21FSjBuKzd5djVMczZsQnVhcGYvNVJsKzF1WkdPakhlUlJWcUtiSU9UbkVFbmVPVWRYS0tNOUE3dmVGamw5N3lFRU1PQzRic25BY1I1K0NtVXdUd0NScFZocTdiSHUyOUN3bjg0UmN3MGFXZE95NVJ1SWd5d0t5UjdIbGlxQmdVQmNaTkFUcDRwOWRkU25zMG1ISGRmcE84NVRha0l3TjVDY2ZHRnVWMyt0MEdQVmRGN2NOdC9tVEd0a20xS2tHYmt6M2tkWG9Kb1g0cVBiaktNYU1FaExNdnhzZTVNUDNLUy85aVpzdkJibXF5bkhiYUdiVHBQYU5iOGZOejNGZ3RPMG1yUS9YTHhDVnBaT3RvbVlOejhvQmlmMG0xVGpURERqTjhJTFFXbzRWRFhSTEtaZFpiTmZ4VGF3d0ZOcFJQNVVmZFBYT0dPdU9MRm9JUXdvWUhaZDRmTW1kRVJUSFFFZ2lrcHFzY1NVcXdGS1U0Zm9TWncxNjFrTk5KZEE2NzErdm0vRTRUenFJcThtSGVmVDE0c0xlaDgxUGlhK3NXQ2dZOHNBVTBWcmxaeVUrNTh5TS9JUlhaeXByUFNXbkcrOWxxYTNGbDBXVnZzaWViUDZzVHBxRXlUd0krbEcwNHBGT1VWWGYrWk0rSytrZmJjengvaW14R2IyQ1dsVmVjQ3V5Njd1VW82WkNVeFNDTEdkRWlkbEt3dEJhdStpb2VOOTdHbTF4S3VNOSt6RGgydXZVVWROWXp4bTBIYTM3S01FMVQvMVFBQUEvY0JYRi9tM25XT2tWYVpTUkY5PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGeWpDQ0E3S2dBd0lCQWdJSU5tUmZUd3Z3czJFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFaU1DQUdBMVVFQXd3WlUzZGxaR0poYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRBZUZ3MHhNakV5TVRNd09URTRNREZhRncwek5ERXlNREV3T1RFNE1ERmFNRzB4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14TERBcUJnTlZCQU1NSTFOM1pXUmlZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUF4WFFadmYzL2dVZElPTmRmRFF1QjFwNEYweVNxMkpOVnNzL01WTVY2anF0cmk4bDNBeUwvMW1BNFdSbGVON3RrY2tGb1Rpa01ZSmE3NmdsdUxSZmYzSDZDQ05KOFhXeFloeWxZZzhzd0F0Z3FMd2Y3L0s0b1B6RGtyNE9QSFlwaHcwTjdubXUybGhCUkF3bld2aDZuYXduWko4Skp1VXpac3VxQVVmUjJpVEZlNHVSSkpmWTN2bm0wdFFZQXVOclNrYmpTUWVZb216N3hFcUozMm9DRTZuOFRGdUR4M3RMM0VMSE1YMTlobk8ra2tyMVVZZGxRSGtML3M0SHI2aFFtUDQvZ1J3bjF0Q3N4Z1c4eGo2YTJma0NxQ3VEb1hrK2U2Y256ZzlKVkJZUjBVeGR2L3BzM204ZThGVEtIb2hHOEdZbTVuQUExenZYRittZzltbGdYSHBhNkFZZWN2K2FNbGJ2MWtwNGc4a3NTMzBBVWNVaG5NV0wvYnZ5NDFNc0NPU0d0dk9mL2RVOVBrUnE5cHFub2RFeTk5MU1LTXFMU3ZwWHFBandkdjZ6Tk5oVEhYUHVLaU85eTVuTHZQUW50YUpGdi9laWVNUUx2VE1NSkc3U09ZaXNHQlEybS8yYTNlSXJFbWhXd2Y2Y3dEMnRVSGNHTzhDekVzTmdlRjUzcHhnTnNMNXFOUjhaTDVmeVFVeTdVZ2cwbFRoSkFkWWkyejduMXlIdG9GZ1RJN2M2WDIyZW5sU2owOHh5Um50Z3kzTjRnQThVQ3c1SDdEUGZiQ2VPa0EvOGFxVzVrcjJoQjlBeGM1WFJpRnRlTmxsVHAvYTVMdXppcEo5SzRJQlJFTjQ2blYrM1ZISllKWUFyMG1zMm5Vdnc4WmdWT0JLRU5VRFhHK1o3THIra0NBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSGVrQ05hdXZYUWorQVBEMTlsZWFQZ2diY0l5TUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJMWVJaQTIwMmxyZlh3VFRIV29PejdaeFRpYXZTSTIzYVJZRWc3cDdYM0RvSFdtQjROTGd0dTh3VUJwZDlRZkJ3NmRjNzd1ZTdZQkg0UEdrbDVqRlE3NjBMSzRDb1E2QmlZR05sUUhBdUhZL3ZwYzFidUFyN1ZkbkRTYWUzSG1NNjNnalZKR0srS1FHZDBQSHFPNnZYMWhEUHgwUnRXbWY1T2pBUENPMDNDcHZFNWY1dm1lVjFjMXRZVThXNGpxVk4xM3NpZlVrTEhtNWJKUHljcDNzS0V0M0laMU5LVzZkeG5rOVhGTGFkdWtGNEpDOFZ6WjNqT3EwRkVFTkRWR1hmRkZuMlB3Y255eWg3OUhrMHdSOHFPUzlaUjhhOFFNLzA4Mko3ZzZIY0JibkJWMGFtYUt1SmNxSlQxbDkrK0g5Zk5hT2hraEdyWGxVU3p2bTVnNVJiY1dRUjgrUk5GMzdzeE8wN3FxaVNuZTNVMlVta2VaOWxYMktieGhObUpaMitYZmlMRzM3YVJUbE9OTUVxeHN6ZEN0a2h3SlNmUnFTa2UrT01wQnVMZmlxak1NcHBCVUJDdURRUGVRK2hMclIwaHcvdXZpbk03NitUM00wWTIrVDNLUmwrVFhvTjhndHYwbU1PZVdxOUxUSHZvbGdlMkVUMitxM3RwSk1BZEZHcTVic0JHOXdIQ2FoNllkakhJTEhUZE1TT0hiY01nUENCM2o1QkJudFFMN3JzanBjRHphREVPUG5qRmJWcGIxYjUzVTVETW92Z1B1WjM4NjhQSGloR0RqQysyY1BmOWlrVnk3dmFiaTYvMUZTbzMxaDJXTFVmNGF1K09kUjd1K3F2ZUZjQUd5TGNBVDJ3cXJ5dFA1RlpKQkZqQ29OOFcyYVVRYis4SzM1L1JWQT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd0RDQ0E2aWdBd0lCQWdJSUE3c0xRVEVoenVvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakV5TURjeE1qTXlNelphRncwek5ERXlNekV4TWpNeU16WmFNR014Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14SWpBZ0JnTlZCQU1NR1ZOM1pXUmlZVzVySUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRGFuU2UrYnJKcjJrdi91cGZWUTdlcEd5QUJYMTdqY1N5ZGJoWVZRWGFHc05GYjgxRkJKK2FweFU5LzFhSlljQitIaUREMXJ6Mkh0cFJaRXpMbFRyQjVCeSs5bEFmYUsxZHdpZFBnUzRMWnJzUC90ZHZTUzI1ckdBbXNBM0hpdVgyUUpJUDh6ajBrSDNMWDM3ZmdkZDMzOHhweFZlbnBIVXE1RG1yUU8rZGZOT0JTUUdTREpNUnBqcU54RTVZeWRkRFlKcFVjMTB5WFo2bWJEeEJvaGhIWXlkdVFLVjFZTXpUcHB3TG1hVEtBVXVHOXAzSmdmR2ZVeUN6L2dzVEZWb2E1bFZVVEdUUXpMSThlRVg3R2FlaWdYd1JVc0dMcGFLUVErbDU2d2Fnck9Lc1NxWWgzU2JWRStNU2sycDMyTmxlMWhqL1hZRUN0VU14blZXV2twUVFEOWRjVFp4TVhGSzc3MHdhajcra0FiS1AyajZpUDNhSGltWnFqcEVrUTJMQldXOVIrVkt1QUNtSmZUVy9ucFprMlZ6SXhESENDSHE4dDFjd3VUVFMwdmdMb0ZnWElwaHloV0ljUWVUNmFMTm1UMGVQQkhjY3BNdVI2UG9HeEhlVzFTNExTT0F4RkEwQzJLQzZ6eUlRdjIwV1BwdFRvYzNlRFU5MjY3eEpNNU1PODFGcHd1RTZiZ1JMZzUvenU1anhlZi9DTUpmUmM3OWNSSGhXTVhWdkZtRk5FRnVMZFdpVXd2QlpqUW9wcnlpK29LdnhPMng0U3lSOTlFcElFWmtlZjF5MktaZ3ErOFBZWTJZL00yd2tVWStISnd6aHd1ZXpudnpyMk5JV1kyZnNTOXB6dkFEb2ZFdzNTeGRzZU12NkhPbDFyWXRWNDVSa3FFeTFuc0ZqV0xRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbmlycXk2a2djZXZVN2FEY25jZ2Jya1dQTFV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJBVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQVkzYzZvRGQvUXVEamNQQW1rL2h4dDhlWXlNRXpnUzRNVUJERkFFYUlNNDY1N0VLRXAweFU2SnhJRnBvRjUvUmR5Vy8vanZWaXFBM3JiVVdZbm9BQ3owOW9pQ1Fnam5hWkpnSERPUSt0Nmcra1YyVm5FSkdHby9VRDZ4Y25KQ0ZtZGtFS3d4ZzRuai9rYjFWUnRQalppd0FLbzFhUjFDalZTaTlLRUFVaW5RelczSE1ueENYOXNjOVppOHhFZnJCU1ZraDJoVTZZSjNpTWI4VVRHV3VHMjJEUkJ5ZDM0U01DSTJjUU9ZWFZ6Mk1kNWp6S3dNTXJLWGlqQlhIbU1TVGhGbFBuR2NSdmhxQ3YzMjdXazFTWFBPNXoya1pKRUg1N3RUTWo2RTAxSGFGZ0NzZ2FqemFOblo4akFFNEpNSHFsZUEyVldjSEFYajhtckhIR1VWbEx6N1c2UkdBeHlzcE9DeHRKeEkxQVFNSVBYZGhaQkIxeDRwb2lHdURWOE1JN0NGZ3dhbmQrMWxtbTdrbWpnWW5QUktOdUdLTzVDdE9GZnZsNjUzYWt0RWNVYlJTaXc5L3VlbW81Tkk0UFg0c1d6VW0zL2FEb2tTT0dhVGZSTzhwYm1qTkJTaW1XRTI0NUQ0L0dzQ3JHdVA2RTJNdmtVaXhTT0FUeHg3Y2FzUHFrbGxWTzZ6eUxSV3JTN3poQXhRb3hSOE5xQ25SUW9Vb2E5M081dGdzaTFCY1NlbmhydFNhQ2kzZnZWbVkrNlZITmI4SFFpL2xHbnpUdFgzZ1ZJdURIcVcvajJxOWsyS3Q4anlxeHVIUElHK0lxbGxzMmxTYUdwME9wM0tYUVljYjhiKzFNZ0d0TWhlenNyalpORkxEcXZoSkFKMnpWMXJsZ3VTOVdCV3ArcVc8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+VTJsbmJtVnlZWElnWVhaMFlXd2dNamMzT0RJeU1DQnpiMjBnVU1PbGJDQlhaWFIwWlhKc2FXNW5JR1p5dzZWdUlFdHZiVzExYm1Gc1pzTzJjbUoxYm1SbGRDQlRlV1JoY210cGRtVnlZU0FvTWpJeU1EQXdMVE14TURNcDwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmV5SnphV2R1WDJOdlpHVWlPaUFpWkROaU9XVTFZak0xT0RjM1lUWTBNamsxT0RZeFlXRmxPRGRtTnpreU5qbGhaR1F3WldVM09TSXNJQ0pqYUdWamEzTjFiU0k2SUNJMFpqVmtOMkppTTJFNFl6UXdPRGt5TXpoall6RmlOMlV3TVRJNFpqTXhZell4TnpJeE5XRTRJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVhBaU9pQWlNVGc0TGpFME9DNHlOeTR4TnpraUxDQWljbVZ4ZFdWemRGOXBaQ0k2SUNKaGQxcDRjRzUwYmlJc0lDSmhaM0psWlcxbGJuUmZhV1FpT2lBeU56YzRNakl3TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUmZhV1FpT2lBMk1qZzFORGMwTENBaWNHRnlkR2xsY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05UQTROVFEzTXl3Z0ltNWhiV1VpT2lBaVhIVXdNR1EyYUhKc2FXNW5jeUJRY21salpYZGhkR1Z5YUc5MWMyVkRiMjl3WlhKeklFRkNJaXdnSW05eVoyNXlJam9nSWpVMU5qQXlPUzAyTnpRd0lpd2dJbU52ZFc1MGNua2lPaUFpVTBVaUxDQWlZMjl1YzNWdFpYSWlPaUF3TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUnpJam9nVzNzaWFXUWlPaUEyTWpnMU5ETTVMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVFXNWxkSFJsSUZSb2NubG5aeUlzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKaGJtVjBkR1V1ZEdoeWVXZG5RSEIzWXk1amIyMGlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2dJaXMwTmlBM01DQTVNamtnTWpBZ09ETWlMQ0FpYzNSaGRHVWlPaUF3ZlYxOUxDQjdJbWxrSWpvZ05UQTROVFV3TXl3Z0ltNWhiV1VpT2lBaVMyOXRiWFZ1WVd4bVhIVXdNR1kyY21KMWJtUmxkQ0JUZVdSaGNtdHBkbVZ5WVNJc0lDSnZjbWR1Y2lJNklDSXlNakl3TURBdE16RXdNeUlzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05qSTROVFEzTkN3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJbEJjZFRBd1pUVnNJRmRsZEhSbGNteHBibWNpTENBaVpXMWhhV3dpT2lBaWNHRnNMbmRsZEhSbGNteHBibWN1Ylc5a1pYSmhkRUJuYldGcGJDNWpiMjBpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nYm5Wc2JDd2dJbk4wWVhSbElqb2dNSDBzSUhzaWFXUWlPaUEyTWpnMU5EazNMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVMyVnljM1JwYmlCUVpYUmxjbk56YjI0aUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWlhMlZ5YzNScGJpNXdaWFJsY25OemIyNUFkR2x1WjNOeWVXUXVjMlVpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nYm5Wc2JDd2dJbk4wWVhSbElqb2dNWDBzSUhzaWFXUWlPaUEyTWpnMU5USTBMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVNXNW5aV3hoSUVaeWFXUWlMQ0FpWlcxaGFXd2lPaUFpYVc1blpXeGhMbVp5YVdSQVoyMWhhV3d1WTI5dElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURGOVhYMWRmUT09PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5VDI1bFpteHZkeUJCUWlBd01Wd3NJRTl1Wldac2IzY3NibUZ0WlQxUGJtVm1iRzkzTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFk1TURNeU9UZzVMRzg5VTJ0aGJtUnBibUYyYVhOcllTQkZibk5yYVd4a1lTQkNZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT5qNnN5S28xRlRCYXdQUzNvRzh5bjZiazVzTjA9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+VDI1bFpteHZkdz09PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU5pNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+UVU1RVVrOUpSQT09PC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk9RPT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5udzNLZ0VwQW5RNGNUcytWYTFvUVdwT3hFTlE9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+', 'ocspResponse': 'MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzEwMTUwMTI2WjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCFcPdNQPXpk8gAAYDzIwMjIwMzEwMTUwMTI2WqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgRf2q2OE7zL4y+SLvXUhy9fom3rpM/Im14JKXXSvAj48wDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAHop27JqiUmrms7Qb+G55cR6ui+mE6RhIRfM/TVWRWhvMXYDJ3zVFMe6HtvlQ1d86dANEOAFgr2y+FAUK4uZSCntudaGR8ZEvjsxCGELYqg/oJa7tdo51SpExlnqsNf13pW1nhIVvQ4juFafed+YyGp3DxsKLfT0SgBuFspZvTp3sWKsJVAzf1LDxAVf2jYdIj0Z7M7bPQjs4c1o/FhcH0FqLchLumpkYSacwgYUFcWRKJhzNy3sqMXG9D2m3TC3xxTqhwGs36Z92aWTKF1p4EcbjueCuSrH4YpKKZuOZKqU89nLOZFzOH/XuV8k4EZzFC1kdbU0+vJujIDPtZH+QsKgggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0='}}



SDO for Kerstin Petersson (6285497):
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SDO for Ingela Frid (6285524):
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                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoppers AB som en undertecknare.
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                    Mattias Johansson på Öhrlings PricewaterhouseCoppers AB öppnade för första gången.
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                    Alla undertecknare i Öhrlings PricewaterhouseCoppers AB har signerat.
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