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KALLELSE

1 (1)

Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-02-13

Sammanträdande organ

Kommunfullmäktige

Tid

2020-02-24 kl. 18:00

Plats

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm

Allmänhetens fråga (läggs utanför kallelsen)
Nr

Ärende

Beteckning

1

Protokollsjustering

2

Sammanträdets laga tillkomst

3

Entledigande och val av ersättare i service- och
tekniknämnden

KS/2018:482

2

4

Entledigande och val av ersättare för
överförmyndaren

KS/2018:488

3

5

Val av ersättare till Östra Sveriges
Luftvårdsförbund

KS/2018:467

4

6

Upphandling av vård och sociala tjänster

KS/2019:447

5

7

Revidering av handlingsplan CEMR

KS/2019:358

30

8

Antagande av förbundsordning
kommunalförbundet Sydarkivera

KS/2019:419

50

9

Revidering av attestreglementet

KS/2020:18

105

10

Svar på motion om klimatsmart byggande i
Katrineholm 2.0

KS/2019:153

112

11

Svar på motion om att det saknas möjlighet att
jämföra olika hemtjänstutövare i Katrineholm.se

KS/2019:166

121

12

Svar på motion om nollvision mot vräkning av
barnfamiljer

KS/2019:230

128

13

Svar på motion om ett friskvårdsbidrag för alla

KS/2019:350

140

14

Svar på interpellation om besparingar inom
förskolan (Bordlagd)

KS/2019:349

152

15

(NY) Interpellation med svar om
vinterlovsaktiviteter för alla

KS/2020:62

155

16

Motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge

KS/2020:54

157

17

Meddelanden

158

Torgerd Jansson (S)
Ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Marie Sandström Koski
Sekreterare

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-02-06

KS/2018:482 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ersättare i service- och
tekniknämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Anders Gölevik (C) från uppdraget som ersättare i
service- och tekniknämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Torbjörn Eriksson (C) som ersättare i service- och
tekniknämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Anders Gölevik (C) har i skrivelse daterad 5 februari 2020 begärt att bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i service- och tekniknämnden. Centerpartiet nominerar nu
Torbjörn Eriksson (C) som ersättare i service – och tekniknämnden.

Irene Olander
Administratör

____________________
Beslutet skickas till:
Anders Gölevik
Torbjörn Eriksson
Service – och tekniknämnden
Troman
Lex
Löneenheten
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-02-12

KS/2018:488 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ersättare för överförmyndaren

____________________

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Irene.Olander@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-02-03

KS/2018:467 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Val av ersättare till Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Anders Karlsson (M) till ersättare i Östra Sveriges
Luftvårdsförbund för mandatperioden 2019-2023 (vid förbundsstämman)

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ombud samt ersättare till Östra Sveriges
Luftvårdsförbund för mandatperioden 2019-2023.
Platsen som ersättare har varit vakant och nu nominerar Moderaterna Anders Karlsson
som ersättare i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Karin Österman Sundell
Registrator

____________________
Beslutet skickas till:
Anders Karlsson (M)
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 15
E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§8

5

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-29

1 (1)

KS/2019:447 759

Upphandling av vård och sociala tjänster
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Katrineholms kommun tecknar avtal med
Eskilstuna kommuns Inköpscentral gällande upphandling av extern vård och sociala
tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde från och med 1 mars 2020.

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten har behov av att köpa extern vård och sociala tjänster via ramavtal eller
via direktupphandling som ett komplement till socialnämndens insatser när det inte kan
tillgodoses inom den egna verksamheten.
Vårdförbundets Sörmlands ägarmöte har beslutat om att avveckla och upphöra med
upphandlingsverksamhet i Vårdförbundet med anledning av att Eskilstuna kommun har
aviserat och beslutat om att genomföra upphandlingar av extern vård i egen regi.
Samtidigt erbjuder Eskilstuna kommun övriga förbundsmedlemmar i Vårdförbundet
Sörmland att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland tillhandahåller
genom att avropa från Eskilstuna kommuns inköpscentral till samma kostnad som
Vårdförbundet Sörmland debiterar.
Vid socialnämndens sammanträde 18 december 2019 beslutades att, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att förvaltningen får i uppdrag
att teckna avtal med Eskilstuna kommuns Inköpscentral om upphandling av externa vård
och sociala tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde.
Under kommunstyrelsens beredning har gällandedatumet ändrats från den 1 januari till
den 1 mars. Detta för att inte föregå kommunfullmäktiges beslut. Ändringen har skett i
samråd med socialförvaltningen.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-08
Socialnämndens beslut, 2019-12-18, § 135
Information Inköpscentral – VFS Förbundsdirektion 2019-10-25 , Upphandling av
vård från Vårdförbundet Sörmland till Inköpscentral
 Sammanträdesprotokoll, Vårdförbundet Sörmland, ägarmöte 2019-11-07
____________________




Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-08

KS/2019:447 - 759

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet
Socialtjänsten har behov av att köpa extern vård och sociala tjänster via ramavtal eller
via direktupphandling som ett komplement till socialnämndens insatser när det inte kan
tillgodoses inom den egna verksamheten.
Vårdförbundets Sörmlands ägarmöte har beslutat om att avveckla och upphöra med
upphandlingsverksamhet i Vårdförbundet med anledning av att Eskilstuna kommun har
aviserat och beslutat om att genomföra upphandlingar av extern vård i egen regi.
Samtidigt erbjuder Eskilstuna kommun övriga förbundsmedlemmar i Vårdförbundet
Sörmland att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland tillhandahåller
genom att avropa från Eskilstuna kommuns inköpscentral till samma kostnad som
Vårdförbundet Sörmland debiterar.
Vid socialnämndens sammanträde 18 december 2019 beslutades att, under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan att förvaltningen får i uppdrag
att teckna avtal med Eskilstuna kommuns Inköpscentral om upphandling av externa vård
och sociala tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde.
Under kommunstyrelsens beredning har datumet ändrats från den 1 januari till den 1
mars. Detta för att inte föregå kommunfullmäktiges beslut. Ändringen har skett i samråd
med socialförvaltningen.

Ärendets handlingar




Socialnämndens beslut § 135 2019-12-18
Info Inköpscentral – VFS Förbundsdirektion 2019-10-25 , Upphandling av vård från
Vårdförbundet Sörmland till Inköpscentral
Sammanträdesprotokoll, Vårdförbundet Sörmland, ägarmöte 2019-11-07

Axel Stenbeck
Utredare
____________________

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsens kansli

Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Vårdförbundet Sörmland
Akt

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-01-08

KS/2019:447 - 759

8

PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden

§ 135

Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-18

1 (1)

SOCN/2019:94 759

Upphandling av vård och sociala tjänster
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Katrineholms
kommun tecknar avtal med Eskilstuna kommuns Inköpscentral gällande
upphandling av extern vård och sociala tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde
från och med 1 januari 2020.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
socialnämnden för egen del att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med
Eskilstuna kommuns Inköpscentral om upphandling av externa vård och sociala
tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet

Socialtjänsten har behov av att köpa extern vård och sociala tjänster via ramavtal eller
via direktupphandling som ett komplement till socialnämndens insatser när det inte kan
tillgodoses inom den egna verksamheten.
Vårdförbundets Sörmlands ägarmöte har beslutat om att avveckla och upphöra med
upphandlingsverksamhet i Vårdförbundet med anledning av att Eskilstuna kommun har
aviserat och beslutat om att genomföra upphandlingar av extern vård i egen regi.
Samtidigt erbjuder Eskilstuna kommun övriga förbundsmedlemmar i Vårdförbundet
Sörmland att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland tillhandahåller
genom att avropa från Eskilstuna kommuns inköpscentral till samma kostnad som
Vårdförbundet Sörmland debiterar.

Ärendets handlingar




Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen daterad 2019-12-11
Info Inköpscentral – VFS Förbundsdirektion 2019-10-25 , Upphandling av vård från
Vårdförbundet Sörmland till Inköpscentral
Sammanträdesprotokoll, Vårdförbundet Sörmland, ägarmöte 2019-11-07

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

1 (3)

Datum

Vår beteckning

Socialförvaltningen

2019-12-11

SOCN/2019:94 - 759

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Pia Carlsson

Socialnämnden

Upphandling av vård och sociala tjänster
Socialförvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna att Katrineholms
kommun tecknar avtal med Eskilstuna kommuns Inköpscentral gällande
upphandling av extern vård och sociala tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde
från och med 1 januari 2020.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
socialnämnden för egen del att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med
Eskilstuna kommuns Inköpscentral om upphandling av externa vård och sociala
tjänster inom socialtjänstens ansvarsområde.

Sammanfattning av ärendet

Socialtjänsten har behov av att köpa extern vård och sociala tjänster via ramavtal eller
via direktupphandling som ett komplement till socialnämndens insatser när det inte kan
tillgodoses inom den egna verksamheten.
Vårdförbundets Sörmlands ägarmöte har beslutat om att avveckla och upphöra med
upphandlingsverksamhet i Vårdförbundet med anledning av att Eskilstuna kommun har
aviserat och beslutat om att genomföra upphandlingar av extern vård i egen regi.
Samtidigt erbjuder Eskilstuna kommun övriga förbundsmedlemmar i Vårdförbundet
Sörmland att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland tillhandahåller
genom att avropa från Eskilstuna kommuns inköpscentral till samma kostnad som
Vårdförbundet Sörmland debiterar.

Ärendets handlingar



Info Inköpscentral – VFS Förbundsdirektion 2019-10-25 , Upphandling av vård från
Vårdförbundet Sörmland till Inköpscentral
Sammanträdesprotokoll, Vårdförbundet Sörmland, ägarmöte 2019-11-07

Ärendebeskrivning
Socialtjänsten i Katrineholm köper externa sociala tjänster exempelvis HVB (hem för
vård- och boende) för barn och vuxna, konsulentstödda familjehem,
missbruksbehandling vuxna, familjebehandling och skyddsplaceringar av externa
leverantörer via ramavtal eller via direktupphandling som ett komplement till
kommunens insatser när det inte kan tillgodoses inom den egna verksamheten.
Vårdförbundet Sörmland, VFS har i uppdrag att via medlemsgemensamma
upphandlingar enl Lagen om Offentlig Upphandling tillhandahålla ramavtal för omsorg,
vård och behandling inom individ och familjeomsorgen. Upphandlingarna omfattar
KATRINEHOLMS KOMMUN
Socialförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: /HandläggareAdress/
Telefon: /HandläggareTelefon/
E-post:Madelene.Sonnerfors@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

10

Tjänsteskrivelse
Socialförvaltningen

2 (3)

Datum

Vår beteckning

2019-12-11

SOCN/2019:94 - 759

Stab

behov av socialtjänsten i kommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och
Vingåker vilka ingår i VFS samt för kommunerna Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa
vilka genom uppdrag till VFS anslutit sig till upphandlingar.
Socialnämnden i Eskilstuna meddelade under 2018 att Eskilstuna avsåg att lämna den
upphandlingsverksamhet som Vårdförbundet Sörmland driver avseende upphandling av
extern vård. De avsåg i stället att genomföra upphandlingar av extern vård i egen regi.
Samtidigt önskade socialnämnden i Eskilstuna en fortsatt upphandlings-samverkan med
övriga Sörmlandskommuner inom detta område och har inrättat en inköpscentral för att
ge denna upphandlingssamverkan ett formellt ramverk. Eskilstuna erbjuder övriga
förbundsmedlemmar att köpa motsvarande tjänst som Vårdförbundet Sörmland
tillhandhåller genom att avropa från Eskilstuna kommuns inköpscentral till samma
kostnad som Vårdförbundet Sörmland debiterar.
Vårdförbundet Sörmland har informerat om att det inte är rimligt att ha uppdraget kvar
för enstaka kommuner då kostnaden för enskild kommun skulle öka avsevärt. Risk finns
att upphandlingarna får ett sämre utfall då det inte är lika attraktivt att lämna anbud för
anbudsgivarna.
Vid Vårdförbundet Sörmlands ägarmöte 2019-11-07 beslutades att godkänna
föreliggande förslag om att avveckla och upphöra med upphandlingsverksamhet i
Vårdförbundet Sörmland.
Inköpscentralens uppdrag att genomföra upphandlingar av extern vård inom
socialtjänstens ansvarsområde utförs som en självständig mellanhand.
Socialförvaltningen i Eskilstuna är drivande i vilka upphandlingar som ska genomföras
samt vilka krav som ska ställas. Samverkan ska dock ske med deltagande kommuner för
att så långs som möjligt bidra till ett gynnsamt utfall för samtliga parter.
I fall oenighet uppstår bland samverkande parter har socialnämnden i Eskilstuna – eller
om socialnämnden så bestämmer socialförvaltningen – sista ordet avseende
behovsbeskrivning och kravformulering.
Inköpscentralen har inte kapacitet att bistå med uppföljning avseende upphandlade
ramavtal. Socialförvaltningen i Eskilstuna avser dock att följa upp de upphandlande
ramavtalen. Resultatet av denna uppföljning kan delas med deltagande kommuner.
Inköpscentralens uppdrag utförs som ombud för de kommuner som deltar i
upphandlingssamverkan avseende extern vård. För att begränsa inköpscentralens
uppdrag gäller detta uppdrag endast upphandlingar av sådan vård som Vårdförbundet
Sörmland tidigare upphandlade.
Förvaltningen har titta på fler upphandlingsalternativ bland annat SKL Kommentus. Att
delta i en större upphandling där flera kommuner deltar skapar konkurrenskraft och
resulterar i avtal som är kostnadsmässigt goda. På grund av olika avtalsperioder är det i
nuläget inte möjligt att ansluta sig till befintliga ramavtal inom sociala tjänster.
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Tjänsteskrivelse
Socialförvaltningen

3 (3)

Datum

Vår beteckning

2019-12-11

SOCN/2019:94 - 759

Stab

Förvaltningens bedömning är att nämnden kan ställa sig positiv till att teckna avtal med
Eskilstuna kommun. I de fall inte upphandlingarna ger förväntat resultat kan möjligheten
till andra alternativ komma att lyftas igen.
För att förbättra villkoren och effektivisera inköp och upphandling föreslås att
socialnämnden i Katrineholms kommun tecknar avtal med Eskilstuna kommuns
Inköpscentral för att genomföra upphandlingar av extern vård inom socialnämndens
ansvarsområde.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
De kommuner som väljer att nyttja inköpscentralens tjänster kommer att betala en
avgift som motsvarar den avgift som i dagsläget betalas till Vårdförbundet Sörmland för
upphandlingsverksamheten. Tjänster utöver det som Vårdförbundet Sörmland erbjöd
prissätts för varje unikt uppdrag.
Kostnaden för socialnämnden i Katrineholms kommun 2019 till Vårdförbundet Sörmland
är 79 000 kr.

Förvaltningens bedömning
Vid Vårdförbundet Sörmlands ägarmöte 2019-11-07 beslutades att godkänna
föreliggande förslag om att avveckla och upphöra med upphandlingsverksamhet i
Vårdförbundet Sörmland.
Vårdförbundet Sörmland har informerat om att det inte är rimligt att ha uppdraget kvar
för enstaka kommuner då kostnaden för enskild kommun skulle öka avsevärt. Risk finns
att upphandlingarna får ett sämre utfall då det inte är lika attraktivt att lämna anbud för
anbudsgivarna.
Förvaltningen har titta på flera upphandlingsalternativ. Att delta i en större upphandling
där flera kommuner deltar skapar konkurrenskraft och resulterar i avtal som är
kostnadsmässigt goda.
Förvaltningens bedömning är att nämnden kan ställa sig positiv till att teckna avtal med
Eskilstuna kommun. I de fall inte upphandlingarna ger förväntat resultat kan möjligheten
till andra alternativ komma att lyftas igen.

Lena Ludvigsson
Förvaltningschef
___________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Pia Carlsson
Utredare/HVB-samordnare
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Upphandling av vård
från Vårdförbundet Sörmland till Inköpscentral

13

Vad är en inköpscentral?
En inköpscentral är enligt definitionen i 1 kap. 14 § LOU
en upphandlande myndighet som stadigvarande tillhandahåller
centraliserad inköpsverksamhet i form av
1. anskaffning av varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande
myndigheter, eller
2. tilldelning av kontrakt eller ingående av ramavtal om varor, tjänster
eller byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndigheter.

14

Vem får anlita en inköpscentral
De nya bestämmelserna om inköpscentraler innebär att en
upphandlande myndighet (kommunen) kan använda sig av en
inköpscentral på fem olika sätt
1. köpa varor eller tjänster direkt från en inköpscentral
2. ge en inköpscentral i uppdrag att genomföra en upphandling
(enskilt kontrakt eller ett ramavtal) för den upphandlande myndighetens
räkning
(Inköpscentralen kan genomföra upphandlingen antingen som ett
ombud eller som en självständig mellanhand)

15

Vem får anlita en inköpscentral, forts…
3. använda sig av ett dynamiskt inköpssystem som drivs av en
inköpscentral
4. avropa från ett ramavtal som upphandlats av en inköpscentral
5. köpa stödverksamhet för inköp av en inköpscentral (under
förutsättning att man samtidigt anlitar inköpscentralen för att
tillhandahålla centraliserad inköpsverksamhet, dvs. någon av punkter 1
–4 ovan.)
För alla dessa ”tjänster” kan en upphandlande myndighet vända sig
direkt till en inköpscentral utan att detta behöver upphandlas.
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Fördelar med en inköpscentral
• Syftet med en inköpscentral är att effektivisera kommunernas
upphandlingar av vissa varor och tjänster vilket
ska leda till minskade administrationskostnader och bättre
inköpsvillkor.
• Det skapar bättre förutsättningar och styrning för att uppnå en
inköpsstrategi inom tex. en region.
• Det löser köp- och sälj problemet av upphandlingstjänster mellan
kommuner, då inköpscentral är en juridiskt accepterad form.
• Kompetens inom specifika gemensamma områden inom
upphandling som t.ex. HVB kan hanteras säkrare.

17

Risker med en inköpscentral
• Ingående parters risk behöver tydliggöras t.ex. blir Inköpscentralen
ansvarig för skadestånd på ett annat sätt. Dock är fortfarande
ingående part ansvarig för sin del i ett upphandlingsförfarande.
• Ingående parter behöver ersätta inköpscentralen för dess ökade
affärsrisk.
• Det politiska inflytandet blir kopplat till Inköpscentralens placering.

Uppdrag till nya inköpscentralen
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Genomföra upphandlingar av extern vård inom socialnämndens
ansvarsområde
Inköpscentralens uppdrag i denna del utförs som självständig mellanhand.
Socialförvaltningen är drivande i vilka upphandlingar som ska genomföras samt
vilka krav som ska ställas. Samverkan ska dock ske med deltagande kommuner för
att så långt som möjligt bidra till ett gynnsamt utfall för samtliga parter.
I fall oenighet uppstår bland samverkande parter har socialnämnden – eller om
socialnämnden så bestämmer socialförvaltningen – sista ordet avseende
behovsbeskrivning och kravformulering.
Inköpscentralen har inte kapacitet att bistå med uppföljning avseende upphandlade
ramavtal. Socialförvaltningen avser dock att följa upp de upphandlande ramavtalen.
Resultatet av denna uppföljning kan delas med deltagande kommuner.
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Uppdrag till nya inköpscentralen
Såsom ombud genomföra upphandlingar på uppdrag av kommun som
deltar i upphandlingssamverkan avseende extern vård

• Inköpscentralens uppdrag i denna del utförs som ombud för de kommuner
som deltar i upphandlingssamverkan avseende extern vård.
• För att begränsa inköpscentralens uppdrag gäller detta uppdrag endast
upphandlingar av sådan vård som Vårdförbundet Sörmland tidigare
upphandlade, exempelvis upphandlingar av HVB-boenden.
• Vidare kan dessa uppdrag endast utföras om det finns tillgängliga resurser
hos inköpscentralen när behovet av hjälp och stöd uppstår.
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Frågeställningar införande av inköpscentral
Finansiering:
Upphandlingsverksamheten finansieras dels genom anslag från
medlemskommunerna (Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker)
och dels genom avgifter från övriga kommuner i Sörmland. De senare
medverkar i upphandlingen genom avtal med Vårdförbundet.
Frågeställning:
Hur ska finansieringen se ut för en inköpscentral?
Förslag till finansiering
De kommuner som väljer att nyttja inköpscentralens tjänster kommer att betala
en avgift som motsvarar den avgift som de i dagsläget betalar till Vårdförbundet
Sörmland för upphandlingsverksamheten. Tjänster utöver det som
Vårdförbundet Sörmland erbjöd prissätts för varje unikt uppdrag.

21

Nuläge
Eskilstuna kommuns Inköpscentral kommer fr.o.m. 2020 (Q1) påbörja
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) för att möta
kommunens behov av vård och sociala tjänster.
För de kommuner som anmäler sitt deltagande i upphandling, utgör då
en avropsberättigad part, med möjligheten att avropa från de avtal
som tecknas av Inköpscentralen.
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Nuläge
VFS ramavtal HVB vuxna med missbruk (från 21 år) löper ut den 201910-31. Dessa kommer tillfälligt förlänga för att möjliggöra en övergång
till Inköpscentralen. Dock behöver upphandlingsprocessen påbörjas
snarast möjligt för det aktuella upphandlingsområdet.
Eskilstuna kommun kommer enbart avropa på avtalet när det avser
målgruppen 21–25 år i denna specifika upphandling.
(Eskilstuna kommun upphandlar sedan juni 2019 HVB för vuxna, från 26 år, med beroendeproblematik
enligt lagen om valfrihetssystem, LOV)

Den aktuella upphandlingen kommer dock omfatta hela målgruppen
(från 21 år) för övriga avropsberättigade myndigheter.
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Fortsättning framåt
Förutsättningar för att påbörja upphandlingsprocessen
Respektive kommun behöver senast 2019-11-29 meddela följande
information till inköpscentralen:

• Anmälan om deltagande i upphandlingen, att vara en
avropsberättigad part.
• Uppskattning av kommunens vårdvolymer (vårddygn/år) inom det
aktuella upphandlingsområdet HVB vuxna, från 21 år, med
missbruks-/beroendeproblematik.
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Fortsättning framåt, forts…
• Kontaktperson 1 (Huvudansvarig: namn, funktion, telefon och
mailadress)
• Kontaktperson 2 (vid vakans el. dyl.: namn, funktion, telefon och
mailadress)

OBS! Vid beslut att inte anmäla om deltagande till Inköpscentralens
samordnade upphandlingar behöver detta meddelas senast
2019-11-29.
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Frågor, tankar och reflektioner?
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Tack för oss!

Carolina Sackmann – utvecklare
Tel: 016-710 37 19, carolina.sackmann@eskilstuna.se
Tobias Karlsson – upphandlare
Tel: 016-710 24 30, tobias.karlsson@eskilstuna.se
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Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-29

1 (2)

KS/2019:358 009

Revidering av handlingsplan CEMR
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta revideringarna i handlingsplan för jämställdhet
enligt CEMR.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att den nu gällande handlingsplanens giltighetstid gick ut i december
2019 lämnades ett särskilt uppdrag till samtliga nämnder om en revidering av
handlingsplanen. Samtliga nämnder hanterade detta i respektive nämnds Övergripande
plan med budget 2020-2022.
CEMR-deklarationen ska ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta utvecklingen
av Katrineholms kommuns arbete med genusmedveten styrning och är att betrakta som
ytterligare ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med genusmedveten styrning utgår
redan från de delar som anges i deklarationen. Deklarationen skapar bredare
samverkansytor och möjlighet till ytterligare erfarenhetsutbyte.
Handlingsplanen skickades ut på remiss och utefter inkomna remissvar har det
utarbetats ett förslag till nya handlingsplan. Det är viktigt att understryka och påminna
om att Katrineholms kommun redan arbetar med en stor del av innehållet i
deklarationen. Exempel på detta är arbetet inom områden som utbildning, hälsa samt
säkerhet där det finns dokumenterad styrning och ett aktivt arbete. I denna
handlingsplan lyfts de artiklar som särskilt behöver prioriteras utifrån vårt
jämställdhetsarbete under kommande period.
De inkomna underlagen har lett till dessa prioriterade artiklar varav tre stycken
kommer att gälla för samtliga nämnder samt övriga artiklar kommer ha en eller
flera ansvariga nämnder utifrån verksamhet.
Kulturnämnden önskade tillägg med artikel 20 – Kultur, idrott och fritid, vilket så också
har gjorts. Övriga nämnder hade inga synpunkter på förslaget.

Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-10
Förslag – Handlingsplanför jämställdhet enligt CEMR
Nu gällande - Handlingsplanför jämställdhet enligt CEMR
Nämndernas remissvar (finns tillgängliga i akten)
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-29

2 (2)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig kommunstrategen Henrik Skogberg.
Han anmäler även några redaktionella förändringar samt att bildningsförvaltningen ska
tilläggas under artikel 27.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-10

KS/2019:358 - 009

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stöd och samordning
Henrik Skogberg

Kommunstyrelsen

Revidering av handlingsplan CEMR
Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna i
handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR.

Sammanfattning av ärendet
I samband med att den nu gällande handlingsplanens giltighetstid gick ut i december
2019 lämnades ett särskilt uppdrag till samtliga nämnder om en revidering av
handlingsplanen. Samtliga nämnder hanterade detta i respektive nämnds Övergripande
plan med budget 2020-2022.
CEMR-deklarationen ska ses som en naturlig fortsättning av den fortsatta utvecklingen
av Katrineholms kommuns arbete med genusmedveten styrning och är att betrakta som
ytterligare ett verktyg i jämställdhetsarbetet. Arbetet med genusmedveten styrning utgår
redan från de delar som anges i deklarationen. Deklarationen skapar bredare
samverkansytor och möjlighet till ytterligare erfarenhetsutbyte.
Handlingsplanen skickades ut på remiss och utefter inkomna remissvar har det
utarbetats ett förslag till nya handlingsplan. Det är viktigt att understryka och påminna
om att Katrineholms kommun redan arbetar med en stor del av innehållet i
deklarationen. Exempel på detta är arbetet inom områden som utbildning, hälsa samt
säkerhet där det finns dokumenterad styrning och ett aktivt arbete. I denna
handlingsplan lyfts de artiklar som särskilt behöver prioriteras utifrån vårt
jämställdhetsarbete under kommande period.
De inkomna underlagen har lett till dessa prioriterade artiklar varav tre stycken
kommer att gälla för samtliga nämnder samt övriga artiklar kommer ha en eller
flera ansvariga nämnder utifrån verksamhet.
Kulturnämnden önskade tillägg med artikel 20 – Kultur, idrott och fritid, vilket så också
har gjorts. Övriga nämnder hade inga synpunkter på förslaget.

Ärendets handlingar




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

Henrik Skogberg
Kommunstrateg
_________________
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder, Akt
Lix: 60
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Henrik.Skogberg@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2017-12-18, § 209

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx
Gäller till och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Kategori


Inriktningsdokument

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

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
1
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Inledning:
I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska deklarationen för
jämställdhet, CEMR. CEMR är en deklaration som uppmanar Europas kommuner och regioner
att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnås jämställdhet mellan sina
invånare. I och med undertecknadet togs en handlingsplan fram Utifrån utsatta mål och
åtgärder har kommunen arbetat med denna samt följt upp densamma.
Deklarationen blir ett verktyg för vad Katrineholms kommun ser att kommunen behöver arbeta
vidare med inom kommunens arbete med jämställdhetsintegrering. Katrineholms kommun har
sedan 2010 en systematik för arbetet med jämställdhetsintegering, vilket innebär att
jämställdhetsperspektivet ska beaktas i allt, från planering och genomföranden, till uppföljning i
samband med delårsrapporter samt årsredovisningar. Kommunens jämställdhetsarbete är
integrerat med arbetet för att uppnå kommunens mål, som redovisas i kommunplanen.
Nationellt har regeringen tagit fram jämställdhetspolitiska mål och sex delmål som kommunen
också arbetar efter. Dessa är en viktig utgångspunkt för att förstå vad Katrineholms kommun på
sikt vill uppnå med sitt systematiska jämställdhetsintegreringsarbete.

3 (7)

36

Jämställdhetspolitiska målen
Övergripande mål är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv. Utifrån det övergripande målet arbetar man efter sex stycken delmål. Dessa är:
1.

En jämn fördelning av makt och inflytande
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att
forma villkoren för beslutsfattande.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Mäns våld mot kvinnor
Kvinnor och män, Flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet.
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Prioriterade artiklar 20202023
Artikel 6 – Bekämpa stereotyper
Mål: Jämställdhets – och HBTQ-arbetet ska genomsyra kommunens personalpolitik och sätta sin
prägel på all kommunal verksamhet.
Åtaganden enligt CEMR: Att bekämpa och i möjligaste mån förebygga fördomar, beteenden,
språkbruk och bilder som har sina grund i föreställningen att det ena eller andra könet är
överlägset eller underlägset eller i stereotypa kvinno- och mansroller.
Exempel på åtgärder: Granska det egna interna och externa kommunikationen ur ett
jämställdhetsperspektiv så att det till fullo överensstämmer med detta åtagande och att positiva
genusbilder och exempel främjas. Öka medvetenheten om nödvändigheten av att avskaffa
stereotypa uppfattningar om kvinno- och mansroller i alla former av utbildning. Aktivt arbete
mot diskriminering och kränkande behandling inom alla typer av utbildning.
Ansvariga: Samtliga nämnder

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser
Mål: Katrineholms kommun ska vara en föregångare när det gäller jämställdhetsintegrering av
styrningen och verka för att jämställdhetsperspektivet alltid är närvarande i
verksamhetsförändringar samt beredningsarbetet.
Åtaganden enligt CEMR: Jämställdhetsanalyser ska göras inom alla kommunens
ansvarsområden.
Exempel på åtgärder: Ta fram gemensamma metoder och verktyg för att kunna genomföra
jämställdhetsanalyser. Arbetet med att ta fram dessa metoder och verktyg genomförs i
processledargruppen, som sedan fungerar som en stödfunktion vid genomförandet av
jämställdhetsanalyserna.
Ansvariga: Samtliga nämnder

Artikel 11 – Arbetsgivarrollen
Mål: Jämställdhets – och HBTQ-arbetet ska genomsyra kommunens personalpolitik och verka
för en jämställd lönepolitik.
Åtaganden utifrån CEMR: Medarbetarnas rätt att förena yrkesliv och privatliv och rätten till
värdighet och säkerhet på arbetsplatsen. Alla rimliga åtgärder, inklusive att aktiv åtgärder inom
ramen för sin rättsliga befogenhet. Göra en översyn av relevant policys och rutiner som har att
göra med anställning inom organisationen. Ha rutiner för översyn av löner.
Exempel på åtgärder: Heltid som norm, Löneöversyn, Möjlighet att påverka arbetsbeläggning,
likabehandlingsarbetet och aktiva åtgärder
Ansvariga: Kommunstyrelsen
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Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster
Mål: Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet,
god folkhälsa samt ökad egen försörjning. Lika tillgång till social omsorg och sociala tjänster
Åtaganden utifrån CEMR: Kommunen ska se till att de som arbetar med social omsorg och
sociala tjänster är medvetna om hur könstillhörighet påverkar hälso- och sjukvården och tar
hänsyn till kvinnors- och mäns olika erfarenheter av sådan vård.
Exempel på åtgärder: Analys gällande riskbedömning samt handlingsplaner i Senior Alert.
Aktgranskning av myndighetsbeslut och statistikredovisning. tillämpa ett genusperspektiv på
planeringen, finansieringen och tillhandahållandet av social omsorg och sociala tjänster.
Ansvariga: Vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden

Artikel 17 – Vård av anhöriga
Mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret för vård av andra anhöriga än barn bland
annat genom att motverka den stereotypa uppfattningen att vård av anhöriga i första hand är
ett ansvar för kvinnor
Åtaganden utifrån CEMR: Katrineholms kommun ska motverka ojämställdhet som uppstår till
följd av en ojämn fördelning av ansvaret att vårda andra anhöriga än barn, genom att, alltefter
omständigheterna prioritera tillhandahållandet och främjandet av högkvalitativ anhörigomsorg
till en rimlig kostnad, antingen direkt eller genom andra utförare. Att stödja och förbättra
möjligheterna för dem som lider av social isolering till följd av sitt vård- och omsorgsarbete.
Exempel på åtgärder: Redovisning av anhörigstödets arbete på enheterna utifrån den
länsövergripande anhörigstrategin. Redovisa anhörigstödets arbete utifrån ett genusperspektiv.
Ansvariga: Vård- och omsorgsnämnden

Artikel 18 - Social integration
Mål: Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad trygghet,
god folkhälsa samt ökad egenförsörjning. Främja integrationen av invandrare, såväl kvinnor
som män, med beaktande av deras särskilda behov.
Åtaganden utifrån CEMR: Att inom alla verksamheter och i samarbete med arbetsmarknadens
parter vidta åtgärder inom ramen för en samordnad strategi för att skapa förutsättningar för att
alla som drabbat, eller riskerar att drabbas, av social utslagning eller fattigdom får tillgång till
arbete, bostad, utbildning samt social och medicinsk hjälp.
Exempel på åtgärder: Tillgång till stödinsatser för vuxenutbildningens elever med behov. Aktiv
samverkan mellan förvaltningar och myndigheter för att främja allas möjlighet att ta del av
utbildning och insatser. Kulturanpassat föräldraskapsstöd.
Ansvariga: Socialnämnden, Viadidaktnämnden

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid
Mål: God och jämlik hälsa samt minskade hälsoklyftor i samhället. Jämställda och jämlika
förutsättningar för en aktiv fritid.
Åtaganden utifrån CEMR: Alla ska ha rätt att delta i kulturlivet och njuta av konsten samt
idrottens bidrag till samhällslivet och till förverkligandet av rätten till hälsa. Kommunen ska I
möjligaste mån se till att idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar och verksamheter tillhandahålls
och är tillgängliga på samma villkor för alla, oavsett kön.
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Exempel på åtgärder: Prioritera halltider ur ett jämställdhetsperspektiv där män och kvinnor
behandlas lika oavsett bakgrund eller idrottslig tillhörighet. Värna om allas rätt att delta, ha
tillgång till arenor för idrott, rekreation och kultur samt känna sig inkluderade.
Ansvariga: Kulturnämnden, Service- och tekniknämnden

Artikel 22 – Könsrelaterat våld
Mål: Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun.
Åtaganden utifrån CEMR: Införa och stärka program och insatser mot könsrelaterat våld,
inklusive att inrätta och stödja särskilda stödstrukturer för offren samt informera allmänheten
om den hjälp som finns att få.
Exempel på åtgärder: Aktiv kommunövergripande samverkan kring exempelvis hedersrelaterat
våld och förtryck samt våld i nära relationer. Ha information om stöd för utsatta synligt i

verksamhetslokaler.

Ansvariga: Samtliga nämnder

Artikel 25 – Stadsplanering och lokal planering
Mål: Katrineholm ska vara tillgängligt för alla. God tillgänglighet ska vara vägledande i all fysisk
planering.
Åtaganden utifrån CEMR: Kommunen utvecklar den fysiska planeringen, transportsystemet och
ekonomin i kommunen för att förverkligandet av rätten till jämställdhet på lokal nivå i högre
nivå ska uppnås.
Åtgärder: Utveckla mätning och uppföljning av genomförda infrastrukturåtgärder med fokus på
upplevda effekter för kvinnor respektive män. Kompetensutveckla personal i
Samhällsbyggnadsförvaltningen inom jämställd stadsutveckling och tillse att all personal som
arbetar med stadsplanering- och utveckling har kunskap om hur fysiska åtgärder påverkar
mäns respektive kvinnors rörlighet och möjlighet att tillgodogöra sig det offentliga rummet
Ansvariga: Kommunstyrelsen

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling
Mål: Ekonomisk självständighet och jämställdhet genom tillväxt, fler jobb och ökad egen
försörjning. Lika tillgång till yrkesutbildning och vidareutbildning för alla oavsett könsuttryck.
Åtaganden utifrån CEMR: Motivera kvinnor och män till utbildning och högre studier. Med
anknytning till ekonomisk utveckling i samtliga verksameter till fullo beakta kvinnor och mäns
behov, intressen och talanger samt möjligheterna att främja jämställdhet.
Exempel på åtgärder: Genomförande av KLARA-projektet för utrikesfödda kvinnor. Aktiva
insatser för att uppmuntra icke-traditionella praktik- och yrkesval vid vuxenutbildningen. Ha ett
jämställdhetsperspektiv vid yrkesutbildningar.
Ansvariga: Viadidaktnämnden, kommunstyrelsen, bildningsnämnden
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Beslutshistorik
Gäller från 2018-01-01
Antagen av kommunfullmäktige
2017-12-18, § 209

Förvaltarskap1
-

Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur:

Handlingsplanen ska ses över inom ett år efter att en ny
kommunplan har antagits.

När:

1

-

Förvaltarskapet innebär ansvar för att
dokumentet efterlevs
är tillgängligt
följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
dokumentet följs upp och revideras
dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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Bakgrund
I februari 2017 undertecknade Katrineholms kommun den europeiska
deklarationen för jämställdhet. I och med undertecknandet ska en handlingsplan
för jämställdhet tas fram inom två år. I planeringsdirektivet som
kommunstyrelsen fattade beslut om den 26 maj, gavs ett särskilt uppdrag till
samtliga nämnder:
Uppdrag till samtliga nämnder att prioritera vilka artiklar i CEMRdeklarationen som nämnden ska ansvara för i den kommunövergripande
handlingsplan för jämställdhet som ska tas fram med anledning av att
Katrineholms kommun har undertecknat CEMR-deklarationen.
Det är viktigt att understryka och påminna om att vi redan arbetar med en stor
del av innehållet i deklarationen. Deklarationen är ett verktyg som ska hjälpa oss
att ännu bättre sortera och systematisera vårt arbete med att
jämställdhetsintegrering.
Deklarationen innehåller 6 principer och 30 artiklar.
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Principer
Dessa principer utgör grunden för de 30 artiklarna.
Vi som undertecknat den europeiska deklaration för jämställdhet förklarar
följande principer som grundläggande för vårt agerande:
1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra
missgynnanden bekämpas
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en
förutsättning för ett demokratiskt samhälle
4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå
jämställdhet
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är
nödvändiga för att främja jämställdhet
6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt
för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång

Genomförande
Undertecknare av den europeiska deklarationen ska senast inom två år från
undertecknandet anta en handlingsplan för jämställdhet och därefter genomföra
den. Handlingsplanen ska innehålla mål och prioriteringar, åtgärder och
resurser. Planen är ett ärende som hanteras av kommunfullmäktige.
Katrineholms kommun har sedan 2010 en systematik för arbetet med
jämställdhetsintegrering. Då jämställdhetsintegrerades styrsystemet, vilket
innebär att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i allt, från planering och
genomförande, till uppföljning. Metoden som används är den så kallade
Trappan.
En viktig utgångspunkt i det systematiska jämställdhetsintegreringsarbetet är de
jämställdhetspolitiska målen, vilka är viktiga för att förstå vad vi på sikt vill
uppnå.
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Jämställdhetspolitiska målen
Övergripande mål
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Delmål
1. En jämn fördelning av makt och inflytande
2.
3.
4.
5.
6.

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att
forma villkoren för beslutsfattandet.
Ekonomisk jämställdhet
Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som
ger ekonomisk självständighet livet ut.
Jämställd utbildning
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det
gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få
omsorg på lika villkor.
Jämställd hälsa
Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa
samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet.

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

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 10

50

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-29

1 (1)

KS/2019:419 009

Antagande av förbundsordning kommunalförbundet
Sydarkivera
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förbundsordning för kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya medlemmar och ekonomi.
2. Vidare att godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera från
och med år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Sydarkivera är ett kommunalförbund som erbjuder digital slutförvaring av handlingar
samt råd och stöd kring arkiv och informationshantering. Som medlemskommun får
man därmed tillgång till ett digitalt slutarkiv som ersätter vårt fysiska arkiv. Det fysiska
arkivet kommer fortsatt finnas kvar för bevarande och hantering av befintliga
handlingar.
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2018 (§ 127) att teckna en avsiktsförklaring om
medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera. Under 2019 har ett arbete pågått med
att förbereda kommunerna i Sörmland samt etablera ett lokalkontor.
Förutom beslut om förbundsordning behöver kommunfullmäktige under året även fatta
beslut om ledamot och ersättare i Sydarkiveras förbundsstyrelse samt besluta om nytt
arkivreglemente där det framgår att Sydarkivera blir gemensam arkivmyndighet.
I samband med beslut om avsiktsförklaring 2018 budgeterades kostnaden i
Övergripande plan med budget för medlemskapet i Sydarkivera.
 Avsiktsförklaringen kostade under 2019-2020 4 kronor per invånare och år.
 Medelemsavgiften från och med 2021 kostar 27 kronor per invånare och år.

Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08 (kompletterad med
ekonomiska uppgifter efter kommunstyrelsens sammanträde)
Förbundsfullmäktiges beslut, 2019-04-05, § 16
Förbundsordning inklusive bilagor
Verksamhetsplan 2020 med budget och ekonomisk plan för 2021-2022

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Joha Frondelius
(KD) samt nämndadministrativa chefen Marie Sandström Koski.
____________________
Beslutet skickas till: Akten
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-08

KS/2019:419 - 009

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Antagande av förbundsordning kommunalförbundet
Sydarkivera
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förbundsordning för
kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya medlemmar
och ekonomi.
2. Godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera från och med
år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Sydarkivera är ett kommunalförbund som erbjuder digital slutförvaring av handlingar
samt råd och stöd kring arkiv och informationshantering. Som medlemskommun får
man därmed tillgång till ett digitalt slutarkiv som ersätter vårt fysiska arkiv. Det fysiska
arkivet kommer fortsatt finnas kvar för bevarande och hantering av befintliga
handlingar.
Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2018 (§ 127) att teckna en avsiktsförklaring om
medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera. Under 2019 har ett arbete pågått med
att förbereda kommunerna i Sörmland samt etablera ett lokalkontor.
Förutom beslut om förbundsordning behöver kommunfullmäktige under året även fatta
beslut om ledamot och ersättare i Sydarkiveras förbundsstyrelse samt besluta om nytt
arkivreglemente där det framgår att Sydarkivera blir gemensam arkivmyndighet.
I samband med beslut om avsiktsförklaring 2018 budgeterades kostnaden i
Övergripande plan med budget för medlemskapet i Sydarkivera.
 Avsiktsförklaringen kostade under 2019-2020 4 kronor per invånare och år.
 Medelemsavgiften från och med 2021 kostar 27 kronor per invånare och år.

Ärendets handlingar




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

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

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Kommunstyrelsens kansli

Sydarkivera ansvarar för behandling, bevarande och prövning vid utlämnande av
handlingar som förvaras i det digitala slutarkivet. Det finns även möjlighet för
kommunen att lämna över ansvaret för det fysiska arkivet till Sydarkivera.
Förutom leveranser till från våra egna system till Sydarkiveras digitala slutarkiv är
Sydarkivera en råd- och stödfunktion som innefattar följande:





Tillsyn enligt arkivlagen (inspektion av kommunens informationshantering och arkiv)
Gemensamma mallar för arkivreglemente, dokumenthanteringsplan,
informationssäkerhet osv.
Rådgivning, nätverkande och utbildning
Hjälp med kravställning vid upphandling av verksamhetssystem

Det har funnits juridiska tveksamheter ifall kommunen får ha delad arkivmyndighet då
det i arkivlagen § 8 framgår att komunstyrelen ska vara arkivmyndighet ifall ingen annan
nämnd utses. Sydarkivera har därför drivit att denna paragraf bör förtydligas så att
arkivlagen möjliggör delad arkivmyndighet.
Denna paragraf har prövats och utretts i arkivutredningens betänkande (SOU:2019:58)
som konstaterar att det inte finns något hinder mot ett kommunalförbund får ett visst
ansvar ”för någon del eller samtliga delar av arkivmyndighetens uppgifter”.
Arkivutredningen ger härigenom stöd för att det är möjligt att dela upp det kommunala
arkivmyndighetsuppdraget. Slutsatsen är att de tvivel som funnits om lagenligheten i
Sydarkiveras metod att dela upp den kommunala arkivmyndighetsfunktionen tydligt har
skingrats.

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

Axel Stenbeck
Utredare

____________________
Beslutet skickas till:
Sydarkivera
Akt
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SIDAN 8 (11)

§ 16

Dnr. Sark.2019.187

Förbundsordning, förändringar i samband med antagande av
nya medlemmar (bilaga 1 och 2, revidering av)
Sammanfattning
Vid anslutning av nya medlemmar i vårt kommunalförbund så
måste kommunalförbundets fullmäktige anta nya bilagor (bilaga
ett och två). Vid senaste förändring av vår förbundsordning har ett
advokatkontor granskat förbundsordningen för att erhålla en
oberoende juridisk granskning av innehållet. Denna granskning
medförde en förändring som innebär att gamla medlemmar inte
behöver ånyo anta det samlade dokumentet då det är fråga om
antagande av nya medlemmar. Nya medlemmar måste anta det
samlade dokumentet. De nya medlemmarna Flen, Gnesta,

Högsby, Katrineholm, Kinda, Mönsterås, Oxelösund, Torsås,
Trosa, Ödeshög har godkänts och släpps in i förbundet den 1
januari 2021.
Beslutsunderlag
Förbundsordningens bilaga ett och två.
Förbundsstyrelsens beslut § 6 från den 8 mars 2019.
Fullmäktiges beslut
·

Förbundsordningens bilaga ett och två antas varvid Flen,
Gnesta, Högsby, Katrineholm, Kinda, Mönsterås, Oxelösund,
Torsås, Trosa, Ödeshögs kommuner blir fullvärdiga
medlemmar den 1 januari 2021.

Expediering:
Samtliga nya medlemmar
Akt

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Förbundsordning för kommunalförbundet
Sydarkivera

Förbundsordningen gäller från och med 2020-01-01
Antaget av förbundsfullmäktige den 5 april 2019
Dnr. Sark 2019.187
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1 § Namn och säte
1.1 Kommunalförbundets namn är ”SYDARKIVERA”.
1.2 Kommunalförbundet har sitt säte i Alvesta.

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

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

Bastjänster
3.2 Uppdraget utgörs i huvudsak av arkiveringsuppdrag, innebärande konvertering av
dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital
bevarandeplattform samt informations- och utbildningsuppgifter i verksamheten,
samverkan med förbundsmedlemmarna och med externa parter samt
myndighetsutövningsuppgifter hädanefter kallat Bastjänster.
3.3 Inom ramen för Bastjänsterna ska kommunalförbundet, genom information,
rådgivning och annat stöd underlätta förbundsmedlemmarnas överlämnande av digital
arkivinformation. Kommunalförbundet ska vidare vara förbundsmedlemmarna
behjälpliga i arbetet med framtagande av informationshanteringsplaner,
arkivbeskrivningar och systematiska arkivförteckningar.
3.4 Inom ramen för Bastjänsterna åligger det också kommunalförbundet att biträda
förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom området arkivering samt
genomföra utbildningsinsatser inom arkivområdet.
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3.5 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna efter samråd med samtliga
medlemmar fastställa ett handlingsprogram och en verksamhetsplan för arkivering av
förbundsmedlemmarnas information. Handlingsprogrammet ska övergripande beskriva
de strategiska målen för kommunalförbundets verksamhet. Handlingsprogrammet ska
bland annat fastställa prioriteringsprinciper mellan förbundsmedlemmarna och för de
förekommande verksamhetssystemen.
3.6 Kommunalförbundet ska inom ramen för Bastjänsterna årligen i samband med budget
fastställa en verksamhetsplan bland annat för förbundsmedlemmarnas överlämnande av
information från IT-baserade verksamhetssystem. Verksamhetsplanen ska fastställa vilka
verksamhetssystem som ska prioriteras för leverans och avställning. Verksamhetsplanen
är kommunalförbundets konkretisering av de i handlingsprogrammet uppställda målen.
3.7 I Bastjänsterna ingår att biträda förbundsmedlemmarna med kompetens beträffande
långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade verksamhetssystem.
3.8 I Bastjänsterna ingår inte sådant internt arbete med förberedelser för arkivläggning
som varje förbundsmedlem inom den egna organisationen har att samordna och hantera,
exempelvis rensning och gallring.
3.9 De uppgifter som överlämnas utöver bastjänsterna regleras och finansieras i enlighet
med bestämmelserna i 3.10.
Anslutande tjänster
3.10 Förbundsmedlem får överlämna uppgifter som inte ingår i Bastjänsterna till
Kommunalförbundet. Sådana särskilt överlämnade uppgifter ska ansluta till Bastjänsterna
och ligga inom ramen för kommunalförbundets ändamål och kan t.ex. innebära helt eller
delat övertagande av analogt arkivmaterial. Skriftligt avtal ska upprättas beträffande
villkoren för utförande av sådana särskilt överlämnade uppgifter, eftersom denna
anslutande tjänst därmed blir uppgifter för kommunalförbundet. Ersättning för särskilt
överlämnade uppgifter enligt denna punkt 3.10 utgår i enlighet med punkt 10.5 nedan.

4 § Organisation
4.1 Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse.
4.2 För förbundsstyrelsen gäller reglemente som beslutas av förbundsfullmäktige.
4.3 Förbundsstyrelsen får tillsätta de organ den anser behövs för fullgörande av
förbundsstyrelsens uppgifter. Interimsorgan får inrättas. Delegation kan beslutas i
enlighet med kommunallagens bestämmelser.
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5 § Förbundsfullmäktige
5.1 Antalet ledamöter i förbundsfullmäktige ska vara lika med antalet medlemmar i
förbundet. För varje ledamot ska en ersättare utses.
5.2 Varje förbundsmedlem ska utse en ordinarie ledamot och en ersättare.
5.3 Ordinarie fullmäktige sammankallas två gånger per år. Extra fullmäktige kan
sammankallas vid behov.
5.4 Val av ledamot och ersättare ska ske i förbundsmedlems fullmäktige.
5.5 Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda.
5.6 Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande
och två vice ordförande. Innehavare av posterna ska komma från olika kommuner.
5.7 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat
fr.o.m. den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela
landet.
5.8 När val sker första gången ska mandattiden, om så är påkallat med hänsyn till vad
som anges i punkt 5.7 ovan, vara tiden intill slutet av det år då val till
kommunfullmäktige i hela landet ägt rum.
5.9 I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i Förbundsfullmäktige
ska 9 kap 3 § och 9 kap 7 § kommunallagen tillämpas.
5.10 Förbundsfullmäktige äger rätt att uppdra åt förbundsstyrelsen att besluta i ärenden
som det annars enligt 5 kap 1 § kommunallagen ankommer på fullmäktige att besluta om
och därigenom vara ställföreträdare för fullmäktige.
5.11 Rätt att väcka ärenden till fullmäktige har:
· förbundsmedlem genom respektive fullmäktige
· förbundsstyrelsen
· ledamot i förbundsfullmäktige
5.12 Förbundsfullmäktigesammanträden är offentliga.
5.13 Beslut i förbundsfullmäktige fattas med enkel majoritet. Ordföranden har
utslagsröst.
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6 § Förbundsstyrelsen
6.1 Förbundsstyrelsen utses av förbundsfullmäktige och ska bestå av minst sju ledamöter
med minst sju ersättare och maximalt 11 ledamöter och 11 ersättare. Medlemskommun
som vid tidpunkten för val till kommunfullmäktige i hela landet har över 60 000 invånare
ska alltid ha en ledamot som fast representation i styrelsen. Förbundsstyrelsen bör ha så
bred representation som möjligt.
6.2 Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare väljs för fyra år med en mandattid som
gäller från och med den tidpunkt då de väljs av förbundsfullmäktige och till och med
tidpunkten för förbundsfullmäktiges nästkommande ordinarie val till förbundsstyrelse
efter det val då styrelseledamoten eller ersättaren utsågs.
6.3 Förbundsmedlem som inträder under pågående mandatperiod kan få representation i
förbundsstyrelsen tidigast efter nästkommande val till kommunfullmäktige i samtliga
medlemskommuner.
6.4 Förbundsfullmäktige utser för varje mandatperiod bland sina ledamöter en ordförande
och en vice ordförande i förbundsstyrelsen. Innehavare av dessa uppdrag ska komma från
olika kommuner. I fråga om valbarhet och sättet att utse övriga ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen ska 9 kap 7 § kommunallagen tillämpas.
6.5 Ersättarna inträder i den turordning förbundsfullmäktige bestämt vid valet. Om
ersättarna har utsetts vid proportionellt val inträder i stället ersättare enligt den ordning
som beskrivs i lagen (1992:339) om proportionellt valsätt.
6.6 Ärenden i förbundsstyrelsen får väckas av
· ledamot i förbundsstyrelsen
· förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen
· organ under förbundsstyrelsen om förbundsstyrelsen har medgivit sådan rätt
6.7 Kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller ansvarigt kommunalråd hos
förbundsmedlemmarna har alltid rätt att närvara och yttra sig vid sammanträde med
förbundsstyrelsen.
6.8 Förbundsstyrelsen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller
ersättare i förbundsstyrelsen har rätt att närvara och yttra sig vid förbundsstyrelsens
sammanträden.
6.9 Förbundsstyrelsen får besluta att sammanträde med förbundsstyrelsen ska vara
offentligt.
6.10 Förbundsstyrelsen utgör gemensam arkivmyndighet avseende den information och
de uppgifter som förbundsmedlemmarna överlämnat till kommunalförbundet.
Arkivmyndigheten ansvarar för tillsyn i enlighet med föreskrifterna i arkivlagen och av
förbundsfullmäktige fastställt styrdokument.
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6.11 Förbundsstyrelsen är arkivmyndighet åt förbundet.

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

8 § Anslag av kungörelse och andra tillkännagivanden
8.1 Kommunalförbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga

tillkännagivanden ska anslås på kommunalförbundets officiella webbanslagstavla och på
förbundets hemsida.
8.2 Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på
förbundets officiella webbanslagstavla och på förbundets hemsida.

9 § Andel i tillgångar och skulder
9.1 Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar
och skulder. Andelen utgörs av den andel av de totala avgifter som lämnats enligt
paragraf 10 som respektive förbundsmedlem erlagt under kommunalförbundets tre
senaste verksamhetsår.

9.2 Förbundsmedlemmarna ansvarar för täckande av eventuell uppkommande brist i
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enlighet med i 9.1 ovan angiven fördelningsgrund. Samma fördelningsgrund tillämpas
vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle
komma att upplösas.

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

12 § Budgetprocessen m.m.
12.1 Förbundsfullmäktige ska årligen fastställa budget för kommunalförbundet inom de
ekonomiska ramar och i enlighet med de riktlinjer i övrigt som gäller enligt vad som
förbundsmedlemmarna anger som budgetförutsättningar.
12.2 Budgeten för nästkommande år ska fastställas av förbundsfullmäktige innan juni
månads utgång.
12.3 Budgetarbetet ska samordnas med förbundsmedlemmarnas budgetarbete. Under
budgetprocessen ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.
12.4 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret
och en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden.
12.5 Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten på förbundets webbplats enligt
8 kap. 14 § i kommunallagen. Sammanträde vid vilket budgeten fastställs ska vara
offentligt. Kungörelse om sammanträdet ska utfärdas.
12.6 På det sammanträde som årsredovisningen beslutas ska allmänheten beredas
möjlighet att under en halvtimme före mötet ställa frågor. Årsredovisningen ska hållas
tillgänglig för allmänheten på förbundets webbplats enligt 8 kap 15 § kommunallagen.
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13 § Utträde m.m.
13.1 Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från närmast kommande årsskifte efter det år
uppsägning skedde.
Uppsägning ska anses ha skett när det föreligger ett lagakraftvunnet beslut från den
utträdande förbundsmedlemmens kommunfullmäktige angående utträde samt
förbundsstyrelsen har erhållit en skriftlig uppsägning från den utträdande
förbundsmedlemmen.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen ska ske genom en överenskommelse. Den ekonomiska regleringen ska ske
utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller vid det årsskifte
som uppsägningen börjar gälla enligt ovan och ska utföras av kommunalförbundets vid
var tid anlitade auktoriserade revisor.
Överenskommelse ska träffas angående de av förbundet övertagna arkivhandlingarna om
dessa ska återbördas till avlämnande förbundsmedlem i samband med utträdet eller ej.
Denna överenskommelse avseende övertagna arkivhandlingar ska beakta gällande
lagstiftning avseende kommuners arkivhandlingar, bl.a. arkivlagen (SFS 1990:782) eller
sådan lag som har trätt i nämnda lags ställe.
Utträdande medlem är under uppsägningstiden fortsatt skyldig att erlägga samtliga
avgifter i enlighet med § 10 och har rätt till alla bastjänster enligt ovan se § 3, med
nedanstående undantag se 13.2.
13.2 Medlem som begärt utträde och som inte har överlämnat någon arkivinformation,
vare sig digital eller analog, till förbundet kan beviljas i överenskommelse enligt p.13.1,
ett utträde med en ekonomisk avtrappning. Dock ligger uppsägningstiden om tre år fast.
Utträdande medlem äger enbart rätt till förbundets råd- och stödverksamhet under
uppsägningstiden. Den ekonomiska avtrappningen av medlemsavgiften sker, under ovan
angivna förutsättningar, enligt följande:
· Första uppsägningsåret ska full medlemsavgift erläggas.
· Andra uppsägningsåret ska två tredjedelar av full medlemsavgift erläggas
· Tredje uppsägningsåret ska en tredjedel av full medlemsavgift erläggas.
13.3 De kvarvarande medlemmarna ska efter medlems utträde vid behov anta de
ändringar i förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet, se § 17.
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14 § Likvidation och upplösning
14.1 Om förbundsmedlemmarna enhälligt beslutar om likvidation ska förbundet
likvideras och dess verksamhet upphöra.
14.2 Likvidationen ska verkställas av förbundsstyrelsen i egenskap av likvidator.
14.3 Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska fördelningsgrunden i paragraf 10
ovan tillämpas.
14.4 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs
för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på
annat lämpligt sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en
ändamålsenlig avveckling.
14.5 När förbundsstyrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska förbundsstyrelsen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över
likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska också innehålla en redovisning för skiftet av
behållna tillgångar. Till slutredovisningen ska fogas redovisningshandlingar för hela
likvidationstiden.
14.6. Av förbundet övertaget arkivmaterial ska återbördas till den förbundsmedlem eller
annan arkivmyndighet som förbundsmedlemmens kommunfullmäktige har beslutat. Till
slutredovisningen ska fogas förbundsstyrelsens beslut om vilken av förbundets
medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
14.7 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.

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

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

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

18 § Särskilda bestämmelser
18.1 Förbundet är bildat när förbundsmedlemmarnas respektive fullmäktige har antagit
Förbundsordningen, dock tidigast 1 januari 2015. Förbundsfullmäktige beslutar när
förbundsstyrelsen ska tillträda.
18.2 Faktiskt och rättsligt övertar förbundet totalansvaret enligt paragraf 3 ovan från
förbundsmedlemmarna den 1 januari 2016.
18.3 Annat kommunalförbund vars förbundsmedlemmar till minst hälften består av
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja
förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska
ersättning utgå enligt punkt 10.5.
18.4 Aktiebolag och annan sammanslutning som till minst hälften ägs av
förbundsmedlemmar i SYDARKIVERA har samma rätt som förbundsmedlem att utnyttja
förbundets tjänster. För bastjänster utgår ingen ersättning. För övriga tjänster ska
ersättning utgå enligt punkt 10.5.
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Bilaga 1
MEDLEMMAR I KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA ÄR:
Från år 2021 är gulmarkerade fullvärdiga medlemmar
Alvesta kommun
Borgholms kommun
Bromölla kommun
Eslövs kommun
Hässleholms kommun
Höörs Kommun
Karlshamns kommun
Karlskrona kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Lomma kommun
Markaryds kommun
Mörbylånga kommun

Nybro kommun
Olofströms kommun
Osby Kommun
Oskarshamns kommun
Ronneby kommun
Region Blekinge
Tingsryds kommun
Vadstena kommun
Vimmerby kommun
Vellinge kommun
Åtvidabergs kommun
Älmhults kommun
Östra Göinge Kommun

Nya från 2021
Flen
Gnesta
Högsby
Katrineholm
Kinda

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

542,400
346,800
294,400
904,100
1,407,800
448,100
874,100
1,803,500
238,900
769,600
662,700
275,500
404,900
550,400
365,100
358,000
727,500
2,533,000
801,400
335,400
201,600
982,500
425,100
312,100
314,500
403,300
17,282,700
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Nya från 2021
Flen
Gnesta
Högsby
Katrineholm
Kinda
Mönsterås
Oxelösund
Torsås
Trosa
Ödeshög
Summa

452,700
302,000
164,200
928,100
267,200
366,800
325,200
192,100
356,700
143,600
3,498,600

INTRÄDESAVGIFT FÖR NY MEDLEM VID SENARE TIDPUNKT ÄN 2015-01-01
Engångsavgift för ny medlem baseras på invånarantal och antalet år eller del av år efter
uppstart av förbundet. Fastställande av avgiften och det antal år eller del av år som
avgiften ska baseras på delegeras till förbundsstyrelsen. Avgiften får inte understiga 4 kr
x antalet invånare inom kommunens verksamhetsområde (landstings inträdesavgift ska
förhandlas fram vid varje enskilt tillfälle.).
Vid beräkning av inträdesavgift används invånarantalet enligt SCB:s statistik per den 31
december året innan ny medlem träder in.
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1 Inledning
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar.
Verksamhetsåret 2019 är det 27 förbundsmedlemmar anslutna till förbundet.
Sydarkivera är en organisation med en tydlig målsättning att skapa en rationell och
långsiktigt hållbar lösning för förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning.
Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och
hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas
systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är
det förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos
förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför
utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. Detta kommer på
sikt att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer
kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn, gemensamma standarder och
riktlinjer i uppdraget. Syftet är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig
organisation för förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt.
Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål har förbundets verksamhet utökats
med anslutande tjänster för analoga arkiv (pappersarkiv) och dataskydd. Dessa tjänster
avtalas särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Sydarkivera
får även frågor om digitalisering av analoga handlingar, detta ingår inte i befintliga
uppdrag, men kan utredas som anslutande tjänst om förbundsmedlemmarna begär det.

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

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


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



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



Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för
förbundsmedlemmarna

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

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


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



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



Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte
överstiga 10 %



Sydarkivera ska ha en likviditet som motsvarar en månads
löneutbetalningar inklusive de förtroendevaldas arvoden och
ersättningar.



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

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

1.4 Ekonomisk budget
RESULTATBUDGET, TKR

2020

2021

2022

Intäkter
Avgifter från medlemskommuner

17 278

20 925

20 925

Inträdesavgifter nya medlemmar

518

0

0

Anslutande tjänster

6 779

6 779

6 779

Övriga intäkter

1 474

1 474

1 474

SUMMA INTÄKTER

26 049

29 178

29 178

Kostnader
Kostnader för huvudverksamhet

‐1 627

‐3 090

‐3 090

Kostnader för personal (kkl 5)

‐17 409

‐18 811

‐18 811

Övriga verksamhetskostnader** (kkl 6,7)

‐6 003

‐6 003

‐6 003

SUMMA KOSTNADER

‐25 039

‐27 904

‐27 904

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

1 010

1 274

1 274

Avskrivningar

‐466

‐466

‐466

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

544

808

808

Finansiella intäkter

0

0

0

Finansiella kostnader

‐10

‐10

‐10

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT

534*

798

798

*531 tkr tidigare fastlagd budget
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**Specifikation övriga verksamhetskostnader

2020

Lokalkostnader

‐868

Kontors IT samt telefoni

‐1 987

Förbrukningsinventarier och material

‐343

Fordon samt resor
Administration/övrigt

‐976
‐1 829

Totalt

‐6 003

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

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

2020

Lokalanpassningar
AV‐utrustning
Summa investeringar

75
400
475

2021

2022
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2 Förvaltningsorganisation
Sydarkiveras förvaltning delas från och med 2019 in i stab och enheter. Staben leds av
förbundschefen och respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från
ledningsgruppen.

LEDNINGSGRUPP
Mats Porsklev

STAB
Mats Porsklev

TILLSYN OCH
INFORMATIONSFÖRVALTNING
Emilia Odhner

CENTRALARKIV OCH
DIGITISERING
Bernhard Neuman

UTVECKLING OCH IT
Mårten Lindstrand

Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår
i medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat. Enheterna är
tjänsteägare och enhetschefen tjänsteansvarig. I ansvaret ingår förvaltning av de rutiner,
mallar, system med mera som behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten. Staben och
enheterna är beställare gentemot enheten för utveckling och it-stöd.
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2.1 Medlemssamordningens roll
Medlemssamordningen hanteras av Sydarkiveras arkivarier och är till för att ge bästa
stöd till förbundsmedlemmarna. Medlemssamordningen är central för Sydarkiveras
samarbete med förbundsmedlemmarna. Erfarenheten visar att det är mycket viktigt för
kommunerna att ha en utpekad samordnare att vända sig till. Grundtanken är att
kontaktpersoner och andra nyckelpersoner hos förbundsmedlem alltid vet vem de ska
vända sig till.
Arkivarierna har 1–2 dagar i veckan för att hantera medlemssamordningen. Rutinerna
har utarbetats och anpassats under de år som Sydarkivera växt från 11
förbundsmedlemmar till 27.
I medlemssamordnarnas uppgift ingår att:
Vara kontaktperson mot förbundsmedlem
 Svara på vanliga frågor om arkiv, informationsförvaltning, informationssäkerhet
och dataskydd, och vid behov lämna vidare frågor till ämnesansvariga och/eller
tjänsteförvaltare
 Genomföra kommunbesök med arkivtillsyn
 Regionala/lokala utbildningsinsatser (grund)
 Fånga upp frågor och behov från förbundsmedlem

2.2 Övergripande mål
2.2.1 bastjänster
Med utgångspunkt från identifierade och specificerade nyttor i handlingsprogrammet har
följande övergripande mål formulerats för Sydarkivera bastjänster.


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



Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för förbättrad
insyn och säkerhet.
Kvaliteten behöver säkerställas i alla led från det att information skapas och
registreras till att den antingen gallras eller överföras till arkivmyndighet för att
bevaras för återanvändning i verksamhet och forskning. Syftet är att skapa
förutsättningar såväl för insyn enligt offentlighetsprincipen som en god
informationssäkerhet. Stödet i en gemensam organisation ger genomslagskraft i
verksamheten och stärker förbundsmedlemmarna.
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Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering med
samordnad uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.
Kvaliteten i förbundsmedlemmarnas informationshantering behöver kontrolleras för
att identifiera eventuella brister. Genom kontrollen blir det möjligt att identifiera
eventuella brister och planera åtgärder och följa upp så att hanteringen förbättras.
Syftet är att arkivansvariga, arkivfunktionerna och allmänheten ska kunna förvissa
sig om att nämnder och bolag sköter sin informationshantering i enlighet gällande
bestämmelser. En oberoende arkivmyndighet med egen politisk styrelse innebär en
ökad rättssäkerhet och tydligare rollfördelning.



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



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



Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och förbättrad
interoperabilitet mellan system och tjänster.
För ett helt digitalt flöde av information förbundsmedlemmarna behöver dels ett
digitalt slutarkiv och dels tillgång till utbildning och rådgivning i samband med
upphandling av verksamhetssystem. Syftet är att allmänheten och myndigheter ska
ha åtkomst till digital information som är äkta och oförändrad även på mycket lång
sikt. Kunskap om standarder, utbytesformat och maskingränssnitt är förutsättningar
för automatisering. Samtidigt behövs kravställning utifrån säkerhetsnivå och rätt
förutsättningar när det gäller bevarande/gallring för att undvika onödiga investeringar
och risker. Samarbetet mellan specialister hos Sydarkivera och hos
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förbundsmedlemmarna gör det möjligt att bygga upp gemensam kunskaps- och
erfarenhetsbas för att säkerställa kontinuitet samt en mer enhetlig och tydligare
kravställning i samband med upphandling av nya verksamhetssystem. Det blir en
transparens både för förbundsmedlemmarna och för leverantörer och externa
intressenter.
2.2.2 Övergripande mål anslutande tjänster
Gemensamt Dataskyddsombud
Med utgångspunkt från identifierade och specificerade nyttor från utredningar inför
uppstart av anslutande tjänster har Sydarkivera som övergripande mål att:








Erbjuda god kontinuitet och åtkomst till team med olika kompetenser som på ett
ändamålsenligt sätt kan planera och fördela sin tid.
Ett professionellt arbetssätt och effektiv handläggning genom möjlighet till
specialisering inom teamet.
Stabil bemanning som uppfyller de kompetenskrav som behövs för att upprätthålla
den anslutande tjänsten.
Stabil bemanning i samband med ledigheter, nyrekrytering, pensionsavgångar med
mera och kontinuitet i handläggningen.
Genom erfarenhetsutbyte och jämförelser mellan olika verksamhetsområden arbeta
fram en gemensam kunskapsbas och förbättrade rutiner och mallar.
Vara en oberoende aktör med ett objektivt förhållningssätt och hög
trovärdighet/integritet.
Bidra till ökad förhandlingsstyrka genom att vara en gemensam aktör för
förbundsmedlemmarna i dialog med viktiga aktörer som SKL, föreningar och företag.

Analoga arkiv











Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få
samma möjligheter till en professionell verksamhet inom den anslutande tjänstens
område.
Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med
modern teknik.
Effektivare planering av resurser och lokaler på ett ändamålsenligt sätt.
Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i
gemensamma arkivdepåer.
Förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal genom bra arbetsmiljö, en
arbetsgrupp istället för ensamarbete, kunskapsåtervinning och effektivare
verksamhet med tillgång till olika kompetenser inom organisationen.
Stabil bemanning i samband med ledigheter, nyrekrytering, pensionsavgångar med
mera och kontinuitet i handläggningen.
Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.
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2.3 Inriktning för etappen 2019–2020
Sydarkiveras verksamhet har utvecklats i etapper. Den tredje etappen 2019–2020 ska
enligt den långsiktiga planen i handlingsprogrammet handla om att tillgängliggöra
information ur medborgarperspektiv.

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

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

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

3.1 Administrativ verksamhet Interna stödresurser
3.1.1 Övergripande mål administrativ verksamhet
Sydarkivera är en ung myndighet där avvägningen mellan administration och verksamhet
ska vara stringent. De administrativa resurserna ska utnyttjas på ett kostnadseffektivt
sätt. Fokus ska vara att nå hög verksamhetsnytta.
3.1.2 Verksamhetsmål administrativ verksamhet
Kommunalförbundet Sydarkivera i grunden samma administrativa funktioner som andra
kommuner.
3.1.3 Förtroendevalda och sammanträden
Sydarkivera högsta ledning utgörs av förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Från och
med 2019 hanteras den politiska mötesadministrationen via ärende- och
dokumenthanteringssystem. Distribution av möteshandlingar kommer att ske digitalt via
appar (Android eller iOS) med inloggningsfunktionalitet. Det finns möjlighet att delta vid
sammanträden på distans (via webb).

Dokumentansvarig

Organisation

Telefon

Datum

Mats Porsklev

Sydarkivera

80

0472-39 10 01

2019-02-27

Ärende

Diarienummer

Version

Sida

Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020

SARK/2019:163

1.0

12

3.1.4 Verksamhetsledning och planering/uppföljning
Administrationen hanterar styrande dokument, organisering och fördelning av ansvar
samt mål- och ekonomistyrning. Verksamhetsledningen hanteras via ledningsgrupp
bemannad av chefer och samordnare för förbundets verksamhetsområden. Sydarkiveras
administration sköter även den övergripande samordningen av utbildningar och
workshopar.
3.1.5 Verksamhetsutveckling och samverkan
Sydarkiveras administration hanterar övergripande utveckling av förbundets verksamhet
och samverkan med förbundsmedlemmarna. Bland annat anslutning av nya
förbundsmedlemmar, utträden och administration av anslutande tjänster.
3.1.6 Ekonomi och personal
Löpande bokföring hanteras av förbundets administratör. Löneadministration hanteras i
samarbete med Ronneby kommun. Rekrytering och övriga personalärenden hanteras av
Sydarkiveras personal.
3.1.7 System- och informationsförvaltning
Förvaltning av ärende- och dokumenthanteringssystem, övriga administrativa system och
Sydarkiveras kontors-it hör till den administrativa verksamheten. Även hantering av
Sydarkiveras eget förvaltningsarkiv, planering av informationshantering, informationssäkerhet och dataskydd.
3.1.8 Aktivitetsmål
 Fortsätta arbetet med riktlinjer och instruktioner
 Utbildning för nya anställda
 Utbildning av användare ärende- och dokumenthanteringssystem och administrativa
system
 Planera och genomföra utbildningar för de behov som finns internt. Personalen deltar
även i utbildningsutbudet inom ramen för bastjänst.
 Genomföra förstudie avseende förbundets framtida behov av systemstöd.
3.1.9 Mätbara mål
Beskrivning av
nyckeltal (indikator)
Begränsa
administrativa
kostnader

Resultat
2019

Målvärde
2020
Max 30%
av budget

Intervall
Årligen

Metod
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3.1.10 Förutsättningar för att uppfylla aktivitetsmål och mätbara mål
Beroenden

Hinder
Beskrivning

Åtgärd

Ansvarig

Klart till

3.2 Bevarandeplanering och samordning
3.2.1 Omvärldsbevakning
Sydarkivera hanterar omvärldsbevakning när det gäller användande, målgrupper, teknisk
och organisatorisk utveckling samt metodutveckling och goda exempel inom digitalt
bevarande och arkiv. Förbundet deltar i relevanta externa samverkansprojekt inom
området. I omvärldsbevakningen ingår deltagande i föreningar, nätverk, konferenser,
bevakning av resurser på nätet, sociala media med mera. Deltagandet fördelas ut mellan
enheterna.







DLM-forum – insyn i pågående projekt, delta på gemensamma möten
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), organisationsmedlemskap
Föreningen för Arkiv i Landsting och kommuner, FALK
Medlemskap och deltagande i regionala arkivföreningar
Grupper och Sydarkiveras sida på Facebook.
Följer intressanta organisationer och initiativ via Twitter.

3.2.2 Externa projekt och FGS-utveckling
Sydarkivera deltar i externa projekt för att bidra till metodutveckling och framtagande av
nya vägledningar och rekommendationer för digitalt bevarande. Särskilt deltar förbundet
Sydarkivera deltar särskilt i initiativ för att utveckla gemensamma specifikationer för
överföringsformat både på europeisk nivå (genom DLM-forum) och nationell nivå
(Förvaltningsgemensamma specifikationer, FGS), gemensamma överföringsformat för
informationstyper inom offentlig förvaltning. Utveckling av nya FGS:er sker i samarbete
mellan statliga och kommunala myndigheter. Riksarkivet beslutar om FGS:er.
3.2.3 Systeminventering och samordning av digitala arkivleveranser
Översiktlig systeminventering genomförs i samband med att förbundsmedlem ansluter till
Sydarkivera. Systemlista ajourhålls och uppgifter samlas in i samband med
kommunbesök och leveransprojekt. Särskilda rutiner finns för insamling av uppgifter hos
bolag. 2020 planeras en ett omtag och en ny modell för systeminventering, om möjligt i
samarbete med den nationella satsningen Systemkartan. I och med att nya region
Blekinge blir medlemmar genomförs en inventering där regionens behov redovisas
separat.
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3.2.4 Prioritering och inriktningsbeslut
Med utgångspunkt från beslutade prioriteringsprinciper, analys av systemlista, de behov
som förbundsmedlemmarna har gemensamt och förutsättningar för genomförande
sammanställs beslutsunderlag för inriktningsbeslut. Förbundsstyrelsen fattar beslut om
inriktning.
3.2.5 Leveransutredningar och metodutveckling
Utreda urval för bevarande, gallring, målgrupper, åtkomst, tillgänglighet, sökbarhet,
metadata, filformat, omfattning och avgränsningar, kostnader mm. Utredningen leder
fram till lösningsförslag för olika leveranstyper och dokumenteras i en rapport. I
samband med utredningsarbetet sker även tester och metodutveckling. Staben leder och
samordnar arbetet med utredningar och metodutveckling. Enheten för Tillsyn och deltar i
utredningsarbetet.
3.2.6 Aktivitetsmål 2020
Mål
Externa projekt
 Delta i det europeiska projektet EARK3
 METS Board (Metadata Encoding and
Transmission Standard)– Karin
Bredenberg deltagare i arbetsgrupp.
 PREMIS EC (PREservation Metadata
Implementation Strategies Editorial
Committee), Karin Bredenberg
ordförande
 TS EAS (Technical Subcommittee on
Encoded Archival Standards), Karin
Bredenberg ordförande
 DILCIS Board (Digital Information
LifeCycle Interoperability Standards
Board), Karin Bredenberg ordförande

Beskrivning
Sydarkivera deltar genom DLM-forum
Paketstruktur: Vidareutveckling av METS
och framtidens METS
Bevarandemetadata: Nytt
dokumentationsformat. Uppdatering av
delar av standarden.
Arkivredovisning: Stor revision av EACCPF. Uppstartsarbete för att ta fram ett
format för beskrivning av aktiviteter och
processer i en verksamhet.
Arbetsgruppen kommer att arbeta vidare
inom E-ARK3 med att revidera de
befintliga specifikationerna men även att
utöka antalet specifikationer för olika
informationstyper.

 Delta i Riksarkivets projekt för att
utveckla FGS Databas, delta i
styrgrupp och arbetsgrupp.
 Delta i Boverkets projekt Får jag lov?
(digitala bygglov), Etapp 3
 Delta i SIS TK 546: Ledningssystem
för verksamhetsinformation
Systeminventering och samordning av digitala arkivleveranser
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Mål
Beskrivning
 Färdigställa och publicera Rapport
Systeminventering 2019.
 Förbereda systeminventering
förbundsmedlemmar som ansluter
2021.
 Fortsätta arbetet med
systeminventering hos de kommunala
bolagen.
 Se över och eventuellt förbättra och
Eventuellt anslutning till nationella
utveckla metodiken för
tjänsten Systemkartan
systeminventering.
 Samordning av gemensamma mallar,
former för kommunikation och
uppföljning med mera.
 Översiktlig leveransrapport med
beskrivning av arbetssätt och
införande av olika leveranstyper.
Prioritering och inriktningsbeslut
 Följande leveranstyper har
 Beslutsunderlag sammanställs för
identifierats som prioriterade:
inriktningsbeslut när det gäller digitala
o Personal?
arkivleveranser. Inriktningsbesluten
o Ekonomi?
fungerar som direktiv för att starta
o GIS?
nya leveransutredningar.
 Nätverksträff systemförvaltare.
Leveransutredningar och metodutveckling
Slutföra påbörjade leveransutredningar
 BAB – Register för bostadsanpassning
 Diabas – Centralt diarium
 ProCapita – ärendehanteringssystem
för HSL, SoL, LSS och IFO
 Journal 3 – äldre system för
elevhälsovårdsjournaler
Fortsätta påbörjade leveransutredningar
 PMO – elevhälsovårdsjournaler
 Ecos - ärendehanteringssystem inom
miljö
 Treserva - ärendehanteringssystem
inom hälso- och sjukvård samt omsorg
 Diverse inaktiva verksamhetssystem
eller register som har
relationsdatabaser som datalager
 Sociala media
Påbörja nya leveransutredningar
 Påbörja leveransutredningar baserade
på inriktningsbeslut från 2019.
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3.2.7 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Svarsfrekvens
systeminventering, nya
medlemmar
Svar inkomna i tid, nya
medlemmar
Inkomplett inventering,
andel tomma poster i svar
Inlämnade systemlistor,
kommunala bolag
Rådgivning i samband med
upphandling, svar lämnas
inom 2 månader (eller
senare enligt önskemål från
förbundsmedlem)

Resultat
2019

Målvärde
2020
-

Intervall

Metod

Årligen

Uppföljning
ärenden

70 %

Årligen

40 %

Årligen

50 %

Årligen

80 %

Årligen

Uppföljning
ärenden
Analys inlämnade
systemlistor
Uppföljning
inventering
Uppföljning
ärenden

3.2.8 Förutsättningar för att uppfylla målen
Beroenden
Förbundsmedlemmar avsätter resurser för att genomföra systeminventering och följer
instruktioner
Externa projekt finns beroenden till projektplanering och styrgruppsbeslut mm
Hinder
Beskrivning
Åtgärd
Ansvar
Klart till
Systemlistor lämnas inte in
Påminnelse
Tjänsteansvarig
ansvarig
Utbildning och
TjänsteFörbundsmedlem har inte en
närverksträffar
ansvarig
systemförvaltningsorganisation och
central kontroll på sina
förvaltningsobjekt

3.3 Digitalt arkivsystem
Sydarkivera förvaltar ett gemensamt bevarandesystem för förbundsmedlemmarna.
3.3.1 Mottagning av digitala arkivleveranser
Leveranser tas emot hos Sydarkivera och förvaras säkert. Materialet förvaras först i
karantän för bland annat virusskanning för att hindra att skadlig kod arkiveras.
Sydarkiveras personal hanterar kvalitetssäkring, tillför metadata och att generera
arkivpaket (AIP). Färdiga arkivpaket överförs till arkivlagring. Säker förvaring i
kassaskåp/bankvalv. Arbetsstation, nätverk och programvaror finns på plats.
Anpassningar behöver ske fortlöpande för nya leveranstyper.
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3.3.2 Arkivlagring och datahantering
Förvaring av digitala arkivpaket, hantering av lagringshierarki, hantering av olika typer
av lagringsmedia (disk och band). Kontroll av arkivpaketens integritet (checksummor).
Återställning av backup, hantering avvikelser och eventuell återställning av backup.
Administrerar av de databaser som hör till bevarandesystemet. Funktioner för sökning
och rapporter med mera. Versionshantering av informationspaket i samband med
arkivvård.
3.3.3 Åtkomst till överlämnade digitala arkiv
Hanterar förfrågningar och skapar paket för utlämnande (DIP). Förfrågningarna kommer
från Sydarkiveras handläggare för utlämnande av allmänna handlingar. Paketen överförs
på ett säkert sätt till behöriga befattningshavare som tar hand om utlämnandet (se 3.3
Arkivmyndighet).
3.3.4 Administration arkivsystem
Hanterar roller, behörigheter, systemdokumentation, installation, uppgraderingar,
övervakning, logghantering och felsökning. Virtuella miljöer för att möjliggöra installation
av nya system. Maskiner och programvaror för att hantera replikering,
säkerhetskopiering, övervakning, isolerade nät med mera. Uppgraderingar hanteras och
systemdokumentation uppdateras fortlöpande.
3.3.5 Aktivitetsmål 2020
Mål
 Planera och utprova koncept inför
införande av ny it-miljö för
bevarandeplattform år 2021.

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

 Översyn manuella insatser som är
lönsamma att förenkla.
 Förbättrad sökfunktion i
arkivsystemet.

3.3.6 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Inläsning arkivpaket,
avvikelser
Alternativkostnad, skriva ut
på papper

Resultat
2019

Målvärde
2020

Besparing

Intervall

Årligen

Metod
Metod
framarbetas prel.
2019
Uträkning enligt
schablon
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Minskade pappersutskrifter
– t.ex. KS diarieförda
handlingar
Kontroll av integritet och
hantering av åtgärder

*

Årligen

Enkät central
arkivfunktion

0 % förlust
information

Enligt
plan

0 % fel

Vid
backup
Årligen

Metod
framarbetas prel.
2019
Metod kontroll
backup-band
Logg skapa
paket för
åtkomst

Verifiering av lagringsmedia
– säkerhetskopiering
Hämta fram handlingar som
ska lämnas ut

Inom 24
timmar

3.3.7 Förutsättningar för att uppfylla målen
Beroenden
Release ny version bevarandesystem
Hyresavtal depåer
Hinder
Beskrivning

Åtgärd

Ansvar

Klart till

3.4 Arkivvård
3.4.1

Säkerhet och kontinuitet

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

Egenkontroll (CheckARK)

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

Bevarandeåtgärder

Att planera, genomföra och följa upp åtgärder för att säkerställa långsiktigt digitalt
bevarande som till exempel fildentifiering, transformering (konvertering/ migrering),
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validering med mera hanteras inom verksamhetsområdet. En wiki har installerats som
kunskapsbank för bevarande-tjänsterna. En plattform för att hantera digital arkivvård
(Archival Procession Platform APP) har utvecklats och används i produktionen från och
med 2019.
3.4.4

Värdering och kvalitetssäkring

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

Gallring

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

Aktivitetsmål 2019

 Löpande hantera arkivvård i takt med att digitala arkivleveranser har tagits emot
 Komplettering med verktyg till arkivvårdsystemet APP i enlighet med behov som
beskrivs i leveransutredningar.
 Fortsätta arbetet plattform för historisk Microsoftmiljö med desktopoperativ,
serveroperativ, Officepaket och SQL server i virtuell miljö. Det här omfattar produkter
från tidigt 1990-tal fram till idag.
 Självvärdering med hjälp av CheckARK.
 Uppföljning av att planerade åtgärder 2019 slutförts.
3.4.7

Mätbara mål

Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
CheckARK (uppfyllnadsgrad)

3.4.8

Resultat
2019

Målvärde
2020
50 %

Intervall

Metod

Årligen

Utvärdering enligt
mall

Förutsättningar för att uppfylla målen

Beroenden
Release ny version bevarandesystem
Hyresavtal depåer
Hinder
Beskrivning

Åtgärd

Ansvar

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












Informera och ge råd till de personuppgiftsansvariga och dess anställda om
skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.
Planera och genomföra utbildningar i dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning hos anslutna förbundsmedlemmar. (Efter uppbyggnadsskede
en gång per år.)
Ta fram mallar för interna riktlinjer och policydokument för behandling av
personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige, t ex inventerings-rutiner,
incidenthantering och informationsrutiner till registrerade.
Samarbeta med tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor och vara kontaktperson för
tillsynsmyndigheten.
Ge råd vad gäller risk- och konsekvensbedömningar avseende dataskydd.
Ge råd vid upphandling av system/applikationer som rör personuppgifter.
Ta fram mallar för avtal med personuppgiftsbiträden.
Övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning
hos den personuppgiftsansvarige.
Följa rättsutvecklingen inom området för dataskydd och delta i nätverk och projekt
för att upprätthålla hög kompetens.

Anslutande part har åtagit sig följande:


Utse kontaktperson för dataskyddsfrågor som leder det lokala dataskyddsarbetet och
som är kontaktperson gentemot dataskyddsombudet.
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Kontaktpersonen rapporterar till kommun- och förvaltningsledning hos
förbundsmedlem i samråd med dataskyddsombudet.
Fastställa en lokalt anpassad organisation för dataskyddsarbetet med råd och stöd
från dataskyddsombudet. Det är den lokala organisationen som t ex inventerar
personuppgiftsbehandlingar, vid behov processkartlägger sin organisation, gör
systeminventeringar, för register över behandlingarna, tar fram lokalt anpassade
dokument utifrån tillhandahållna mallar och som gör risk- och konsekvensanalyser för
dataskyddsarbete.
Fastställa interna riktlinjer och policydokument för behandling av personuppgifter
samt andra dokument som rör behandling av personuppgifter med råd och stöd från
dataskyddsombudet, t ex för att dataskyddsombudet ska kunna övervaka
efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

3.5.2 Aktivitetsmål 2020
 Genomföra 4 nätverksträffar med dataskyddssamordnare. Nätverksträffarna
innehåller utbildningsmoment, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar
 Genomföra utbildningar inom dataskydd på plats vid behov
 Ta fram en eller två utbildningsfilmer om dataskydd
 Genomföra kommunbesök hos nya ansluta parter
 Genomföra tillsyn hos anslutna parter
 Utvärdera och vid behov revidera befintliga mallar inom dataskydd
 Framtagande av nya mallar efter de behov som kommit fram.
 Påbörja arbete med övervakning av efterlevnad
 Redovisa utvärdering/översyn av tjänsten enligt avtal
 Planera och genomföra förändringar baserat på översyn 2019
 Eventuellt förnyade avtal
3.5.3 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Statistik nätverksträffar:
deltagande organisation/år
Deltagarnas nöjdhet,
nätverksträffar dataskydd
(graderas på en skala 1–5)
Genomföra planerad
tillsyn/kontroll av
efterlevnad av
GDPR/anslutna parterna
Enkät för tillsyn/kontroll av
efterlevnad

Resultat
2019

Målvärde
2020
75 %

Intervall

Metod

Årligen

3.5

Årligen

Statistik deltagarbokningar
Kursutvärdering

85 %

Årligen

75 %

Årligen

Enkät...
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3.5.4 Förutsättningar för att uppfylla målen
Beroenden
Lokal organisation för dataskydd.
Att respondenterna svarar på enkäterna
Hinder
Beskrivning
Resursbrist hos anslutna parter.
Att information inte når ut

Åtgärd
Påtala behovet
Hitta rätt kanaler.

Ansvar

Klart till

4 Tillsyn och informationsförvaltning
4.1 Arkivmyndighet
Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för
överlämnade digitala arkiv samt för att utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas
informationshantering och arkiv.
4.1.1 Lämna ut allmän handling
Sydarkivera hanterar utlämnande av allmän handling som
finns i överlämnade digitala arkiv. I handläggningen ingår
eftersökning, menprövning, kopiering, maskning,
distribution samt beslut om att neka utlämnande. Det är
allmänheten, forskare och förbundsmedlemmarnas egna
verksamheter som förväntas begära ut handlingar. Ju
mer information som lämnas över desto mer omfattande
blir verksamheten med att lämna ut allmänna handlingar.
4.1.2 Arkivinspektion
Sydarkivera utövar arkivtillsyn genom inspektionsbesök hos nämnder och kommunala
bolag. Tillsynen omfattar såväl analoga som digitala arkiv. Inspektionsbesök utförs
tillsammans med förbundsmedlem. Styrande dokument är Strategisk tillsynsplan 2015–
2022. Tillsynsområde för 2020 är enligt beslutad tillsynsplan informationsförvaltning
inom följande verksamhetsområden:
 Intern service – ekonomi, personal, it med mera
 Samhällsservice – konsumentstöd, borgerlig vigsel, medborgarkontor med mera
Årets arkivinspektioner genomförs i samband med kommunbesök. Representanter från
de olika verksamheterna samlas vid ett tillfälle per kommun. Vid detta tillfälle genomförs
intervjuer där man går igenom ett gemensamt ett frågeformulär. Kommunbesöken utförs
av utsedda medlemssamordnare. Det finns möjlighet för medlemmarna att begära
händelsestyrd tillsyn vid behov, även inom andra verksamhetsområden.
4.1.3 Egenkontroll
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Sydarkivera ska enligt beslutad tillsynsplan tillhandahålla rutiner, instruktioner och
verktyg så att arkivansvariga själva kan kontrollera förvaltningens eller bolagets
informationshantering och arkiv. Sydarkivera hanterar samlad uppföljning, rådgivning
och planering av åtgärder.
4.1.4 Granskning av gallringsbeslut
Myndigheterna hos medlemmarna ska i samband med uppdateringar/nyskapade av
informationshanteringsplaner eller vid behov av särbeslut samråda med Sydarkivera.
Sydarkivera tillhandahåller mall för informationshaneringsplan samt exempel på mallar
för särbeslut.
4.1.5 Riktlinjer om arkivvård
Riktlinjer och mallar inom arkivvård arbetas fram vid behov. Det handlar till exempel om
leveransrutiner, rutiner vid övergång till digital ärendehantering eller hantering av
hemliga handlingar.
4.1.6 Aktivitetsmål 2020
 Kvalitetsgranska överklagade beslut om utlämnade, där domstol ändrar beslutet.
 Genomföra kommunbesök hos samtliga förbundsmedlemmar för att genomföra tillsyn
inom verksamhetsområdena Intern service och Samhällsservice.
 Sammanställa tillsynsrapport för genomförd tillsyn 2019 avseende
verksamhetsområdet Skolan.
 Samordna kommunbesöken med tillsyn inom Gemensamt dataskyddsombud.
 Fortsätta sprida och Använda enkät för självvärdering till arkivansvariga och enkät för
utvärdering till arkivombud för 2020.
 Sammanställa enkätsvar i en rapport, tillsammans med den allmänna
tillsynsrapporten
 Påbörja arbetet med gemensam policy och strategi för bevarande (digitala och
analoga arkiv).
 Fortsätter arbetet med att ta fram och sprida mallar för riktlinjer, rutiner och
instruktioner baserade på den juridiska utredningen kring vilka handlingar som måste
bevaras på papper som genomfördes 2019.
 Översyn av mall för arkivmyndighet för bolag och kommunalförbund
 Översyn av mall för arkivbeskrivning
 Ta fram rutin för granskning av gallringsbeslut
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4.1.7 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Statistik för besökare,
förfrågningar, tidsåtgång
Genomföra planerade
inspektionsbesök under
året
Andel förelägganden som
är åtgärdade inom utsatt
tid
Statistik uppfyllda åtgärder
Andel förbunds
medlemmar som använt
verktyg för självvärdering
Arkivombudens upplevda
nöjdhet, stöd från
Sydarkivera (skala från 1–
5)
Andel förbundsmedlemmar
som använt checklista för
arkivlokal inför tillsyn
Eventuella nyckeltal från
enkäter ovan som bedöms
relevanta att följa upp

Resultat
2019

Målvärde
2020

85 %

Intervall

Årligen

Metod
Utarbetas prel. under
2019
Genomgång av
ärenden

50 %

10 75%

Årligen

3,4

Årligen

10 % 75
%

Årligen

Utarbetas prel. under
2019
Enkät:
”Självvärdering för
arkivansvariga”
Enkät: ”Utvärdering
för arkivombud”

Enkät: ”Checklista för
arkivlokal”
Utarbetas prel. under
2019

4.1.8 Förutsättningar för att uppfylla aktivitetsmål och mätbara mål
Beroenden
Förbundsmedlem har beslutat om arkivreglemente
Information om självvärderingsverktyg når ut till förbundsmedlem
Hinder
Beskrivning
Åtgärd
Ansvarig
Förbundsmedlem skjuter upp
Senarelägga besök
Medlemskommunbesök
samordnare

Klart till
Kvartal 1,
2020
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4.2 Utbildning och pedagogiskt material
Sydarkivera erbjuder utbildningar och handböcker för olika
målgrupper. Utbildningarna är anpassas för förbundsmedlemmarnas behov. Det pedagogiska materialet arbetas
fram tillsammans med förbundsmedlemmarna och baseras
ofta på befintliga goda exempel. Det är både utbildningar på
plats, webbutbildningar och olika former av e-lärande.
4.2.1 Grundutbildning
Salsutbildning uppdelad på två dagar som ger grundläggande
kunskaper om lagar, roller, ansvar, informationshantering och redovisning av
arkivinformation. Målgruppen är registratorer, sekreterare, administratörer som arbetar
med informationshantering, arkivansvariga, arkivombud och arkivassistenter. Kursen
hålls i Alvesta.
4.2.2 Intensivutbildning
Salsutbildning som ger en övergripande kunskap om informationshantering och arkiv för
de som tidigare gått grundkursen och känner att de behöver en repetition. Kursen håller
ett högt tempo med mycket information på kort tid. Målgrupp är handläggare, chefer och
arkivombud. Kursen hålls på flera orter inom förbundskretsen.
4.2.3

Specialistutbildning

Specialinriktade utbildningar med fokus på utvalda verksamhetsområden eller
problemområden där behov framkommit i samband med tillsynsbesök eller
verksamhetsförändringar. Berör främst de som arbetar inom det specifika området.
Genom utbildningarna erbjuds kompetenshöjning även för specialister inom arkiv,
registratur, informationssäkerhet och dataskydd, både hos förbundsmedlemmarna och
internt inom Sydarkiveras förvaltning. Erbjuds på valda platser eller hos förbundsmedlem
efter behov och önskemål.
4.2.4 E-lärande
Utbildningar i form av antingen färdiginspelade korta webbutbildningar (filmer) eller via
interaktiva digitala utbildningar. Utbildningarna är riktade mot olika roller eller
arbetsmoment. Genom att kunna erbjuda olika former av e-lärande blir det på sikt
möjligt att anpassa utbildningar för olika förutsättningar när det gäller lärande, språk och
funktionsvariationer.
4.2.5 Handböcker
Förvalta dokument med praktisk handledning om arkiv och informationshantering. Till
exempel för hantering av personakter, närarkiv, arkivförteckning med mera. I tjänsten
ingår handböcker, instruktioner, checklistor, rollbeskrivningar med mera som arbetas
fram tillsammans med förbundsmedlemmarnas arkivfunktioner.
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4.2.6 Aktivitetsmål 2020
 Erbjuda grundutbildning en gång per år på plats i Alvesta om behov finns:
o Arkiv och informationshantering
o E-arkiv och digital informationshantering
o Registratur och diarieföring
 Erbjuda webbutbildningar på olika nivåer, uppdelat på flera kortare pass
 Erbjuda intensivutbildningar på lämpliga geografiska platser utifrån
förbundsmedlemmarnas behov och önskemål.
 Erbjuda specialistutbildningar utifrån önskemål och behov.
 Distribuera framtagna korta informationsfilmer via handbok på webben.
 Producera 3–5 informationsfilmer med koppling till den webbaserade handboken.
 Slutföra och distribuera handböcker:
o Informationshantering – Projekt
o Informationshantering – Upphandling
 Översyn av framtagna handböcker för arkiv och informationshantering:
o Skolan
 Skapa rutiner för versionshantering när det gäller framtagna handböcker
 Skapa rutiner för insamling av synpunkter när det gäller framtagna handböcker.
 Löpande komplettera och revidera den webbaserade handboken (wiki) om
informationsförvaltning och arkiv.
4.2.7 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Statistik utbildningar:
deltagande kommuner/år
Beläggningsgrad grund/och
specialist
Deltagarnas nöjdhet, på
plats-utbildningar
(graderas på en skala 1–5)
Deltagarnas nöjdhet,
webbutbildningar
(graderas på en skala 1–5)
Nöjdhet, användare
handbok på webben
(graderas på en skala 1–5)
Nöjdhet, användare korta
informationsfilmer
(graderas på en skala 1–5)

Resultat
2019

Målvärde
2020
75 %

Intervall

Metod

Årligen

75 %

Årligen

4.0 3.5

Årligen

Statistik deltagarbokningar
Statistik bokningssystem
Kursutvärdering

4.0 3.5

Årligen

Kursutvärdering

4.0 3.5

Årligen

Enkät

4.0 3.5

Årligen

Enkät
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4.2.8 Förutsättningar för att uppfylla aktivitetsmål och mätbara mål
Beroenden
Förbundsmedlemmarna sprider information om utbildningar och att målgruppen får
möjlighet att delta.
Hinder
Beskrivning
Åtgärd
Ansvar
Klart till
Att informationen om utbildningarna inte Hitta rätt
Medlemskontinuer
når fram till rätt personer.
kanaler.
samordare
ligt
Utbildning om
yammer.

4.3 Verksamhetsstöd och rådgivning
En god offentlighetsstruktur innebär att det blir enklare att
söka och ta del av allmänna handlingar. Administratörer
och handläggare kan veta vilka handlingar som ska
bevaras och vilka som ska gallras (förstöras).
Sydarkivera erbjuder rådgivning, träffar och gemensam
arbetsplats på webben för nätverkande och
erfarenhetsutbyte samt informationskartläggning och
mallar för arkivredovisning (VerkSAM).
Genom att använda samma metoder i en större samverkan
blir det möjligt återvinna erfarenheter, minska risken för
fel och effektivisera arbetet med informationshantering och
arkiv. Alla förvaltningar behöver inte börja om från början vilket sparar tid och också kan
frigöra tid för kommunernas kärnverksamheter. Arkiv och registratur är traditionellt
ensamarbete och det finns ett behov av att utbyta erfarenheter med kollegor och känna
samhörighet. För närhet till rådgivningen utses arkivarie hos Sydarkivera som
medlemssamordnare, eller första kontakt mot förbundsmedlem.
4.3.1 Rådgivning
Sydarkivera ger sina förbundsmedlemmar råd om arkiv och informationshantering, både
digital och analog. Rådgivning sker i samband med besök på plats i kommunen eller via
telefon, e-post eller gemensamma grupparbetsplatser på webben. Rådgivning i samband
med att ta fram informationshanteringsplaner är också en viktig del.
En annan viktig del är råd i samband med att förbundsmedlem upphandlar
verksamhetssystem. Framförallt när det gäller gallring, registrering, migrering, uttag för
bevarande och informationssäkerhet.
4.3.2 Nätverkande
Nätverk för erfarenhetsutbyte samordnas genom nätverksträffar för intressentgrupper,
regionala nätverksträffar, samarbetsplatser på webben, temadagar med mera.
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4.3.3 Temadagar
Samordna temadagar för olika frågor. Föreläsare med olika specialkunskaper bjuds in till
temadagarna. Syftet är att underlätta arbetet hos förbundsmedlemmarna med långsiktigt
hållbar informationsförsörjning och främja erfarenhetsutbyte.
4.3.4 Informationskartläggning
Kartlägga informationsflöden och säkerhetsklassa informationsmängder i samband med
workshopar tillsammans med förbundsmedlemmar. Underlaget används för framtagande
av mallar och rutiner samt i samband med utredningar, rådgivning vid upphandling med
mera. Informationskartläggning genomförs inom prioriterade verksamhetsområden i
enlighet med beslutad tillsynsplan.
4.3.5 VerkSAM Arkivredovisning
Förvalta mallar för att förenkla framtagande och uppdatering av arkivbeskrivning,
diarieplan, informationshanteringsplan, säkerhetsklassning av informationsmängder med
mera. 2020 planeras ett större omtag när det gäller mallarna inom konceptet.
4.3.6 Aktivitetsmål 2020
 Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så att vanliga
frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer finns)
 Dokumentera rutiner och instruktioner när det gäller rådgivning till
förbundsmedlemmar, för förbättrad statistik/uppföljning. (kundstödssystem?)
 Följande nätverksträffar planeras under året, årets tema är sekretess,
personuppgifter och utlämnande av handlingar:
o Centrala arkivfunktionerna, 1 arkivkonferens/år, arkivarbetsträffar 8 träffar/år
+ nodträffarna
o Registratorer, 1 konferens/år, nodträffar och verksamhetsspecifika träffar
o Kultur och fritid, kommunikatörer
o Vård och omsorg, socialt och ekonomiskt stöd (inkl Överförmyndarna)
o Samhällsbyggnad, miljö, teknik, fastighet, VA (inkl bolag inom området)
o Skolan (oavsett huvudman)
o It -/kommunledning/kansli
o Ekonomi/personal inte aktuellt 2020 på fokus för informationskartläggning
o Räddningstjänsten
o Systemförvaltare
 Regionala träffar i de olika regionerna (Alvesta och noderna Hässleholm, Karlskrona
och Vimmerby). Nodträffar 2 gånger/år.
 Temadag om bildarkiv och fotografier
 Moderera nätverket VerkSAM på Yammer och rensa inaktiva konton
 Genomföra 4-6 informationskartläggning inom följande verksamhetsområden:
o Intern service – ekonomi, personal, it med mera
o Samhällsservice – konsumentstöd, borgerlig vigsel, medborgarkontor med
mera
 Fortsätta sprida ”gör det själv-kit” för informationskartläggning hos förbundsmedlem.
 VerkSAM – användarträffar (2 per år) och rutiner för uppdatering

Dokumentansvarig

Organisation

Telefon

Datum

Mats Porsklev

Sydarkivera

97

0472-39 10 01

2019-02-27

Ärende

Diarienummer

Version

Sida

Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020

SARK/2019:163

1.0

29

 Uppdatera och publicera mallar och instruktioner för VerkSAM Arkivredovisning i takt
med förändringar som genomförs.
 Starta upp projektet ”VerkSAM Arkivredovisning 2”, omtag med förbättrade/mer
användarvänliga mallar.
 Plan för nätverksträffar och arbetsdagar 2021
 Fortsätter arbetet med att ta fram och sprida mallar för riktlinjer, rutiner och
instruktioner baserade på den juridiska utredningen kring vilka handlingar som måste
bevaras på papper som genomfördes 2019.
4.3.7 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Statistik nätverksträffar och
temadagar: deltagande
kommuner/år
Deltagarnas nöjdhet,
nätverksträffar
(graderas på en skala 1–5)
Statistik
informationskartläggning:
deltagande kommuner/år
Förbundsmedlemmarnas
upplevda nöjdhet
verksamhetsstöd/rådgivning
(graderas på en skala 1–5)
Användning av VerkSAM
Plan
Användning av VerkSAM
Beskrivning
Användning av VerkSAM
Diarium
Statistik beslutade
informationsplaner
(samtliga eller de flesta
förvaltningar/bolag)
Statistik nyligen
uppdaterade
informationsplaner
(samtliga eller de flesta
förvaltningar/bolag)
Levererar uppgifter till NAD

Resultat
2019

Målvärde
2020
75 %

Intervall

Metod

Årligen

Statistik deltagarbokningar

3.5

Årligen

Kursutvärdering

65 %

Årligen

Statistik deltagarbokningar

3.5

Årligen

Enkät

70% 60
%
40 %

Årligen

Enkät

Årligen

Enkät

25 %

Årligen

Enkät

85 %

Årligen

Enkät

50 %

Årligen

Enkät

40 %

Årligen

Enkät
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4.3.8 Förutsättningar för att uppnå aktivitetsmål och mätbara mål
Beroenden
Förbundsmedlemmarna sprider information om nätverksträffar och att målgruppen får
möjlighet att delta.
Bemanning i central arkivfunktion/kommunarkiv hos förbundsmedlem
Fungerande lokal arkivorganisation
Information och utbildning till arkivansvariga och arkivombud
Hinder
Beskrivning
Åtgärd
Ansvar Klart till
För liten eller fel bemanning i centrala
Stötta vid rekrytering.
arkivfunktionen hos förbundsmedlem.
Utbilda befintlig
personal.
Att information inte når ut.
Hitta rätt kanaler.
Att respondenterna inte svarar på
Förklara vikten av att
enkäterna.
enkäten besvaras.

4.4 Digitala arkivleveranser
Digitala arkivleveranser hanteras i nära
samarbete mellan Sydarkivera och berörda
förbundsmedlemmars centrala
arkivfunktioner, förvaltningsledning,
systemförvaltning samt kansli- och itfunktionerna. Enheten hanterar förvaltningen
av de leveranstyper som utvecklas inom
tjänstepaketet Bevarandeplanering och
samordning.
4.4.1 Delta i leveransutredningar
Enhetens med arkivkompetens i arbetet med
leveransutredningar. Fokus är att utreda urval
för bevarande, gallring, målgrupper, åtkomst,
tillgänglighet och sökbarhet. Arbetet leds och
samordnas från staben. Utredningen leder fram till lösningsförslag för olika leveranstyper
och dokumenteras i en rapport.
4.4.2 Förvalta rutiner och mallar för digitala arkivleveranser
Rutiner och mallar som arbetats fram i samband med leveransutredningar förvaltas och
hålls uppdaterade. Instruktioner, checklistor med mera kompletteras efter hand som
behov uppkommer.
4.4.3 Handlägga digitala arkivleveranser
Med utgångspunkt från rapport från leveransutredning, rutiner och mallar handläggs
digitala arkivleveranser. I handläggningen ingår testleveranser och beställning av uttag
från databaser. Leveransen dokumenteras i en leveransöverenskommelse som arbetas
fram i samråd med levererande verksamhet. Slutligen kontrolleras att allt har kommit
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med i leveransen och är läsbart. Förbundsmedlem deltar i arbetet med kvalitetssäkring.
Resultatet blir digitala arkivpaket som överförs till bevarandeplattformen. Ett
leveransgodkännande avslutar processen.
Uttag från databas, analysera fil-format, specificera överföringsformat, transformering av
data från källformat till målformat, dokumentera rutiner och ta fram mallar för
leveranstypen. hanteras tillsammans med förbundsmedlemmarna och leder fram till
undertecknad överenskommelse.
4.4.4 Administration, arkivleveranser Förvalta paketeringsverktyg
Sydarkivera hanterar paketering och transport av digitala arkivleveranser, överföringspaket (SIP). Sydarkivera ansvarar för säkerhet och för informationen. Lämpliga tjänster
för filöverföring införs efter hand som behov uppstår. Hösten 2019 infördes även stöd för
att överföra arkivleveranser digitalt via säker överföring. En första kvittens sker under
processen.
För att hantera digitala arkivleveranser med höga krav på sekretess och säkerhet
tillämpas hämtning på plats hos förbundsmedlem med en särskild ”pre-ingest laptop” och
krypterad lagringsmedia. Sydarkivera förvaltar även ett paketeringsverktyg och skapar
profiler för olika typer av paket och verktyg för insamling av webb. I takt med att fler
leveranstyper införs så behöver systemstöden för digitala arkivleveranser anpassas.
4.4.5 Aktivitetsmål 2020
 Rutin och mallar för digitala arkivleveranser
o Löpande uppdatera mallar för webbarkivering och rutiner för kontroll som
arbetades fram 2019.
o Löpande uppdatera generella mallar för leveransöverenskommelse, kvittens
och godkännande som tagits fram.
o Fortsätta dokumentera rutiner för årliga leveranser från de
verksamhetssystem som från och med 2020 löpande levererar digital
information till Sydarkivera.
o Fortsätta dokumentera rutiner för arkivering av
relationsdatabaser/databaskopior.
 Genomföra planerade leveranser av personakter och patientjournaler:
o Gamla Omsorg VO/LSS/IFO, Sofia Omfale/Sofia IFO. Årlig leverans slutförda
uttag. Fortsätta arbetet hos återstående kommuner.
o ProCapita – Årliga leveranser från kommuner som är i fas med gallring.
o Treserva –Testleveranser och skarpa leveranser från de kommuner som är i
fas med gallring och har modulen digital avställning.
o Infosoc – Årlig leverans.
o Slutföra leveranser från Isox och Asynja med flera inaktiva system
o PMO verksamhetssystem för elevhälsovård och elevhälsa, testleverans beställs
preliminärt under året.
o Slutföra leveranser av inaktiva installationer av Profdoc/PMO
 Webbarkivering och sociala media:
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Insamling av förbundsmedlemmarnas webbplatser, inkluderande nya
förbundsmedlemmar.
o Insamling av övriga webbplatser i enlighet med genomförd inventering.
o Extra insamling av webbplatser i samband med byte av webb eller
nedläggning av webbplatser.
o Test och analys av nedladdade arkivfiler från Twitter, Facebook och Instagram.
Gamla databaser
o Slutföra eventuella återstående leveranser av BAB
bostadsanpassningsregister.
o Ecos – testleverans
o Capella med flera inaktiva system med personal- eller ekonomiinformation,
testleveranser och/eller skarpa leveranser.
Ärende- och dokumenthantering
o Slutföra arbetet med att slutarkivera äldre diariesystem i form av
databaskopior
Äldre digitalt material.
o Fortsätta insamling
o Påbörja arbetet med överföring till bevarandeplattform, gallring/bevarande
och testleveranser.
Fortsätta pågående arbete med rutiner, checklistor och övrig dokumentation för
insamling och mottagning av prioriterade leveranstyper.
Påbörja insamling av ostrukturerade dokument (kontorsdokument och foton) i
katalogstruktur.
Påbörja insamling av audio/video
o











4.4.6 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Leveransutredningar ger
underlag till leveransöverenskommelse och
lösningar för arkivleverans
Genomsnittlig kostnad för
leveranser inom en
leveranstyp
Leveranser godkända utan
komplettering/omleverans
Årlig insamling av
förbundsmedlemmars
externa webbplatser
Slutföra insamling äldre
digitalt material, förbundsmedlemmar 2015–2017
Insamling äldre digitalt
material nya
förbundsmedlemmar

Resultat
2019

Målvärde
2020
80 %

Intervall

Metod

Vartannat
år

Genomgång
ärenden

Metod utarbetas
prel. under 2019
75 %

Årligen

Statistik kontroller

90 %

Årligen

Genomgång
ärenden

100 %

Årligen

Genomgång
insamling

50 %

Årligen

Genomgång
insamling
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4.4.7 Förutsättningar för att uppfylla målen
Beroenden
För arkivering av relationsdatabaser: projektet FGS Databas och utveckling av
specifikationer och öppen källkods-produkter i europeisk samverkan via DLM-forum
Information och förankring hos förbundsmedlem avseende Sydarkiveras uppdrag och
arbetssätt
Att det finns aktuella informationshanteringsplaner och beslut om digital handläggning
hos berörda förvaltningar/myndigheter.
Hinder
Beskrivning
Åtgärd
Ansvar
Klart till
Ej access till resurser,
Information till
Förbundsförbundsmedlems it- eller
kontaktpersoner
chef
säkerhetsfunktion
och it-chefer
Förvaltning ej i fas med obligatorisk
Rådgivning och
Ansvarig,
2022
gallring (HSL, SoL, LSS, IFO)
utbildning
leveranstyp
Hinder i form av licenser, leverantörer Uttag användarUtvecklare
som inte kan tillhandahålla
gränssnitt
fungerande uttag mm

5 Centralarkiv och digitisering
5.1 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet)
5.1.1 Analoga arkivleveranser
Leveranser av analogt material till de kommunarkiv där Sydarkivera har övertagit driften.
Ett förarbete behöver påbörjas för att identifiera komponenter och utmaningar i en
framtid där det finns gemensamma arkivcentrum.
5.1.2 Gallring i överlämnade analoga arkiv
Även om centralarkiven inte ska handha gallringsbart material finns det trotts allt
handlingar som ska gallras. Beroende på materialets känslighet är gallringen beroende av
rutiner för att på ett säkert sätt omhänderta gallringen.
5.1.3 Aktivitetsmål 2020
 Medverka till framtagande av gemensam depålösning
 Inriktningsbeslut avseende enskilda arkiv.
 Utvärdera rutiner runt gallring för att säkerställa hög informationssäkerhet när vi
gallrar.
 Genomföra gallring för de handlingar som är gallringsbara.
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5.1.4 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Handläggningstid för
utlämnande

Resultat
2019

Överklagade beslut där
överinstans ändrat beslutet

Målvärde
2020
2 dagar

Intervall

Metod

Årligen

0

Årligen

Analys av statistik
av ärenden
hanterande
utlämnande.
I samband med
årsredovisningen
ska överklagade
beslut där
överinstans ändrat
beslutet redovisas
och kommenteras.

5.1.5 Förutsättningar för att uppfylla målen
Beroenden

Hinder
Beskrivning

Åtgärd

Ansvar

Klart till

5.2 På-plats-stöd, förbundsmedlems arkiv
5.2.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs
Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att skapa
informationshanteringsplaner. I dagsläget är utrymmet för att tillhandahålla den tjänst
minimal och en särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.
5.2.2 Vård analoga arkiv
Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att vårda
analoga arkiv. I den takt som behovet uppstår har vi mött upp med en lösning. En
långsiktig översyn kan behövas på området då flera bolag visat intresse. En särskild
analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.
Beroende på vad utredningar 2019 leder fram till:

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

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

5.5 Tillgänglighet till arkivinformation
Sydarkivera ansvarar för att tillgängliggöra överlämnade
arkiv. Tjänster för tillgängliggörande byggs upp efter det
behov som uppkommer.
Digitaliserade arkivförteckningar, hos
förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera, gör det
möjligt att lokalisera både information i pappersarkiv (hos
respektive medlemsorganisation eller på arkivcentra) och
överlämnade elektroniska arkiv.
Förbundsmedlemmarnas arbete med att digitalisera sin
handläggning och informationshantering kommer på sikt
att innebära att allt mer digital information överlämnas till
slutarkiv. Detta innebär att det i framtiden kommer att vara möjligt att erbjuda
förbättrad tillgänglighet till information. Förutsättningarna blir lika för alla
förbundsmedlemmar och informationen mer enhetligt strukturerad. Detta bidrar till insyn
och säkerställer offentlighetsprincipen.
5.5.1 Arkivredovisning
Förteckna arkiv, det vill säga skapa register över innehållet i de överlämnade arkiven
efter etablerade standarder och metoder. Rutiner och förteckningsstrukturer arbetas
fram i samarbete med förbundsmedlemmarnas arkivarier.
5.5.2 Samsök arkivinformation
Publicera arkivredovisning via Nationell ArkivDatabas (NAD) som förvaltas av Riksarkivet.
NAD används för att söka i arkivförteckningar i alla arkiv som är anslutna nationellt.
Gemensamma rekommendationer och rutiner utarbetas tillsammans med
arkivariegruppen. Avtal har tecknats med Riksarkivet och förberedande diskussion har
genomförts med Riksarkivet och med arkivgruppen.
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5.5.3 Forskarsal på webben
Direktåtkomst till slutarkiverad information via forskarsal på webben. Tjänst för att
kunna söka och hämta arkiverade handlingar direkt via internet. Införandet sker
successivt med labb/test 2019.
5.5.4 Öppna data
Lämna ut information utan personuppgifter eller sekretess som öppna data (Open Data).
Publicering i första hand via befintliga portaler/plattformar. Sydarkivera har ännu inte fått
in dataset som kan publiceras som öppna data. Bevakning sker i samband med
leveransutredningar.
5.5.5 Kundtjänst/kundstödssystem
Beställningar och frågor kan förväntas att öka över tid. Det innebär behov av förbättrad
service till allmänhet, forskare och förbundsmedlemmarnas verksamheter. Både
bemanning och kundstödssystem kommer behöv ses över.
5.5.6 Aktivitetsmål 2020






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

5.5.7 Mätbara mål
Beskrivning av nyckeltal
(indikator)
Statistik, de flesta
myndigheter har
arkivbeskrivningar
Statistik, förtecknade arkiv i
centralarkiv/kommunarkiv
(arkiv förtecknas
fortlöpande)
Centralarkiv/kommunarkiv
uppgifter levereras till NAD
(Nationell ArkivDatabas)

Resultat
2019

Målvärde
2020
40 %

Intervall

Metod

Årligen

Enkät

40 %

Årligen

Enkät

40 %

Årligen

Enkät

5.5.8 Förutsättningar för att uppnå aktivitetsmål och mätbara mål
Beroenden
Bemanning central arkivfunktion/kommunarkiv hos förbundsmedlem
Information och utbildning till arkivansvariga och arkivombud om arkivbeskrivningar
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Sammanträdesdatum
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KS/2020:18 003

Revidering av attestreglementet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till revidering av attestreglementet.

Sammanfattning av ärendet
Gällande attestreglemente (KF 2019 § 22) omfattar beloppsgränser för attest och
signering av fakturor. Beloppen reglerar samtidigt beloppen vid investeringar. Vid större
investeringar kan därmed fakturabeloppet överstiga den beslutade beloppsgränsen och
fakturan ska då attesteras av kommundirektör eller ekonomichef.
Då kunskap och kontroll av investeringens genomförande finns inom respektive
förvaltning föreslås ett tillägg till gällande attestreglemente: Vid investeringar beslutade av
kommunfullmäktige har attestant rätt att signera belopp som ryms inom
investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgräns.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-10
 Förslag - Attestreglemente
____________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-10

KS/2020:18 - 003

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ekonomiavdelningen
Susanne Sandlund

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet
Gällande attestreglemente (KF 2019 § 22) omfattar beloppsgränser för attest och
signering av fakturor. Beloppen reglerar samtidigt beloppen vid investeringar. Vid större
investeringar kan därmed fakturabeloppet överstiga den beslutade beloppsgränsen och
fakturan ska då attesteras av kommundirektör eller ekonomichef.
Då kunskap och kontroll av investeringens genomförande finns inom respektive
förvaltning föreslås ett tillägg till gällande attestreglemente: Vid investeringar beslutade av
kommunfullmäktige har attestant rätt att signera belopp som ryms inom
investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgräns.

Ärendets handlingar


Förslag till reviderat Attestreglemente

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef chef
____________________
Beslutet skickas till:
Samtliga förvaltningar

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:susanne.sandlund@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Övergripande anvisningsdokument
Förslag med ändringar med svarttext och gul bakgrund (tas bort) respektive svarttext med turkos bakgrund
(läggs till).

Kommunstyrelsen 2020-01-29, § 11

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

Senast ändrad av kommunfullmäktige
2018-03-19, § 33 (förlängd giltighetstid)
2019-02-25, § 22

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx
Gäller till och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1
Inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde, ekonomi

Kategori


Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur: Kontroll mot gällande internkontrollplan
När: innan giltighetstiden upphör

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

2 (5)
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Attestreglemente
1§
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna
transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen har ålagts eller åtagit sig att
förvalta och/eller förmedla.
Målsättningen med reglementet är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därmed
säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekta.

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

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

60 000 000 kr
60 000 000 kr

Kommunledningsförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen
Kultur- och turismförvaltningen
Kulturförvaltningen

2 000 000 kr
2 000 000 kr
2 000 000 kr
2 000 000 kr

Socialförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bildningsförvaltningen

5 000 000 kr
10 000 000 kr
5 000 000 kr

Vård- och omsorgsförvaltningen
Viadidakt

5 000 000 kr
2 000 000 kr

Vid investeringar beslutade av kommunfullmäktige har attestant rätt att signera belopp som
ryms inom investeringsutrymmet och som därmed anger beloppsgräns..
Attesterna innebär:
Beslutsattesten utgör kärnan i kontrollen. Här kontrolleras att
•
•

en faktisk beställning har skett
villkoren stämmer med det som överenskommits
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•
•
•

transaktionen ryms inom anslag
transaktionen sker i överenskommelse med plan, mål eller riktlinjer för verksamheten.
konteringen är korrekt

Granskningsattesten kontrollerar att
•
kommunen fysiskt tillgodogjorts det som har beställts
•
rätt vara, mängd och kvalitet har levererats
•
avtalad tjänst har utförts
•
förslag till kontering läggs
•
fakturan är rätt summerad
Behörighetsattesten är en sista kontroll innan utbetalning. Attestanten kontrollerar att
•
personen som har hanterat fakturan har rätt behörighet
In- och utbetalningsattesten kontrollerar betalningsflöden. Attestanten kontrollerar att
•
avstämning sker mot leverantörsreskontran
•
likvida medel finns till utbetalningen
•
förslag till kontering vid inbetalningar läggs
•
inkomna medel stämmer med underlagen

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

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

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

_______________________
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2020-01-29
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KS/2019:153 219

Svar på motion om klimatsmart byggande i
Katrineholm 2.0
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till bygg- och
miljönämndens beredning av ärendet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig
Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga
reservationen redovisas som bilaga A.

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





Att Katrineholms kommun tar fram ett policydokument för marktilldelning
(alternativt uppdaterar nuvarande policy när den går ut) som förordar att de
byggnader som uppförs med stöd av denna policy så långt det är tekniskt möjligt
ska uppföras i trä.
Att man i samma policydokument föreskriver att de byggnader som uppförs enligt
dokumentet i övrigt ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld.
Att Katrineholms kommun i sina ägardirektiv för KFAB och KIAB skriver in att all
nybyggnation ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld och all ombyggnation
ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver.

Ärendet har skickats på remiss till bygg- och miljönämnden samt Katrineholm Fastighets
AB (KFAB).
Bygg- och miljönämnden beslutade på sammanträdet den 11 december 2019 § 131 att
överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget. I yttrandet beskrivs
hur arbetet kring dessa frågor ser ut idag. Bland annat nämns att förvaltningen har i
uppdrag att se över kommunens arbete gentemot de 17 globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 och att det idag till exempel skrivs in i samtliga exploateringsavtal att
byggnaders specifika energianvändning klart ska understiga Boverkets byggregler, att
man ska källsortera samt använda återvinningsbart byggmaterial och emballage.
Förvaltningen belyser också att ett krav på Miljöbyggnad Guld gällande nybyggnation
eller ombyggnation innebär ökade byggkostnader.
KFAB meddelar att de avstår från att yttrar sig.
I KFABs dokument Standard för projektering och utförande av bygg- och installationsarbeten
daterad 2019-11-12 står det, bland annat, att alla nya hus som byggs ska utföras som
Miljöbyggnad Silver, med undantag för bostäder där solvärmelasten får vara brons.
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Ärendets handlingar





Ordförandes förslag till beslut, 2020-01-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08
Bygg- och miljönämndens beslut, 2019-12-11, § 131
Motion från Miljöpartiet om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0, 2019-04-15

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP), Inger
Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V), och Joha Frondelius (KD).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Joha
Frondelius (KD), att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner
att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

(o**,^4rclsct-t

rcZo-avzq

G

3

12

*Bi

ia3c.

A

114

E

Centerpaftlät

DNR KS/2019:153-219

Reseruation angående Svar på motion om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0
Bygg- och miljönämnden hänvisar i sitt utförliga yttrande

till sitt beslut att motionen ska vara
besvarad. lnga ytterligare dokument har tillkommit i ärendet som kan motivera ett avslag. lnte heller
under kommunstyrelsens överläggningar framkommer några argument som talar för varför
motionen ska avslås. Mot bakgrund av detta yrkade vi att motionen skulle anses besvarad, precis
som Bygg- och miljönämnden föreslagit.
Då vårt yrkande avslogs av

majoriteten, reserverar vi oss mot det beslutet.

Katrineholm 29 januari 2020

lnger Fredriksson

Joha Frondelius

Tony Rosendahl

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Vänsterpartiet
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Vår handläggare

Emma Fälth

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2020-01-16

KS/2019:153 - 219

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

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

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-08

KS/2019:153 - 219

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

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

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





Att Katrineholms kommun tar fram ett policydokument för marktilldelning
(alternativt uppdaterar nuvarande policy när den går ut) som förordar att de
byggnader som uppförs med stöd av denna policy så långt det är tekniskt möjligt
ska uppföras i trä.
Att man i samma policydokument föreskriver att de byggnader som uppförs enligt
dokumentet i övrigt ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld.
Att Katrineholms kommun i sina ägardirektiv för KFAB och KIAB skriver in att all
nybyggnation ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Guld och all ombyggnation
ska uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver.

Ärendet har skickats på remiss till bygg- och miljämnden samt Katrineholm Fastighets AB
(KFAB).
Bygg- och miljönämnden beslutade på sammanträdet den 11 december 2019 § 131 att
överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget. I yttrandet beskrivs
hur arbetet kring dessa frågor ser ut idag. Bland annat nämns att förvaltningen har i
uppdrag att se över kommunens arbete gentemot de 17 globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030 och att det idag till exempel skrivs in samtliga exploateringsavtal att
byggnaders specifika energianvändning klart ska understiga Boverkets byggregler, att
man ska källsortera samt använda återvinningsbart byggmaterial och emballage.
Förvaltningen belyser också att ett krav på Miljöbyggnad Guld gällande nybyggnation
eller ombyggnation innebär ökade byggkostnader.
KFAB meddelar att de avstår från att yttrar sig.
I KFABs dokument Standard för projektering och utförande av bygg- och installationsarbeten
daterad 2019-11-12 står det, bland annat, att alla nya hus som byggs ska utföras som
Miljöbyggnad Silver, med undantag för bostäder där solvärmelasten får vara brons.

Lix: 57
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Kommunledningsförvaltningen
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Datum

Vår beteckning

2020-01-08

KS/2019:153 - 219

Nämndadministration

Ärendets handlingar



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

Emma Fälth
Utredare
____________________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Akt
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Bygg- och miljönämnden
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BMN §131

ALLM.2019.73

Yttrande över motion om klimatsmart byggande i
Katrineholm 2.0
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och
2. Föreslå kommunfullmäktige att därmed anse motionen besvarad
Under nämndens överläggning yttrar sig Michael Hagberg (S), Nicklas Adamsson (MP),
Reijo Eriksson (V) och Bertil Carlsson (C).

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Ett av Katrineholms kommuns fyra fokusområden inom miljö är minskad klimatpåverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för arbetet inom samtliga fyra fokusområden
och har också ett uppdrag att se över kommunens arbete gentemot de 17 globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Samhällsbyggnadsförvaltningens arbete för att begränsa klimatpåverkan vid byggnation
är idag inte styrt i policydokument. Däremot skrivs idag in att byggnaders specifika
energianvändning klart ska understiga Boverkets byggregler, och att man ska källsortera
sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage i samtliga
exploateringsavtal. I enskilda fall ställs högre krav beroende på vilken verksamhet som
ska bedrivas inom planerad detaljplan.
I kommunens ägardirektiv till KFAB står att all nybyggnation skall uppföras enligt
kriterierna för Miljöbyggnad Silver. Certifieringen innebär att ett antal kriterier måste
uppfyllas, bland annat lägre energiförbrukning än Boverkets byggregler samt utfasning av
farliga ämnen.
Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv kan det vara svårt att i de kommunala bolagen ställa
krav på att samtlig nybyggnation och ombyggnation skall uppfylla kriterierna
Miljöbyggnad Guld då priset per kvadratmeter ökar med högre byggkostnader. Däremot
ser Samhällsbyggnadsförvaltningen positivt på de satsningar på klimatanpassning,
sedumtak, grönytor och installation av solceller som är planerade och genomförda i nya
byggnationer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller för närvarande på med en revidering av riktlinjer
för marktilldelning och exploateringar där klimat- och miljöfrågan för byggnationer
kommer att behandlas.
Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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Förvaltningen anser också att det finns områden som är lämpligare än andra att ha en
mycket hög ambitionsnivå när det gäller klimat- och miljösmart byggande varför en
generell policy för träbyggnationer inte i dagsläget är aktuell att ta fram.
Med hänsyn till gällande lagstiftning och hur frågorna redan handläggs anser
Samhällsbyggnadsförvaltningen att motionen är besvarad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Anvisning för remiss av motion
Motion om klimatsmart byggande
KF §90 Motion om klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0-{C516D0B6-47F5-4995-88AA9CDF4BF345A0}.Rtf

Beslutsmottagare

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

Ordförandens signatur

Justerandes signatur
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miljöportiet de gröno
KATRINEHOLM
Motion till kommunfu llmäktige

20190415

Klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0
I

svaret på Miljöpartiets motion "Dags attbyggaett klimatsmart Katrineholm" (KSi2Ol8:195)

påtalas att kommunen har begränsade möjligheter att skärpa miljökraven på egen hand.
framgår att:

I svaret

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

Vi tycker detta är långt ifrån tillräckligl och vill skärpa kraven betydligt. Ett sätt attbyggamindre
miljöbelastande är attbygga i trä. I "Inriktning for träbyggande" som togs fram av regeringen 2018
skriver man bl a fiiljande:
"Behovet av nyq bostcider rir stort men bostadsbyggandet tir i dag också h\gt. Samtidigt
behöver det sam byggs vora långsiktigt hållbart. Et unecklat trcibyggande ger miljö- och
klimatfördelar då trti rir enfornybar resurs som binder kolfrån atmosftiren under en lång
tid och det industriella trribyggandet erbjuder resursffiktiva processer med ldgre
klimatpåverlrnn. Träbyggandet tir således enviktig komponent i omstcillningen till ett mer
hållb art by ggande med minskad klimatpåv erkan. "

Vi vill att Katrineholm som kommun

ska bidra

till mindre miljöbelastande byggnation och yrkar

därfiir:

Att

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

Att

man

Att

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

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

Yr:eltwn,
)

G

(mp)
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KS/2019:166 719

Svar på motion om att det saknas möjlighet att jämföra
olika hemtjänstutövare i Katrineholm.se
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att utreda möjligheterna att verkställa
motionen inom befintlig ram.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Joha Frondelius (KD) och Jesper Eks (L) yrkande
reserverar sig Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (L).

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat en motion om
att det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare på katrineholm.se.
Motionen utmynnar i följande yrkande:
Att Katrineholms kommuns hemsida uppdateras med jämförbar information om
hemtjänstutförarna enligt motionens intentioner. Lagen är tydlig med att informationen
ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden som ställer sig positiv till
motionen och att publicera jämförbar information mellan olika hemtjänstutförare i
kommunen. Idag publicerar man information om de olika hemtjänstutförarna men
ingen jämförbar information mellan dem. Förvaltningen behöver närmare undersöka
hur en sådan presentation kan se ut.

Ärendets handlingar





Ordförandes förslag till beslut, 2020-01-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08
Vård- och omsorgsnämndens beslut, 2019-12-05, § 119
Motion från Kristdemokraterna om att det saknas möjlighet att jämföra olika
hemtjänstutförare på katrineholm.se, 2019-04-26

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD) och Jesper Ek (L).
Förslag och yrkande
Joha Frondelius (KD) yrkar med instämmande av Jesper Ek (L), bifall till motionen.
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Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Joha Frondelius (KD) med fleras yrkande. Han finner
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-16

KS/2019:166 - 719

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndaministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att det saknas möjlighet att jämföra
olika hemtjänstsutförare på katrineholm.se
Ordförandes förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara
besvarad.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att utreda möjligheterna att verkställa
motionen inom befintlig ram.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

____________________

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-08

KS/2019:166 - 719

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat en motion om
Det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare på katrineholm.se. Motionen
utmynnar i följande yrkande:
Att Katrineholms kommuns hemsida uppdateras med jämförbar information om
hemtjänstutförarna enligt motionens intentioner. Lagen är tydlig med att informationen
ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden som ställer sig positiv till
motionen och att publicera jämförbar information mellan olika hemtjänstutförare i
kommunen. Idag publicerar man information om de olika hemtjänstutförarna men
ingen jämförbar information mellan dem. Förvaltningen behöver närmare undersöka
hur en sådan presentation kan se ut.

Ärendets handlingar



Vård- och omsorgsnämndens beslut § 119 2019-12-05
Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD),
2019-04-26

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än den som redogjorts av
inlämnat remissvar från vård- och omsorgsnämnden.
Axel Stenbeck
Utredare
____________________
Beslutet skickas till:
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD)
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG
Vård- och omsorgsnämnden

§ 119
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Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-05

1 (2)

VON/2019:64 711

Yttrande över motion om möjlighet att jämföra olika
hemtjänstutförare i Katrineholm
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och
översänder det som sitt eget till kommunledningsförvaltningen.
2. Nämnden föreslår att motionen bifalls med uppdrag till förvaltningen att utreda
frågan vidare.

Sammanfattning av ärendet
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD) har lämnat en
motion om ”Det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare på
katrineholm.se”. Motionen utmynnar i följande yrkande: Att Katrineholms kommuns
webbplats uppdateras med jämförbar information om hemtjänstutförarna enligt
motionens intentioner. Lagen är tydlig med att informationen ska vara saklig, relevant,
jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.
Kommunledningsförvaltningen har översänt motionen för yttrande till vård- och
omsorgsnämnden senast den 5 december 2019.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning och yttrande
I Katrineholms kommun kan brukarna fritt välja utförare av hemtjänst bland de företag
som godkänts av vård- och omsorgsnämnden. Katrineholms kommun har både interna
och externa utförare. De brukare som inte väljer utförare tilldelas kommunen som
utförare av hemtjänst. Kommunen utför också alla natt- och larminsatser. Vård- och
omsorgsförvaltningen informerar idag på kommunens webbplats under sidan för
hemtjänst ”Fritt val av utförare av hemtjänst” att den som beviljats hemtjänst kan välja
vem som ska utföra sin hemtjänst. På samma sida under rubriken ”Information om
utförare av hemtjänst” finns de olika hemtjänstutförarna uppräknade med en länk till ett
dokument med presentation av de olika utförarna.
Vård- och omsorgsförvaltningen ser inga förhinder i att utreda möjligheterna att visa
jämförbar information om hemtjänstutförarna på Katrineholms kommuns webbplats.
Förvaltningen arbetar ständigt med att informationen på webbplatsen ska vara relevant,
aktuell och lättillgänglig för medborgarna. I motionen hänvisas till en annan kommuns
upplägg av att presentera information om olika hemtjänstutförare. Förvaltningen skulle
behöva undersöka vilka tekniska möjligheter det finns att visa information på nuvarande
webbplats och hur det visuellt kan presenteras. Det bör uppmärksammas att
information om olika resultat från exempelvis brukarundersökningar för olika
hemtjänstutförare inte kommer att kunna visas för varje enskild utförare, som det ser ut
i dagsläget. Flera hemtjänstutförare saknar idag resultat på grund av för lågt antal
svarande. Dock kan annan information om utföraren visas. Förvaltningen behöver även
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Protokollsutdrag
Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-12-05

2 (2)

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

Ärendets handlingar




Motion om ”Det saknas möjlighet att jämföra olika hemtjänstutförare på
katrineholm.se” från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och Ceith Landin (KD),
2019-04-26
Anvisning till remiss av motion om jämförelse av hemtjänstutövare

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

_______________
Beslutet skickas till: Kommunledningsförvaltningen, akten.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 14
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Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-29

1 (2)

KS/2019:230 751

Svar på motion om nollvision mot vräkning av
barnfamiljer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till socialnämndens och
Katrineholms Fastighets AB:s yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD) yrkande
reserverar sig Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga B.
Mot beslutet och till förmån för Jesper Ek (L) och Inger Fredrikssons (C) yrkande
reserverar sig Jesper Ek (L) och Inger Fredriksson (C).

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


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

Motionen har remitterats till socialnämnden och Katrineholms Fastigheter AB (KFAB).
Socialnämnden redogör i sitt remissvar för sina rutiner och arbetssätt vid händelse av
avhysning samt konstaterar att man uppfyller myndighetsuppdraget. Bedömningen är
att nollvision redan är en ambitionsnivå. Ytterligare förebyggande arbete utanför
myndighetsuppdraget förutsätter beslut om uppdrag till socialförvaltningen.
KFAB konstaterar i sitt remissvar att man har fastslagna rutiner vid eftersläpande
betalningar som innebär tidiga åtgärder och kontakter med socialförvaltningen,
kronofogdemyndigheten och aktuellt inkassoföretag. Under den period dessa rutiner
varit i bruk har ingen barnfamilj avhysts på grund av eftersläpande betalningar.

Ärendets handlingar







Ordförandes förslag till beslut, 2020- 01-16
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 01-08
Socialnämndens beslut, 2019-10-23, § 119
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse, 2019-10-07
Remissvar Katrineholms Fastigheter AB 2019-11-29
Motion från Vänsterpartiet om nollvision mot vräkning av barnfamiljer , 2019-06-07
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-29

2 (2)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius
(KD), Jesper Ek (L) och Inger Fredriksson (C).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Joha Frondelius (KD), bifall till motionen.
Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), att motionen ska anses
besvarad.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och vart och ett av de framställda yrkandena.
Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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E
Reservation. Svar på motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer
KSl2oLg:23o
Barn som lever i familjer som riskerar vräkning lever i en väldigt utsatt situation. Enligt

barnombudsmannens rapport från 20L8 så är hela familjen ofta i kris. Den rädsla många har
fcir vad som ska ske efter vräkningen är också befogad. I rapporten berättar man om hur

barn, efter vräkningen, kan hamna på tillfälliga boenden, som till exempel vandrarhem där

det även kan bo personer med missbruksproblem. Och det här skapar en stor otrygghet för
de här barnen. Katrineholms kommun saknar idag en nollvision mot vräkning av

barnfamiljer. Man arbetar inte heller för att uppnå den nollvision som infordes av regeringen
2008. Det verkar dessutom saknas dokumenterade rutiner för hantering av barnfamiljer som
riskerar vräkning.

Vänsterpartiet yrkade med instämmande av KD bifall till motionen.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl (Vl

Katrineholm2glt - 2020

Joha Frondelius (KD)
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-16

KS/2019:230 - 751

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndaministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

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

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelens ordförande

____________________

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-08

KS/2019:230 - 751

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

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

Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V) har lämnat en motion om
Nollvision mot vräkning av barnfamiljer. Motionen utmynnar i följande yrkande
”Vi yrkar att kommunen inför en nollvision mot vräkning av barnfamiljer enligt
motionens intentioner.”
Motionen har remitterats till socialnämnden och Katrineholms Fastigheter AB (KFAB).
Socialnämnden redogör i sitt remissvar för sina rutiner och arbetssätt vid händelse av
avhysning samt konstaterar att man uppfyller myndighetsuppdraget. Bedömningen är
att nollvision redan är en ambitionsnivå. Ytterligare förebyggande arbete utanför
myndighetsuppdraget förutsätter beslut om uppdrag till socialförvaltningen.
KFAB konstaterar i sitt remissvar att man har fastslagna rutiner vid eftersläpande
betalningar som innebär tidiga åtgärder och kontakter med socialförvaltningen,
kronofogdemyndigheten och aktuellt inkassoföretag. Under den period dessa rutiner
varit i bruk har ingen barnfamilj avhysts på grund av eftersläpande betalningar.

Ärendets handlingar





Remissvar Katrineholms Fastigheter AB 2019-11-29
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2019-10-07
Socialnämndens beslut § 119 2019-10-23
Motion från Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V),
2019-06-07

Förvaltningens bedömning

Kommunledningsförvaltningen gör ingen annan bedömning än den som framförts av
socialnämnden och KFAB.
Axel Stenbeck
Utredare
____________________
Beslutet skickas till:
Tony Rosendahl (V), Thomas Selig (V) och Anita Johansson (V), Akt
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden

§ 119

133

Sammanträdesdatum

Sida

2019-10-23

1 (2)

SOCN/2019:74 759

Yttrande över motion om nollvision mot vräkning av
barnfamiljer
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Thomas Selig (V).

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer.
Motionärerna skriver att Katrineholms kommun idag saknar en nollvision mot vräkning
av barnfamiljer. Man arbetar inte heller för att uppnå den nollvision som infördes av
regeringen 2008. Det verkar dessutom saknas dokumenterade rutiner för hantering av
barnfamiljer som riskerar vräkning.
I en nollvision kan man bland annat infoga följande delar. Dokumenterade rutiner, en
handlingsplan, att utse en särskild person eller funktion som hyresvärden alltid kan
kontakta samt metodstöd enligt kronofogdens och/eller Socialstyrelsens modell.
Vänsterpartiet yrkar att kommunen inför en nollvision mot vräkning av barnfamiljer
enligt motionens intentioner.
Ärendet har remitterats till socialnämnden och Katrineholms Fastigheter AB.

Ärendets handlingar





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

Socialnämndens överläggning
Under socialnämndens överläggning yttrar sig Marie-Louise Karlsson (S), Thomas Selig
(V), Hans Linke (C) och Marianne Körling Ström (L).
Förslag och yrkanden
Thomas Selig (V) yrkar med instämmande av Hans Linke (C) och Marianne Körling Ström
(L) på bifall till motionen. Marie-Louise Karlsson (S) yrkar på bifall till förvaltningens
förslag till beslut.
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Socialnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2019-10-23

2 (2)

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

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Datum

Vår beteckning

SOCIALFÖRVALTNINGEN

2019-10-07

SOCN/2019:74 - 759

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Öppenvård

Linda Qvarnström

Socialförvaltningen

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

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion om nollvision mot vräkning av barnfamiljer.
Motionärerna skriver att Katrineholms kommun idag saknar en nollvision mot vräkning
av barnfamiljer. Man arbetar inte heller för att uppnå den nollvision som infördes av
regeringen 2008. Det verkar dessutom saknas dokumenterade rutiner för hantering av
barnfamiljer som riskerar vräkning.
I en nollvision kan man bland annat infoga följande delar. Dokumenterade rutiner, en
handlingsplan, att utse en särskild person eller funktion som hyresvärden alltid kan
kontakta samt metodstöd enligt kronofogdens och/eller Socialstyrelsens modell.
Vänsterpartiet yrkar att kommunen inför en nollvision mot vräkning av barnfamiljer
enligt motionens intentioner.
Ärendet har remitterats till socialnämnden och Katrineholms Fastigheter AB.

Ärendets handlingar




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

Socialförvaltningens bedömning
När en underrättelse om avhysning inkommer till socialförvaltningen görs en
aktualisering av ärendet, oavsett om familjen är aktuell eller ej. Om familjen är aktuell
lämnas det till ansvarig handläggare. Om familjen inte är aktuell lämnas det till
mottagningen. Om det finns barn i familjen finns det en rutin att alltid kontakta enheten
som hanterar orosanmälningar som rör barn. Finns telefonnummer till familjen ringer
man upp dem, annars skickas det ett brev till familjen att de kan kontakta
socialförvaltningen. Om ingen från mottagningen eller socialsekreteraren fått kontakt
med familjen innan avhysningsdatumet, är rutinen om det finns barn i familjen att en
socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och socialsekreterare inom barn, unga och
familj åker tillsammans för att möta upp kronofogden på avhysningsdatumet. Syftet
med rutinen är att säkerställa att familjen har någonstans att ta vägen.
KATRINEHOLMS KOMMUN
SOCIALFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-570 00
E-post:Linda.Qvarnstrom@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Tjänsteskrivelse
SOCIALFÖRVALTNINGEN

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-10-07

SOCN/2019:74 - 759

Öppenvård

Socialförvaltningen har en huvudprincip att inte placera barnfamiljer på vandrarhem
utan erbjuder andra alternativ, exempelvis möblerade jourlägenheter. Men när en
underrättelse om avhysning inkommer arbetar socialförvaltningen i första hand med att
förebygga vräkningen genom till exempel att få till avbetalningsplaner med hyresvärden,
erbjuda att socialförvaltningen betalar in hyran med familjens egna medel eller erbjuda
familjen socialt kontrakt. I vissa särskilda situationer beviljas hyresskulden genom
ekonomiskt bistånd. Socialförvaltningen har även kontakt med hyresvärdarna i varje
ärende. Socialförvaltningen har ingen särskild person som arbetar mot vräkningar av
barnfamiljer med det finns en mottagning dit de alltid kan vända sig.
Motionen föreslår en kombination av två arbetssätt. Ett förebyggande arbete i icke
pågående ärenden kombinerat med myndighetsutövning. Om socialförvaltningen ska
arbete med båda arbetssätten skulle socialförvaltningen behöva få ett nytt uppdrag. I
dagsläget uppfyller vi myndighetsuppdraget.
Utifrån antal ärenden som inkommer till socialförvaltningen är det ytterst sällan vi
placerar barnfamiljer på vandrarhem på grund av att de inte ordnat annat boende
själva. Under de senaste två åren har det inte förekommit alls. I dagsläget har
socialförvaltningen kapacitet att hantera den volym av ärenden som inkommer.
Socialförvaltningen har en god samverkan med hyresvärdarna, fungerande rutiner och
arbetar förebyggande i varje ärende. Socialförvaltningen gör bedömningen att
nollvisionen redan är en ambitionsnivå.

Lena Ludvigsson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Yttrande över motion om nollvision mot vräkning av
barnfamiljer
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är ett av Katrineholms kommun helägt
bostadsaktiebolag. KFAB fått möjlighet att yttra sig över motion om nollvision mot
vräkning av barnfamiljer. Motionen ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda
senast den 30 november 2019.
KFAB vill med anledning av motionen anföra följande. I samband med eftersläpande
betalningar har KFAB följt samma rutiner under längre tid. Rutinerna innefattar
tidiga åtgärder samt kontakter och inarbetade arbetssätt mellan KFAB,
socialförvaltningen, kronofogdemyndigheten och aktuellt inkassoföretag.
Under den period som KFAB nyttjat dessa rutiner har inte någon barnfamilj avhysts
med anledning av eftersläpande betalningar.
Med vänlig hälsning
KATRINEHOLMS FASTIGHETS AB

Ingmar Eriksson
VD

Katrineholms Fastighets AB
Box 7, 641 21 Katrineholm
Tegnérvägen 26
Telefon 0150-571 00
Telefax 0150-535 54
bostad@kfab.se
www.kfab.se
Org.nr.556011-0917
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Motion Till Katrineholms kommunfullmäktige.
Nollvision mot vräkning av barnfamiljer
Barn som lever i familjer som riskerar vräkning lever i en väldigt utsatt situation. Enligt
barnombudsmannens rapport från 2018 så är hela familjen ofta i kris. Den rädsla många har
för vad som ska ske efter vräkningen är också befogad. I rapporten berättar man om hur
barn, efter vräkningen, kan hamna på tillfälliga boenden, som till exempel vandrarhem där
det även kan bo personer med missbruksproblem. Och det här skapar en stor otrygghet för
de här barnen.
Katrineholms kommun saknar idag en nollvision mot vräkning av barnfamiljer. Man arbetar
inte heller för att uppnå den nollvision som infördes av regeringen 2008. Det verkar
dessutom saknas dokumenterade rutiner för hantering av barnfamiljer som riskerar
vräkning.
Kommunerna har ett ansvar att förhindra och att i god tid söka upp barnfamiljer som ligger i
riskzonen för att hotas av vräkning. Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och Kronofogden
menar att kommunerna ska arbeta med bland annat fasta rutiner, uppföljningar och
förebyggande arbete med ekonomisk rådgivning för att förhindra att barnfamiljer vräks.
Genom att jobba förebyggande och agera tidigt kan vi minskat antalet vräkningar.
Kronofogdemyndigheten har också tagit fram ett metodstöd som visar hur man kan arbeta
vräkningsförebyggande. Metodstödet har tagits fram i samarbete mellan Kronofogden och
länsstyrelserna i Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Anledningen till
samarbetet är att alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att ge kommunerna stöd och
råd i planeringen med att motverka hemlöshet i synnerhet bland barnfamiljer som drabbas
av vräkning.
Rent konkret visar materialet hur man genom lokal samverkan och återkommande möten
mellan hyresvärd och socialtjänst kan arbeta mer vräkningsförebyggande. I den föreslagna
modellen sker till exempel möten med hyresvärd och socialtjänst en gång i månaden.
På liknande sätt rekommenderar Socialstyrelsen i sitt Stöd för socialtjänsten i arbetet med
att förebygga avhysningar:
I flera kommuner i landet samverkar socialtjänsten med lokala hyresvärdar i syfte
att nå hyresgäster redan innan hot om uppsägning kommer in till socialtjänsten.
Ett sådant arbete förutsätter en regelbunden kommunikation mellan de olika
aktörerna. Det kan handla om att socialtjänsten genom hyresvärden får
information om hyresgäster som riskerar avhysning för at på så vis kunna agera
och arbeta uppsökande innan hyresvärden gör en ansökan om avhysning.
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Erfarenheter visar att det är värdefullt för socialtjänsten att etablera ett
organiserat samarbete md lokala hyresvärdar. Det underlättar dialog, gör det
lättare att ta kontakt i ett tidigt skede och kan tydliggöra förväntningar på
varandra.1

I en nollvision kan man bland annat infoga följande delar. Dokumenterade rutiner, en
handlingsplan, att utse en särskild person eller funktion som hyresvärden alltid kan kontakta
samt metodstöd enligt kronofogdens och/eller Socialstyrelsens modell
Vi yrkar att kommunen inför en nollvision mot vräkning av barnfamiljer enligt motionens
intentioner.
Tony Rosendahl (V)

Thomas Selig (V)

Anita Johansson (V)

Katrineholm 7/6 - 2019

1

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar, Socialstyrelsen, 2017, s. 22;
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2020-01-29
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KS/2019:350 028

Svar på motion om ett friskvårdsbidrag för alla
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till personalutskottets
yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Jesper Ek (L) med fleras yrkande reserverar sig Jesper Ek
(L), Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) och Inger Fredriksson (C). Jesper Eks (L)
skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har lämnat en motion i vilken de yrkar att kommunledningsförvaltningen
uppdras att ta fram ett förslag till app-baserad (eller motsvarande) tjänst med vilken
anställda kan administrera sitt friskvårdsbidrag utan att själva lägga ut beloppet och att
personalkontoret uppdras att ta fram en konkret strategi för att öka utnyttjandegraden
av friskvårdsbidraget samt sätta upp tydliga och mätbara mål.
Katrineholms kommun har valt att administrera friskvårdsbidraget inom befintligt
lönesystem och bland utbudet som finns lokalt. Att ytterligare förenkla hanteringen av
bidraget är något som bör ses över.
Fler områden följs upp via statistik och undersökningar och delar redovisas vid
månadsrapporter, delårsrapport samt årsredovisning. Andelen som använder
friskvårdsbidraget är ytterligare ett mått som kan redovisas.
Att fortsätta utveckla och systematisera kommunens hälsoarbete med främjande och
förebyggande insatser, för att behålla eller öka både hälsa och välmående, är ett
prioriterat uppdrag i fastställd Kommunplan 2019-2022 . I arbetet ligger också att
uppmuntra fler att använda friskvårdsbidraget.

Ärendets handlingar





Ordförandes förslag till beslut, 2020- 01-16
Personalutskottets beslut, 2019-12-04
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-11-25
Motion från Liberalerna om ett friskvårdsbidrag för alla, 2019-10-16

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig John Ogenholt (KD), Jesper Ek (L), Tony
Rosendahl (V), Joha Frondelius (KD) och Inger Fredriksson (C).
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Förslag och yrkande
Jesper Ek (L) yrkar i första hand, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Joha
Frondelius (KD), att motionen ska återremitteras för att närmare undersöka kostnaden. I
andra hand att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på om
ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer han proposition på ordförandens förslag till beslut och Jesper Ek (L) med
fleras yrkande. Han finner att styrelsen biträder ordförandens eget förslag till beslut.
___________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

V,rsvnmwn*yre.( ådirl

7azo*ovzq g i5

Eita.3.i

C142

)

Liberolerno
Reservation - ett friskvårdsbidrag för alla
Beteckning: KS/2019:350 - 028

2020-01-29

Motionen yrkar att:
Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag för en appbaserad (eller
motsvarande) tjänst med vilken anställda kan administrera sitt friskvårdsbidrag utan att

själva behöva lägga ut beloppet.
Sammanfattningen av ärendet, som fanns med i handlingarna till personalutskottet
2019-11-25,lar upp att "Kostnaden för arbetsgivare att ansluta sig till någon av portalerna
variera utifrån utbud." Men exemplen på prisförslag saknas helt. Vidare: "Om kommunen
skulle ansluta sig till en portal finns det en risk att dessa företag väljer att inte ansluta sig

till portalen. Medarbetare kan då inte använda friskvårdsbidraget hos dessa lokala
företag." Denna slutsats kan som bäst beskrivas som en gissning då det inte hänvisas till
ett endaste företag som menar att den inte skulle ansluta sig.
Med andra ord bygger beredningen av motionen på spekulation snarare än fakta, och
borde således återremitteras för att genomföras mer grundligt. Där vore prisexempel på
olika portaler rimligt och en enkel förfrågan hos de 10 vanligast använda foretag till
friskvårdsbidraget torde ge en tydlig verifiering eller inte av det andra antagandet.
Då vår återremissyrkande föll reserverar jag mig mot beslutet.

För Liberalerna

J

k,g

are

:6
F

Liberalerna i Katrineholm ' Floragatan 11,64133'0702 666 379 . www.katrineholm.liberalerna.se

.

jesper.ek@liberalerna.se
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-16

KS/2019:350 - 028

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndaministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om ett friskvårdsbidrag för alla
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
hänvisning till personalutskottets yttrande

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

____________________

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

PROTOKOLLSUTDRAG
Personalutskottet

§ 31
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Beslut - Motion från Liberalerna om ett
friskvårdsbidrag för alla
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har lämnat en motion i vilken de yrkar att kommunledningsförvaltningen
uppdras att ta fram ett förslag till app-baserad (eller motsvarande) tjänst med vilken
anställda kan administrera sitt friskvårdsbidrag utan att själva lägga ut beloppet och att
personalkontoret uppdras att ta fram en konkret strategi för att öka utnyttjandegraden
av friskvårdsbidraget samt sätta upp tydliga och mätbara mål.
Katrineholms kommun har valt att administrera friskvårdsbidraget inom befintligt
lönesystem och bland utbudet som finns lokalt. Att ytterligare förenkla hanteringen av
bidraget är något som bör ses över.
Fler områden följs upp via statistik och undersökningar och delar redovisas vid
månadsrapporter, delårsrapport samt årsredovisning. Andelen som använder
friskvårdsbidraget är ytterligare ett mått som kan redovisas.
Att fortsätta utveckla och systematisera kommunens hälsoarbete med främjande och
förebyggande insatser, för att behålla eller öka både hälsa och välmående, är ett
prioriterat uppdrag i fastställd Kommunplan 2019-2022 . I arbetet ligger också att
uppmuntra fler att använda friskvårdsbidraget.

Förvaltningens bedömning
Friskvård är en hälsofrämjande åtgärd och en utav Katrineholms kommuns strategier för
en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. Utöver friskvårdbidraget ska varje
arbetsplats anordna friskvårdsaktiviteter och det ska finnas hälsoinspiratörer på varje
arbetsplats.
Enligt styrdokumentet för friskvård i Katrineholms kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2017-06-16 § 108, ska friskvård bidra till en attraktiv arbetsgivare
där en god arbetsmiljö med hälsa och trivsel på arbetsplatsen är prioriterade områden.
Det framgår också att syftet med friskvård är att behålla och utveckla fysisk, psykisk,
social och mental hälsa, det vill säga att må bra i arbete och på fritiden genom att:
- ett systematiskt friskvårdsarbete finns i kommunens samtliga verksamheter
- det friska hos varje medarbetare tas tillvara
- medarbetaren tar ansvar för sitt eget välbefinnande och hälsa

Ett systematiskt och långsiktigt friskvårdsarbete förväntas bidra till att:
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kommunens attraktionskraft ökar,
trivseln på arbetsplatsen ökar,
frisktalen ökar,
sjukfrånvaron och behov av rehabilitering minskar,
kostnaden för sjukfrånvaro och rekrytering minskar.

Dessa områden följs upp via statistik och undersökningar och delar redovisas vid
månadsrapporter, delårsrapport samt årsredovisning. Andelen som använder
friskvårdsbidraget är ytterligare ett mått som kan redovisas.
Sedan friskvårdsbidraget infördes har flera möjligheter till en hantering av friskvårdsbidraget undersökts. Ett alternativ har varit att ansluta kommunen till en portal
som möjliggör att enskild inte behöver lägga ut beloppet. Det finns på marknaden ett
brett utbud av så kallade portaler som arbetsgivare kan ansluta sig till. De erbjuder,
utöver att de administrerar friskvårdsbidraget, ett flertal tjänster som medarbetare kan
få ta del av till ett något lägre pris. Utbudet omfattar de tjänster som företag som är
anslutna till portalen erbjuder. Kostnaden för arbetsgivare att ansluta sig till någon av
portalerna variera utifrån utbud. Gemensamt är att anslutningskostnaden baseras på att
de administrerar friskvårdbidraget. Något kommunens lönekontor idag hanterar utan
någon merkostnad.
I Katrineholm finns också en aktiv personalförening, personalföreningen Lustgården, där
samtliga anställda utan kostnad är medlemmar. Via personalföreningen har anställda i
Katrineholm möjlighet till olika friskvårdsinsatser till rabatterade priser. Om kommunen
skulle ansluta sig till en portal finns det en risk att dessa företag väljer att inte ansluta sig
till portalen. Medarbetare kan då inte använda friskvårdsbidraget hos dessa lokala
företag.
Flera av länets kommuner hanterar bidraget via en portal. Bland Sörmlands kommuner
ligger andelen som använder friskvårdsbidraget mellan 35 % - 47 %. I Katrineholm ligger
nyttjandegraden (i mitten av november) på 31 % och för 2018 låg det på 42 %.
Utifrån ovanstående har Katrineholms kommun valt att administrera friskvårdsbidraget
inom befintligt lönesystem och bland utbudet som finns lokalt. Att ytterligare förenkla
hanteringen av bidraget är något som kan ses över.
För att främja hälsan är det av stor vikt att fortsätta utveckla de hälsfrämjande arbetet
på kommunens arbetsplatser. Hälsoinspiratörer finns inom samtliga förvaltningar och
på de allra flesta arbetsplatserna. De har kontinuerliga träffar för att inspirera och stötta
varandra. Hälsoinspiratörerna tillsammans med respektive chef kan göra skillnad i
arbetet med en god arbetsmiljö och för hälsa samt trivsel på arbetsplatsen. Att fortsätta
utveckla och systematisera kommunens hälsoarbete med främjande och förebyggande
insatser, för att behålla eller öka både hälsa och välmående, är ett prioriterat uppdrag i
fastställd Kommunplan 2019-2022 . I arbetet ligger också att uppmuntra fler att använda
friskvårdsbidraget.

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Överläggning

Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg
(S).

Beslutsgång

Efter avslutad överläggning finner ordförande att utskottet beslutar enligt förvaltningens
förslag.
___________________
Beslutet skickas till:
KS
AKT

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2019-11-25

KS/2019:350 - 028

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

/Eget_Kontor/

Susanne Sandlund

Personalutskottet

Svar på motion om - Ett friskvårdsbidrag för alla
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna har lämnat en motion i vilken de yrkar att kommunledningsförvaltningen
uppdras att ta fram ett förslag till app-baserad (eller motsvarande) tjänst med vilken
anställda kan administrera sitt friskvårdsbidrag utan att själva lägga ut beloppet och att
personalkontoret uppdras att ta fram en konkret strategi för att öka utnyttjandegraden
av friskvårdsbidraget samt sätta upp tydliga och mätbara mål.
Katrineholms kommun har valt att administrera friskvårdsbidraget inom befintligt
lönesystem och bland utbudet som finns lokalt. Att ytterligare förenkla hanteringen av
bidraget är något som bör ses över.
Fler områden följs upp via statistik och undersökningar och delar redovisas vid
månadsrapporter, delårsrapport samt årsredovisning. Andelen som använder
friskvårdsbidraget är ytterligare ett mått som kan redovisas.
Att fortsätta utveckla och systematisera kommunens hälsoarbete med främjande och
förebyggande insatser, för att behålla eller öka både hälsa och välmående, är ett
prioriterat uppdrag i fastställd Kommunplan 2019-2022 . I arbetet ligger också att
uppmuntra fler att använda friskvårdsbidraget.

Förvaltningens bedömning
Friskvård är en hälsofrämjande åtgärd och en utav Katrineholms kommuns strategier för
en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. Utöver friskvårdbidraget ska varje
arbetsplats anordna friskvårdsaktiviteter och det ska finnas hälsoinspiratörer på varje
arbetsplats.
Enligt styrdokumentet för friskvård i Katrineholms kommun, antagen av
kommunfullmäktige 2017-06-16 § 108, ska friskvård bidra till en attraktiv arbetsgivare
där en god arbetsmiljö med hälsa och trivsel på arbetsplatsen är prioriterade områden.
Det framgår också att syftet med friskvård är att behålla och utveckla fysisk, psykisk,
social och mental hälsa, det vill säga att må bra i arbete och på fritiden genom att:
- ett systematiskt friskvårdsarbete finns i kommunens samtliga verksamheter
- det friska hos varje medarbetare tas tillvara
- medarbetaren tar ansvar för sitt eget välbefinnande och hälsa

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 53
E-post:Madelene.Carlsson@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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/Eget_Kontor/

Ett systematiskt och långsiktigt friskvårdsarbete förväntas bidra till att:
- kommunens attraktionskraft ökar,
- trivseln på arbetsplatsen ökar,
- frisktalen ökar,
- sjukfrånvaron och behov av rehabilitering minskar,
- kostnaden för sjukfrånvaro och rekrytering minskar.
Dessa områden följs upp via statistik och undersökningar och delar redovisas vid
månadsrapporter, delårsrapport samt årsredovisning. Andelen som använder
friskvårdsbidraget är ytterligare ett mått som kan redovisas.
Sedan friskvårdsbidraget infördes har flera möjligheter till en hantering av friskvårdsbidraget undersökts. Ett alternativ har varit att ansluta kommunen till en portal
som möjliggör att enskild inte behöver lägga ut beloppet. Det finns på marknaden ett
brett utbud av så kallade portaler som arbetsgivare kan ansluta sig till. De erbjuder,
utöver att de administrerar friskvårdsbidraget, ett flertal tjänster som medarbetare kan
få ta del av till ett något lägre pris. Utbudet omfattar de tjänster som företag som är
anslutna till portalen erbjuder. Kostnaden för arbetsgivare att ansluta sig till någon av
portalerna variera utifrån utbud. Gemensamt är att anslutningskostnaden baseras på att
de administrerar friskvårdbidraget. Något kommunens lönekontor idag hanterar utan
någon merkostnad.
I Katrineholm finns också en aktiv personalförening, personalföreningen Lustgården, där
samtliga anställda utan kostnad är medlemmar. Via personalföreningen har anställda i
Katrineholm möjlighet till olika friskvårdsinsatser till rabatterade priser. Om kommunen
skulle ansluta sig till en portal finns det en risk att dessa företag väljer att inte ansluta sig
till portalen. Medarbetare kan då inte använda friskvårdsbidraget hos dessa lokala
företag.
Flera av länets kommuner hanterar bidraget via en portal. Bland Sörmlands kommuner
ligger andelen som använder friskvårdsbidraget mellan 35 % - 47 %. I Katrineholm ligger
nyttjandegraden (i mitten av november) på 31 % och för 2018 låg det på 42 %.
Utifrån ovanstående har Katrineholms kommun valt att administrera friskvårdsbidraget
inom befintligt lönesystem och bland utbudet som finns lokalt. Att ytterligare förenkla
hanteringen av bidraget är något som kan ses över.
För att främja hälsan är det av stor vikt att fortsätta utveckla de hälsfrämjande arbetet
på kommunens arbetsplatser. Hälsoinspiratörer finns inom samtliga förvaltningar och
på de allra flesta arbetsplatserna. De har kontinuerliga träffar för att inspirera och stötta
varandra. Hälsoinspiratörerna tillsammans med respektive chef kan göra skillnad i
arbetet med en god arbetsmiljö och för hälsa samt trivsel på arbetsplatsen. Att fortsätta
utveckla och systematisera kommunens hälsoarbete med främjande och förebyggande
insatser, för att behålla eller öka både hälsa och välmående, är ett prioriterat uppdrag i
fastställd Kommunplan 2019-2022 . I arbetet ligger också att uppmuntra fler att använda
friskvårdsbidraget.
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Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef

___________________
Beslutet skickas till:
KS
AKT
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Motion:
Ett Friskvårdsbidrag för alla

Kompetensförsörjningen i Sverige, i Sörmland och i Katrineholm är en av de stora
utmaningarna vi står inför, och ett av nyckelstrategierna som Katrineholms kommun
antagit i Övergripande kompetensförsörjningsplan1 är att vara en “attraktiv arbetsgivare”,
som ryms inom ARUBA-modellen2. Möjligheten till friskvårdsbidrag för majoriteten av våra
medarbetare påstås vara ett led i att såväl attrahera som behålla.
“Katrineholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och arbeta för
hälsofrämjande arbetsplatser som fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och
stödjer rehabilitering.
Friska och närvarande medarbetare ökar möjligheten för kommunen att driva en bra
verksamhet. Anvisningarna för friskvård ska vara vägledande i arbetet och beskriva
kommunens vilja och syn på friskvård.
Friskvård är en hälsofrämjande åtgärd och en utav Katrineholm kommuns strategier
för en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats.”3
Sedan 1 januari 2018 kan de allra flesta anställda i Katrineholms kommun få ta del av ett
friskvårdsbidrag som uppgår till maximalt 1000 kr per kalenderår. “Bidraget betalas ut mot
uppvisande av kvitto4” dvs för att kunna ta del av friskvårdsbidraget krävs idag att den
anställde först ur egen ficka bekostar sin friskvårdsaktivitet och sedan mot kvitto får hen
ersättning för sitt utlägg.
Endast 42% av de anställda i Katrineholms kommun (dec 2018) nyttjade friskvårdspengen.
Anledningarna till att den andelen är så pass liten kan vara flera, men en uppenbar
möjlighet är att premissen ändå är att den anställde får lägga ut beloppet först och sedan
återfå den mot kvitto. Beroende på när individen lägger in kostnaden i lönesystemet kan
1

Antagen av kommunfullmäktige 2018-05-21
ARUBA - Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avsluta
3
S 3, Friskvård i Katrineholms Kommun. Övergripande Anvisningsdokument. Antagen 2017-06-19
4
S 5, Friskvård i Katrineholms Kommun. Övergripande Anvisningsdokument. Antagen 2017-06-19
2

Liberalerna Katrineholm · Floragatan 11 · 641 33 Katrineholm · 0702 666 379
www.katrineholm.liberalerna.se · katrineholm@liberalerna.se
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det ta så mycket som 6 veckor att återfå. För en hel del av våra anställda är 1000 kronor
säkerligen en relativt stor summa som deras privatekonomi helt enkelt inte kan avvara
under den tid som det tar för kommunen att handlägga ärendet. Således finns en risk att
en stor andel av kommunens personal INTE avnjuter den möjligheten de har rätt till, och
som följd påverkas inte den enskildes välmående på det sätt som intentionen är.

Nämnd
BIF

Antal

Kronor

Anställda

Andel

581

565 872

1 463

40%

KULF

30

28 195

50

60%

KS

73

70 415

73

100%

STF

112

101 481

242

46%

SOC

100

92 899

137

73%

44

41 277

106

42%

433

407 260

1 214

36%

1 373 1 307 399

3 285

42%

Viadidakt
VOF
Summa

Antal = Antal anställda som tog ut friskvårdspeng
Anställda = Antal månadsanställda per 181231

Fig. 1 Andel anställda 2018 som tog ut friskvårdspeng per förvaltning.

Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna att:
● Kommunledningsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag för en appbaserad
(eller motsvarande) tjänst med vilken anställda kan administrera sitt
friskvårdsbidrag utan att själva behöva lägga ut beloppet.
● Personalkontoret uppdras att ta fram en konkret strategi för att öka
utnyttjandegraden av friskvårdsbidraget samt sätta upp tydligt mätbara mål.
För Liberalerna

Jesper Ek

Inger Hult

152
KAI-illir:li-r{;l

ir:

:.
.'Korriri :;-r:-ll'.' i.-,1...

l-

Liberolerns

rtr'

I

Handl.nr

llanci

Dnr

D-plan

.

\

Katrineholm 2019-10-15

Interpellation ställd till kommunfullmäktiges ordftirande
Göran Dahlström och vice ordförande Christer Sundqvist
Vid ett områdesmöte med rektorer, representanter ftir forskolor Vtist, ftirfildrar
och undertecknad togs bland annat ftiljande iimnen upp;
Bamkonventionen, besparingar och beslut att 15- och 2O+immarsbarnen inte fär
varcpäforskolan ntir det iir skollov.
En ftirtilder sttillde ftiljande frågor och jag lovade att framfora dem:

-

Hur ttinker politiker niir man beslutar om besparingar i skolan?
Gör man någon konsekvensanalys?
Hur beallar man barnets biista utifran barnkonventionens som ska bli lag
nåista år?

{nw
Inger Hult
Liberalerna

Bildningsniimnden
2e vice ordftirande

Kontaktpolitiker i förskoleområde Våist
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SKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-10-24

KS/2019:349 - 609

Ert datum

Er beteckning

/Eget_Kontor/
Vår handläggare

/RedigerareNamn/

Svar på interpellation gällande barnkonventionen,
besparingar och 15 och 20 timmarsbarn i förskolan
Inger Hult (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran
Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Christer Sundqvist (M) gällande
barnkonventionen, besparingar och 15 och 20 timmarsbarn på förskolan.
Interpellationen lyder:
Vid ett områdesmöte med rektorer, representanter för förskolor Väst, föräldrar och
interpellanten togs bland annat följande ämnen upp;
Barnkonventionen, besparingar och beslut att 15- och 2O timmarsbarnen inte får vara
på förskolan när det är skollov.
En förälder ställde följande frågor som interpellanten lovade att framföra.
Frågorna lyder:
- Hur tänker politiker när man beslutar om besparingar i skolan?
- Gör man någon konsekvensanalys?
- Hur beaktar man barnets bästa utifrån barnkonventionen som ska bli lag nästa år?
Svaren lyder:
Årsredovisningen för 2018 visar på en god måluppfyllelse i de kommunala
verksamheterna, med en fortsatt god tillväxt med fler invånare, bostadsbyggande och
ett växande näringsliv. Samtidigt ökar kostnaderna för verksamheterna mer än
intäkterna, vilket inte är en hållbar situation. Dessutom är det ett lagkrav att kommunen
har en ekonomi i balans. För att kommunen ska klara en ekonomi i balans måste
åtgärder (kostnadsminskningar) vidtas i hela kommunen. Lågt räknat går drygt 50% av
kommunens resurser till barn och unga. Kostnadsminskningar är en förutsättning för ett
positivt resultat 2019, men ligger också till grund för de ekonomiska förutsättningarna
inför 2020.
Osäkerhet kring samhällsförändringar påverkar kommunens möjligheter till långsiktig
planering och ekonomiska förutsättningar förändras fort. Finansieringen av välfärden, är
en stor utmaning som kommunen står inför. En stark ekonomi för kommunen ger god
förutsättning till ett gott framtida samhälle för våra barn och unga.
Beslutet att 15 och 20 timmarsbarnen inte får vara i förskolan när det är skollov
föregicks av en kartläggning och analys av förskolans utmaningar. Kartläggningen
mynnade ut i en handlingsplan med ett antal åtgärder. En av svårigheterna som
identifierades var planering av verksamheten under lov och sommaren då
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress: Fredsgatan 38
Telefon: 0150-570 00
E-post:
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Skrivelse
Datum

2 (2)

Vår beteckning

2019-10-24
/Eget_Kontor/

överenstämmelse med inlämnat schema och faktisk närvaro är låg.
Bildningsförvaltningens slutsats var att både ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt
perspektiv användes befintliga resurser ineffektivt. En förändring av regelverket skulle
innebära en stabilare verksamhet under hela året för förskolebarnen. Denna
kartläggning låg till grund inför beslutet i bildningsnämnden att ändra i styrdokumentet
”Regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg”.
Mot bakgrund av den senaste tidens debatt kring vistelsetider i förskolan för barn till
föräldralediga kommer bildningsförvaltningen nu att genomföra en intern översyn av
tillämpningsreglerna. Bildningsförvaltningen för en dialog med Skolverket och även med
andra kommuner som befinner sig i liknande situation och har liknande regler.
När det gäller beslutet kring hur bildningsnämnden kunde möta kommunstyrelsens
uppmaning att spara gjorde förvaltningen en bedömning av vilka åtgärder som skulle
påverka verksamheten närmast barn och unga så lite som möjligt. Bildningsnämnden
fattade beslutet att minskningen av kostnaderna till största delen skulle tas inom
administration och övergripande arbete.
Beroende på beslut, görs också konsekvensbedömningar tillsammans med barn och
unga då besluten direkt påverkar barn och unga. På bildningsförvaltningen finns ett
samverkansråd med elever som träffas inför varje sammanträde i bildningsnämnden
och diskuterar förslagen till beslut.
Alla beslut som bildningsnämnden fattar berör barn och unga. Bildningsförvaltningen
och nämnden har ett barnperspektiv när förslag arbetas fram och beslut fattas.
Bedömningar och konsekvensbeskrivning görs. Under november kommer alla chefer
inom bildningsförvaltningen tillsammans med personal från övriga förvaltningar att
genomgå en kompetensutveckling kring nya Barnrättslagen och i november kommer
också regeringen att lämna vägledning på hur lagtexten ska tolkas. Vägledningen
kommer att implementeras i hela kommunorganisationen. Det gör att samtliga
förvaltningar kan förbättra sitt arbete ytterligare kring barn och unga.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens vice
ordförande
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Interpellation ställd till kulturnämndens
ordförande Cecilia Björk:
Vinterlovsaktiviteter för alla.
Katrineholm, 2020-02-10
Katrineholms erbjuder ett stort utbud av aktiviteter för olika åldrar under sportlovet
(vinterlovet), och har så gjort ett antal år. Det glädjer mig extra att det anordnas
stängda aktiviteter för personer med intellektuella funktionsnedsättningar - som
oppositionspolitiker vill jag inte bara kritisera utan ibland vara ärlig med att ge
beröm när den förtjänas.
När jag tittar över de aktiviteter som erbjuds, slås jag dock av att varje aktivitet är i
Katrineholms tätort (och Djulösjöns parkering), inte en enda aktivitet i programmet
äger rum i en kransort.
Dessutom erbjuds bussar till dessa aktiviteter, också mycket lovvärt, men tyvärr inga
bussar för de barn och ungdomar som bor utanför tätorten.

Med anledning av ovanstående är mina frågor till Kulturnämndens ordförande
Cecilia Björk (S):

1. Hur stor andel av aktiviteternas målgrupper bor i respektive utanför tätorten?
2. Hur många landsbyggdsbarn har inte busskort?
3. Hur gick resonemanget då programmet och dess lokalisering planerades och
fastställdes?
4. Saknas lokaler för aktiviteter i kransorterna?

Katrineholm den 10e februari, 2020

Jesper Ek, Liberalerna
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Svar på interpellation
Vinterlovsaktiviteter för alla
1. Målgruppen är alla barn i Katrineholms kommun. En grupp i den gruppen är barn som har
behov av Lyckliga gatornas aktiviteter. Det är ett komplement till den ordinarie
fritidsverksamheten som finns i alla skolor. Lyckliga gatorna är en flexibel organisation som
håller till där de behövs bäst för tillfället. Vinterlovsaktiviteterna bygger till största delen på
föreningslivet och andra organisationers medverkan.
2. Vi har ingen förteckning över detta.
3. Programmet och dess lokalisering bestäms av de föreningar som erbjuder aktiviteterna. I år
är det Supersportis som valt Duveholmshallen för sina aktiviteter under tre dagar. Under dessa
dagar bussas barn från platser där Lyckliga gatorna finns dvs Sandbäcksskolan,
Nyhemsskolan och Västra skolan. Skälet är att vissa barn inte kan ta sig till Duveholmshallen
på egen hand. Bussarna bekostas av sponsorsmedel. Det kommer även att gå bussar från
kransorterna till Supersportis aktiviteter.
Föreningen Sportfiskarna har valt att fiska vid Duveholmsjön. Konstaktiviteter erbjuds i
kulturhuset Ängeln. Komtek och Kulturskolan erbjuder verksamhet i sina lokaler. Biovisning
kommer ske i Cosmos. Till dessa aktiviteter i centrum anordnas inga bussar.
Ingen förening i kransorten har i år anmält att de vill anordna aktivitet. Förra året deltog en
förening i Björkvik. I somras och under vissa studiedagar har Lyckliga gatorna erbjudit
aktiviteter i kransorterna men få barn har deltagit.
4. Nej inte enligt min bedömning, där det finns skolor finns det lokaler.
2020-02-11
Cecilia Björk (S)
Ordförande Kulturnämnden

1
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Motion om säker gång- och cykelväg för
Katrineholmsbarn från södra Sköldinge
Vägen söder om Sköldinge Skola förbi Villahagen har varit en långdragen
följetong. Den har debatterats många gånger men ingenting har hänt.
Vägen är smal, utan väggren, kurvig och med dålig sikt. Den är hårt och tungt
trafikerad av timmerbilar och lastbilar. Den är inte säker för oskyddade
trafikanter som fotgängare och cyklister.
I dagsläget är det ca 15 av Sköldinge skolas 74 elever (f-6) som bor i
Villahagen. Utöver det bor det ett tiotal ungdomar där som går samma väg för
att åka med länsbussen. På väg in i förskolan är det ytterligare fem barn.
Eftersom trafiksituationen är så farlig, så har de här barnen från Villahagen som
går i Sköldinge Skola beviljats skolskjuts, trots att det egentligen är
gångavstånd. Det är en rimlig tillfällig lösning, med betoning på tillfällig.
När nu barnkonventionen är lag så ska enligt artikel 3, barnets bästa främst
beaktas. Men barnen från södra Sköldinge skärmas av från fritidsaktiviteter,
umgänge och andra gemensamma aktiviteter. De får inte heller den naturliga
motion det skulle innebära att cykla eller gå till skolan, vilket det ju råder
konsensus kring är bra för hälsan. Nuvarande trafiksituation är alltså inte för
barnens bästa.
Det är staten som är väghållare för väg 647 som den här motionen avser. Men
det finns ingenting som hindrar kommunen från att köpa loss mark för att
bredda vägen med exempelvis en trottoar. Kommunen kan också trycka på
trafikverket. Oavsett tillvägagångssätt så är det viktiga att Katrineholmsbarnen
får en säker gång- och cykelväg.
Centerpartiet yrkar:
●

att Katrineholms kommun skyndsamt säkerställer en säker gångoch cykelväg från Sköldinge Skola sydost längs väg 647, minst
förbi Kanntorp

Katrineholm den 2 februari 2020

Victoria Barrsäter, Centerpartiet
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1 (1)

Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-02-05

Vår handläggare

Ert datum

Vår beteckning

Er beteckning

Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 20
januari 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Katrineholm
Parti Kristdemokraterna
Ny ersättare Carl-Johan Forss
Avgående ersättare Malin Andersson
Rapport av ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2019
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande
nämndbeslut.
Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den kommunfullmäktige och revisorerna.
Vid fjärde kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut
Äldreomsorg - SoL
Särskilt boende
3 (1 kvinna, 2 man)
Upplysning: Två beslut (män) kommer att verkställas den1 februari respektive 15
februari 2020. En kvinna har tackat nej erbjudande.
Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS
Bostad med särskild service för vuxna
4 (1 kvinna, 3 män)
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 1 beslut (man) verkställt.
1 (man) har tackat nej till 2 erbjudanden och vill vänta på ny gruppbostad som planeras
vara färdigställd 2020.
1 (man) har skrivit kontakt 2019-03-15 men ännu inte flyttat in.
Biträde av kontaktperson
5 (1 kvinna, 4 män)
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 3 beslut (2 män och 1 kvinna) verkställda
____________________
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