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2020-04-07

Sammanträdande organ

Kommunfullmäktige

Tid
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På grund av rådande Coronapandemi hänvisas åhörare till att ta del av sammanträdet via
Närradion, 92,0 Mhz.
Webb-TV; www.katrineholm.se
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KALLELSE

2 (2)

Datum

Kommunledningsförvaltningen
16

(Ny) Motion om en samordnad organisation av
kommunens integrations och
arbetsmarknadsarbete

17

Meddelanden

Torgerd Jansson (S)
Ordförande

2020-04-07
KS/2020:114

239

241

Marie Sandström Koski
Sekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-23

KS/2018:486 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Entledigande och val av ersättare i vård- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Mikael Hedlund (S) från uppdraget som ersättare i
vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige utser Felix Lundqvist (S) som ersättare i vård- och
omsorgsnämnden till och med 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Mikael Hedlund (S) har i skrivelse daterad 23 mars 2020 begärt att få bli entledigad från
sitt uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Socialdemokraterna
nominerar nu Felix Lundqvist (S) som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Irene Olander
Administratör

____________________
Beslutet skickas till:
Mikael Hedlund
Felix Lundqvist
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-05

KS/2018:489 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration

Karin Österman Sundell

Kommunfullmäktige

Avsägelse från uppdrag av nämndeman vid Nyköpings
tingsrätt
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Torbjörn Hvornum från uppdraget som
nämndeman vid Nyköpings tingsrätt.

Sammanfattning av ärendet
Torbjörn Hvornum har meddelat avsägelse av sitt uppdrag som nämndeman vid
Nyköpings tingsrätt.

Karin Österman Sundell
Registrator

____________________
Beslutet skickas till:
Torbjörn Hvornum
Nyköpings tingsrätt
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-57000
E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se
Telefax:

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

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-20

KS/2020:116 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunfullmäktige

Val av revisorer för granskning av kommunsens
stiftelser - mandatperioden 2019-2022
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar välja Ulrika Klacksell (auktoriserad revisor vid PWC) och
Rebecka Hansson (auktoriserad revisor vid PWC) som revisor respektive ersättare för
granskning av Stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas
minnesfond för mandatperioden 2019-2022.
2. Kommunfullmäktige väljer Richard Eriksson (S) till revisor och Jan-Olof Blomster (L)
till revisorsersättare för granskning av kommunens övriga förvaltade stiftelser för
samma period.

Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har sammanlagt 22 stiftelser. För 21 av dessa stiftelser ska
fullmäktige välja en revisor jämte suppleant. För en av stiftelserna, Stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond, ska enligt stiftelselagen en
godkänd eller auktoriserad revisor jämte ersättare väljas.

Emma Fälth
Utredare

____________________
Beslutet skickas till:
De valda
Akten

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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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-02

KS/2019:188 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunfullmäktige

Representant till Inera AB för perioden 2020-2023
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att digitaliseringschef Andreas Peterzén representerar
Katrineholms kommun vid ägarsamråd samt bolagsstämmor för Inera AB fram till år
2023.

Sammanfattning av ärendet
Som aktieägare i Inera AB blir Katrineholms kommun kallade till ägarsamråd samt
bolagsstämmor. Kommunen äger fem aktier i bolaget. Kommunen behöver därmed utse
en representant till dessa sammanträden.

Emma Fälth
Utredare

____________________
Beslutet skickas till:
Andreas Peterzén
Akt

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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Kommunstyrelsen

§ 46

7

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-25

1 (2)

KS/2020:59 041

Årsredovisning och bokslut 2019 för Katrineholms
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna kommunens årsredovisning för 2019,
vilket även innebär att ombudgeteringar av ej påbörjade investeringar från 2019 till
2020 godkänns.
1. Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har
getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med
delårsrapport 2020.

Sammanfattning av ärendet
Koncernens resultat uppgår till 82 mnkr, vilket är en förbättring med 70 mnkr jämfört 2018.
Utav dess står kommunen för 51,1 mnkr, vilket är 29,3 mnkr högre än det budgeterade
resultatet. Balanskravsresultatet uppgår till 39,4 mnkr. Under året har kostnadsutvecklingen
dämpats och det finns en hög kostnadsmedvetenhet inom både kommun och
kommunkoncernen. Arbetet för att målen pågår under hela mandatperioden och en större
andel är på väg att nås.
Nämndernas resultat visar en negativ avvikelse mot budget som uppgår till 16,7 mnkr.
Samtliga nämnder, förutom socialnämnden, har tillsammans klarat att vidta åtgärder utöver
det belopp som kommunstyrelsen uppmanade om vid sammanträdet i mars och visar
positiva avvikelser. Det täcker dock inte socialnämndens underskott om 46,2 mnkr. Samtidigt
nådde vård- och omsorgsnämnden ett nollresultat, vilket var bättre än förväntat. Finansens
positiva avvikelser om 46 mnkr är en följd av ökade skatteintäkter samt minskade kostnader
för pensioner och semester. Därutöver har intäkter av engångskaraktär påverkat årets
resultat positivt.
För att möta framtiden, och säkra kompetensförsörjningen och finansieringen av välfärden,
krävs flera åtgärder:
 Öka resultatet genom ständiga effektiviseringar, dämpade ambitionshöjningar och
förändrade arbetssätt, exempelvis genom digitalisering. Ett ökat resultat ökar också
självfinansieringsgraden av investeringar.


Minimera och prioritera investeringar i syfte att dämpa lånebehov och
avskrivningskostnader



Minska sjuktalen och arbeta med förebyggande hälsa



Öka sysselsättningsgraden för anställda och förlänga arbetslivet

För att möta utmaningarna behöver kommunen utveckla sin attraktionskraft både som plats
och som arbetsgivare, genom attraktiva och trygga boendemiljöer samt goda arbetsmiljöer.
Hög kvalitet i förskola och skola samt goda kommunikationer är andra områden som är
viktiga för att fler ska bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms kommun.
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-25

2 (2)

Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-19
Årsredovisning 2019
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2019-2020, bilaga 2
Presentation årsredovisning 2019

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD), Göran Dahlström
(S), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L) samt ekonomi- och
personalchefen Susanne Sandlund och kommundirektören Sari Eriksson.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-19

KS/2020:59 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Susanne Sandlund

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och bokslut 2019 för Katrineholms
kommun
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens
årsredovisning för 2019. Förslaget innebär även att godkänna ombudgeteringar av ej
påbörjade investeringar från 2019 till 2020 enligt förteckning i bilaga 2.
2. Genomförda uppdrag avskrivs och de pågående och kvarstående uppdrag som har
getts i övergripande plan med budget rapporteras på nytt i samband med
delårsrapport 2020.

Sammanfattning av ärendet
Koncernens resultat uppgår till 82 mnkr, vilket är en förbättring med 70 mnkr jämfört 2018.
Utav dess står kommunen för 51,1 mnkr, vilket är 29,3 mnkr högre än det budgeterade
resultatet. Balanskravsresultatet uppgår till 39,4 mnkr. Under året har kostnadsutvecklingen
dämpats och det finns en hög kostnadsmedvetenhet inom både kommun och
kommunkoncernen. Arbetet för att nå målen pågår under hela mandatperioden och en
större andel är på väg att nås.
Nämndernas resultat visar en negativ avvikelse mot budget som uppgår till 16,7 mnkr.
Samtliga nämnder, förutom socialnämnden, har tillsammans klarat att vidta åtgärder utöver
det belopp som kommunstyrelsen uppmanade om vid sammanträdet i mars och visar
positiva avvikelser. Det täcker dock inte socialnämndens underskott om 46,2 mnkr. Samtidigt
nådde vård- och omsorgsnämnden ett nollresultat, vilket var bättre än förväntat. Finansens
positiva avvikelser om 46 mnkr är en följd av ökade skatteintäkter samt minskade kostnader
för pensioner och semester. Därutöver har intäkter av engångskaraktär påverkat årets
resultat positivt.
För att möta framtiden, och säkra kompetensförsörjningen och finansieringen av välfärden,
krävs flera åtgärder:
 Öka resultatet genom ständiga effektiviseringar, dämpade ambitionshöjningar och
förändrade arbetssätt, exempelvis genom digitalisering. Ett ökat resultat ökar också
självfinansieringsgraden av investeringar.


Minimera och prioritera investeringar i syfte att dämpa lånebehov och
avskrivningskostnader



Minska sjuktalen och arbeta med förebyggande hälsa



Öka sysselsättningsgraden för anställda och förlänga arbetslivet

För att möta utmaningarna behöver kommunen utveckla sin attraktionskraft både som plats
och som arbetsgivare, genom attraktiva och trygga boendemiljöer samt goda arbetsmiljöer.
Hög kvalitet i förskola och skola samt goda kommunikationer är andra områden som är
viktiga för att fler ska bosätta sig och stanna kvar i Katrineholms kommun.

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 04
E-post:
Telefax:

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

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-03-19

KS/2020:59 - 041

Nämndadministration

Ärendets handlingar




Årsredovisning 2019
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2019-2020, bilaga 2
Presentation årsredovisning 2019

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef
____________________

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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Årsredovisning 2019
Katrineholms kommun
Kommunstyrelsen 2020-03-25, § 46
Kommunledningsförvaltningen 2020-04-03 ändringar i texten på sidan 6
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Förord
När vi nu presenterar årsredovisningen för 2019 är det kommunens femtonde bokslut i rad med ett positivt
ekonomiskt resultat. Det är ett fantastiskt bra bokslut, inte minst med tanke på att det i början av året stod
tydligt att både socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden hade en oroande kostnadsutveckling.
Ett av kommunstyrelsens uppdrag är att ha uppsikt över nämnderna och särskilt följa frågor som påverkar
kommunens ekonomiska ställning. För att snabbt ta tag i situationen fattade kommunstyrelsen därför redan
i mars ett beslut med inriktningen att alla nämnder skulle hjälpas åt för att klara en ekonomi i balans för
kommunen som helhet. Resultatet vid årets slut uppgick till 51,1 mnkr, motsvarande 2,3 procent av skatteintäkterna. En viktig del i resultatet är genomförda effektiviseringar i verksamheterna. Med undantag för
socialnämnden, som fortfarande har stora utmaningar, har alla nämnder klarat sina beting. Förvaltningarna
har gjort ett bra jobb, inte minst vård och omsorg som har fått ordning på ledning, styrning och planering
och nu är i ekonomisk balans. Ökade skatteintäkter och bättre utfall när det gäller kostnader för pensioner
och semester än beräknat har också bidragit till det starka resultatet, liksom vissa engångseffekter.
Den demografiska utvecklingen innebär växande utmaningar för hela kommunsektorn framöver.
Samtidigt finns det en osäkerhet kring det politiska läget i riksdag och regering och hur det kommer påverka
kommunernas förutsättningar. Därför är det viktigt att vi nu håller i och fortsätter det påbörjade arbetet för
en ekonomi i balans, både på kort och lång sikt. Inför 2021 siktar vi på att budgetera för ett resultat på
2 procent av skatteintäkterna, istället för det tidigare satta målet om 1 procent.
Vid sidan om arbetet för en ekonomi i balans, har året som gått präglats av att Katrineholms kommun har
fortsatt att ha en stark utveckling inom många områden. Befolkningen har ökat genom inflyttning och positiva födelsetal och bostadsbyggandet har haft full fart. Även näringslivets utveckling signalerar att det finns
ett starkt driv framåt i kommunen. De kommunala verksamheterna har arbetat målinriktat med genomförandet av kommunplanen, som är den plan som vi har fastställt och håller oss till för mandatperioden.
Arbetet med trygghet, säkerhet och krisberedskap har stärkts och breddats. Inom skolan är åtgärderna för
ökad trygghet och arbetsro ett viktigt led i arbetet för att öka måluppfyllelsen. Förebyggande och tidiga
insatser för barn och unga är prioriterat i kommunplanen och har utvecklats genom bland annat Lyckliga
gatornas vardagsaktiviteter och ungdomsverksamheten i Lokstallet. Det nya äldreboendet Dufvegården blir
klart under 2020 och arbetet med de nya skolorna har kommit så långt att byggstart närmar sig.
Ett annat område där Katrineholm går framåt och ligger bra till jämfört med andra kommuner är klimat- och
miljöområdet. Katrineholm ligger i framkant när det gäller solenergi och ett brett arbete pågår för att minska
klimatpåverkan. Kommunen har en hög andel miljöbilar och har på ett år minskat förbrukningen av fossila
drivmedel med 20 procent. Även kollektivtrafiken körs fossilfritt och under året har elbussar införts i
stadstrafiken. Kommande år fortsätter arbetet med att underlätta pendling och klimatsmart resande, nya tåg
sätts in, nya spår läggs och parkeringsmöjligheterna förbättras för både bilar och cyklar.
Allra viktigast att lyfta fram när vi summerar året är dock alla de insatser som utförts av kommunens
medarbetare. Det är detta arbete, som pågår varje dag, dygnet runt i en mångfald av olika verksamheter,
som gör skillnad och skapar välfärd för kommunens invånare. Att medarbetarna trivs på jobbet, mår bra och
utvecklas är centralt. Därför är det väldigt positivt att det hälsofrämjande arbetet har intensifierats och börjat
ge resultat i form av minskad sjukfrånvaro i kommunen. Att trygga kompetensförsörjningen genom att
behålla och locka nya medarbetare kommer fortsätta vara kommunens viktigaste utmaning framåt.
Katrineholms kommun har fantastiska medarbetare. Det är med stolthet och tillförsikt som vi ser allt det
engagemang och den kreativitet som driver utvecklingen framåt i kommunens verksamheter.
Samtidigt är vi i skrivande stund oroade för hur spridningen av Covid-19 kommer att drabba våra äldre och
andra invånare i riskgrupper, vår personal och företagen i Katrineholm under 2020. Coronapandemin
kommer att få stark inverkan på hela samhällslivet i Sverige och världen och sätta viktiga samhällsfunktioner
på prov. Det kommer visa på brister som måste hanteras, men också på samarbetsanda och gemenskap,
det samhällskitt som är grunden för vår förmåga att hantera situationen så bra som möjligt.
Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
2 | Årsredovisning 2019 Katrineholms kommun

Christer Sundqvist (M)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
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Resultat, bedömning &
framåtblick
Inledning
Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av
kommunkoncernens och kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Strukturen på årsredovisningen utgår från kommunens styrsystem, kommunplanen och övergripande plan
med budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 20192021 som årsredovisningen 2019 svarar upp gentemot. Årsredovisningen innehåller en uppföljning av
måluppfyllelse, verksamhetsvolymer, särskilda uppdrag, personal och ekonomi under 2019. Syftet är att ge
en bred bild av verksamheten med utgångspunkt från målen om god ekonomisk hushållning. Enligt
kommunens styrsystem ska styrningen omfatta fyra perspektiv, både när det gäller planering och
uppföljning: resurser, verksamhet, resultat och nytta. Syftet är att få en styrning som tar fasta på vad vi
åstadkommer för dem vi är till för, utifrån de politiska målsättningarna och de tillgängliga resurserna.
Nämnder och bolag lämnar underlag till kommunens övergripande årsredovisning. Nämnden/bolaget ska
redovisa en sammantagen analys och bedömning av verksamheten under perioden, där perspektiven
resursanvändning, verksamhet och resultat/nytta vägs samman. För bolagens del innebär detta att följa upp
ägardirektivet. Kommunens övergripande årsredovisning behandlas av kommunstyrelsen i mars och
fastställs av kommunfullmäktige i april 2020.

Sammanfattande bedömning
Koncernens resultat uppgår till 82 mnkr, vilket är en förbättring med 70 mnkr jämfört 2018. Bolagen
uppvisar samtliga positiva resultat som en följd av lägre kostnader för pensioner, lägre uppvärmningskostnader samt ökade intäkter för hyror och avgifter. Kommunens resultat är en följd av effektiviseringar i
verksamheterna, högre skatteintäkter, återbetalning av samt lägre kostnader för pensioner och semester.
Resultat efter extraordinära poster koncernen,
mnkr

2019

2018

Differens

Kommunen

51,1

1,7

49,4

KFAB inkl KIAB

28,0

10,8

17,2

VSR*

2,9

0,1

2,8

KVAAB

0,0

0,0

0,0

82,0

12,6

69,4

Totalt resultat

* Då kommunens ägarandel är 82,4% i VSR är det också den andel av resultatet som redovisas för kommunkoncernen

Under året har kommunen ökat med 205 invånare och antalet invånare uppgår den 31 december till 34 755
personer. Samtidigt som den kommunala verksamheten växer har det skett en omvandling av staden och
nya bostadsområden har vuxit fram. Investeringstakten har under flera år varit hög, samtidigt visar både den
ekonomiska utvecklingen och enkätundersökningar bland invånarna på goda resultat. Kostnadsutvecklingen
har mellan åren dämpats och soliditeten har höjts. Det finns förutsättningar att möta den annalkande
lågkonjunkturen, men det kräver fortsatt kontroll över kostnadsutvecklingen, investeringsbehov och ett
fokuserat arbete på framtida kompetensförsörjning.

Katrineholms kommun
Kommunens resultat uppgår till 51,1 mnkr, vilket är 29,3 mnkr högre än det budgeterade resultatet.
Socialnämndens kostnadsutveckling kompenseras genom övriga nämnders samt finansens positiva
avvikelser. Resultatet efter balanskravsutredning uppgår till 39,4 mnkr.
Nämndernas resultat visar en negativ avvikelse mot budget som uppgår till 16,7 mnkr. Vid kommunstyrelsens sammanträde i mars uppmanades samtliga nämnder, exklusive socialnämnd samt vård- och
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omsorgsnämnd, att vidta åtgärder för en ekonomi i balans motsvarande 20 mnkr. Samtliga nämnder,
förutom socialnämnden, har tillsammans klarat att vidta åtgärder utöver det belopp som kommunstyrelsen
beslutade om och visar positiva avvikelser. Det täcker dock inte socialnämndens underskott om 46,2 mnkr.
Främsta orsakerna till socialnämndens avvikelse är att kostnader för 2018 bokförts på 2019, placeringar
samt att beslutade åtgärder inte gett full effekt. Samtidigt nådde vård- och omsorgsnämnden ett nollresultat,
vilket var bättre än förväntat.
Finansens positiva avvikelser om 46 mnkr är en följd av ökade skatteintäkter samt minskade kostnader för
pensioner och semester. Därutöver har intäkter av engångskaraktär som pensionsreglering med Region
Sörmland, slutavräkning för kommunal fastighetsförvaltning, återbetalning av eget kapital i samband med
upplösning av regionförbundet påverkat årets resultat. Finansen har därutöver täckt volymökningar inom
bilningsnämnden enligt resursfördelningsmodellen, samt del av orealiserade intäkter från Migrationsverket
för tidigare år. Poster som orealiserad vinst på aktiekapital samt realisationsvinster på exploateringar är
poster som räknas av resultatet i balanskravsutredningen. Balanskravsresultatet uppgår till 39,4 mnkr.
Balanskravsutredning, mnkr

2019

2018

2017

Årets resultat

51,1

1,7

32,8

Reavinst/reaförlust vid försäljning

-4,1

-0,7

11,7

Orealiserad vinst/förlust i värdepapper

-7,7

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

39,4

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

Reservering av medel till RUR
Användning av medel från RUR
Balanskravsresultat

0,0

1,0

11,0

39,4*

1,0

56,0

*slutsumman påverkas av avrundning

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning tar fasta på kommunens förmåga att bedriva en kostnadseffektiv och
ändamålsenlig verksamhet. I bedömningen vägs de finansiella och verksamhetsmässiga målen samman.
Årsredovisningen för Katrineholms kommun 2019 visar att två av tre finansiella mål har uppnåtts samtidigt
som en större andel av de verksamhetsmässiga målen har nåtts eller är på väg att nås. De finansiella målen
redovisas i tabellen nedan och verksamhetmålen i tabellerna på sid 12. En fördjupad bild av verksamhetsmålen redovisas i avsnittet Målredovisning.
Den samlade bedömningen är att kommunen överlag har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig
verksamhet under 2019 och att kommunen därmed har haft en god ekonomisk hushållning. Kommunen har
uppfyllt flertalet mål helt eller delvis samt stärkt sin ekonomiska ställning och framtida handlingsberedskap.
För de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder vidtagits som
fortsätter under kommande år för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen.
Två av kommunens tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning har nåtts. Kostnadsutvecklingen har
under året dämpats, vilket påverkar både resultat samt nettokostnadsutveckling. Genomförda investeringar
har för året inneburit att avskrivningarna upptar mer än 3 procent av driftbudgeten för 2019. För perioden
2017 till 2019 uppgick avskrivningarnas andel av driftbudgeten till 2,8 procent. Kommunens ökade
investeringsbehov påverkar driftkostnaderna. Ett fortsatt arbete för att dämpa investeringstakten och
kostnaden för avskrivningar krävs för att målet ska nås kommande år.
Finansiella mål

2019

2018

2017

Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna (%)

2,3

0,1

1,6

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna (kvot)

0,7

1,5

1,2

Avskrivningar ska under mandatperioden inte
uppta mer än tre procent av driftbudgeten (%)

3,1

2,6

2,8

Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader.
Totalt uppgår dessa till 76,3 mnkr. De består av en resultatutjämningsreserv som endast kan användas i en
lågkonjunktur utifrån fastställda regler. Därutöver har delar av tidigare års resultat öronmärkts för
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tillväxtfrämjande åtgärder. Dessa medel kan användas, men påverkar resultatet när de används. Kommunen
har också avsatt medel som kommunen erhåller för sitt breda integrationsåtagande. Ett åtagande som
sträcker sig över flera år varför intäkterna inte förs direkt mot resultatet, utan reserveras för framtida
åtaganden. Under året har den bland annat använts för att täcka del av orealiserade intäkter från
Migrationsverket samt Lyckliga Gatorna.
Avsatta medel 2019-12-31, mnkr

Belopp

RUR

17,0

Integrationsfonden

24,0

varav beslut i budget 2020

5,1

Tillväxtfrämjande medel

35,3

TOTALT

76,3

Kvar att besluta om

71,2

Under året har kostnadsutvecklingen dämpats och det finns en hög kostnadsmedvetenhet inom både
kommun och kommunkoncernen. Något som är viktigt också kommande år för att ha god ekonomisk
hushållning.

Katrineholms fastighetsbolag AB (KFAB) och Katrineholms Industrihus AB (KIAB)
Det ekonomiska resultatet är positivt och uppgår till 28,0 mnkr. Den varmare hösten och vintern har
inneburit lägre uppvärmningskostnader. Även lägre elavgifter och vattenavgifter har påverkat resultatet
positivt. Därutöver har 10 mnkr avsatts för framtida åtaganden inom området fastighetsförvaltning, division
200. Resultatet med en ökad soliditet påverkar behovet av nya lån vid nyproduktion eller fastighetsförädling.
Under en femårsperiod har 136 nya bostäder uppförts, varav de senaste 54 var inflyttningsklara i januari
2019. För att möta behovet av verksamhetslokaler har förskolor byggts och byggts ut och behov av LSSbostäder tillgodosetts inom det nya kvarteret Hästen. Duveholmshallens stora bassäng har genomgått
omfattande renoveringar. Energieffektiviseringar inom el, värme och ventilation har genomförts i samband
med löpande underhåll och ombyggnationer. Det pågår även ett arbete för att öka miljömedvetenheten hos
hyresgästerna, samtidigt som ökade krav ställs på leverantörer. Vid samrådsmöten lyfts frågor kring
ombyggnad, trygghet och miljö för att öka boendeinflytandet. Vid upprustning av utemiljöer bjuds boende in
för att aktivt kunna påverka utformningen och öka tryggheten i området.
Under kommande år kommer ett nytt boende för äldre att stå klart, ett nytt parkeringshus uppföras, skolor
börja byggas och idrottshallar byggas om och ut. Nyproduktionen av lägenheter och andra boendeformer är
relativt hög i Katrineholm men en viss avmattning i efterfrågan på nyproduktion kan ses. Efterfrågan på
lägenheter i det äldre bostadsbeståndet är fortsatt hög.

Katrineholms Vatten och Avfall AB (KVAAB)
Årets resultat är 0 mnkr. Bolaget redovisar ett överskott efter finansiella poster på 0,4 mnkr. Beaktat att
avsättning till investeringsfond för VA gjorts med 3,4 mnkr som minskat omsättningen, uppgår det
underliggande resultatet till 3,8 mnkr, uppdelat på affärsområde VA 3,4 mnkr och affärsområde renhållning
0,4 mnkr. Biogasverksamheten redovisar ett nollresultat. Den största investeringen genomfördes vid
vattenverket i Katrineholm, 56 mnkr.
Arbetet med att minska mängden avfall som sorteras som brännbart på Vika återvinningscentral har gett
resultat, en minskning med 26 procent. I Katrineholms nås också målet att minst 50 procent av matavfallet
ska sorteras ut genom de gröna påsarna så att energi och näring kan tas tillvara. Kommunikationsinsatser
för ökad servicenivå, kundnöjdhet och att minska risken för att farligt avfall ska hamna i hushållsavfallet har
genomförts under året. Bland annat fanns miljöbilen på plats under Katrineholmsveckan. En olycka
inträffade med en sopbil i oktober och biogas läckte ut. Efter olyckan har skyddet för tankarna förstärkts
med plåtar och inspektionsrutiner har införts. Kundnöjdheten är god men det finns efterfrågan på ökade
öppentider vid återvinningscentralen.
Digitaliseringen inom VA har underlättat för planerade arbeten på ledningsnätet och ökat möjligheten
till kontroll. Sommaren innebar utmaningar för tillgången till kranvatten. För att sprida förbrukningen
jämnare över dygnet infördes ett bevattningsförbud under dagtid, vilket gav önskat resultat. Tillväxten i
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kommunen ökar behoven av vatten. Under 2019 har både projekt och beställningar av VA-utredningar ökat.
Under året har ansökningshandlingar för en ny vattendom för Forssjö vattentäkt arbetats fram. Arbetet med
att ta fram en handlingsplan och en policy för dagvattenhanteringen mellan kommun och bolag har fortsatt
under året. Frågeställningar kring ansvar och resursfördelning kvarstår.

Västra Sörmlands Räddningsförbund (VSR)
Det ekonomiska resultatet är positivt och reinvesteringar har finansierats med egna medel. Resultatet
uppgår till 3,5 mnkr och beror i huvudsak på lägre kostnader för pensioner. Resultatet öronmärks för att
möta kommande års pensionsutbetalningar.
För att möta det övergripande uppdraget om en ökad trygghet för invånarna har insatsstyrkorna analyserats
och anpassats för att öka insatsförmågan vid händelser. Ett samarbete har inletts med Räddningstjänsten i
Östra Götaland (RTÖG), vilket innebär att förbundet klarar av att hantera flera insatser samtidigt.
Kompetensen för tillsyn har stärkts och ett flertal utbildningar har genomförts. Det finns också ett väl
fungerande samarbete med kommunerna vad gäller samhällsplanering och krisberedskap.

Framåtblick
Exceptionellt osäkert läge
Den accelererande spridningen i världen av Covid-19, en infektionssjukdom orsakad av ett nytt coronavirus,
har under årets första månader 2020 försatt kommunsektorn i ett helt nytt läge som innebär exceptionellt
stor osäkerhet i alla bedömningar av utvecklingen framåt. Coronapandemin kommer få stora ekonomiska
konsekvenser, såväl för kommuner och regioner som för samhället och den globala ekonomin.
Även om det gick att förutse den fortsatta smittspridningen globalt och i Sverige bedömer Sveriges
kommuner och regioner (SKR) att utsikterna i omvärldskonjunkturen skulle vara ytterst osäkra. Den senaste
tidens turbulens på de finansiella marknaderna utgör i sig en stor osäkerhet, vilket påverkar möjligheten att
bedöma utvecklingen för den svenska samhällsekonomin och det kommunala skatteunderlaget. I början av
mars 2020 presenterade Finansdepartementet en prognos där BNP-tillväxten under 2020 antogs bli
0,5 procentenheter lägre globalt, och 0,3 procentenheter lägre i Sverige, än tidigare bedömning. Enligt SKR:s
bedömning i mitten av mars är det dock mycket som talar för att det kan bli en större försvagning än så.
Prognosläget är så osäkert att SKR avstår från att gå ut med någon ny skatteunderlagsprognos i det rådande
läget. Kommuner och regioner måste dock räkna med att 2020 kommer att bli ett år med betydligt svagare
skatteintäkter än vad SKR bedömde i sin februariprognos.

Tidigare bedömningar av konjunkturutvecklingen
Även före utbrottet av Corona bedömde SKR att toppen av konjunkturen hade passerat, att en avmattning av
tillväxten kunde skönjas och att åren av hög tillväxt ligger bakom oss. Den globala BNP-tillväxten bedömdes
bli den lägsta på tio år, och då Sverige är en exportberoende nation slår en avmattning av den globala BNPtillväxten hårt mot svensk ekonomi.
SKR förväntade sig därför redan före pandemiutbrottet en nedväxling i underliggande och real tillväxt för det
kommunala skatteunderlaget. Skatteunderlagets reala tillväxttakt bestäms i huvudsak av arbetade timmar
samt skillnaden mellan löneökningstakten på arbetsmarknaden och prisökningar på kommunsektorns
kostnader. År 2018 var åttonde året i rad som den reala skatteunderlagstillväxten var högre än genomsnittet
för förra konjunkturcykeln (2000-2007). Trots betydligt svagare sysselsättningsutveckling under 2019 blev
ökningen av det reala skatteunderlaget i paritet med 2018, då timlönerna totalt på arbetsmarknaden steg
mer än priserna på den kommunala sektorns kostnader. För 2020 förväntades emellertid minskningen av
antalet arbetade timmar ge ett tydligt avtryck i den reala skatteunderlagstillväxten, som bedömdes bli den
lägsta på tio år.
Den svenska högkonjunkturen har allra tydligast märkts på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden och
arbetskraftsdeltagandet har varit de högsta sedan 1990-talet. Redan före Coronautbrottet såg dock SKR
tecken på en försvagad arbetsmarknadskonjunktur, med något lägre sysselsättning och långsamt stigande
arbetslöshet. Även dynamiken mellan hushållens ekonomi, bostadspriserna och bostadsbyggandet har stor
betydelse för utvecklingen av svensk ekonomi. Bostadsinvesteringarna har varit en viktig drivkraft i de
senaste årens konjunkturuppgång och bostadsbyggandet uppnådde historiskt höga nivåer både 2017 och
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2018. Bostadspriserna har dock på senare tid sjunkit. Även om prisnedgången varit förhållandevis liten,
jämfört med de senaste årens prisuppgång, bidrar prisnedgången till att dämpa bostadsinvesteringarna och
påverkar därigenom den allmänna ekonomin. SKR:s bedömning är att det avtagande bostadsbyggandet har
varit den enskilt största faktorn bakom den lägre BNP-tillväxten 2019. På helårsbasis förväntades dock
bostadsinvesteringarna 2019-2022 överträffa samtliga år under 2000-talet, förutom 2017 och 2018.

Utvecklingen i Katrineholm
Det är ännu för tidigt att säga vilka effekter coronapandemin kommer att få för Katrineholms kommun på
kortare och längre sikt. Verksamheterna påverkades direkt och sedan den 11 mars har kommunen gått upp i
förhöjt stabsläge. Löpande riskanalyser görs för samhällsviktiga verksamheter, med huvudfokus på vård,
omsorg samt skola och barnomsorg. Effekterna av coronaviruset visar tydligt kommunernas och regionernas
viktiga roll när extraordinära händelser inträffar i samhället. Kommunens ekonomiska förutsättningar
kommer att påverkas, men hur mycket och på vilket sätt är i dagsläget mycket svårt att bedöma. Som
nämnts ovan gör SKR i nuläget inga prognoser för skatteunderlagsutvecklingen. Regeringen har tillsammans
med samarbetspartierna aviserat att kommuner och regioner i efterhand ska kunna ansöka om ersättning
för merkostnader som kan kopplas till coronaviruset. Staten kommer också tillfälligt stå för alla
sjuklönekostnader under april och maj.
Frånsett detta står Katrineholms kommun, liksom övrig offentlig sektor, inför två stora utmaningar;
kompetensförsörjning och finansiering av välfärden. Tillväxttakten avtar och åren med stark utveckling av
skatteunderlaget ligger bakom oss. Historiskt har ökade ambitionsnivåer inneburit att kostnadsökningen
varit högre än vad som varit motiverat utifrån demografi.
Befolkningen i Katrineholm förväntas fortsatt öka med cirka 1 procent per år. Fler invånare påverkar
samtidigt efterfrågan på kommunal verksamhet, bostäder, vatten och renhållning med mera. Prognoserna
för den demografiska utvecklingen i Katrineholm fram till 2025 visar att gruppen barn och unga ökar med
12 procent och antalet äldre med 22 procent. Befolkningen i yrkesverksam ålder ökar däremot endast med
två procent. Detta innebär att färre personer ska försörja fler och konkurrensen om arbetskraften ökar.

Även under högkonjunkturen har arbetslösheten i Katrineholm legat på en jämförelsevis hög nivå och
riskerar nu att ytterligare öka. Samtidigt innebär ökande volymer i de kommunala verksamheterna att
efterfrågan på arbetskraft ökar. För att möta och klara kompetensförsörjningen behöver fler komma in på
arbetsmarknaden och fler jobba mer tid. Ett prioriterat område för att öka utbudet av arbetskraft är att nya
invånare snabbt ska komma i arbete. Osäkerheten kring inriktningen på de statliga arbetsmarknadsåtgärderna påverkar kommunens planering av insatser, men också kommunens kostnadsutveckling.
En annan osäkerhetsfaktor är statsbidrag, där den korta framförhållningen påverkar kommunens
möjligheter att planera långsiktigt.
För att möta framtiden, och säkra kompetensförsörjningen och finansieringen av välfärden, krävs flera
åtgärder:


Öka resultatet genom ständiga effektiviseringar, dämpade ambitionshöjningar och förändrade
arbetssätt, exempelvis genom digitalisering. Ett ökat resultat ökar också självfinansieringsgraden av
investeringar.



Minimera och prioritera investeringar i syfte att dämpa lånebehov och avskrivningskostnader



Minska sjuktalen och arbeta med förebyggande hälsa



Öka sysselsättningsgraden för anställda och förlänga arbetslivet
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För att möta utmaningarna behöver kommunen utveckla sin attraktionskraft både som plats och som
arbetsgivare, genom attraktiva och trygga boendemiljöer samt goda arbetsmiljöer. Hög kvalitet i förskola och
skola samt goda kommunikationer är andra områden som är viktiga för att fler ska bosätta sig och stanna
kvar i Katrineholms kommun.

Översikt över verksamhetens utveckling
2019

2018

2017

2016

2015

Antal invånare per 31/12

34 755

34 550

34 133

33 722

33 462

Kommunal skattesats (%)

22,12*

22,18

22,18

22,18

22,18

32,95

32,95

32,95

32,95

32,95

Allmänt

Total skattesats, exkl. begravningsavgift (%)
Resultatutveckling
Koncernen
Verksamhetens intäkter (mnkr)
Verksamhetens kostnader (mnkr)
Årets resultat (mnkr)

825

779

803

727

645

2 761

2 653

2 622

2 441

2 261

82

13

44

50

40

Kommunen
Verksamhetens intäkter (mnkr)

571

562

581

492

436

Verksamhetens kostnader (mnkr)

2 706

2 653

2 562

2 359

2 211

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)

2 224

2 139

2 070

1 960

1 844

51

2

33

39

30

Resultat som andel av skatteintäkter (%)

2,3

0,1

1,6

2,0

1,6

Nettodriftskostnader i relation till skatteintäkter (kvot)

0,7

1,5

1,2

0,8

0,7

Avskrivningar som andel av driftbudget (%)

3,1

2,6

2,8

2,7

2,6

Soliditet exklusive totala pensionsförpliktelser (%)

25

23

25

25

25

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)

11

9

9

8

7

Årets resultat (mnkr)
Finansiella mål
Kommunen

Tillgångar och skulder
Koncernen

Investeringar, brutto (mnkr)

473

493

205

122

176

Långfristig låneskuld (mnkr)

2 266

2 122

1 992

1 795

1 680

Skuldsättningsgrad (%)

75

77

76

75

75

116 829

121 079

108 766

104 535

96 754

87 706

93 785

82 091

78 723

72 294

Soliditet exklusive totala pensionsförpliktelser (%)

53

45

51

50

54

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%)

17

13

13

9

7
73

Totala tillgångar per invånare (kr)
Totala skulder per invånare (kr)
Kommunen

Investeringar, nämnder (mnkr)

119

110

91

75

57**

0

0

0

0

47

55

49

51

46

Totala tillgångar per invånare (kr)

43 590

49 318

42 742

42 937

37 388

Totala skulder per invånare (kr)

20 357

27 011

20 782

21 681

17 128

3 112

3 009

Långfristig låneskuld (mnkr)
Skuldsättningsgrad,(%)

Personal
Koncernen
Antal anställda***

3 396

Kommunen
Antal anställda***

3 263

3 360

Antal årsarbetare, omräknade heltider

3 346

3 411

3 267

77,8

77,4

78,0

71

69,2

6,7

7,0

7,9

8,2

7,3

Andel månadsanställda som arbetar heltid (%)
Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (%)

* Förändringen av skattesats till kommun berodde på skatteväxling till regionen, total skattesats lika som föregående år
**Ny redovisningsprincip
***Antal månadsanställda
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Kommunens intäkter och kostnader
Var kommer pengarna ifrån?

Hur användes skattepengarna?
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Måluppfyllelse
I kommunplan 2019-2022 anges för varje övergripande mål ett antal resultatmål som ska följas upp i
delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Som stöd för att bedöma måluppfyllelsen för
resultatmålen har också indikatorer med koppling till resultatmålen fastställts.
I årsredovisningen redovisas en bedömning av måluppfyllelsen för resultatmålen utifrån de beslutade
indikatorerna samt annan relevant information, exempelvis hur Katrineholms resultat står sig jämfört med
andra kommuner. Bedömningen anges med en färgsymbol:
Grön markering får endast sättas om resultatmålet bedöms ha nåtts eller överträffats. För att grön
markering ska få anges är huvudregeln att alla indikatorer kopplade till resultatmålet ska visa en positiv
utveckling. Observera att bedömningen av måluppfyllelsen för resultatmålen ska vara genusmedveten
där så är relevant. För att sätta grön markering ska indikatorerna som är kopplade till resultatmålet visa
en positiv utveckling för båda könen.
Gul markering innebär att resultatmålet bedöms ha uppnåtts delvis. Gul markering kan anges om vissa
indikatorer har utvecklats positivt och andra negativt, eller om en positiv utveckling kan ses endast för
ett av könen.
Röd markering innebär att resultatmålet inte har uppnåtts och att avvikelsen bedöms vara större eller av
mer allvarlig art. Om flertalet indikatorer utvecklats negativt bör röd markering anges även om en
enstaka indikator visar en positiv utveckling; dvs. målet i sin helhet bedöms inte vara uppnått.
Flertalet resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör i sin årsredovisning en
bedömning av den egna verksamhetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. I kommunens
övergripande årsredovisning redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelsen för kommunen som
helhet.
Nedan sammanfattas den samlade bedömningen av måluppfyllelsen 2019 för kommunens resultatmål. I
avsnittet målredovisning, som är indelat utifrån från de övergripande målen i kommunplanen, kommenteras
målbedömningen för varje resultatmål. Utfall för indikatorerna redovisas i bilaga.

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning

Attraktiva boende- & livsmiljöer

Invånarantalet ska öka till minst 35 500 personer vid
mandatperiodens slut

Fler bostäder, med variation mellan olika
bostadstyper och upplåtelseformer

Förbättrat företagsklimat

Tryggare offentliga miljöer

Växande och breddat näringsliv

Resandet med cykel och till fots ska öka

Fler unga entreprenörer

Resandet med buss och tåg ska öka

Fler arbetstillfällen

Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och
cykelvägar

Ökad sysselsättning
Ökad övergång från försörjningsstöd till egen
försörjning
Minskade kostnader för utbetalt försörjningsstöd
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En stark & trygg skola för bättre kunskaper

Ett rikt kultur-, idrotts- & fritidsliv

Trygg och utvecklande förskoleverksamhet

Fler ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och fritidslivet

Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå
höga resultat

Kultur, idrott och fritid för barn och unga ska
prioriteras

Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå
höga resultat

Jämställda kultur- och fritidsverksamheter

Ökad trygghet i skolan
Mer fysisk aktivitet och utveckling av skolmåltiderna
ska stärka barns och elevers hälsa och
studieresultat
Fler studerande ska klara målen i kommunal
vuxenutbildning
Fler ska gå vidare till studier på eftergymnasial nivå

Hållbar miljö
Ökad andel miljöfordon i kommunens verksamheter
Ökad energieffektivitet i kommunens lokaler
Ökad solelproduktion
Minskade utsläpp av näringsämnen och
föroreningar till sjöar och vattendrag
Nedskräpningen ska minska

Trygg vård & omsorg
Fler brukare inom vård och omsorg ska ha en
positiv upplevelse kring bemötande, förtroende och
trygghet

Biologisk mångfald ska främjas genom aktiva
åtgärder och naturskydd
Klimatsmartare måltider i kommunens
måltidsverksamhet

Ökade förutsättningar för aktiviteter för brukare
inom vård och omsorg
Måltiderna inom vård och omsorg ska utvecklas

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation

Stärkt patientsäkerhet inom vård och omsorg

Säkrad kompetensförsörjning

Ökad möjlighet till delaktighet och inflytande

Ökat medarbetarengagemang

Anhörigstödet ska utvecklas

Förbättrad hälsa för kommunens medarbetare

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga
ska prioriteras

Kommunens tillgänglighet för invånarna ska öka

Fler ska få en förbättrad situation efter kontakt med
individ- och familjeomsorgen
Öppna insatser och hemmaplanslösningar ska
användas i ökad utsträckning inom individ- och
familjeomsorgen
Kommunens kostnader för placeringar ska minska
Färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas
till följd av eget eller andras bruk av tobak, alkohol
eller narkotika

Ökad digital delaktighet
Ökad effektivitet genom nya samverkansformer
internt och externt
Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
Avskrivningar ska under mandatperioden inte
överstiga tre procent av driftbudgeten

Årsredovisning 2019 Katrineholms kommun | 13

24

Ansvarsområden & volymutveckling
Kommunkoncernen

Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent och för
delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag.
Nedan lämnas en kort beskrivning över den kommunala verksamheten som bedrivs av annan juridisk
person än kommunen oavsett om kommunen har ett reellt inflytande eller inte.

Helägda bolag
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är ett allmän-nyttigt bostadsföretag helägt av Katrineholms kommun.
Bolaget svarar för uthyrning av bostäder av god standard och boendealternativ för olika skeenden i livet.
Bolaget ska tillämpa ett affärsmässigt och marknadsorienterat synsätt i sin verksamhet. KFAB ska verka för
att utveckla boendeinflytandet över bostäder och boendemiljö samt även ta ansvar för att bereda utsatta
och svaga grupper bostäder. KFAB ska också till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla lokaler för
kommunal verksamhet. Katrineholms kommuns aktiekapital i KFAB är 40 mnkr.
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Katrineholms Industrihus AB
KFAB är moderbolag till Katrineholms Industrihus AB (KIAB). KIAB har till uppgift att utifrån affärsmässiga
principer erbjuda lokaler till närings- och föreningslivet. KIAB ska även främja näringslivs-utvecklingen i
kommunen.

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) ägs till 100 procent av Katrineholms kommun. Bolaget har till
uppgift att tillhandahålla kommunal VA- och avfallsverksamhet samt äga och förvalta kommunens vatten-,
avlopps- och avfallsanläggningar. Bolagets uppgift är vidare produktion och utveckling inom biogas,
försäljning av fordonsgas samt annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten startade 2009 och är
taxefinansierad. Bolaget är i sin tur delägare i Sörmlands Vatten och Avfall AB (SVAAB) som ansvarar för VAverksamheten inom Katrineholm, Flen och Vingåker. Katrineholms kommuns aktiekapital i Katrineholms
Vatten och Avfall AB är 4 mnkr.

Delägda bolag
KFV Marknadsföring AB
Katrineholms kommun äger 30 aktier á 1 000 kr i KFV Marknadsföring AB, till ett värde av 30 000 kr.
Resterande aktier är fördelade mellan företagare/ företagarorganisationer och aktiekapitalet i bolaget
uppgår till totalt 100 000 kr. Bolagets bildades 2008 och dess verksamhet är marknadsföring, försäljning och
marknadsutveckling av platsen Katrineholm och övriga KFV-regionen, med syfte att stärka varumärket
Sveriges Lustgård. Bolaget verkar också för att ge god service till besökare i Katrineholm samt marknadsföra
destinationen i natur, kultur- och sport-perspektiv för att få fler besökare till Katrineholm.

Katrineholms Entreprenörcentrum AB
Katrineholms entreprenörcentrum AB (Katec) är ett utvecklingsbolag som ägs till 40 procent av Katrineholms kommun och till 60 procent av näringslivet. Bolaget ska vara en resurs för människor, företag och
samhälle för utveckling av nya produkter, tjänster och företag. Katrineholms kommuns aktiekapital i
Katrineholms entreprenörcentrum AB är 40 000 kr.

Katrineholms Tekniska College AB
Katrineholms Tekniska College AB ägs av Katrineholms kommun och KTC Intressenter, en ideell förening.
Bolaget bedriver utbildning inom naturvetenskap, teknikvetenskap, industriteknik, el- och energivetenskap
samt fordons- och transport-vetenskap. Katrineholms kommun äger 51 procent av bolagets aktier till ett
insatt kapital av 255 000 kr.

Stiftelser
Installatörernas Utbildningscentrum
Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) är en utbildningsanordnare inom installationsbranschen.
Företaget tillhandahåller yrkesinriktad grundutbildning och fortbildning, vidareutbildning och certifiering
inom teknik och ledarskap. Ägare är VVS Företagen, Svensk Ventilation, Kyl & Värmepumpföretagen, Svenska
Värmepumpföreningen och Katrineholms kommun. Stiftelsen har bildat ett nytt utbildningsföretag INSU,
genom en sammanslagning med Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter.

Förbund
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett kommunalförbund mellan Vingåkers och Katrineholms
kommuner som har funnits sedan 1999. VSR ansvarar för räddningstjänsten i Katrineholm och Vingåker.
Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar
för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor.

Vårdförbundet Sörmland
Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fyra kommuner i Södermanlands län som
medlemmar; Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten och driver behandlingshem för vuxna missbrukare, familjerådgivning och
familjehemsvård för barn och ungdomar.
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Övriga
SKL Kommentus AB
Katrineholms kommun äger 23 aktier á 100 kr i SKL Kommentus AB. Aktierna införskaffades i samband med
att kommunen gick in som delägare i Kommunaktiebolaget, som det då hette. Antal aktier i bolaget uppgår
till totalt 216 000 st. SKL Kommentus AB ägs till 98 procent av SKL Företag AB, övriga aktier ägs av 256
kommuner. SKL Kommentus AB driver sedan 1927 verksamhet inom affärsområdena Upphandling och
Förlag. Kommentus Upphandling genomför samordnade upphandlingar på nationell nivå inom utvalda varuoch tjänsteområden såsom IT, fordon och energi samt ger stöd och kvalificerad rådgivning i upphandlingsfrågor. Kommentus Förlag producerar och distribuerar information. Kommentus verksamhet är i alla delar
utsatta för konkurrens och bedrivs på rent affärsmässiga grunder.

Inera AB
Katrineholms kommun äger 5 aktier á 8 500 kr i Inera AB. Inera AB samordnar, tillhandahåller och utvecklar
gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner och
regioner. Syftet med kommunens delägarskap i Inera AB är att enklare kunna använda företagets tjänster.

Energikontoret i Mälardalen AB
Katrineholms kommun äger 320 aktier á 100 kr i Energikontoret i Mälardalen AB. Energikontoret i
Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med verksamhet i fyra län; Södermanland, Västmanland,
Uppsala och Gotland. Huvudsaklig uppgift är att som kompetensresurs för kommunerna arbeta för en
hållbar energiutveckling i Mälardalen genom att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för energioch klimatfrågor.

Sörmlands turismutveckling AB
Katrineholms kommun äger 7 aktier á 1 000 kr i Sörmlands turismutveckling AB, som är den regionala
länsturistorganisationen i Sörmland. Sörmlands turismutveckling AB bedrivs i aktiebolagsform och ägs av
Region Sörmland samt länets nio kommuner och drygt 100 företag. Bolagets uppgift är att tillsammans med
kommuner och näringsliv samt övriga regionala organisationer i Sörmland, genom marknadsföring och
produktutveckling, verka för ökad omsättning inom besöksnäringen i länet.

Samordningsförbundet RAR
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har till uppgift att inom samtliga kommuner i länet svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan försäkringskassa, länsarbetsnämnd, region och
kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) ansvarar för
hjälpmedelsförsörjning, FoU i Sörmland, vård- och omsorgscollege på lokal och regional nivå samt
uppföljning och utveckling av samverkansmöjligheter kring gemensamma målgrupper. Syftet är att tillvarata
synergier, öka effektivitet och kvalitet samt skapa en region med så likvärdig service som möjligt inom
berörda områden. I NSV ingår Region Sörmland och kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm,
Vingåker, Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta.

Kommuninvest ekonomisk förening
Katrineholms kommun är sedan 1995 medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. Kommuninvest är en
frivillig medlemsorganisation för Sveriges kommuner och regioner. Syftet är att ordna så fördelaktiga
finansieringslösningar som möjligt för medlemmarnas investeringar. Medlemmarna i den ekonomiska
föreningen har tecknat borgen för Kommuninvests samtliga åtaganden. Affärerna genomförs i det helägda
aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB.

Lerbo bygdegårdsförening
Katrineholms kommun har andelar i Lerbo bygdegårdsförening till ett värde av 1 000 kr.

Strångsjö fastighetsägarförening
Katrineholms kommun har andelar i Strångsjö fastighetsägarförening till ett värde av 600 kr.
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Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation

Förkortningar
KS
Kommunstyrelsen
BIN
Bildningsnämnden
BMN Bygg- och miljönämnden
KULN Kulturnämnden
STN
Service- och tekniknämnden
SOCN Socialnämnden

VIAN
VON
KFAB
KIAB
KVAAB
VSR

Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Katrineholms Fastighets AB
Katrineholms Industrihus AB
Katrineholm Vatten och Avfall AB
Västra Sörmlands Räddningstjänst
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Volymutveckling
I årsredovisningen redovisas volymutvecklingen för nämndernas större verksamhetsområden jämfört med
föregående år. Större förändringar kommenteras.

Kommunstyrelsen
Volymmått

2019

2018

Antal leverantörsfakturor

74 776

77 577

Antal lönespecifikationer

69 182

70 840

Antal fullvärdiga e-tjänster

105

Nytt mått

Antal ärenden hos konsumentvägledningen

265

Nytt mått

Antal företagsbesök enligt näringslivsrådets samverkansprogram

109

Nytt mått

Minskningen av antal fakturor är en följd av förändrade rutiner i samband med införande av ekonomisystem. Bland annat krävs certifiering (utbildning) av beställare innan de får behörighet till systemet.
Antal lönespecifikationer har minskat på grund av färre antal månadsanställda samt ökat antal korrekta
löneutbetalningar vid ordinarie löneutbetalningstillfälle, vilket resulterar i färre extrautbetalningar.
Bildningsförvaltningens avtal för korttidsbemanning av lärare har också påverkat, då det inneburit färre
vikarier anställda av kommunen.
Under året har 55 fullvärdiga e-tjänster tillkommit, utöver de 50 som tillkommit före 2019. Totalt finns det
160 e-tjänster inom kommunen. Antal konsumentvägledningsärenden har under året ökat, vilket kan vara en
följd av att tjänsten blivit mer tillgänglig. Det kan också vara ett tecken på att behoven ökar.
Företagsbesöken är en möjlighet för kommunen att möta kommunens olika företag och skapa
förutsättningar för en god dialog. Antalet besök var något fler än planerat.

Bildningsnämnden
Volymmått

2019

2018

Antal barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg

1 947

1 891

Antal elever i grundskola

4 057

3 933

79

86

Antal barn i fritidshem

1 409

1 365

Antal elever i gymnasieskolan

1 251

1 217

55

45

659

681

-

1 116

27

26

703

703

Antal elever i grundsärskola

Antal elever i gymnasiesärskolan
Antal barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs)
Antal pågående ärenden inom Elevhälsan
Antal barn inskrivna i omsorg på obekväm tid
Antal elever som deltar i modersmålsundervisning

Utfallet är ett snitt av 15:e mars och 15:e oktober, siffrorna avser barn och elever folkbokförda i Katrineholms kommun.

Antalet barn och elever i samtliga verksamheter, förutom grundsärskola, har ökat under året. Störst har
ökningen varit i grundskolan. Katrineholms kommuns grundskolor har dock inte tagit emot hela denna
ökning själva då Kunskapsskolan hösten 2019 startade två nya basgrupper i de lägre årskurserna och
därmed tog emot cirka 50 elever mer än under vårterminen.
Antalet barn i Kulturskolans verksamhet har minskat under året. Detta förklaras bland annat av att
Kulturskolan har infört ett nytt verksamhetssystem som innebar förändrade anmälningsrutiner för
vårdnadshavare. En annan förklaring är att fler elever än tidigare väljer att delta i den öppna kulturskolan
istället för i ämneskurserna. Antal pågående ärenden inom elevhälsan kan i nuläget inte mätas på ett
tillförlitligt sätt. Ett nytt mått kommer att tas fram under 2020. Antalet elever som deltar i modersmåls-
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undervisning ligger kvar på exakt samma antal som förra året. Under året har det skett en minskning från
vårterminen till höstterminen med cirka 20 elever.

Bygg- och miljönämnden
Volymmått

2019

2018

291

302

11

18

Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder

124

156

Antal ansökningar om förhandsbesked om bygglov

3

3

Antal antagna detaljplaner

7

5

Tillsynsuppdrag miljöskydd

125

98

Tillsynsuppdrag hälsoskydd

71

119

Tillsynsuppdrag livsmedel

209

289

Inkomna avloppsansökningar

199

142

2 174

2 167

Antal inkomna bygglovsansökningar
Antal strandskyddsärenden

Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt

Antalet inkomna bygglovsansökningar ligger på en relativt stabil nivå jämfört med tidigare år. Minskningen
av antalet anmälningsärenden beror till största delen på färre anmälningar gällande installationer av
eldstäder.
Det lägre utfallet för tillsynsuppdrag hälsoskydd och livsmedel beror på sjukfrånvaro som inte kunnat
kompenseras under året. Inkomna avloppsansökningar är i linje med prognosen, 200 ansökningar.

Kulturnämnden
Volymmått

2019

2018

24

24

6

11

260 555

259 698

Besök på Kulturhusets konstutställningar

22 933

18 306

Utlån av e-media

19 604

8 784

Utlån per invånare

6,89

6,2

varav lån per invånare på huvudbiblioteket

58 %

62%

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial

42 %

38%

61 641

75 833

Arrangemangsbidrag, beviljade
Ungdomsbidrag ”Snabba stålar”, beviljade
Antal besök i Kulturhuset

Antal besök på Perrongen, Lokstallet

Under 2020 behöver volymmåtten anpassas efter det nya föreningsreglementet så projektbidrag skiljs
från arrangemangsgarantin. I volymmåttet för 2019 finns både projektbidrag och arrangemangsgaranti
rapporterade. Antalet ansökningar gällande ”snabba stålar” har minskat. Under 2019 har hanteringen
övergått till e-tjänst. Det har medfört att personalen inte är lika inblandade i ansökningsprocessen som
tidigare, vilket kan ha bidragit till minskningen. Antalet ansökningar skiftar också från år till år.
Konsthallens satsningar på att nå nya målgrupper har fallit väl ut. Detta i kombination med populära
utställningar som Stina Wollter och Saadia Hussein har medfört att besöksantalet ökat. Gällande utlån
förklaras troligen den stora förändringen mellan åren både av byte av bibliotekssystem, och av att man lagt
in olika utlån i måttet. Volymmåtten kommer att ses över under kommande år.
Antalet besökare på Perrongen har minskat något jämfört med 2018. Förklaringen är troligen att
föreställningen Kvinnorna och staden repeterades och spelades under 2018. Bedömningen är att antalet
ungdomar som vistas i verksamheten snarare har ökat markant under 2019. För 2017 var utfallet 52 627
besökare.
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Service- och tekniknämnden
Volymmått

2019

2018

84 801

79 437

101145

126 915

62

64

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter

31 550

31 770

Drift/underhåll av kilometer GC-vägar

i.u.

23,2

Drift/underhåll av kilometer gatuvägar

i.u.

168,1

Antal lunchportioner förskola

281 328

280 224

Antal lunchportioner grundskola

595 020

626 287

Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC

134 023

149 599

Antal dagsportioner särskilt boende för äldre

127 050

131 332

43 571

39 374

Antal inkommande samtal per dag i växeln

650

723

Antal bilar inom bilsamordningen

115

120

Antal besök i simhallen
Antal deltagare vid arrangemang/läger inom Sportcentrum
Antal avtal med föreningar

Antal portioner matlåda äldreomsorg

Antalet besök i simhallen har påverkats av den pågående renoveringen som pågick från våren 2018 till
hösten 2019. Besöksstatistiken visar att antalet besökare är högre efter renoveringen jämfört med före
stängningen hösten 2017. Statistiken för antalet deltagare vid arrangemang och läger i Duveholmshallen har
påverkats av simhallsstängningen.
Antalet kvadratmeter asfaltsbeläggning är i stort sett på samma nivå som 2018. Kvadratmeterpriset på asfalt
påverkar vilken yta som kan läggas under ett år. Även andra faktorer påverkar utfallet så som säkerhetsarbete, antal brunnar, kantsten och status på underlaget. Antalet kilometer underhåll av GC-vägar och
gatuvägar har ökat, dock är ingen kontrollmätning utförd under 2019.
En säkrare metod för att beräkna antalet lunchportioner för förskola och skola ska införas 2020. 2019 räknas
antalet diskade tallrikar på skolan och förskolan efter antalet beställda portioner, dessa siffror blir inte alltid
relevanta. En säkrare metod med månadsuppföljning kommer att införas. Minskningen av dagsportioner
inom äldreomsorgen förklaras av att platser på äldreboenden stått tomma under 2019.
Det minskade antalet samtal till växeln utgörs till större delen av minskad aktivitet i slutet av arbetsdagarna
mellan klockan 16-17.

Socialnämnden
Volymmått

2019

2018

588

599

35

49

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, ensamkommande barn och unga

10 500

14 944

Antal utnyttjade vårddygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och
unga

3 500

4 571

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande

26 000

24 078

Antal utnyttjade vårddygn på institution, barn och unga exkl ensamkommande

6 000

6 649

Antal utnyttjade vårddygn på institution, vuxna

7 000

7 690

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag

2 060

1 238

Antal pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner

78

81

Antal ärenden spelmissbruk

11

Nytt mått

115

125

Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, genomsnitt per månad
Antal ensamkommande barn och unga

Antal kvinnofridsärenden
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Volymmått

2019

2018

Antal sociala kontrakt

88

94

Antal stadigvarande serveringstillstånd

30

30

Antal inkomna aktualiseringar

5 376

4 314

Antal startade utredningar

1 946

2 005

Antal avslutade utredningar

1 952

1 940

Antal pågående utredningar

405

449

Volymmåtten för antal vårddygn 2019 är uppskattade och avrundade till hela hundratal. Efter en omarbetning i verksamhetssystemet av organisationen som gjordes i slutet av året har statistik som hämtas från
rapportmallar i systemet blivit felaktig. Övriga volymmått där aktuell data hämtas från verksamheten och
delar av verksamhetssystemet som inte berördes av omarbetningen är angivna i exakta mått.
Minskningen av antalet ensamkommande barn förklaras till stor del av att gruppen födda 1999 som inte var
inskrivna i gymnasieskolan har avslutats som ungdomsärenden. Vidare har några avslutat sina gymnasiestudier och andra avslutats med anledning av familjeåterföreningar. Antalet barn och unga på institution har
minskat. Istället ökar familjehemsvården, vilket är positivt.
Arbetet med att minska antalet placeringar för vuxna har börjat ge resultat. Antalet vårddygn på institution
för vuxna har minskat. Antalet vårddygn på Vårnäs öppet intag har ökat. Socialförvaltningen hänvisar dit i
första hand som en del av kommunens vårdkedja. Efter den behandlingen tar kommunens öppenvård
Mercur vid.

Viadidaktnämnden
Volymmått

2019

2018

Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå

356 175

407 000

Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå

180 574

160 000

Producerade verksamhetspoäng särskild utbildning för vuxna

5 114

3 300

Antal studerande inom svenska för invandrare, sfi, per månad

570
63% kv,
37% män

626
59% kv
41% män

Antal studerande inom samhällsorientering, genomsnitt per månad

234
63% kv,
37% män

304
56% kv,
44% män

Antal studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och
service vid lärcenter Campus Viadidakt

184
67% kv,
33% män

125
66% kv,
34% män

Antal mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret

175
37% kv,
63% män

167
50% kv,
50% män

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av
socialförvaltningen

484
54% kv,
46% män

285
48% kv,
52% män

Antal deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av
Arbetsförmedlingen

44
34% kv,
66% män

163
47% kv,
53% män

Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg

138
40% kv,
60% män

117
38% kv,
62% män

Antal feriearbetare i Katrineholm

282
52% kv,
48% män

267
52% kv,
48% män
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På gymnasial nivå har antalet producerade verksamhetspoäng minskat med cirka 50 000 poäng, vilket
motsvarar drygt 60 årsstudieplatser. Elevantalet är i stort sett detsamma som 2018, men antalet lästa kurser
per elev är i genomsnitt lägre. Alternativet att läsa distanskurser i självvald studietakt, vilket ger möjlighet att
kombinera studier med annan sysselsättning, kan vara en orsak till poängminskningen. En annan orsak kan
vara att planerade yrkesutbildningar startades något senare och att eleverna därmed inte hann läsa lika
många poäng innan årets slut. Antalet producerade verksamhetspoäng på grundläggande nivå har ökat till
följd av att fler personer har läst på grundläggande nivå under året. En förklaring kan vara att delar av de
tidigare stora elevgrupperna på studieväg tre inom svenska för invandrare (sfi) nu har övergått till studier på
grundläggande nivå. Verksamheten inom särskild utbildning för vuxna har utökats för att möta ökad
efterfrågan.
Antalet elever inom svenska för invandrare (sfi) har minskat jämfört med 2018 men är fortfarande högre än
vad som prognostiserats. Minskningen kan både bero på färre hänvisningar från Arbetsförmedlingen och på
en minskning av antalet nyinskrivningar. Tätare kursstarter har haft en positiv effekt på kön till sfi, som har
minskat. Att det är fler kvinnor än män inom sfi kan bero på att män lättare får jobb och att kvinnorna i
många fall har en lägre utbildningsnivå när de kommer till Sverige. En kort utbildningsbakgrund innebär
oftast att det tar längre tid att uppnå målen inom sfi. Studerande inom samhällsorientering har minskat
jämfört med 2018. Minskningen är troligtvis ett resultat av att allt färre personer tillhör etableringen.
Omstruktureringen inom Arbetsförmedlingen kan också ha påverkat elevantalet.
Under året har fler utbildningar startat på Campus Viadidakt. Bland de studerande är det fler kvinnor män
vilket kan bero på att kvinnor i högre utsträckning väljer att vidareutbilda sig.
Antalet mottagna ungdomar som faller under aktivitetsansvaret har ökat. En orsak kan vara att antalet
ensamkommande pojkar har ökat. Antalet ungdomar från Katrineholm på Viadidakts ungdomstorg har ökat
med 18 procent jämfört med 2018. Ökningen beror på en förbättrad samverkan med socialförvaltningen.
Antalet deltagare i arbetsmarknadsinsatser har ökat med cirka 80 personer. Fler är anvisade från socialförvaltningen och färre från Arbetsförmedlingen, bland annat till följd av att Arbetsförmedlingens organisation och arbetssätt förändrades under året. Samverkan mellan socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen
och Viadidakt har också förbättrats och lett till en ökad tydlighet kring vilka deltagare som ska ta del av
arbetsmarknadsinsatser. Alla som sökte feriearbete under året blev erbjudna en ferieanställning.

Vård- och omsorgsnämnden
Volymmått

2019

2018

Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi

15 298

15 480

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi

7 100

6 179

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd

8 182

7 535

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd

12 568

11 663

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd

642

718

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd

6 126

6 156

141

138

6

6

229

237

1 369

1 333

Belagda platser på LSS-boende
Externa placeringar LSS
Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad
Beviljade timmar boendestöd per månad

En viss minskning ses för det genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar per månad i intern regi, samtidigt som
antalet timmar i extern regi ökar. Totalt sett ökar antalet utförda timmar inom hemtjänsten. Mot bakgrund
av den demografiska utvecklingen, där andelen äldre i befolkningen växer, förväntas antalet hemtjänsttimmar fortsätta öka under kommande år.
I dagsläget saknas volymmått som beskriver utvecklingen inom särskilt boende för äldre. Det kan dock
konstateras att, även om inflödet varierat under året, har antalet platser sammantaget varit tillräckligt för att
möta behovet. Detta innebär att Dufvegården kommer att kunna användas för att möjliggöra renovering av
befintliga enheter innan de demografiska behoven ökar.
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Den kommunalt utförda personliga assistansen enligt LSS minskar, samtidigt som den kommunalt utförda
personliga assistansen enligt socialförsäkringsbalken ökar. Bidragande är att Försäkringskassan fattat ett
beslut som medfört att en brukare enligt LSS övergår till assistansersättning. I övrigt förklaras utvecklingen
inom både internt och externt utförd personlig assistans av förändringar i såväl antalet ärenden som i
enskilda brukares behov. Totalt sett ökar den personliga assistansen i jämförelse med föregående år.
Inom daglig verksamhet enligt LSS noteras en minskning av antalet brukare.

Överförmyndare
Volymmått

2019

2018

Antal aktuella ärenden

609

597

varav godmanskap

355

385

varav förvaltarskap

67

79

varav ensamkommande barn

14

18

Volymerna ligger kvar på ungefär samma nivå som 2018, det vill säga omkring 600 ärenden totalt. Antalet
ärenden gällande ensamkommande barn bedöms ha stabiliserat sig på nuvarande nivå, cirka 15 ärenden.
Under året har verksamheten sett ett konstant inflöde av nya ärenden gällande personer med psykisk
ohälsa.
Tillgången på gode män är god men det finns ett behov av att kontinuerligt nyrekrytera och utbilda fler.
Under året har insatser gjorts för att ta fram en bra utbildning för gode män, vilket har mottagits positivt.
Nya riktlinjer från Länsstyrelsen i april 2019 gällande överförmyndarens granskning av ställföreträdarna har
gjort tillsynen bättre och tydligare men också medfört mer arbete. Regeringen har tillsatt en utredning som
ska se över delar av överförmyndarens verksamhet. Utredningen ska presentera sina förslag i februari 2021.
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Tillväxt, fler jobb & ökad egen
försörjning
Verksamhetsrapport
Fler katrineholmare
Befolkningen i Katrineholms kommun har fortsatt att öka. Fler invånare och ett växande och breddat
näringsliv är en positiv utveckling, som samtidigt kräver framförhållning avseende tillgång till och användning
av mark för bostäder, företagande och kommunala verksamheter som förskolor, skolor och äldreomsorg.
Under året har Översiktsplan 2030, del staden och del landsbygd, aktualitetprövats. Prövningen visade på
behov av en ny översiktsplan inför 2024.

Växande och breddat näringsliv
Katrineholms resultat när det gäller företagens bedömning av kommunens service i myndighetsutövning har
förbättrats. När det gäller bygglovshantering kom Katrineholm på fjärde plats bland alla kommuner. Även i
Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet har kommunens resultat förbättrats. Katrineholm kom
på rankingplats 79, en förbättring med 9 placeringar.
Förfrågningar på industritomter har varit fortsatt högt. Inom området Lövåsen har alla kvarvarande
exploateringstomter vid Movägen sålts. Detaljplanearbete vid området kring Finja Betong och Tekniska
Verken har påbörjats för att skapa möjlighet för utveckling.
Katrineholms Industrihus AB (KIAB) arbetar långsiktigt och kundfokuserat med fastighetsutveckling och har
under 2019 nått målet om en uthyrningsgrad om minst 95 procent. Under hösten genomfördes en
kundundersökning som visade att KIAB gått framåt både avseende totalindex, det övergripande betyget på
den fysiska miljön och servicen, och NKI (Nöjd Kund Index). I en jämförelse med 24 andra kommersiella
fastighetsbolag som undersökts ligger KIAB på tredjeplats.
Inom Katrineholms Logistikcentrum (KLC) har en kapacitetshöjning genomförts, genom att en ca 800 meter
lång väg har byggts för att kunna börja lasta och lossa gods från det tidigare uppställningsspåret. Underhåll
på spårsystemen har genomförts och utökat trafiktillstånd för framtida museiverksamhet är klart. Funktionsutredningen tillsammans med Trafikverket, Region Sörmland och kommunen visade på ett enklare alternativ
till förbättrad utfart mot Västra Stambanan från KLC. Åtgärden ligger i den nationella planen för 2024-2028.
Genom Ung Företagsamhet, så kallade UF-företag, uppmuntras och stimuleras gymnasieelevernas
entreprenöriella förmågor, kreativitet, handlingskraft och företagsamhet. Antalet UF-företag har minskat
marginellt, men Ung Företagsamhet ser stor potential att öka på flertalet gymnasieprogram.
KomTek, den kommunala teknik och entreprenörsskolan, har arrangerat en rad tävlingar och aktiviteter
riktade till barn och ungdomar i grundskolan som syftar till att öka barns och ungas intresse för teknik och
entreprenörskap. KomTek har under året ökat samarbetet med förskolan. Satsningen Maker Space & Game
Night, en kreativ mötesplats i teknikämnets anda, har fallit väl ut med besökare från förskoleålder till vuxna.

Ökad sysselsättning och egen försörjning
Arbetslösheten ligger kvar på en jämförelsevis hög nivå. Att öka sysselsättningen och få fler att etablera sig
på arbetsmarknaden är prioriterat, både för att fler ska komma i egen försörjning och för att kunna klara
kommunens kompetensförsörjning och välfärdens utmaningar framöver. För att få fler att komma närmare
arbetsmarknaden erbjuder kommunen olika former av praktikplatser, åtgärds-/arbetsmarknadsanställningar
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och utbildningsanställningar. Dessa insatser kan utökas. Det förutsätter en nära samverkan med
Arbetsförmedlingen, men också ökad handlingsberedskap och samarbete mellan kommunens förvaltningar.
Under året har det avslutats fler ärenden rörande ekonomiskt bistånd än vad som startats. Samtidigt har
många personer/familjer varit i behov av bistånd till sin försörjning under lång tid. Under året har också ett
stort antal personer/familjer i behov av ekonomiskt bistånd flyttat från andra kommuner till Katrineholm.
Inflyttningen, som i media benämnts social dumpning, uppmärksammades under våren och började
kartläggas systematiskt i september. Frågan har lyfts lokalt och nationellt och utvecklingen följs noggrant.
Ett tätt samarbete har inletts mellan socialförvaltningen och Viadidakt kring arbetsmarknadsåtgärder riktade
till målgrupper inom ekonomiskt bistånd. En sammanställning har gjorts av vilka arbetsmarknadspolitiska
insatser som personer aktuella för försörjningsstöd har deltagit i hos Arbetsförmedlingen och Viadidakt.
Syftet är att tydliggöra behov av insatser som möter upp individernas behov för att komma till egen
försörjning. Under hösten påbörjades planeringen av en satsning på aktivt försörjningsstöd under 2020.
Aktivt försörjningsstöd innefattar en omvandling av försörjningsstöd till lönekostnader för subventionerade
anställningar inom kommunens verksamheter.
Samverkan med Arbetsförmedlingen är viktig och upprätthålls genom regelbundna träffar mellan
socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och Viadidakt i operativa frågor på individbasis. Samverkan med
Arbetsförmedlingen har även skett inom ramen för Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA).
Socialförvaltningens bedömning är att samverkan med de statliga myndigheterna Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan har försvårats under de senaste åren. När invånare inte får ersättningar som sjukersättning och aktivitetsersättning behöver de ansöka om ekonomiskt bistånd från kommunen. Nya grupper
har uppmärksammats, till exempel unga som fått avslag på aktivitetsersättning.
De personer som anvisas till Viadidakt från Arbetsförmedlingen är färre än föregående år. Samtidigt ökar
antalet deltagare från socialförvaltningen. Det har bidragit till att fler deltagare inom arbetsmarknadenheten
står längre ifrån arbetsmarknaden och har större behov av stöd och insatser. Samtidigt har det har blivit
svårare för deltagarna att bli aktuella för insatser hos Arbetsförmedlingen, dels för att den ökade
digitaliseringen ställer högre krav på självständighet och dels för att Arbetsförmedlingen tar färre beslut om
insatser. Resultatet för 2019 visar att det är en lägre andel av deltagarna som har gått till arbete eller studier
jämfört med föregående år. Samtidigt är det totalt fler deltagare som har gått ut i egen försörjning.
Under 2019 drevs två jobbspår inom ramen för DUA med inriktningarna serviceyrke och omvårdnad.
Avbrotten var många och en analys visar att kurserna inom jobbspåren varit för svåra för eleverna utifrån
befintlig språknivå inom svenska för invandrare (sfi). Viadidakt kommer att avvakta med att starta fler
jobbspår.
Ett bättre resultat har uppnåtts på de två kortutbildningar inom omvårdnad som har genomförts, elva av 36
deltagare har fått anställning inom vården och ytterligare fem är aktuella för subventionerade anställningar.
En kortutbildning inom lokalvård visade dock inte samma goda resultat; endast en av 14 deltagare fick
anställning efter utbildningen. Analyser av resultaten visar på vikten av goda kunskaper i svenska för
anställningsbarhet och har lett till ytterligare samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och
vuxenutbildningen för att höja språkkunskaperna i svenska.
Vid årsskiftet avslutades den tredje omgången av kockutbildningen för vuxna. Under året har ett antal
deltagare från 2018 års utbildning anställts, flera av dessa har gått från försörjningsstöd till egen försörjning.
Inför start 2020 är antalet sökande högt.
Det EU-finansierade MIKA-projektet (Mat och integration i Katrineholm) har fokuserat på anpassade
kompetenshöjande åtgärder för deltagarna, exempelvis ”svenska i dialog” och yrkessvenska. Utöver detta
har deltagarna fått yrkesförberedande kunskaper inom mat och odling. Projektets metodik, MIKA-trappan,
med stegvis förflyttning till anställningsbarhet har utvecklats. Sista steget i metodiken är subventionerade
anställningsformer för nå självförsörjning även på längre sikt. Detta resultat har i några fall redan uppnåtts.
I maj avslutades EU-projektet KVISK (Kreativa vägar till integration och sysselsättning genom kultur) som
pågått sedan 2017. Övergripande mål var att stötta nyanlända kulturarbetare och deras etablering i den
kreativa sektorn, med visionen att långsiktigt skapa möjligheter för en utökning av kultursektorn i form av
nya målgrupper och verksamheter samt göra de nyanlända kulturarbetarna till brobyggare för integration.
Projektet har synliggjort målgruppen och visat på goda möjligheter till etablering med hjälp av anpassade
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åtgärder. Under projekttiden har KVISK haft kontakt med totalt 123 nyanlända kulturarbetare varav 65 varit
inskrivna deltagare och fått stöd med introduktion och praktik. Projektet har bidragit till att deltagarna har
fått ett professionellt kontaktnät och kommit närmare ett yrke inom kulturområdet. En metod för att bemöta
och introducera nyanlända kulturarbetare har utarbetats, som nu sprids utanför projektet.
Resultatmål

Kommentar

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

Befolkningen i Katrineholms kommun har fortsatt att öka. Totalt hade
kommunen 34 755 invånare per 31 december 2019. Invånarantalet har
under året ökat med 205 personer, vilket är nära den årliga tillväxttakt som
krävs för att målet ska kunna nås i slutet av mandatperioden.

Förbättrat
företagsklimat
KS, BMN, KIAB

Katrineholms resultat när det gäller företagsklimat har förbättrats både
enligt mätningen Insikt 2018, som visar företagens bedömning av
kommunens service i myndighetsutövning, och enligt Svenskt Näringslivs
undersökning av företagsklimatet. Det sammanfattande omdömet uppgick
till 3,9 i Svenskt Näringslivs mätning, målsättningen är minst 4,0. Även KIAB:s
kundundersökning visar på ökad nöjdhet bland hyresgästerna.

Växande och breddat
näringsliv
KS

Nyföretagandet låg på ungefär samma nivå som föregående år. Det
proaktiva arbetet för nya etableringar fortsätter; ett antal nyöppningar har
skett och fler intressenter finns.

Fler unga
entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Läsåret 2019/2020 är det 116 elever som driver UF-företag, vilket motsvarar
7,7 procent av alla elever i Katrineholms gymnasieskolor. Andelen har
minskat marginellt jämfört med föregående år. Ett kontinuerligt arbete
pågår med att stärka företagsamheten och samverkan med UF och andra
aktörer. Viadidakts Ungdomstorg samarbetar med Sörmlands Sparbank och
Nyföretagarcentrum i syfte att motivera unga till att bli entreprenörer.

Fler arbetstillfällen
KS

Aktivt arbete pågår med befintligt näringsliv och för att få nya etableringar
till Katrineholm. Som indikator för antal arbetstillfällen används måttet
förvärvsarbetande dagbefolkning, som visar antal förvärvsarbetande i
kommunen oavsett var de bor. Den senast tillgängliga statistiken från 2018
visar på en liten ökning jämfört med föregående år.

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

Jämfört med samma tid förra året var arbetslösheten i december
oförändrad både för kvinnor och män. Kommunen arbetar för att öka
sysselsättningen genom att erbjuda olika former av praktikplatser, åtgärds-/
arbetsmarknadsanställningar och utbildningsanställningar. Under hösten
har ett tätt samarbete inletts mellan socialförvaltningen och Viadidakt.
Genom olika former av kunskapshöjande insatser bidrar Viadidakt till ökad
anställningsbarhet. Praktikanter ges plats i arbetsmarknadsenhetens
verksamhet samt matchas ut på externa placeringar. Det totala antalet
praktikanter har dock minskat jämfört med föregående år.

Ökad övergång från
försörjningsstöd till
egen försörjning
SOCN, VIAN

Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat. Samtidigt har antalet
deltagare på Viadidakts arbetsmarknadsenhet ökat. Målgrupperna består av
fler deltagare som kännetecknas av ohälsa, låg utbildningsnivå och
otillräckliga kunskaper i svenska. Trots detta har totalt tio personer fler
kommit ut i arbete jämfört med 2018. Andelen kvinnor som går vidare till
arbete har ökat något medan andelen män som går vidare till arbete har
minskat. Andelen som går vidare till studier har minskat för båda könen.

Minskade kostnader
för utbetalt
försörjningsstöd
SOCN

Trots att antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat så har
kommunens kostnader för utbetalt försörjningsstöd ökat under 2019.
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Attraktiva boende- & livsmiljöer
Verksamhetsrapport
Ökat bostadsbyggande
Arbetet med nya detaljplaner har fått effekt och det pågår en byggnation av cirka 300 nya bostäder, med en
variation av upplåtelseformer och bostadstyper. Som exempel kan nämnas Djulö Backar, Havsörnen, Alen,
Pionen, Ragnars Gärde, Forssjökvarn, Djulökvarn, Trolldalen samt det nya äldreboendet Dufvegården. Utöver
detta har inflyttning skett i det nya bostadshuset i kvarteret Palmen. Detaljplan för Luvsjön 4 har överklagats.
Så snart planen vinner laga kraft påbörjas upphandling och genomförande av infrastruktur i området.
Alla centrala tomter som varit ute till försäljning har sålts, samt två tomter på landsbygden. Det är
fortfarande hög efterfrågan på tomter inom Katrineholms tätort. För att öka efterfrågan på tomter på
landsbygden har en satsning på att ta fram fler attraktiva tomter genomförts.
KFAB har under en femårsperiod uppfört 136 nya bostäder i kvarteret Hästen. Inflyttning i den avslutande
etappen skedde i början av 2019. Efterfrågan på KFAB:s äldre lägenhetsbestånd är fortsatt hög medan en
viss avmattning märks för nyproduktion. Uthyrningsgraden för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) är
99,5 procent. KFAB har stärkt upp rutinerna kring interna byten och andrahandsupplåtelser av lägenheter.
En ökad trångboddhet inom vissa bostadsområden medför ökad förslitning av lägenheter och övriga ytor.
Under året har renoveringen i kvarteret Sågen färdigställts. Utöver stam- och fönsterbyte har hyresgästerna
haft möjlighet att påverka omfattningen av renoveringen i sina lägenheter. I och med anslutningen av
hyresfastigheterna i Forssjö, Björkvik och Julita är nu KFAB:s samtliga fastigheter anslutna till fibernätet.

Attraktiv stadsmiljö och levande landsbygd
Den nya stadsmiljön, med öppnade gator och säkrare gångfartsområden börjar ta form. Belysning,
planteringar, konstverk och en ny lekplats i Sveaparken bidrar till attraktivare och tryggare miljöer att vistas i.
Belysningen har också förstärkts vid Åsliden för att öka tryggheten. I Stadsparken har en tillbyggnad av
restaurangen färdigställts som ger möjlighet att servera fler matgäster. I Sköldinge har en aktivitetspark
byggts som ger möjligheter till fler utomhusaktiviteter.
Under 2019 invigdes det andra av de två konstverken i Talltullen, Det stora i det lilla av Niklas Mulari, samt en
skulptur på trafikplats Gläntan vid stadsparken, Här och där av Fredrik Raddun. En ny folder om den
offentliga konsten har tagits fram och arbete har påbörjats med att ta fram en underhållsplan.
Under året har gamla almar har tagits ner på grund av almsjuka, vilket påverkar stadsbilden på vissa platser.
Där det har varit lämpligt har ersättningsträd planterats, dock inte almar.
Arbete med en strategi för destinationsutveckling pågår i kommunen. En del i arbetet är framtagandet av en
strategi för förenings- och idrottsturism. Syftet är att ta tillvara de möjligheter som skapas för turism,
näringsliv och föreningsliv i samband större arrangemang.

Trygga offentliga miljöer
Det brotts- och skadeförebyggande arbetet är nu samlat i rådet för trygghet och säkerhet, där också
samverkan sker med polisen. En ny samverkansöverenskommelse med polisen har formulerats och
medborgardialoger har genomförts. Begreppet trygghet och säkerhet omfattar även krisberedskap och
arbetet med civilförsvar, även dessa frågor hanteras nu i rådet för trygghet och säkerhet.
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Under året har trygghets- och säkerhetsarbetet strukturerats och delats in i följande delområden:






Brottsförebyggande arbete
Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd
Skydd mot olyckor och skadeförebyggande arbete
Internt skydd
Informationssäkerhet

Brottsförebyggande arbete
För att skapa trygga och säkra miljöer krävs informationsinsamling, lägesbilder och analys. Arbetet har
systematiserats utifrån metoden EST (Effektiv samordning för trygghet). Utifrån den aktuella lägesbilden,
som bland annat bygger på veckovis rapportering av händelser och avvikelser från kommunens
förvaltningar, görs prioriteringar och åtgärder sätts in.
Tillsammans med polisen har lägesbilden för kommunen analyserats och följande områden har lyfts upp för
kartläggning och analys:






Narkotikabrottslighet
Ungdomsbrottslighet och våldsbeteenden hos barn och ungdomar
Våld i nära relationer
Trygghet och säkerhet i centrala Katrineholm
Trafikbrottslighet

Under 2019 har fem orsaksanalyser genomförts för att kartlägga ungdomsbrottslighet. Utöver dessa
analyser har även en kartläggning av barn och ungdomars våldsbeteenden genomförts. I samarbete med
Lyckliga Gatorna har också en kartläggning av kommunens våldspreventiva insatser gjorts. Socialnämndens
ungdomsenhet har fältarbetat på högstadieskolor dagtid och i centrum och på Perrongen kvällar och helger.
Arbetet med trygghetsvandringar har fortsatt. I trygghetsvandringarna deltar kommunala förvaltningar,
politiker, KFAB, hyresgäster, räddningstjänst och polis. Under 2019 har trygghetsvandringar genomförts i
Äsköping och Björkvik. Generellt är det god ordning och lite skadegörelse i dessa kransorter.
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För att öka trygghet och trivsel har KFAB rustat upp och förbättrat utemiljöerna i kvarteren Pantern och
Sågen. Exempel på åtgärder är mötesplatser för aktiviteter och gemenskap, ny lekutrustning, säkrare
förvaring av cyklar samt förstärkt och energieffektivare belysning. I juni antog styrelsen i KFAB policyn
”Granntrygghet mot våld och hot i nära relation”.
För att förebygga och hantera hot och våld mot kommunens personal och verksamheter har ett förslag till
arbetsflöde och utbildningsplan arbetats fram. Fokus ligger på intern samordning och kompetens samt att
skapa ett likvärdigt skydd som utgår från verksamheternas olika förutsättningar.

Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd
Mot bakgrund av en ny mandatperiod och nationella överenskommelser om kommunernas arbete med
krisberedskap och civilt försvar, pågår ett revideringsarbete. Först ut var revidering av kommunens risk- och
sårbarhetsanalys. Under 2020 kommer övriga styrdokument att revideras. En utgångspunkt för detta arbete
var Totalförsvarsövningen (TFÖ2020) som genomfördes under hösten.
Parallellt med revideringen av krisberedskapsarbetet pågår arbetet med utformning och uppbyggnad av
säkerhetsskyddet. Säkerhetsskyddsanalysen ska leda fram till vad som är skyddsvärt i kommunen och vad
som har betydelse för Sveriges säkerhet samt vilka skyddsåtgärder Katrineholms kommun behöver vidta.
Under 2019 har fokus legat på att höja den interna kompetensen.
I samarbete med Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) har KFAB uppfört en ny brandstation för
Katrineholms och Vingåkers kommuner. Inflyttning skedde i början av året. Den nya brandstationen är
belägen vid riksväg 56 intill räddningstjänstens övningsfält i Katrineholm och har inneburit ett lyft för
räddningstjänsten, genom ett mer strategiskt läge och teknisk uppgradering.
VSR:s insatsområde utgörs av en stor geografisk yta. För att säkra att en räddningsstyrka anländer till
skadeplatsen inom godtagbar tid och genomför räddningsinsats på ett effektivt sätt har VSR avtal med andra
kommuners räddningstjänst. Under året har VSR ingått avtal med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG)
angående hjälp med högre ledning samt bättre utnyttjande av varandras resurser. VSR och RTÖG arbetar i
en gemensam larm- och ledningsorganisation med tillhörande räddningscentral. Syftet är att åstadkomma
en mer flexibel och resursstark operativ förmåga.
Ett av VSR:s mål är att öka enskildas kunskap och förmåga. Antalet utbildade har ökat jämfört med förra året.
Hembesök har genomförts i syfte att minska risken för bostadsbränder genom information om vikten av
brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Antalet bostadsbränder har minskat jämfört med föregående år.
Även det totala antalet larm till räddningstjänsten har minskat.

Säker och funktionell infrastruktur
Resandet med både landsbygdstrafiken och stadstrafiken har ökat i förhållande till 2018 års nivå, utom för
juni och juli. Minskningen i juni och juli förklaras till största delen av att skolelever under sommaren 2018
hade möjlighet till fria resor som finansierades via statsbidrag. Katrineholms kommun har både under 2019
och 2018 erbjudit personer över 65 år fria resor på de lokala busslinjerna under sommarmånaderna.
Kampanjen "Gå och cykla till skolan" har genomförts för att främja barn och ungas hälsa, hållbart resande
samt trafiksäkerhet i barns närmiljöer och kring skolorna. Totalt deltog cirka 350 elever. Belastning på miljön,
farliga trafiksituationer kring skolor, kombinerat med att barn och unga i allt högre grad är stillasittande gör
att deltagandet är betydelsefullt ur både individ- och kommunperspektiv. Trafiksäkerhetsåtgärder har
genomförts på Trädgårdsgatan för att öka tryggheten för de elever på Sandbäcksskolan som har
undervisning på Ellwynska skolan.
Arbetet med ombyggnaden av den gamla genomfarten till så kallad stadsgata har pågått på Vasavägen
(mellan Djulögatan och Linnévägen) och denna etapp är nu färdigställd. Sista etappen har projekterats och
kommer byggas klart under 2020.
Byggnationen av parkeringshus och exploatering av kvarteret Pionen har medfört behov av att skapa
tillfälliga parkeringsplatser.
Väderleken med växlande temperaturer runt noll grader medförde frekventa halkbekämpningsåtgärder i
början av året. Ett försök med sopsaltning genomfördes med goda resultat. Under årets sista månader var
vintern både mild och snöfattig, vilket ledde till ett minskat behov av snö- och halkbekämpningsinsatser.
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Resultatmål

Kommentar

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

Under året har sex detaljplaner som möjliggör ca 150 bostäder och en skola
vunnit laga kraft. Ytterligare två detaljplaner som skulle möjliggöra
byggnation av 180 bostäder har antagits men har överklagats. Under året
har 25 nybyggda lägenheter i flerbostadshus och 11 nybyggda bostäder i
småhus färdigställts.

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

Under året har trygghets- och säkerhetsarbetet strukturerats. Metoden EST
(Effektiv samordning för trygghet) för informationsinsamling, analys och
åtgärder, har implementerats. BROSK har ombildats till Rådet för trygghet
och säkerhet och omfattar nu även krisberedskap och kommunens arbete
med civilförsvar. En ny samverkansöverenskommelse med polisen är
framtagen. Den lokala ordningsstadgan har justerats till att förbjuda tiggeri
på allmän plats i delar av Katrineholm. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys har reviderats. Revidering pågår också av krisledningsorganisation
och planer för trygghetspunkter och storskalig utrymning. Samverkansövningar med försvarsmakten har genomförts och en ny säkerhetsskyddsanalys tas fram. Till ökad säkerhet och trygghet bidrar också det löpande
arbetet med trygga och trivsamma utemiljöer, offentlig konst och trygghetsvandringar.

Resandet med cykel
och till fots ska öka
KS, STN

Flera insatser för att främja ett ökat resande med cykel och till fots har
genomförts under året. Tävlingen och kampanjen ”Gå och cykla till skolan”
har genomförts med syftet att främja barns och ungas hälsa, uppnå
förbättrad miljö samt förbättrad trafiksäkerhet i elevernas närmiljöer och
kring skolorna. Deltagande i "Cykelsamverkan Sörmland" har genomförts
med syftet att fånga upp cykelvänlighet under vintertid samt skapa intresse
för att använda cykel till och från arbetet. Tre delprojekt pågår (cykelvänlig
arbetsplats, vintercyklist och testcyklist).

Resandet med buss
och tåg ska öka
KS

Bussresandet har ökat med 13 procent för landsbygdstrafiken och 10
procent för stadstrafiken jämfört med motsvarande period föregående år,
exkl. skolkort och fria resor. Under sommaren erbjöd Katrineholms
kommun för andra året i rad avgiftsfria resor för pensionärer. Även
tågresandet har fortsatt att utvecklas positivt. Antalet avgångar har ökat,
vilket ger fler möjligheter att resa med tåg.

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

Arbete med drift, underhåll och asfaltsbeläggning har genomförts enligt
plan. Antalet kilometer underhåll av GC-vägar och gatuvägar har ökat något
under året. Antalet kvadratmeter asfaltsbeläggning är i stort sett på samma
nivå som föregående år. Kvadratmeterpriset på asfalt påverkar vilken yta
som kan läggas, men även andra faktorer påverkar såsom säkerhetsarbete,
antal brunnar, kantsten och status på underlaget. Under 2019 har det
byggts totalt 20 st. säkra GCM-passager (gång-, cykel- och mopedpassager).

Alla katrineholmare
ska erbjudas
fiberbaserat bredband
senast 2020
KS

Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2018 och visar en kraftig
ökning av andelen hushåll med tillgång till fiberbaserat bredband jämfört
med föregående år, särskilt i glesbygd. Katrineholms kommun är den
kommun i Sverige där anslutningsgraden på landsbygden har ökat mest.
Anslutningsgraden i hela kommunen var 87 procent. Andelen hushåll i
kommunen som har möjlighet att ansluta sig till fiberbaserat bredband var
97 procent. Under 2019 har utbyggnaden fortsatt. Statistik avseende 2019
publiceras i mars 2020.
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En stark & trygg skola för bättre
kunskaper
Verksamhetsrapport
Plats för fler barn och elever
Planeringsarbetet inför byggnationen av två nya skolor i Katrineholms tätort har fortsatt under året. Under
2019 slogs Järvenskolan Södra och Järvenskolan Tallås ihop till en skolenhet, Järvenskolan. Bevarandet av
kulturmiljön runt den nya Järvenskolan resulterade i en längre planprocess. Planen har nu vunnit laga kraft
och byggnationen planeras starta under 2020. Detaljplanen för den nya skolan på Norr har flyttats fram på
grund av fördjupade undersökningar av markförhållanden och beräknas antas under första kvartalet 2020.
Under året har förskolan byggts ut med sex nya avdelningar. Vid Örnen har en helt ny förskola uppförts och
den tidigare rivits. Utbyggnaden av förskolan under 2019 har skett inom befintligt ekonomiskt utrymme och
har bidragit till att barngrupperna minskat med i genomsnitt ett barn per avdelning jämfört med föregående
år. I januari 2020 öppnades också en ny förskola med sex avdelningar som uppförts vid Östra skolan;
förskolan Karamellen. Både Karamellen och nya Örnen är byggda i enlighet med konceptet att bygga flexibla
lokaler som kan lättare kan anpassas till förändrade behov. Därutöver har förskolan Tjädern genomgått en
större upprustning.
På flera förskolegårdar har solskydd monterats samt och säkerhetshöjande åtgärder genomförts i form av
förbättrad belysning och nya staket. Förskolegården vid Karossen har byggts ut och förskolan Påfågeln har
fått två nya entréer.

Kunskapsfokus, trygghet och studiero
Trots förbättringsarbete och andra insatser i förskola och skola för att stärka kunskapsutvecklingen
försämrades måluppfyllelsen i årskurs 9 i jämförelse med de senaste årens positiva trend. Var fjärde elev i
de kommunala skolorna blev inte behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan läsåret 2018/2019.
Både meritvärdet och andelen elever som blev behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram minskade.
Många elever hade en god kunskapsutveckling, men nådde trots det inte upp till betyg E som är den lägsta
godkända nivån. I grundskolans lägre årskurser var resultaten mer blandade. Det var färre elever som
klarade lästestet i åk 1, men i årskurs 3 var andelen som klarade alla delproven i de nationella proven i
svenska och svenska som andraspråk den högsta på fem år. I årskurs 6 ökade meritvärdet för fjärde året i
rad.
Analyser på individ-, grupp- och skolnivå har gjorts för samtliga årskurser för att förbättra resultaten. Läsåret
2019/2020 ser resultaten i årskurs 9 ut att förbättras. Elevernas progression sedan årskurs 8 är märkbar och
höstterminens resultat visar att både gymnasiebehörighet och meritvärde ser ut att öka. Resursskolan, som
startades 2018, har redan efter ett läsår sett förbättrade resultat och snabbare progression för elever i
årskurs 7-9 (NPF-grupp). Rutinerna för prioritering och rekommendation kring mottagande i NPF-grupp har
förtydligats eftersom antalet ansökningar ökat kraftigt.
Inom gymnasieskolan förbättrades måluppfyllelsen läsåret 2018/2019. Andelen elever som nådde examen
ökade och på både högskoleförberedande program och yrkesprogram ökade den genomsnittliga betygspoängen för fjärde året i rad.
För att förbättra elevernas resultat har det under året pågått en målmedveten satsning på det systematiska
kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet följs upp genom kvalitetsdialoger och analyser av elevernas progression.
Sedan höstterminen finns också centralt placerade förstelärare med särskilt uppdrag kring analys av
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framgångsfaktorer och behov, omvärldsbevakning, forskningsanknytning, fortbildningsinsatser, planering av
åtgärder och uppföljning. Det finns även förskoleklassutvecklare och fritidshemsutvecklare med liknande
uppdrag. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklingsområden tagits fram både övergripande och på enhetsnivå. Några utvecklingsområden som varit prioriterade under 2019 är:


Undervisning i förskolan och språkutvecklande arbetssätt



Metodutveckling för att säkerställa att värdegrundsarbetet genomsyrar undervisningen



Hög måluppfyllelse, stark ansvarskultur, god ordning och struktur samt starkt, hållbart och
professionellt ledarskap



Gymnasieskolans introduktionsprogram

I juli 2019 fick förskolan en ny läroplan som bland annat innebär att arbetet med undervisning i förskolan
stärks. Flera kompetensutvecklingsinsatser kopplat till detta har pågått under året, bland annat forskningsprogrammet Fundif, Flerstämmig undervisning i förskolan, i samarbete med Malmö universitet. För att öka
pedagogernas möjligheter att arbeta med undervisning har det administrativa stödet förstärkts.
För att förbättra elevernas resultat behöver värdegrundsarbetet stärkas med fokus på studiero och
nolltolerans mot våld och kränkningar. Värdegrundsarbetet ska genomsyra undervisningen. Detta
utvecklingsområde har lyfts i både kvalitetsdialoger och återkommande på verksamhetsmöten. Insatser har
gjorts genom arbete i fokusgrupper och likabehandlingsplanen har utvecklats. Under hösten gjordes också
en kartläggning av förskolornas och skolornas arbete för att främja trygghet och motverka våld.
Starkt och hållbart ledarskap syftar till att det ska vara möjligt och roligt att vara rektor. Ledningsstödet på
flera skolor har förstärkts via statsbidraget för Likvärdig skola och en handlingsplan har tagits fram baserad
på kartläggning av rektorernas arbetsmiljö. Detta har lett till att fler rektorer uppger att de har bättre
möjligheter att utföra sitt uppdrag. En förutsättning för att nå höga resultat är att ansvarskultur präglar
verksamheten. Ett tecken på stärkt ansvarskultur är att analyser i högre grad formuleras utifrån vad skolan
och den enskilde medarbetaren kan förbättra, snarare än vad eleven ska göra. Fokus ligger på att granska
verksamheten inåt istället för att hitta fel utanför.
Målet för gymnasieskolans introduktionsprogram är att förbereda eleven för annat gymnasieprogram,
annan utbildning eller arbetsmarknaden. En rektor med ansvar för verksamheten har anställts och en plan
har tagits fram. Kommunen ska erbjuda introduktionsprogram med bredd och flexibilitet för att främja en så
snabb genomströmning som möjligt.
För att öka måluppfyllelsen i skolan har även samarbetet över förvaltningsgränser fortsatt att utvecklas.
Samverkan mellan biblioteket och förskola har stärkts ytterligare, en gemensam plan har tagits fram och
arbetet med att bygga upp bibliotek på varje förskola har fortsatt. Skolbiblioteken har genomfört ett stort
antal aktiviteter som kompletterar undervisningen och bidrar till barns lärande, bland annat boksamtal,
berättar-/sagostunder, bok-/läscirklar, författarsamtal och data-/internethandledning. På Perrongen erbjuds
läxhjälp för ungdomar mellan 13- 20 år, med hjälp av estetiska lärprocesser i kombination med tekniska
hjälpmedel. För sommarskolan har en ny organisation införts där bildningsförvaltningen har helhetsansvar
både för den betygsändrande sommarskolan och för sommarskolan på Perrongen.
Socialnämnden ser fortsatt goda resultat för de familjehemsplacerade barn som är med i SkolFam.
Styrgruppen för SkolFam har beslutat att begränsa insatsen till barn som är familjehemsplacerade inom en
radie på cirka sex mil från Katrineholm. För att tidigare fånga upp ungdomarnas behov av stöd för en
fungerande skolgång har Kollektivet HVB och Klivet stödboende utvecklat sitt samarbete med mentorer på
gymnasieskolan.

Mat och hälsa för goda studieresultat
Barn- och elevhälsan är inne i en förändringsprocess. Fokus förändras från åtgärdande insatser på individnivå till främjande och förebyggande åtgärder på grupp- och organisationsnivå. Genom formerande av
tvärprofessionella team effektiviseras resursutnyttjandet. Rutinerna för tilläggsbelopp har setts över och ett
förändrat synsätt på vad som är extra ordinära stödåtgärder håller på att etableras.
Kommunens måltidspolitiska program har reviderats. Arbetet med måltidspedagogiken har följts upp och
ett nytt inspirationsmaterial för pedagoger och måltidspersonal har tagits fram. Arbete pågår för att utveckla
samverkan mellan förskolan och måltidsverksamheten. Flera förskolor har fått nya bufféserveringar som
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bidrar till mindre matsvinn och förbereder barnen på hur det fungerar i skolan. På Duveholmsgymnasiet/
KTC har serveringsdiskarna byggts ut för att skapa en trevligare måltidsmiljö och ökade valmöjligheter.
E-tjänsten för specialkostintyg har utvecklats och en specialkostrutin håller på att tas fram. Parallellt
utvecklas matsedlarna så att den ordinarie menyn inkluderar de vanligaste specialkosterna.
Arbete för att främja och peppa till hälsosamma mat- och fikavanor pågår under devisen ”I Katrineholm ska
det vara lätt att göra rätt”. Syftet är att främja hälsosamma vanor bland barn, unga och vuxna genom att
göra det lätt att göra bra val samt att öka elevers kunskap kring bra mat för hälsan och delaktighet i det
hälsofrämjande arbetet.
För att ge fler barn och ungdomar möjlighet till rörelse såväl under skoltid som på fritiden har en
multisportarena uppförts vid Sandbäcksskolan.

Utbildning för jobb eller fortsatta studier
Statliga regeländringar och förändrade statsbidrag har under senare år krävt en löpande anpassning av
kommunens vuxenutbildning. Förändringarna syftar till att få fler vuxna med kort utbildning att studera för
att stärka möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.
Volymökningen har avstannat inom grundläggande och gymnasiala studier för vuxna. För att öka intresset
för studier inom vuxenutbildningen pågår arbete för att bredda marknadsföringen. På de flesta utbildningsnivåer är det fler kvinnor än män som studerar och en större andel kvinnor som får betyg. Flera orsaker
finns, bland annat är det enligt Arbetsförmedlingen enklare för män än kvinnor att få arbete, trots avsaknad
av gymnasieexamen. En stor andel av eleverna är utrikesfödda. I denna grupp är utbildningsnivån generellt
lägre bland kvinnor, vilket gör att studierna kan ta längre tid. Genom att erbjuda flexibla studieformer, både
platsbundet och på distans, tas hinder för att kunna studera bort. På gymnasial nivå har tioveckorskurser
införts för att möta önskemål om att kunna studera färre ämnen mer koncentrerat.
Volymerna inom svenska för invandrare (sfi) ligger kvar på en hög nivå, även om antalet elever har minskat.
Ett arbete för att öka genomströmningen och förbättra måluppfyllelsen inom sfi pågår. Till åtgärderna hör
studie- och yrkesvägledning, individuella studieplaner med tydliga beslut om antal studieveckor, utveckling
av rutiner och analyser av resultat. Trots åtgärder har andelen elever som får betyg i sfi-kurser minskat.
En förklaring är att elevunderlaget inom studieväg tre har minskat, vilket innebär att det är färre som hinner
läsa och ta betyg under ett år. Samtidigt har antalet elever inom studieväg ett och två ökat. Dessa elever står
längre ifrån en genomförd utbildning då utbildningsbakgrunden är låg och det är fler moment att gå igenom.
Utveckling av metoder och arbetssätt fortsätter för att förbättra resultaten, bland annat genom samverkan
med arbetsmarknadsenheten för att hitta alternativa vägar till ökad progression och måluppfyllelse för
elever som har varit i sfi-undervisning länge.
ESF-projektet Suggestopedisk svenska för invandrare, som pågått sedan 2017 med syftet att utveckla en
alternativ pedagogisk modell, har avslutats. Projektet har visat att suggestopedi kan vara en lyckad
inlärningsmetod för vissa elevgrupper och har lett till att det finns en grupp inom sfi som arbetar utifrån
denna inlärningsmetod.
Ett projekt kring vidareutveckling av elevhälsoteam har bidragit till ökat samarbete kring vuxenstuderande
med funktionsnedsättning och ökad tillgänglighet för eleverna. En handlingsplan för arbetet med
tillgänglighet i lärsituationen har tagits fram och den fysiska miljön har omarbetats för att passa eleverna.
Under året har antalet eftergymnasiala utbildningar som erbjuds på plats på Campus Viadidakt ökat, liksom
antalet studenter som använder sig av lokalerna. Överlag är det fler kvinnor än män som söker de yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds och som använder lokalerna. Insatser för att få fler till eftergymnasiala
studier sker på flera arenor. Även det interna samarbetet har förstärkts för att få fler inom vuxenutbildningen att ta steget över till högre studier.
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Resultatmål

Kommentar

Trygg och utvecklande
förskoleverksamhet
BIN, KULN

En stor andel barn och föräldrar är nöjda med den verksamhet som bedrivs
i Katrineholms förskolor och antalet barn per årsarbetare visar en positiv
utveckling. Samtidigt sjunker andelen förskollärare vilket påverkar barnens
möjlighet att utvecklas i förskolan. Genom samverkan mellan biblioteket och
förskolorna skapas en brygga till biblioteket för både barn och föräldrar.

Fler elever ska klara
målen i grundskolan
och nå höga resultat
BIN, KULN, SOCN

Målet bedöms inte uppfyllas då flera indikatorer visade en negativ
utveckling. Läsåret 2018/19 visade lästesterna i årskurs 1 visade försämrade
resultat för både flickor och pojkar. I årskurs 3 ökade andelen flickor och
pojkar som klarade alla delprov i svenska och svenska som andraspråk.
I årskurs 6 ökade meritvärdet, men för indikatorn elever med lägst betyg E i
matematik försämrades utfallet, särskilt för pojkar. I årskurs 9 försämrades
måluppfyllelsen för både flickor och pojkar. För att förbättra resultaten har
många åtgärder genomförts inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Samverkan sker även över förvaltningsgränser, bland annat kring
skolbibliotek och tillsammans med socialförvaltningen.

Fler elever ska klara
målen i
gymnasieskolan och nå
höga resultat
BIN, KULN, SOCN

Den senast tillgängliga statistiken avseende gymnasiefrekvensen, det vill
säga andelen 16-18-åringar som är inskrivna i gymnasieskolan, visar på en
minskning för både flickor och pojkar. Måluppfyllelsen i Katrineholms
kommuns gymnasieskolor har utvecklats positivt både när det gäller andel
som tar examen inom fyra år och grundläggande behörighet till högskola
jämfört med föregående läsår. Resultaten har förbättrats för män men inte
för kvinnor. När det gäller betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning
har resultaten försämrats marginellt för både kvinnor och män. Den senast
tillgängliga statistiken när det gäller fortsatta studier eller etablering på
arbetsmarknaden inom två år visar på en förbättring för båda könen.

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

Tryggheten bland eleverna i årskurs 9 har ökat medan den ligger kvar på
samma nivå som i föregående mätning för eleverna i årskurs 6. Många
insatser pågår för att öka tryggheten, exempelvis värdegrundsarbete,
utveckling av måltidsmiljön, införande av ANDTS-coachmetoden och
investeringar i utemiljö och belysning vid förskolor och skolor.

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

Omkring 350 elever deltog i tävlingen Gå och cykla till skolan. Från och med
höstterminen 2019 får elever i grundskolan mer garanterad undervisningstid i idrott och hälsa. Lyckliga Gatornas öppna aktiviteter bidrar till att fler
barn blir aktiva på sin fritid.

Fler studerande ska
klara målen i
kommunal
vuxenutbildning
VIAN

Inom den grundläggande vuxenutbildningen har främst männen förbättrat
resultaten jämfört med föregående år. På den gymnasiala nivån har andelen
som klarar målen minskat. Även inom sfi, svenska för invandrare, har
andelen elever som klarar målen minskat. Flera insatser görs för att öka
måluppfyllelsen inom vuxenutbildningen, exempelvis genom att erbjuda
flexibla studieformer och extra stöd.

Fler ska gå vidare till
studier på
eftergymnasial nivå
BIN, VIAN

Måluppfyllelsen för elever i gymnasieskolan ökar och därmed ökar också
möjligheten att studera vidare på eftergymnasial nivå. Nyttjandet av
Campus Viadidakt har ökat, särskilt bland kvinnor.

Elevenkäten våren 2019 visade att 82 procent av eleverna i årskurs 4-6 är
nöjda med skolmaten och 79 procent tycker att det är trivsamt i matsalen.
Ett kommunövergripande arbete pågår kring att främja och peppa till goda
hälsosamma mat- och fikavanor.
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Trygg vård & omsorg
Verksamhetsrapport
Plats för fler som behöver omsorg och stöd
Byggnation av ett nytt särskilt boende för äldre med 96 lägenheter pågår. Målet är att det nya äldreboendet
Dufvegården ska stå klar för inflyttning vid årsskiftet 2020/2021.
I slutet av året invigdes nya lokaler till boendet Skogsbrynet för brukare inom socialpsykiatrin. Det nya
boendet har, efter en omfattande ombyggnad, inrymts i bottenplan till Furulidens äldreboende.

Trygghet, delaktighet och livskvalitet
Kärnan i arbetet med vård och omsorg är alla de insatser medarbetarna utför för dem som är behov av
verksamhetens stöd, ett arbete som pågår varje dag, dygnet runt. Det är detta som skapar verksamhetens
kvalitet. I brukarundersökningar och kvalitetsmätningar når Katrineholms kommun goda resultat. Även om
utfallet för enskilda frågeställningar varierar mellan åren är resultaten överlag bra i jämförelse med andra
kommuner, exempelvis när det gäller nöjdhet och trygghet. Under 2019 har utvecklingsarbetet fortsatt. Ett
exempel inom området funktionsstöd är införandet den så kallade delaktighetsmodellen, som syftar till att
stödja brukare att formulera önskemål och behov. Ett annat område är insatser för att informera brukare
om vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål.
Bra måltider och matlust har stor betydelse för livskvaliteten och ett utvecklingsarbete har skett även kring
dessa frågor. En satsning har gjorts för att utveckla goda och proteinrika mellanmål. För att minska risk för
undernäring har rutiner reviderats kring riskbedömning och individuellt anpassade åtgärder såsom
anpassning av mat, måltidsmiljö måltidsordning och minskad nattfasta. Måltidsmiljön för äldre i särskilt
boende har kartlagts. Arbete pågår också med att införa möjlighet att välja mellan olika rätter för dem som
har matdistribution via hemtjänsten. Från och med mars 2020 ska brukarna kunna välja mellan tio olika
rätter per vecka.
Stödet till anhöriga har utvecklats utifrån en länsgemensam strategi för anhörigstöd. Den nationella anhörigdagen uppmärksammades med en öppen föreläsningsdag. I november genomfördes medborgardialoger för
att få förslag till fortsatt utveckling av anhörigstödet.
För att utveckla kvaliteten inom vård och omsorg pågår ett systematiskt arbete med egenkontroller,
brukarundersökningar, öppna jämförelser samt nationella kvalitetsregister såsom Senior Alert och SveDem
(Svenska Demensregistret). I Senior Alert görs riskbedömningar och handlingsplaner kring bland annat risk
för fall och trycksår. Syftet med SveDem är att förbättra vården för personer med demenssjukdom.
En rad åtgärder för ökad kvalitet och patientsäkerhet har genomförts under året, exempelvis:


Utveckling av kvalitetsledningssystemet



Införande av metoden Individens behov i centrum (IBIC) i handläggning av ärenden inom särskilt
boende



Kvalitetssäkring av social dokumentation för att öka brukares delaktighet i planeringen av insatser
och ge personalen verktyg för att planera och delge varandra information



Förbättringsarbete gällande hantering av avvikelser



Utveckling av läkemedelshanteringen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en verksamhetstillsyn av Furulidens äldreboende.
Inga brister uppmärksammades och IVO bedömde att kvalitetsarbetet har utvecklats och att arbetet kring
anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah hade förbättrats. Därefter har IVO granskat Strandgårdens
äldreboende.
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På uppdrag av kommunens revisorer har styrning och ledning av äldreomsorgen granskats. Granskningen
fokuserade på riktlinjer och rutiner för myndighetsutövning samt former för uppföljning av fattade beslut.
Revisorernas bedömning var att vård- och omsorgsnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig styrning
och ledning av myndighetsutövningen.
Räddningstjänsten har genomfört tillsyner avseende systematiskt brandskyddsarbete på vård- och omsorgsboenden utan anmärkningar. De synpunkter som framkommit avser byggnadstekniska brister som hanteras
av KFAB i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen.
Upphandling har genomförts av trygghetslarm och välfärdstekniska lösningar inom både ordinärt boende
och särskilt boende. Syftet är att skapa ökad trygghet, säkerhet och möjlighet till självständighet.
Hemgång från sjukvården ska ske inom tre dagar från det att en patient är utskrivningsklar. Under året har
efterfrågan på avancerad sjukvård i hemmet ökat. Det ställer krav på kompetensutveckling, framför allt inom
sjuksköterskegruppen.
Brukare med hemtjänst har möjlighet att välja utförare mellan de företag som godkänts av vård- och
omsorgsnämnden eller kommunen. I april hävdes avtalet med en extern utförare. Det inträffade understryker vikten av att löpande arbeta med uppföljning för att säkerställa att utförarna lever upp till ställda
krav.

Folkhälsa
Rapporten Öppna jämförelser folkhälsa ligger till grund för det sektoröverskridande folkhälsoarbetet i
kommunen. Resultaten visar att hälsoutvecklingen i Katrineholm generellt följer den nationella och regionala
utvecklingen, och att det finns hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Andelen med bra
hälsa ligger kvar på samma nivå som tidigare. Rapporten visar på både förbättringar, exempelvis färre
hjärtinfarkter och fallskador, och utmaningar för kommunen, bland annat när det gäller skolresultat och
långvarigt ekonomiskt bistånd. När det gäller levnadsvanor har resultaten försämrats. Både förekomsten av
fetma och andelen med riskabla alkoholvanor har ökat. Kommunen har en högre andel gravida som röker
eller snusar, men andelen som röker dagligen har minskat.
Fall och fallskador är ett folkhälsoproblem och ett arbete kring fallprevention har påbörjats. För att
informera äldre om hur de själva kan minimera risken att falla genomfördes en fallpreventionsvecka,
”Balansera mera”, med aktiviteter på temat mat, motion och medicin. Fallpreventions-veckan genomfördes i
samverkan med VSR, Region Sörmland, FoU i Sörmland, PRO, IOGT-NTO och NBV.
Inom ramen för satsningen Uppdrag psykisk hälsa har kompetensutvecklingsinsatser genomförts för olika
personalgrupper i kommunen.

Förebyggande och tidiga insatser för barn och unga
Ett brett arbete för att utveckla förebyggande aktiviteter som riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer
har pågått under året. Familjecentralen med den öppna förskolan startade sin verksamhet i januari 2019 och
har under året sett en stadig ökning av besökare. Den öppna förskolan erbjuder olika aktiviteter för att
stärka relationen och samspelet mellan föräldrar och barn. Familjecentralen har också startat ett kulturanpassat föräldrastödscafé för att ge somaliska föräldrar möjlighet att prata om föräldraskap, barns behov
och det svenska samhället.
Ett systematiskt arbete för att främja en trygg uppväxt för barn och elever pågår inom förskola och skola,
exempelvis genom samverkan med barn- och elevhälsan, elevhälsoteam, likabehandlingsplaner, trygghetsvandringar och enkäter. Lyckliga Gatornas öppna fritidsverksamhet för barn och unga på vardagar och lov
ger barn och ungdomar möjlighet till en trygg och aktiv fritid. Strukturen kring verksamheten gör också att
utsatta barn och unga kan fångas upp tidigt.
Föräldrautbildningen COPE (Community Parent Education) har genomförts både i grupper och på Kollektivet
HVB. För att förebygga tidiga sociala problem och informera barn och unga samt personal inom skolan om
vilket stöd som finns, har fältassistenter och ungdomsbehandlare besökt alla klasser i årskurs 6. Bakgrunden
är att kriminellt och annat socialt nedbrytande beteende bland unga allt lägre ner i åldrarna.
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KFAB har antagit en reviderad policy gällande sponsring, med ett mer tydligt uppdrag att stödja barn- och
ungdomsverksamhet. I juni fastställde KFAB också policyn ”Granntrygghet mot våld och hot i nära relation”.
Som fastighetsägare eftersträvar bolaget att tillsammans med hyresgästerna agera för ett tryggare samhälle.
En rad aktiviteter för att färre barn och unga ska utsättas för risk att skadas till följd av eget eller andras bruk
av tobak, alkohol eller narkotika har genomförts under året. Arbete pågår kring införande av ANDTS-coachmetoden, som är ett utbildnings- och nätverkskoncept som syftar till att höja kunskapsnivån och ge ökad
trygghet och handlingskraft för att arbeta med ANDTS-frågor (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel).
Under sommaren anställdes fem gymnasieungdomar som ANDTS-ambassadörer. Syftet var att öka
kunskapen kring det förebyggande arbetet och genom ungdomarnas delaktighet få nya tankar och idéer.
Inför valborg, skolavslutning och höstlov genomfördes en informations - och antilangningskampanj utifrån
den nationella kampanjen ”Tänk om”. Syftet var att motverka och minska minderårigas alkoholkonsumtion.
Som ett led i arbetet hade också Perrongen extraöppet på valborg, vid skolavslutningen och på julafton.
Andelen invånare med riskabla alkoholvanor ökar i Katrineholm. I samband med kampanjveckan "Spela roll",
som initieras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, ordnade Familjecentralen öppet hus
med information om stöd och hjälp vid missbruk. Syftet var att sprida kunskap om hur vuxnas alkoholkonsumtion påverkar barn. Gruppverksamhet för barn och unga som växer upp med föräldrar med
missbruk eller psykisk ohälsa har genomförts för både barn och tonåringar.
I Sverige har alkoholrelaterade skador ökat bland äldre under de senaste åren. För att uppmärksamma detta
och sprida kunskap anordnades en föreläsning kring alkohol och äldre i samverkan med IOGT-NTO och NBV
i Södermanland.
Vid halvårsskiftet trädde en ny tobakslag i kraft som bland annat innebar att all försäljning av tobak kräver
tillstånd. Samordnad tillsyn på tobaksförsäljningsställen har genomförts med polisen som visade på brister.
Den nya tobakslagen har gjort att fler miljöer är rökfria, exempelvis lekplatser, uteserveringar, entréer,
idrottsanläggningar och perronger. Därutöver har kommunstyrelsen beslutat att även kommunens
badplatser, parker och utegym ska vara rökfria.
Den dagliga rökningen minskar men det finns stora skillnader när det gäller rökvanor utifrån faktorer som
kön, utbildning, härkomst och psykisk ohälsa. För att uppmärksamma och sprida information kring rökfri
arbetstid och tobaksfri skoltid, samt vilket stöd och hjälp det finns för att sluta röka, har informationskampanjer genomförts under den tobaksfria dagen och den tobaksfria veckan.
För att förebygga användningen av dopningspreparat på gym och träningsanläggningar har ett arbete kring
den dopningsförebyggande metoden PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) aktualiserats i samverkan
med Polisen. Planering pågår för att införa metoden under 2020.

Sociala insatser för att minska utsatthet och utanförskap
Den länsgemensamma socialjouren startade upp i mitten av mars. Färre ärenden aktualiseras till den länsgemensamma jouren jämfört med när socialnämnden hade egen beredskapsjour.
Ungefär lika många barn och unga aktualiserades inom socialnämnden under 2019 som föregående år.
I början av året var inflödet lägre, men i början av hösten var inflödet dubbelt så högt som tidigare år.
Ökningen bestod främst av ungdomsärenden där det fanns oro för kriminalitet. Antalet anmälningar
gällande barn som upplever eller bevittnar våld i hemmet har varit fortsatt högt. Katrineholm har haft ett
jämförelsevis stort antal barn som varit aktuella för samråd på Barnahus i Nyköping. Barnahus är en
myndighetsövergripande verksamhet med syfte att samordna utredningsarbete och krisomhändertagande
av barn och familjer när det gäller misstanke om våld eller sexuella övergrepp mot barn.
Personer som ansöker om missbruksbehandling informeras alltid om den behandling som erbjuds på
hemmaplan genom socialnämndens öppenvård och öppet intag till behandling på Vårnäs. I juli hade
Katrineholm fyllt sina avtalade vårddygn på Vårnäs. Även Mercur har haft ett högt inflöde, i snitt har trettio
personer varit inskrivna för behandling varje månad. Öppenvården har utöver 12-stegsbehandling utökats
med KBT-baserad behandling. Denna utökning och breddning innebär att fler kan erbjudas behandling på
hemmaplan istället för extern HVB-placering. Öppenvårdsbehandling sker ofta i kombination med något av
de boendealternativ som kan erbjudas.
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En målgrupp som ökat något är personer 19-35 år, som ofta har en omfattande problematik när det gäller
blandmissbruk, psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk problematik och i vissa fall även viss intellektuell
funktionsvariation. Personerna har oftast en tidig debut i 12-13 års åldern av alkohol och droger. En annan
målgrupp som ökat under året är personer över 55 år med ett flerårigt missbruk bakom sig som lett till
omfattande fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Orosanmälningar inkommer utifrån att personer
lever i misär och riskerar eller har blivit bostadslösa. Kring personer med samsjuklighet finns en samverkan
mellan berörda förvaltningar som kommer utvecklas under kommande år.
Det har skett en ökning av ansökningar från kvinnor som önskar skydd på grund av våld i nära relation samt
hedersrelaterat våld. I första hand hänvisas till stödsamtal, men det är även en klar ökning av antalet externa
skyddsplaceringar. Personal har utbildats i evidensbaserade metoder för att öka kompetensen i att genomföra skyddsutredningar i relationsvåldsärenden.
Totalt har socialförvaltningens kostnader för placeringar minskat och fler har erbjudits öppna insatser. Även
bildningsförvaltningens kostnader för placeringar har sjunkit i förhållande till föregående år. För vård- och
omsorgsförvaltningen är antalet externa placeringar oförändrat jämfört med tidigare år, men kostnaderna
har ökat beroende på en indexhöjning. Innan placeringar görs utreds alltid möjlighet till hemmaplanslösning.
Det finns utmaningar i att avveckla externa placeringar. Utöver att säkerställa kompetens för att hantera
målgrupperna behöver även särskilt anpassade boendeplatser tillskapas.

Resultatmål

Kommentar

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

De senaste brukarundersökningarna visar att brukare inom vård och
omsorg generellt upplever att de får ett bra bemötande, att de känner
förtroende för personalen samt att de känner sig trygga med den omsorg
och det stöd de får. Inom servicebostäder enligt LSS har resultaten
försämrats något gällande trygghet sedan förra mätningen.

Ökade förutsättningar
för aktiviteter för
brukare inom vård och
omsorg
KULN, STN, VON

Brukarundersökningen visar något sämre resultat än föregående år
gällande nöjdhet kring aktiviteter, men i jämförelse med riket ligger
Katrineholm väl till. Samtliga äldreboenden erbjuder sociala aktiviteter sju
dagar i veckan. Ett gott samarbete med frivilliga nätverkare ger goda
förutsättningar för en bredd av olika aktiviteter och kulturupplevelser för
brukare inom vård och omsorg. I dagsläget finns mellan 90-100 frivilliga
nätverkare med spridning inom äldreomsorgens verksamheter. Samarbete
med kulturförvaltningen kring kulturella aktiviteter och service- och
teknikförvaltningen kring bland annat utematlagning, trubadurkvällar och
trädgårdsskötsel bidrar till också att öka förutsättningarna.

Måltiderna inom vård
och omsorg ska
utvecklas
STN, VON

Flera insatser har genomförts under året för att utveckla arbetet runt mat
och måltider, bland utveckling av måltidschecklista och mellanmål.
Brukarnöjdheten kring mat och måltider i särskilt boende är något lägre än
föregående år, men ligger fortsatt över snittet för riket. Vårens mätning av
nattfastan i särskild boende visade på förbättrade resultat medan
höstmätningen hade ett sämre utfall. Mindre än hälften av brukarna hade
en nattfasta kortare än 11 timmar. Med nattfasta menas den tid under
natten då en person inte äter eller dricker något som ger nämnvärd energi.
Målet är att nattfastan ska vara kortare än 11 timmar (med hänsyn taget till
den enskildes önskemål).

Stärkt patientsäkerhet
inom vård och omsorg
VON

En god samverkan, med regionen och internt, är viktigt för att bidra till en
stärkt patientsäkerhet. Denna samverkan har utvecklats, bland annat när
det gäller samordnad individuell plan (SIP), som är en planering på individnivå som tydliggör vem som ansvarar för vilken del i vården och omsorgen
efter utskrivning från sjukvård. Internt pågår ett utvecklingsarbete kring
upprättande av journal och vårdplan.
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Resultatmål

Kommentar

Ökad möjlighet till
delaktighet och
inflytande
SOCN, VON

Resultaten från brukarundersökningar inom äldreomsorg och funktionsstöd
visar att det finns fortsatt behov av utvecklingsarbete kring att öka
brukarnas känsla av delaktighet.

Anhörigstödet ska
utvecklas
SOCN, VON

Vård- och omsorgsnämndens anhörigstöd erbjuder anhöriga utbildningar
och aktiviteter utifrån behov. Arbete har också påbörjats utifrån en
länsgemensam strategi för stöd till anhöriga. Höstens medborgardialoger
hade anhörigstöd som tema, för att få förslag på fortsatt utveckling av
kommunens anhörigstöd. Även socialnämnden har erbjudit ett stort antal
anhörigträffar under året.

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

Ett brett arbete för att utveckla förebyggande aktiviteter som riktar sig till
barn, ungdomar och deras familjer pågår. Under året har den öppna
förskolan på Familjecentralen startat upp sin verksamhet. Verksamheten
riktar sig till föräldrar med barn under 6 år och har under året haft drygt
10 600 besök. Föräldrar har också erbjudits stöd och utbildning. Genom
Lyckliga Gatorna har barn och ungdomar kunnat få en trygg och aktiv fritid,
samtidigt som strukturen kring verksamheten gör att utsatta barn och unga
kan fångas upp tidigt. Implementering av ANDTS-coachmetoden pågår. Inför
valborg och skolavslutning genomfördes en informations- och
antilangningskampanj.

Fler ska få en
förbättrad situation
efter kontakt med
individ- och
familjeomsorgen
SOCN

Socialnämnden har förbättrat resultatet av insatser för barn och unga. Färre
barn och ungdomar återaktualiseras inom ett år efter avslutad utredning
och insats. Öppenvården för vuxna med missbruksproblem har utökats med
KBT-baserad behandling. Stödet gällande relationsvåldsärenden har utökats
och utvecklats genom evidensbaserade metoder. Arbete med kommunövergripande samverkan mot hedersrelaterat våld har påbörjats.

Öppna insatser och
hemmaplanslösningar
ska användas i ökad
utsträckning inom
individ- och
familjeomsorgen
SOCN

Antalet placeringar och kostnaderna har minskat. Fler har erbjudits öppna
insatser.

Kommunens kostnader
för placeringar ska
minska
BIN, SOCN, VON

Socialnämndens totala kostnader för placeringar har minskat med drygt
10 mnkr jämfört med föregående år. Antalet placeringar har minskat och
fler har erbjudits öppna insatser. Även bildningsnämndens kostnader för
placeringar har minskat. För vård- och omsorgsnämnden är antalet externa
placeringar oförändrat jämfört med tidigare år, men kostnaderna har ökat
något beroende på den indexhöjning som skett enligt gällande avtal.

Färre barn och unga
ska utsättas för risk att
skadas till följd av eget
eller andras bruk av
tobak, alkohol eller
narkotika
KS, BIN, BMN, KULN,
SOCN

En rad insatser för att påverka både tillgänglighet och efterfrågan på
alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) har genomförts. Arbetet
sker i samverkan med Polisen, Region Sörmland, IOGT-NTO med flera.
Informations- och antilangningskampanjer har genomförts inför riskhelger
såsom valborg, skolavslutning och höstlov. Ungdomar har getts möjlighet till
feriearbete som ANDTS-ambassadör och införande pågår av ANDTScoachmetoden. Vid halvårsskiftet trädde en ny tobakslagstiftning ikraft som
förbjuder tobaksrökning vid bland annat entréer, lekplatser och idrottsanläggningar, vilket innebär att exponeringen av andras tobaksrök minskar.
Den nya tobakslagen har kommunicerats och informationsskyltar har tagits
fram kring rökförbud. Samordnad tillsyn på tobaksförsäljningsställen har
genomförts med Polisen.
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Ett rikt kultur-, idrotts- &
fritidsliv
Verksamhetsrapport
Goda möjligheter till en innehållsrik fritid
Satsningen Lyckliga gatorna är en verksamhet som drivs gemensamt av flera förvaltningar för att nå
kommunplanens mål att förebyggande insatser för barn och unga ska prioriteras och att fler ska delta aktivt
i kultur-, idrotts- och fritidslivet. Kärnan i verksamheten är avgiftsfria kultur- och idrottsaktiviteter på
vardagar efter skoltid för barn i grundskoleålder. Under 2019 har vardagsaktiviteter bedrivits vid Västra
skolan, Nyhemsskolan och Ellwynska skolan, med en jämn fördelning av flickor och pojkar bland deltagarna.
Genom statsbidrag ordnades även aktiviteter varje dag under sommarlovet. Aktiviteterna ägde rum både i
tätorten och i kransorterna. Lovaktiviteter ordnades också på höstlovet och jullovet genom sponsring från
företag. Lovaktiviteterna var välbesökta och hade ett varierat program. I slutet av året startades projektet
Lyckliga skogen tillsammans med Friluftsfrämjandet. Lyckliga gatorna har blivit en plattform för samverkan
både mellan olika kommunala verksamheter och med det lokala förenings- och näringslivet. Målet med
verksamheten är att ge barn och unga en känsla av delaktighet, goda relationer till vuxna och trygga platser
att vara på. Genom att ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en aktiv, trygg och meningsfull fritid
skapas förutsättningar för innanförskap istället för utanförskap, både på kort och lång sikt. Parallellt görs
insatser för att nå ut till och involvera föräldrar och andra trygga vuxna. I slutet av sommaren genomfördes
två välbesökta gatufester i samverkan med lokala föreningar och företag. Ett nytt koncept med mindre så
kallade vardagsfester har också testats i två olika bostadsområden. Syftet med Lyckliga Gatornas fester är
öka gemenskap, trygghet och stolthet i området.
Ungdomsverksamheten Perrongen har fortsatt utvecklas med en stor bredd av aktiviteter. Under våren
genomfördes gruppverksamhet en kväll i veckan med bland annat ridning, drejning, biljard och afrobeat. På
lördagar har Perrongen haft ett roterande schema med Open dance floor, Open stage och Open talk som
alla varit välbesökta. Evenemanget Kulturafton flyttades till Perrongen och omvandlades till Kulturkväll med
dans, musik, mat och kultur. Två deltävlingar inom Poerty slam öppna för alla åldersgrupper har också
genomförts på Perrongen. Ett medvetet och strategiskt arbete sker för att verksamheten ska genomsyras av
ett jämlikhetsperspektiv och att alla ska känna sig välkomna. Flera satsningar för att nå nya målgrupper har
gjorts, bland annat Löparakademin tillsammans med Lyckliga gatorna, HBTQ-verksamheten MOGAI, tjejskate
och nattfotboll. Perrongen har också medverkat i två externt finansierade projekt, ett läger om storytelling i
Makedonien genom Erasmus och ett projekt tillsammans med Trolldals ridskola med stöd från MUCF.
Fler barn och unga har också hittat till Kulturskolan genom den öppna avgiftsfria verksamhet som bedrivits
med stöd från Kulturrådet. KomTek har fortsatt med fritidsaktiviteter på kvällar och lov och har även startat
en ny verksamhet, Makerspace. Makerspace handlar om att skapa en verkstadsliknande miljö som
uppmuntrar deltagarna att dela kunskap, verktyg och idéer startats. En majoritet av deltagarna är pojkar.
Renovering och upprustning av kommunens lekplatser prioriteras utifrån behov som framkommer vid årliga
säkerhetsbesiktningar. Under året har Duveholmsleden och en del av Backaleden tillgänglighetsanpassats så
att rullstolar och barnvagnar kan ta sig fram.
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På de särskilda boendena för äldre har arbetet med att anordna sociala aktiviteter varit en prioriterad
uppgift. Samtliga enheter erbjuder aktiviteter och möjlighet till utevistelse varje dag. Medarbetarnas
engagemang i dessa frågor uppmärksammades av vård- och omsorgsnämnden genom ett av årets
kvalitetspris. I början av året fastställdes en struktur för formaliserad samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och kulturförvaltningen. Exempel på riktade aktiviteter som genomförts inom ramen för
samarbetet är konstworkshopar, lunchföreställningar, dag för frivilliga och projektet Bilder från förr.

Ett aktivt kulturliv
Teaterscenen Turbinen i Lokstallet har under året använts för både skolföreställningar och publika
föreställningar. Turbinen, som är en så kallad Black Box, har bokats av såväl lokala scenkonstföreningar och
Kulturskolan, som regionalt och nationellt verksamma konstutövare. En vidareutbildning i ljud- och ljusutrustningen har genomförts, som även föreningar och externa aktörer bjöds in till för att möjliggöra för fler
att använda lokalen.
I Konsthallen på kulturhuseet Ängeln har sex utställningar genomförts under 2019. Mest välbesökt var Stina
Wollters utställning ”Det rör mig”. Även Saadia Husseins utställning ”MAKiNG AND BREAKING PATTERNS”
bidrog till att locka många och nya besökare. Utställningsytorna Hörnet och Galleri Håkanson, som kan
bokas av privatpersoner, konstnärer, föreningar och skolor, bokades vid sammanlagt 31 tillfällen.
Totalt har mer än 100 konstevenemang genomförts med totalt över 2 000 deltagare. Några exempel är:


Lovverksamhet för barn och unga, med visningar och workshops kopplat till aktuella utställningar



Konst med påtår, ett koncept med samtal och fika i konsthallen som även bokats av grupper



Bebisvisning, där aktuell utställning visats och bebisar fått måla med ätbar färg



Konstjogg, med visning av offentliga konstverk under en 5 km lång joggingtur i behagligt tempo



Filmade visningar av utställningarna och skapande konstverkstad på äldreboendet Lövåsgården

Under Digitala veckan, med över 500 besökare jämt fördelade mellan kvinnor och män, erbjöds möjligheter
att testa VR (virtual reality), animering och kommunens digitala tjänster. Det gick också att få se kommunens
nya webb och framtidens Katrineholm digitalt. Andra programpunkter för vuxna på Kulturhuset Ängeln var
boktipslördag, språkcafé, lunchföreställning, Trädgårdsdagen, Afternoon tea och julkonsert med
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kulturgruppen. I slutet av hösten genomfördes 16 days of activism, ett koncept för att belysa frågan om
mäns våld mot kvinnor.
Biblioteket genomförde även i år satsningen sommarboken för att uppmuntra barn att läsa på sommarlovet.
Barnen ska läsa fem böcker och får sedan en bok att behålla. Ett sjuttiotal barn kom och hämtade sin
gåvobok och fikade på kanelbullens dag. Det var en jämn fördelning av flickor och pojkar som deltog men
totalt något färre än förra året, vilket kan bero på att sommarboken inte marknadsfördes separat utan ingick
i sommarlovets aktivitetsfolder. Under hösten startades projektet Lyckliga bibblan med finansiering från
Kulturrådet. Syftet är att nå fler invånare, öka samhällsengagemang och ge verktyg för att närma sig egen
försörjning.
I slutet av maj genomfördes Festival för mogna på Igelkottens grönområde. Den återkommande, välbesökta
och uppskattade festivalen riktar sig främst till äldre i kommunen och anordnas av äldreomsorgens kulturombud tillsammans med frivillignätverket.

Goda förutsättningar för idrott
Det idrottspolitiska programmet har reviderats. Arbetet fortsätter med att konkretisera och genomföra
aktiviteter för att uppfylla programmets målsättningar. Under året har även kriterierna för kommunens
idrottsstipendier uppdaterats och ett nytt stipendium för unga domare tillkommit. Idrottsstipendiernas syfte
är att uppmärksamma ledarinsatser och framstående prestationer inom idrott.
I augusti öppnades simhallen efter genomförd renovering. Den 40 år gamla bassängen har genomgått en
totalrenovering och uppfyller nu miljö- och reningskrav. I samband med renoveringen har belysningen bytts
till energieffektiv ledbelysning. Renoveringsperioden påverkade föreningsverksamhet, simundervisning och
antalet besökare. Sportcentrum, som är HBTQ-certifierat, har verkat för ett normkritiskt tänkande i planering
och utförande av renoveringen. Besökarna har återvänt och är nu fler än före stängningen.
En ny konstgräsplan har färdigställts och invigts vid Värmbols IP. Den nya konstgräsplanen är tillgänglig att
hyra för alla föreningar och innebär en fördubblad kapacitet, vilket ger föreningslivet bättre förutsättningar.

Resultatmål

Kommentar

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

Under året har många aktiviteter genomförts för att möjliggöra för fler att
aktivt delta i kultur-, idrotts- och fritidslivet. Kulturnämnden arbetar
strategiskt och framgångsrikt med att nå nya målgrupper inom samtliga
verksamheter. Bildningsnämnden erbjuder fritidskurser och lovaktiviteter
på Komtek och Kulturskolan. Simhallen har varit stängd på grund av
renovering men har öppnats igen och haft många besökare. Även inom
vård- och omsorgsnämndens verksamheter erbjuds goda möjligheter till en
aktiv fritid.

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

Ett brett arbete pågår inom flera förvaltningar för att erbjuda kultur-, idrottsoch fritidsaktiviteter för barn och unga. Jämfört med föregående år har
andelen kulturarrangemang som riktas till barn och unga ökat.

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

Med utgångspunkt från kommunens handlingsplan för jämställdhet och det
idrottspolitiska programmet pågår ett aktivt arbete för att skapa
förutsättningar för jämställda och jämlika kultur- och fritidsverksamheter.
Nya mått och metoder för uppföljning innebär att en bredare bild av
utvecklingen kan ges först vid kommande uppföljningar.
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Hållbar miljö
Verksamhetsrapport
Minskad klimatpåverkan
Samtliga kollektivtrafikfordon i Sörmland körs med fossilfria bränslen. Det nya trafikavtalet har resulterat i
att elbussar används på samtliga tätortslinjer i Katrineholm från och med mitten av augusti 2019.
Kommunens förbrukning av fossilt bränsle har minskat med 20 procent jämfört med föregående år. Främsta
orsaken är att en större andel fordon nu använder fossilfritt HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja).
Kommunens bilsamordning har tillsammans med KFAB utrett hur en laddinfrastruktur för elbilar skulle
kunna utformas. Planen är att kommunens personbilsflotta ska bestå av laddhybrid-, el- och gasbilar, där
gasbilar används i centralorten och utbyggnaden av el och laddhybrid sker på landsbygden.
KFAB har anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ för att minska utsläppen av växthusgaser med målet att
bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska 30 procent från
basåret 2007. För att nå målet arbetar KFAB med energieffektivisering, där åtgärder görs löpande inom el,
värme och ventilation både på äldre fastigheter och vid nybyggnation. Även KIAB har under året genomfört
energibesparande åtgärder, exempelvis fasadrenoveringar med förbättrad isolering och nya energieffektiva
fönster samt utbyte av äldre ventilationsaggregat.
För att minska klimatpåverkan vid nybyggnation bygger KFAB enligt Sunda Hus och Miljöbyggnad som ställer
miljökrav på material och energieffektiva byggnader. KFAB arbetar också med att öka hyresgästers och
leverantörers miljömedvetenhet genom att sätta in individuell mätning av el och vatten och genom ökade
miljökrav vid upphandlingar.
För att minska åtgång av klimatkrävande livsmedel och öka vegetariska alternativ har matsedeln setts över i
kommunens måltidsverksamhet. Dagens miljöval har marknadsförts i lunchrestaurangerna så att elever
enklare ska kunna göra aktiva, miljömedvetna val. Ett nytt, framgångsrikt grepp är att placera det vegetariska
alternativet först så att fler fyller tallriken med vegetabilier. Tillsammans med en lokal aktör har även en
vegetarisk korv tagits fram. Kostnaderna för livsmedel fortsätter att öka, vilket påverkar arbetet med att nå
målet för ekologiska livsmedel. För att bidra till minskat matsvinn har ett samarbete inletts där varor med
kort bäst-före-datum köps in till rabatterat pris och tas om hand i kommunens kök.
Fyra filmer om hållbar livsmedelskonsumtion har producerats i samarbete med Sörmland Vatten och Avfall
AB. Filmerna riktar sig till barn och ungdomar och handlar om hållbara livsmedelsval, matsvinn, bäst-föremärkning samt gröna påsen. Ett utbildningsmaterial har också tagits fram som pedagoger kan använda i
samband med undervisningen.
Ambitionen att minska förbrukningsmaterial och användningen av plast är ett pågående arbete i hela
måltidsverksamheten, där plastpåsar och engångsplast byts ut mot mer miljövänliga förpackningar.
Tre skolungdomar har utbildats och arbetade under sommaren som klimatambassadörer.

Rent vatten
Ett nytt område för avloppsinventering har påbörjats, Floda. Utskick har gjorts till omkring 400 fastigheter
och två välbesökta öppna möten har hållits. LOVA-projektet Kretsloppsanpassning av små avlopp har
avslutats. Arbetet kommer att fortsätta bland annat kopplat till avfallsplanens mål att återföra näring från
små avlopp.

Årsredovisning 2019 Katrineholms kommun | 43

54
Kommunen har deltagit i programmet Baltic Sea City Accelerator för att stärka och utveckla Öljarenprojektet. Avtal tecknades under våren med entreprenör för lågflödesmuddringen i Öljaren. Bidrag från
Havs- och vattenmyndigheten (Hav) och Baltic Sea Action Plan möjliggör muddring av en större yta.
Hästprojektet, vars syfte är att minska näringsbelastningen på sjöar och vattendrag från hästhållning, har
påbörjats och kommer fortgå även kommande år. Katrineholms kommun har också deltagit i ett
tillsynsprojekt med fokus på att minska läckage av växtnäring och bekämpningsmedel från lantbruk till sjöar
och vattendrag.
Sörmland Vatten har tagit fram ansökningshandlingar för en ny vattendom för Forssjö vattentäkt, för att
möjliggöra att producera den mängd dricksvatten som önskas av abonnenter och näringsliv. Arbetet med att
kartlägga övriga vattenverk och skyddsområden i kommunen har också fortsatt.
I arbetet med handlingsplan för dagvatten har flera utredningar initierats och utförts. Dagvattentaxa och
ansvarsfördelning är under antagande. LONA-medel har beviljats för våtmarksprojektet "Mejeridiket" som
sker i samverkan mellan kommunen, Sörmland Vatten samt de tre stora företag som bedriver verksamhet i
direkt anslutning till diket; Tekniska verken, Finja Betong och SKF.

God bebyggd miljö och biologisk mångfald
Inventering och riskbedömning av kemiska produkter i enlighet med kemikalieplanen har genomförts på
flera förvaltningar och en kemikalieförteckning har upprättats. Tillsyns- och provtagningsprojekt gällande
kemiska ämnen i varor har genomförts i samverkan med Kemikalieinspektionen.
En skräpmätning har genomförts som underlag för framtagande av handlingsplan mot nedskräpning. Syftet
var att få en bild av vilka platser som är mest nedskräpade och vilken typ av skräp som är vanligast. Förslaget
till handlingsplan mot nedskräpning är för närvarande ute på remiss inför beslut under våren 2020.
Katrineholms kommun har goda resultat när det gäller hantering av avfall i jämförelser med andra
kommuner. Sörmland Vatten konstaterar att Katrineholms kommun är den enda av bolagets tre kommuner
där målet nås att minst 50 procent av matavfallet ska sorteras ut så att energi och näring kan tas tillvara.
Plockanalyser visar att kunderna i hög grad sorterar rätt och vet vad som ska läggas i gröna påsen. Under
2019 har även kommunikationen kring insamling av farligt avfall med miljöbilen breddats och förbättrats.
På Vika återvinningscentral har insatser gjorts för att minska restavfallsfraktionen som behandlas genom
förbränning. Sedan hösten 2017 har den brännbara fraktionen minskat med 26 procent genom att bland
annat sortera ut böcker, ta bort benämningen ”brännbart” och sätta upp stoppskyltar för material som ska
sorteras.
Ett nytt naturreservat, Lerbo-Biesta, har inrättats. I området, som är ett för Sörmland typiskt skogsområde med
barrblandskog av naturskogskaraktär, finns flera rödlistade arter och signalarter.

I förskolans nya läroplan (Lpfö 18) finns ett tydligt fokus på hållbar utveckling. På flera förskolor pågår
projektet ”Hållbar framtid” där barnen på olika sätt får lära sig att värna om sig själv, sin familj, sina kamrater
och sin närmiljö. Projekt har också genomförts för att minska nedskräpning.
Projektet Lyckliga skogen, som genomförs av Lyckliga Gatorna och Friluftsfrämjandet, syftar till ge barn och
unga ökad kunskap om och positiva erfarenheter av naturen och på så sätt öka engagemanget för biologisk
mångfald och att motverka klimatförändringar.
En naturutställning har invigts i Tornstugan, som har gjorts bokningsbar i kommunens lokalbokningssystem,
vilket förenklar för exempelvis lärare som önska förlägga utbildningstid där.
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Resultatmål

Kommentar

Ökad andel
miljöfordon i
kommunens
verksamheter
STN, KFAB, KIAB

Andelen miljöbilar i kommunkoncernen ligger på en fortsatt hög nivå
jämfört med andra kommuner. Under 2019 har kommunen minskat
förbrukningen av fossilt bränsle med 20 procent jämfört med föregående år.
Arbetet fortsätter utifrån fordonsstrategin som syftar till att nå målen i
Fossilfritt 2030.

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

Uppföljning av energiförbrukningen 2019 för el och värme per kvadratmeter
i de verksamhetslokaler som KFAB äger visar att förbrukningen har minskat
med 15 procent sedan 2007, vilket är något mindre än föregående år. Medel
har årligen, till och med 2019, avsatts till KFAB för energieffektiviseringsåtgärder. Även inom förvaltningarna bedrivs ett aktivt arbete för att minska
energiförbrukningen. Gymnastik- och tennishallen har renoverats med ny
ventilation och nytt uppvärmningssystem som ger lägre energiförbrukning.

Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

Solkartan på kommunens webbplats är åter i drift, vilket ger möjlighet till att
se specifik fastighets möjligheter till installation av solelproduktion. Den
senast tillgängliga statistiken från Energimyndigheten visade att
Katrineholms kommun låg på 16 plats av alla kommuner 2017 när det gäller
installerad effekt för nätanslutna solcellsanläggningar i hela kommunen. De
kommunala fastighetsbolagens solelproduktion har ökat jämfört med
föregående år. Ökningen förklaras dels av att en ny solcellsanläggning togs i
bruk vid den nya brandstationen i början av året, dels av att den solcellsanläggning vid Hästen som togs i bruk hösten 2018 varit i drift hela året.

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

Arbetet med att inventera enskilda avlopp fortsätter och under året har fler
bristfälliga avlopp åtgärdats än de senaste åren. Ett projekt kring
kretsloppsanpassning av små avlopp har avslutats och ett projekt för att
minska näringsbelastningen på sjöar och vattendrag från hästhållning
pågår. Provtagning av sjöar sker vartannat år. På grund av den varma
sommaren 2018 med mycket låga vattenstånd kunde delar av
provtagningen inte genomföras.

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

Under året har skräpmätningar genomförts i Katrineholm. Nya mått och
metoder för att följa upp aktiviteter innebär att utvecklingen kan analyseras
först vid kommande mätningar. Projekt för att minska nedskräpning har
genomförts inom förskolan.

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

Under året har kommunens skog angripits av granbarkborrar, åtgärder är
vidtagna med hänsyn till naturvärden. Arealen skyddad natur har ökat
genom att ett nytt naturreservat, Lerbo-Biesta, har inrättats.

Klimatsmartare
måltider i kommunens
måltidsverksamhet
STN

Arbetet fortgår utifrån målen i det måltidspolitiska programmet. En rad
insatser har gjorts för att minska åtgången av klimatkrävande livsmedel,
bland annat en översyn av matsedeln, servering av det vegetariska
alternativet först i serveringlinjen, marknadsföring av dagens miljöval och
produktion av filmer riktade till barn och ungdomar om hållbar
livsmedelskonsumtion. Även arbetet med att minska matsvinnet har
utvecklats. Kostnaderna för livsmedel fortsätter att öka, vilket påverkar
möjligheten att öka andelen ekologiska livsmedel.
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Attraktiv arbetsgivare & effektiv
organisation
Verksamhetsrapport
Tryggad kompetensförsörjning
En rad insatser för att säkra kompetensförsörjningen har genomförts under året, bland annat fortsatt arbete
kring heltid som norm och genom att delta på rekryteringsmässor och erbjuda utbildningstjänster. För att
öka kompetensen om rekrytering har utbildningar om kompetensbaserad rekrytering genomförts, vilket har
lett till mer enhetliga och strukturerade rekryteringsprocesser. För öka stödet till förvaltningarna kring
rekrytering har också intern kompetens utvecklats.
I juni avslutade tolv chefer utbildningen personligt ledarskap, som syftar till att stärka chefer i ledarskapet.
Ytterligare elva chefer har påbörjat nästa omgång av programmet. För att möta kommande behov av chefer
och ledare och öka möjligheten till karriärutveckling inom kommunen, har planeringsarbete pågått under
året för att starta en traineeutbildning hösten 2020.
I takt med befolkningsutvecklingen kommer kommunens behov av att rekrytera fler medarbetare öka.
Rekryteringsbehovet påverkas också av pensionsavgångar och personalomsättning. Vissa yrkesgrupper och
specialister är redan nu svårrekryterade, till exempel socionomer samt legitimerade och behöriga förskollärare och lärare. För att säkra personalförsörjningen samarbetar kommunen med flera universitet och
högskolor både kring vidareutbildning för medarbetare och kring praktikplatser och utbildningstjänster för
studerade. Kopplat till revideringen av bildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan pågår ett
samarbete med lärarfacken kring strategisk kompetensförsörjning, med fokus på arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning.

Hälsofrämjande arbetsplatser
En kommunövergripande hälsovecka har genomförts. Syftet med hälsoveckan, som innehöll en stor
variation av aktiviteter, var att främja god psykisk, fysisk och social hälsa bland kommunens medarbetare,
stimulera till friskvårdsinsatser och bidra till gemenskap och sammanhållning.
Årets hälso-och arbetsmiljöutmärkelse tilldelades Zuhal Özarslaner för hennes insatser som hälsoinspiratör
på socialförvaltningen. Det finns idag 70 hälsoinspiratörer i kommunen, med uppdraget att ta lite extra
ansvar för trivsel och arbetsglädje. Inriktningen är att hälsoinspiratörerna ska bli fler och finnas på varje
arbetsplats. Syftet är att genom vardagliga och verksamhetsnära insatser påverka sjukfrånvaro och stress.
En rad insatser för att förbygga sjukdom har genomförts både enskilt och i grupp, bland annat reflektionsoch livsstilsgrupper och utbildningar för att minska stress. I arbetsgrupper med hög sjukfrånvaro har
åtgärdsplaner med en kombination av insatser tagits fram. Genom statsbidrag för psykisk hälsa har insatser
och utbildningar kunnat genomföras för fler.
En kommunövergripande informationsinsats kring rökfri arbetstid har genomförts mot bakgrund av en
skärpning i lagstiftningen. Syftet var att uppmärksamma och påminna om att rökfri arbetstid gäller i
kommunen och informera om vilket stöd som finns för att sluta använda tobak. Ett informationsmaterial
har också tagits fram för att användas på arbetsplatsträffar.
Genom förändrat arbetssätt har stödet till kommunens chefer i personalfrågor stärkts, bland annat genom
en tydligt utsedd kontaktperson, en omarbetad chefshandbok och gemensamma insatser riktade mot
individ, grupp och organisation. Rutiner kring diskriminering och kränkningar har förtydligats.
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Internutbildningar har lagts om för att bättre möta chefernas behov. Chefsfrukostar har anordnats för att
informera om aktuella frågor, exempelvis förändringar i lagstiftning, löne- och rehabiliteringsprocessen och
hälsofrämjande åtgärder. Ett arbete har också gjorts för att förbättra och förenkla introduktionen för
nyanställda.
Upphandlad leverantör av städtjänster har inte levererat enligt avtal, vilket påverkat arbetsmiljön för
medarbetare och elever och tagit resurser i anspråk för dokumentation och kontroll. Nuvarande avtal löper
till och med september 2020.

Kommunikation, tillgänglighet och digitalisering
Kommunens nya webbplats lanserades i början av 2019. Under året har också en ny grafisk profil med
tillhörande kommunikationshandbok arbetats fram och implementerats. Den grafiska profilen är den
visuella delen av kommunens varumärke och ger varumärket enhetlighet, tydlighet, konsekvens och
igenkänning. Den nya webbplatsen har tillsammans med den grafiska profilen gett kommunen ett nytt
ansikte utåt. I samband med ny grafisk profil har också mallar utvecklats för att effektivisera handläggning
och administration och på så vis korta handläggningstider.
Kontaktcenter har under året fortsatt att utveckla verksamheten genom ökat samarbete med övriga
förvaltningar. Allt fler besökare har hittat till Kontaktcenter. När Råd & Rön tillsammans med Sveriges
Konsumenter utsåg årets konsumentkommun kom Katrineholms kommun på plats 14, vilket var högst i
Sörmland. För att ytterligare förenkla invånarnas kontakter med kommunen ska en kommungemensam
reception, med Kontaktcenter som utgångspunkt, inrättas.
Fler processer har under året setts över för att öka digitaliseringen, förenkla för medarbetarna och
effektivisera verksamheterna. Stort fokus har legat på uppdraget att utveckla 50 nya, fullvärdiga e-tjänster
och på kompetensutveckling av digitaliseringsledarna. Tekniska förberedelser för att automatisera
kommunens processer har implementerats och möjliggör en högre digitaliseringstakt inom hela kommunen.
Bland annat intensifierades arbetet med att digitalisera ansökningsförfarandet för bygglov, för att öka
tillgängligheten och effektivisera bygglovsverksamheten. E-tjänsten för bygglov lanserades i slutet av året.
Den omfattar nio olika ansökningar/anmälningar och är fullvärdig, vilket innebär att de uppgifter som skickas
in via e-tjänsten automatiskt registreras i ärendehanteringssystemet. Under året har också ett antal interna
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processer digitaliserats, exempelvis registrering av timersättning, rapportering av sjukfrånvaro, rekvirering,
privata utlägg, sjuklön för timvikarier och digital signering för närvaro vid sammanträden. För att minska
risken att fel lön utbetalas har en kostnadskontroll införts innan lön utbetalas.
Bildningsförvaltningens arbete med ”Vår digitala resa” har fortsatt med olika kompetensutvecklingsinsatser
för personalen. Bland annat anordnades en kompetensutvecklingsdag med valbara föreläsningar för alla
anställda i grundskolan. Utbildningsinsatser är viktigt för att få till ett förändrat arbetssätt, där de digitala
verktygen används på nya och kreativa sätt i undervisningen för att skapa ett lustfyllt lärande.
Syftet med kommunens insatser inom Digidel har varit att nå personer som befinner sig i digitalt utanförskap. I dagsläget når insatserna snarare en målgrupp som är i behov av olika former av datasupport.
En dialog har påbörjats om hur Digidel ska utvecklas i framtiden.

Effektiv organisation
I mars 2019 tog kommunstyrelsen beslut om åtgärder för en ekonomi i balans 2019. Under året har ett brett
och omfattande arbete gjorts inom samtliga förvaltningar för att ta fram och verkställa åtgärder i linje med
beslutet. Arbetet har bidragit till ett stort fokus på effektiviseringsåtgärder i verksamheterna.
Det från årsskiftet nya ekonomisystemet har efter några barnsjukdomar förenklat ett flertal processer och
ökat möjligheterna till kontroll och att säkra ekonomistyrningen. Planerade effektiviseringar har uppnåtts.
Utvecklingen fortsätter för att ytterligare förenkla och effektivisera gemensamma processer som planering,
uppföljning och inköp. Kommunens investeringsprocess ses över för att få ett tydligare och mer transparent
flöde och säkerhetsställa kvalitet i genomförandet.
Utbildningsinsatserna för kommunens chefer har förändrats. Inriktningen har varit att förenkla och förkorta.
De grundläggande utbildningarna i arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering och arbetsrätt har erbjudits vid
flera tillfällen. För att värna rättssäkerhet har utbildningsinsatserna kompletterats med offentlig rätt, med
inriktning på juridiken som styr en kommun. I samband med översyn av samverkansavtalet har utbildning
också erbjudits i tillämpning av samverkansavtalet. Även chefsintroduktionen har setts över i syfte att tidigt
ge nya chefer kunskap och kännedom om processer och verktyg.
Under året har arbete pågått i samverkan mellan KFAB och berörda förvaltningar för att få fram funktionella
och effektiva lokaler, främst för förskola, skola och äldreomsorg. Flera arbetsgrupper arbetar löpande med
att utveckla kommunens lokalresurser för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. Arbete
pågår också med att i samverkan med KFAB se över detaljplane- och bygglovsprocesserna för att se hur
tiden från idé till verklighet kan kortas ner. En ny rutin är framtagen för detaljplaneförfrågningar för att
förkorta tiden till antagande och öka träffsäkerheten i tidsplanerna. Bygglovsprocessen har gåtts igenom
utifrån sökandes perspektiv och en checklista har tagits fram med vilka handlingar som krävs i samband
med bygglovsansökningar.
Bildningsförvaltningen har under 2019 tecknat avtal med Flens kommun kring ansökan och antagning till
gymnasieskola. Avtalet innebär att Katrineholms kommun nu handlägger gymnasieantagning för både Flens
och Vingåkers kommuner.
För att stärka samarbetet mellan förvaltningar, möta behov och lagkrav samt öka stöd och styrning har
kommunledningsförvaltningen under året arbetat med att anpassa organisationen. Från och med 2020 delas
digitaliserings- och kommunikationsavdelningen upp och en funktion som biträdande kommundirektör
tillsätts. Syftet är att öka möjligheterna att fokusera på den digitala utvecklingen, att samordna och bredda
kommunens samlade kompetens kring kommunikation och att öka samordningen av interna processer
mellan kommunstyrelsens förvaltningar. Under 2019 har funktionen förvaltningsekonom samordnats vilket,
utöver effektiviseringar, lett till ett ökat samarbete och förbättrade redovisningsrutiner.
Flytten av service- och teknikförvaltningens verksamheter till kvarteret Rådmannen har resulterat i ökat
internt samarbete, minskat behov av vikarier och ökade möjligheter för medarbetare att få prova på nya
arbetsuppgifter. Sedan i juni har service- och teknikförvaltningen och kulturförvaltningen en gemensam
förvaltningschef.
Under våren genomförde socialförvaltningen en mindre organisationsförändring. Myndighetsavdelningen
delades i två avdelningar, en för barn, unga och familj samt en för ekonomiskt bistånd och vuxna. Syftet var
att kunna arbeta mer riktat med åtgärder för att minska kostnader.
48 | Årsredovisning 2019 Katrineholms kommun

59

Inom Viadidakt har flera personalförändringar genomförts under året. En tillförordnad förvaltningschef
tjänstgjorde under hela året. Vuxenutbildningen har återgått från två till ett rektorsområde, med en rektor
och en biträdande rektor. Åtgärder har vidtagits för att få en ekonomi i balans, bland annat avslut av visstidsoch projektanställda, vakanshållning av tjänster, minskat intag av vikarier samt återhållsamhet gällande
kompetensutveckling.
Under våren togs beslut om en förändrad organisation för vård- och omsorgsförvaltningen som gäller från
1 januari 2020. I den nya organisationen samlas verksamheterna i områdena äldreomsorg, funktionsstöd
och förvaltningskontor. Avsikten med att minska antalet verksamhetsområden är att förbättra samverkan
och stärka helhetsperspektivet. Organisationsförändringen ska ge förutsättningar för tydligare styrning, ökad
effektivitet och höjd delaktighet.
Resultatmål

Kommentar

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

Många insatser för en tryggad kompetensförsörjning har genomförts under
året. Kommunen har erbjudit utbildningstjänster, anordnat studentevent
och deltagit på rekryteringsmässor. Arbetet kring heltid som norm har
fortsatt. Ett chefsutvecklingsprogram har genomförts och ett nytt traineeprogram planerats. Kompetensförsörjningsplaner har reviderats.
Överlag har vakanta tjänster kunnat tillsättas med kvalificerade sökande.
Inom bildningsförvaltningen är behörigheten inom framförallt förskola och
fritidshem låg och det finns stora variationer i behörigheten mellan
enheterna. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har rekryteringen av
sommarvikarier fungerat bättre än under föregående år.

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

Medarbetarengagemang mäts inom ramen för medarbetarundersökningen
som genomfördes i slutet av året. Syftet är att ge en övergripande bild av
motivation, styrning och ledarskap på arbetsplatsen och att ge underlag för
utvecklings- och förbättringsåtgärder. Undersökningen besvarades av
73,4 procent av medarbetarna. Resultaten redovisas utifrån genomsnittlig
bedömning på en skala mellan 1 och 5, där 1 och 2 är mindre bra, 4 och 5 är
bra. Det totala HME-resultatet för kommunen som helhet var 4,2 vilket är
oförändrat jämfört föregående mätning 2017. Resultatet har ökat något
gällande ledarskap, minskat något gällande motivation och är oförändrat
gällande styrning. Utifrån resultaten ska varje arbetsplats identifiera
förbättringsområden och ta fram en handlingsplan.
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Resultatmål

Kommentar

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

Jämfört med föregående år har den totala sjukfrånvaron bland kommunens
medarbetare minskat något för både kvinnor och män. Det systematiska
arbetet kring arbetsmiljö och hälsa har fortsatt att utvecklas. Arbetet
omfattar både generella hälsofrämjande aktiviteter och riktade insatser med
stöd av HR. Kommunens hälsoinspiratörer har bidragit till ett ökat antal
friskvårdsaktiviteter. En kommunövergripande hälsovecka har genomförts
med syftet att främja en god psykisk, fysisk och social hälsa bland
kommunens medarbetare. Informationsinsatser har gjorts kring rökfri
arbetstid och ett koncept kring ”må bra fika” har tagits fram.

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

Kontaktcenter har fortsatt att utveckla verksamheten och får allt fler
besökare. Omfattande insatser har också gjorts för att öka tillgängligheten
till kommunens verksamheter genom utveckling av e-tjänster och digitala
lösningar. Katrineholms nya webbplats och grafiska profil är anpassad för
att vara mer tillgänglig. Kommunens resultat i mätningen av tillgänglighet via
telefon och e-post har inte förbättrats jämfört med föregående år.

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

Kontaktcenter vägleder dagligen invånare till ökad digital delaktighet genom
bland annat användandet av e-tjänster. Kommunens 1-1 satsning i
grundskolan och utbildningar inom vuxnas lärande bidrar också till ökad
digital delaktighet. Parallellt med arbetet för ökad digital delaktighet pågår
utveckling av nya e-tjänster och digitala lösningar inom många av
kommunens verksamhetsområden.

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

Arbete pågår inom många områden. Bildningsförvaltningen har ingått ett
avtal kring gymnasieansökan och -antagning som innebär att Katrineholm
säljer tjänsten till Flen. En samverkansplattform för ökat genomflöde har
tagits fram mellan Viadidakt, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Inom
vård- och omsorg har samarbetet med regionen och länets kommuner
vidareutvecklats utifrån arbetet med Trygg hemgång. Även det interna
samarbetet mellan och inom förvaltningarna har utvecklats under året.
Arbete har också påbörjats utifrån uppdraget om en kommungemensam
reception med Kontaktcenter som utgångspunkt.

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

Resultatet för 2019 uppgår till 2,3 procent av skatteintäkterna, vilket är över
målet på 1 procent.

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

Nettodriftkostnaderna har under året ökat mindre än skatteintäkterna,
vilket innebär att målet nås. Kostnaderna har ökat med 2,6 procent och
skatteintäkterna med 4,0 procent.

Avskrivningar ska
under mandatperioden
inte överstiga tre
procent av
driftbudgeten
KS

Avskrivningarna uppgår under 2019 till 3,1 procent, vilket inte uppfyller
målet på maximalt 3 procent av driftsbudgeten under mandatperioden. För
planperioden 2017-2019 uppnås målet.
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Särskilda uppdrag
I tabellen redovisas aktuell status för de uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i samband med
övergripande plan med budget 2019-2021. I redovisningen används dessa symboler:
Genomfört
Pågår

Uppdrag
Fortsatt verksamhetsutveckling genom digitalisering och lansering av minst 50 fullvärdiga
e-tjänster
Uppdraget att skapa 50 nya, fullvärdiga e-tjänster under 2019 är uppfyllt. Under året skapades 55 nya,
fullvärdiga e-tjänster. Totalt har kommunen 160 e-tjänster varav 105 är fullvärdiga e-tjänster. Arbetet med
att kartlägga processer som kan effektiviseras genom ytterligare digitalisering och e-tjänster fortsätter.
Öka övergången till egen försörjning bland kvinnor och män som har försörjningsstöd
Flera samverkansprojekt pågår mellan socialförvaltningen och Viadidakt samt Arbetsförmedlingen för att
få ut individer i egen försörjning. I syfte att stärka arbetsmarknadsperspektivet och öka fokus på
egenförsörjning genomfördes en processförändring under våren som innebär att den som ansöker om
försörjningsstöd får träffa en arbetsmarknadscoach inom en vecka. Detta har lett till att
arbetsmarknadsenheten har hänvisat fler personer än tidigare år. Planen att koppla subventionerade
anställningar till fler av dessa har dock inte kunnat genomföras i den omfattning som var planerad. Två
kortare vårdutbildningar för försörjningsstödstagare har genomförts, med vikariat och timanställning
inom vården som kortsiktigt mål och vidare studier som målsättning på längre sikt. Totalt deltog 36
personer, 26 kvinnor och tio män. Av dessa fick elva anställning inom vård och omsorg, tio kvinnor och en
man. Goda kunskaper i svenska är oftast en förutsättning för anställning. Ett förstärkt samarbete inom
Viadidakt är under uppbyggnad för att utveckla metoder för arbetet med personer som behöver
språkträning men inte klarar av studier inom svenska för invandrare.
Ta fram förslag på hur omfattningen av interna köp- och sälj- samt beställar/utförarmodeller kan
minskas
Rapport till kommunstyrelsen 24 april, KS 2019:157. Implementering pågår. Ytterligare steg för att
minimera interndebitering ska redovisas inför budgetarbetet 2021.
Förändrad organisation för överförmyndaren
I enlighet med uppdraget redovisades en delrapport till kommunstyrelsen i juni 2019. En slutrapport är
under framtagande.
Revidera rutiner för hantering av bidragsansökningar till kommunstyrelsen avseende
föreningsstöd och evenemangsbidrag
Nuvarande rutiner för föreningsbidrag och evenemangsbidrag skrevs fram 2010 och revideringar har
gjorts i enlighet med det särskilda uppdraget. Revideringarna har bland annat inkluderat ett närmare
samarbete med föreningsservice, men syftar även till att ytterligare kvalitetssäkra samt effektivisera
hanteringen av bidragsansökningar.
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Personalredovisning
Kommunens personalarbete utgår från det kommunövergripande målet attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning samt från det personalpolitiska programmet. Under 2019 påbörjades en revidering av
nuvarande personalpolitiskt program (2006). Det nya personalpolitiska programmet kommer antas i början
av 2020.

Personalkostnader & personalstyrka
Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Utfall
2018

Utfall
kvinnor
2018

Utfall
män
2018

Nyckeltal

Mätdatum/
Mätperiod Utfall 2019

Lönekostnader totalt, tkr

1/1-31/12

-1 664 121

-

-

-1 679 931

-

-

Kostnad övertid inkl mertid, andel av
lönekostnader totalt (%)

1/1-31/12

0,5%

-

-

0,6%

-

-

Årsarbetare, antal omräknade heltider

1/1-31/12

3 346,3

2 583,2

763,1

3 410,9

2 625,3

785,6

Timanställda, andel av totalt antal
årsarbetare (%)

1/1-31/12

6,3%

5,9%

7,7%

8,1%

7,8%

8,9%

Månadsanställda, antal

30/11

3 263

2 594

669

3 360

2 663

697

Tillsvidareanställda, andel av
månadsanställda (%)

30/11

90,2%

91,3%

85,8%

87,4%

88,8%

81,8%

Visstidsanställda, andel av
månadsanställda (%)

30/11

9,8%

8,7%

14,2%

12,6%

11,2%

18,2%

Under 2019 har det skett en minskning av lönekostnader med nästan 16 miljoner kronor jämfört med 2018
(1 procent). Det beror på att antalet årsarbetare har minskat under 2019. En minskning som har skett på
samtliga nämnder, utom kommunstyrelsen samt service- och tekniknämnden.
Kostnader för övertid och timanställningar har minskat jämfört tidigare år. Ett mål vid beslutet om heltid
som norm var att kostnaderna för timvikarier samt uttag av övertid skulle minska, vilket nu börjar ge effekt.
Inom kulturnämnden har andelen timvikarier ökat på grund av evenemang och Lyckliga gatorna där det
finns behov av tillfälliga anställningar.
En allt större andel av kommunens medarbetare har fast anställning. Andelen visstidsanställda minskade
kraftigt, från 12,6 procent 2018 till 9,8 procent 2019. Minskningen av antalet årsarbetare samt av visstidsanställda och timanställda kan ses som en effekt av åtgärder för ekonomi i balans (KS 2019:117). Andelen
timanställda har minskat något inom alla förvaltningar. För bildningsnämnden ses en kraftig minskning, en
effekt av att bildningsnämnden under året valt att upphandla vikariepool av extern part för att säkra
tillgången till vikarier motsvarande 17 årsarbetare.

Medarbetarskap & ledarskap
Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Utfall
2018

Utfall
kvinnor
2018

Utfall
män
2018

Nyckeltal

Mätdatum/
Mätperiod

HME totalt

dec

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

HME delindex motivation

dec

4,2

4,2

4,2

4,3

4,2

4,2

HME delindex ledarskap

dec

4,2

4,1

4,3

4,1

4,1

4,2

HME delindex styrning

dec

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,1

Månadsanställda per enhetschef, antal

30/11

19

-

-

-

-

-
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För att en organisation ska nå goda resultat är en av de viktigaste förutsättningarna engagerade
medarbetare. SKR har utvecklat en modell för att mäta hållbart medarbetarengagemang (HME). HME
omfattar tre områden: ledarskap, styrning och motivation där resultatet redovisas som ett index av totalt nio
frågor. Frågeställningarna är påståenden som medarbetaren får instämma eller inte instämma i, där 1 är
stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer mycket bra. Totalt resultat uppgick till 4,2, vilket är ett bra resultat
och i paritet med riket. Gällande motivation och styrning ligger resultatet något högre än riket och för
ledarskap på samma nivå.
Svarsfrekvensen uppgick till 73,4 procent, vilket är ungefär samma som 2017 när 73,8 procent svarade.
Resultatet varierar mellan olika arbetsplatser. Kommunövergripande visar undersökningen att motivationen
har minskat något jämfört 2017. Indikatorerna för ledarskap har ökat för samtliga förvaltningar, utom för
socialnämnden och Viadidakt. Index för styrning har inte förändrats mellan åren. En nämnd som särskiljer
sig är kulturnämnden där samtliga tre delindex avsevärt förbättrats. Något som bland annat kan vara en
följd av det aktiva arbete som bedrivits med den psykosociala arbetsmiljön.
En dialog om resultaten ska nu genonomföras på varje arbetsplats, förbättringsområden ska lyftas och en
handlingsplan tas fram. Under hösten 2020 kommer en ny HME undersökning att genomföras och
handlingsplanen för 2019 följas upp.
I genomsnitt uppgår antalet månadsanställda medarbetare per enhetschef till 19 personer. Skillnaden
mellan nämnderna är stor, antalet varierar från 9 anställda per chef till 35 anställda. De nämnder som har
flest anställda per chef är bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling
Nyckeltal

Mätdatum/
Mätperiod

Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Utfall
2018

Utfall
kvinnor
2018

Utfall
män
2018

Månadsanställda som arbetar heltid,
andel (%)

30/11

77,8%

75,4%

86,9%

77,4%

74,7%

87,5%

Månadsanställda med heltidsanställning
som har valt att arbeta deltid, andel (%)

30/11

18,3%

20,9%

8,1%

16%

19%

6%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
månadsanställda som arbetar deltid (%)

30/11

74,2%

75,5%

65,2%

73%

74%

65%

Tillsvidareanställda med ledningsansvar
som slutat på egen begäran, antal

1/12-30/11

18

11

7

16

13

3

Tillsvidareanställda som slutat på egen
begäran, antal

1/12-30/11

202

107

95

207

162

45

Tillsvidareanställda som gått i pension,
antal

1/12-30/11

69

58

11

73

53

20

Månadsanställda som är 62-64 år, antal

30/11

223

167

56

Månadsanställda som är 65-67 år, antal

30/11

51

34

17

Månadsanställda som är 68 år eller
äldre, antal

30/11

10

5

5

Utbildningstjänster och
generationsväxling, antal

1/1-31/12

17

25

Under 2019 har andelen månadsanställda som arbetar heltid ökat något. Samtidigt har andelen månadsanställda som valt att arbeta deltid ökat med 2,3 procent. Ökningen har skett inom samtliga nämnder utom
socialnämnden, där deltidsarbetet minskat. Högst andel deltidsarbetare finns inom vård- och omsorgsnämnden där 37, procent valt att arbeta deltid, men på en högre sysselsättningsgrad än tidigare. Ett resultat
av kommunens arbete med heltid som norm med möjlighet att påverka sin sysselsättningsgrad.
Totalt var det något färre tillsvidareanställda som slutade på egen begäran under 2019 jämfört med
föregående år. Antalet män som slutat på egen begäran har dock nästan dubblerats. För att fånga upp
synpunkter från de medarbetare som väljer att sluta har alternativ till avgångssamtal setts över. Ambitionen
är att erbjuda ett komplement till avgångssamtalet genom en e-tjänst där medarbetaren får besvara frågor
som stöd i arbetet för en attraktiv arbetsgivare.
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Rekryteringsbehovet är högt, främst inom yrkesgrupperna förskollärare, undersköterskor och måltidspersonal. En utmaning är att fånga utbildad personal då antalet invånare i arbetsför ålder inte ökar lika
mycket som antalet barn och äldre. Rekryteringsbehovet påverkas också av pensionsavgångar och
personalomsättning. Antalet pensionsavgångar är i stort sett oförändrat. Rekryteringsbehoven är störst
inom de tre största nämnderna (vård- och omsorg, bildning och service- och teknik) där också antalet
kommande pensionsavgångar är flest.
Kompetensförsörjning är och kommer att vara ett prioriterat område under kommande år. Under 2019
påbörjades ett mer aktivt arbete. För att möta behov av kompetens finns också behov av att ge förutsättningar för att fortsätta yrkeslivet högre upp i åldrarna. Allt fler har valt att stanna kvar efter 65 år, största
andelen finns inom bildningsnämnden.
Studenter har möjlighet att erbjudas en utbildningstjänst som ger möjlighet att arbeta under studietiden.
Ansökningar om utbildningstjänster har mellan 2018 och 2019 ökat från 15 till 23 studenter. Därutöver har
socionomstuderande getts möjlighet till sommarvikariat. Inom utbildningar med verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) ökar möjligheterna att erbjuda utbildningstjänst efter genomförd VFU. Ett flertal har av
studenterna som haft utbildningstjänst har efter examen valt Katrineholms kommun som arbetsgivare.

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö
Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Utfall
2018

Utfall
kvinnor
2018

Utfall
män
2018

1,9%

-

-

Nyckeltal

Mätdatum/
Mätperiod

Sjuklönekostnader, andel av
lönekostnader totalt (%)

1/1-31/12

2,4%

-

-

Sjukfrånvaro totalt (%)

1/12-30/11

6,7%

7,3%

4,9%

7%

7,5%

5,5%

Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%)

1/12-30/11

6,1%

6,5%

5,1%

6,6%

7%

5,6%

Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år
(%)

1/12-30/11

6,6%

7,4%

4%

3,8%

4,8%

2,7%

Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%)

1/12-30/11

7%

7,4%

5,6%

7,9%

8,2%

6,7%

Sjukfrånvaro månadsanställda (%)

1/12-30/11

7%

-

-

7,4%

-

-

varav sjukfrånvaro <15 dagar (%)

1/12-30/11

2,3%

-

-

2,6%

-

-

varav sjukfrånvaro 15-90 dagar (%)

1/12-30/11

1,3%

-

-

1,4%

-

-

varav sjukfrånvaro >90 dagar (%)

1/12-30/11

3,4%

-

-

3,4%

-

-

Rehabärenden pågående, antal

30/11

307

250

57

320

276

44

Under 2019 har ett aktivt arbete för att minska höga sjuktal pågått, genom insatser anpassade utifrån olika
behov. Förebyggande arbetsmiljöarbete sker fortlöpande, bland annat genom utbildning av chefer och
skyddsombud. Under året har flera verktyg utvecklats som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Det är ett långsiktigt arbete och någon större förändring kan inte ses mellan åren.
Den totala sjukfrånvaron minskade med 0,3 procentenheter jämfört med 2018. Minskningen kan ses i alla
åldersgrupper utom 30-49 år, där sjukfrånvaron ökade med 2,8 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat
mer bland män än bland kvinnor.
Sjukfrånvaron för gruppen månadsanställda har minskat något, det gäller både för korttidsfrånvaro och
frånvaro upp till 90 dagar. Den längre sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som 2018. Trots en minskad
korttidsfrånvaro har de totala sjuklönekostnaderna ökat, vilket är en effekt av förändringar i beräkningsmetod för karensdagar. Antal pågående rehabiliteringsärenden är på samma nivå som 2018 och gruppen
kvinnor står för en något högre andel av pågående ärendena.
Vård- och omsorgsnämnden prioriterade under 2019 att arbeta för att minska sjukfrånvaron. Det omfattade
bland annat hälsofrämjande aktiviteter, utarbetande av handlingsplaner och riktade insatser för vissa
grupper. Sjukfrånvaron har minskat, men är trots insatserna på en hög nivå och ytterligare åtgärder planeras
för 2020. Även samhällsbyggnadsförvaltningen avviker med högre sjuktal totalt. Framförallt på grund av en
ökning av den längre sjukfrånvaron överstigande 90 dagar.
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Jämställdhet & mångfald
Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Utfall
2018

Utfall
kvinnor
2018

Utfall
män
2018

Nyckeltal

Mätdatum/
Mätperiod

Föräldraledig tid, andel av total
årsarbetstid (%)

1/1-31/12

3,7%

4,4%

1,1%

3,2%

3,7%

1,2%

VAB-tid, andel av total årsarbetstid (%)

1/1-31/12

0,8%

0,9%

0,6%

0,7%

0,8%

0,4%

Tillsvidareanställda med ledningsansvar,
antal

30/11

156

108

48

160

111

49

I Katrineholm ska alla människor, oavsett etnicitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, erbjudas goda
möjligheter att uppnå sina livsmål och drömmar. Att heltid ska bli norm är en viktigt för att bidra till ett mer
jämställt arbetsliv och samhälle.
Andelen män som arbetar heltid var högre än för kvinnor, 86,9 procent jämfört 75,4 procent. Heltidsanställning har ökat bland kvinnor, men minskat något bland männen. Sysselsättningsgraden för dem som
valt att arbeta deltid är i genomsnitt högre för kvinnor än för män.
Andelen uttag av föräldraledighet har ökat något. Ökningen är störst inom gruppen kvinnor, medan den för
gruppen män har minskat. Även andelen uttag av VAB (vård av barn) har ökat. Störst ökning kan ses för män.
Vad gäller tillsvidareanställda kvinnor och män med ledningsansvar syns inga märkbara skillnader jämfört
med föregående år. Däremot är andelen män med ledningsansvar högre än bland kvinnor. Samtidigt är cirka
77 procent av kommunens anställda kvinnor.

Lön & förmåner
Utfall
2019

Utfall
kvinnor
2019

Utfall
män
2019

Utfall
2018

Utfall
kvinnor
2018

Utfall
män
2018

405

-

-

-

-

-

Nyckeltal

Mätdatum/
Mätperiod

Medarbetare som semesterväxlar, antal

1/1-31/12

Medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget, antal

31/12

1 384

-

-

1 357

-

-

Medarbetare som bruttolöneväxlar
(datorer, cyklar, telefoner), antal

31/12

315

-

-

280

-

-

2019 års lönekartläggning visade på att medellönen för män var 0,3 procent högre än för kvinnor, vilket är en
minskning jämfört med föregående lönekartläggning då skillnaden uppgick till 1,3 procent. Två förklaringar
till att skillnaden har minskat är den lärarsatsning som gjorts inom bildningsnämnden och prioriteringen av
barnskötare inom Kommunals avtalsområde. Om Vårdförbundets löner för 2019 hade varit med i kartläggningen hade skillnaden varit ännu mindre eftersom denna grupp i huvudsak består av kvinnor. Avtalet för
detta område slöts först sent under hösten och omfattades inte av lönekartläggningen.
Antalet medarbetare som använt friskvårdsbidraget har ökat något, men borde nyttjas av fler.
Även förmånen att löneväxla för att få tillgång till en cykel/dator/telefon har nyttjats av fler medarbetare, en
ökning från 280 till 315 personer. Det kan vara en följd av att kännedomen om förmånerna ökat genom att
informationen om dessa har breddats.
Hela 405 medarbetare har valt möjligheten att semesterväxla under 2019, vilket samtidigt påverkar
lönekostnaderna där det totalt sett skett en minskning.

Årsredovisning 2019 Katrineholms kommun | 55

66

Ekonomisk redovisning
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen
Redovisat 2019

Belopp i tkr

Intäkter

Kommunfullmäktige/politisk ledning
Kommunstyrelsen

Kostnader

Netto

Budget
2019

Budgetavvikelse
2019

Redovisat
2018

944

-12 349

-11 405

-12 341

936

-9 202

60 529

-243 966

-183 437

-194 161

10 724

-189 587

Bygg- och miljönämnd

0

-556

-556

-529

-27

-362

170 229

-276 270

-106 040

-107 701

1 661

-102 207

Socialnämnden

31 575

-259 026

-227 451

-181 206

-46 245

-197 107

Kulturnämnden

10 904

-49 978

-39 074

-39 999

925

-35 696

Bildningsnämnden

776 385

-1 616 797

-840 412

-854 410

13 998

-822 286

Vård- och omsorgsnämnden

208 291

-924 344

-716 053

-716 010

-43

-694 840

Service- och tekniknämnden

Viadidaktnämnden

32 667

-94 128

-61 462

-62 871

1 409

-56 699

Summa nämnder

1 291 524

-3 477 415

-2 185 891

-2 169 228

-16 663

-2 107 987

Finans

132 981

15 819

148 800

144 746

4 054

115 956

0

-116 487

-116 487

-120 515

4 028

-128 889

Pensioner/semesterlöneskuld
Intäkter Viadidakt Vingåker

12 536

0

12 536

12 538

-2

12 712

0

-32 020

-32 020

-32 020

0

-28 741

Räddningstjänstförbundet
Skatter och statsbidrag

2 224 210

0

2 224 210

2 186 343

37 867

2 138 665

Summa finans

2 369 727

-132 688

2 237 039

2 191 092

45 948

2 109 702

RESULTAT

3 661 251

-3 610 103

51 148

21 864

29 285

1 713

Kommentarer till driftsredovisningen
Katrineholms kommuns resultat för 2019 uppgår till +51,1 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget
på +29,3 mnkr. Vid delåret var det prognostiserade resultatet för helåret +17,8 mnkr. Skillnaden mellan
prognosen och utfallet handlar framförallt om engångsintäkter samt lägre kostnader för pensioner och en
minskad semesterlöneskuld.
Kommunens nettokostnader har ökat med 2,6 procent under året i jämförelse mot 2018, då ökningen
var 4,9 procent. Kommunens skatteintäkter har ökat med 4,0 procent, föregående år uppgick ökning till
3,3 procent. För att möta framtidens volymutvecklingar och oförutsedda kostnader är det viktigt att fortsätta
dämpa kostnaderna för att dessa inte långsiktigt ska öka mer än skatter och bidrag.
Kommunens driftsredovisning är uppdelad i två områden; nämnder och finans.

Nämnder
Efter årets första månader visade den sammanställda prognosen en risk för underskott. På kommunstyrelsens sammanträde i mars uppmanades samtliga nämnder, exklusive socialnämnden och vård- och
omsorgsnämnden, att vidta åtgärder för en ekonomi i balans motsvarande 20 mnkr. Socialnämndens
avvikelse för helåret prognostiserades då till ett underskott på -30 mnkr och vård- och omsorgsnämndens
till -7,4 mnkr. Avvikelserna förutsatte att nämndernas åtagande om totalt 34 mnkr, genomfördes.
Samtliga nämnder har vidtagit åtgärder för att klara uppdraget och genomfört effektiviseringar i
verksamheterna. En utmaning har varit att hitta långsiktiga lösningar. En del åtgärder har varit kortsiktiga,
som vakanshållning av tjänster och minskade kostnader för utbildningar, vilket på längre sikt inte är hållbart.
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Nämnderna visar för 2019 en negativ avvikelse mot budget på -16,7 mnkr. En ökning jämfört prognos vid
delår som uppgick till -15,8 mnkr. Främsta orsaken är att socialnämndens avvikelse ökade till totalt 46,2 mnkr. Till stor del en följd av att kostnader för 2018 bokfördes på 2019. Samtidigt nådde vård- och
omsorgsnämnden ett nollresultat, vilket var bättre än förväntat. Övriga nämnder har tillsammat klarat att
vidta åtgärder utöver det belopp som kommunstyrelsen beslutade om i mars och visar positiva avvikelser.
Kommunstyrelsens resultat visar på en avvikelse mot budget på +10,7 mnkr. Nämndernas samlade
kostnadsutveckling innebar att kostnader medvetet hållits nere inom kommunstyrelsens verksamheter,
i syfte att säkra kommunens resultat. Samtidigt har den höga takten av nybyggnation påverkat intäkterna för
bygglov positivt. Vakanshållning, samordning av resurser, minskade kostnader för utbildningar och
kommungemensamma aktiviteter samt uppsägning av abonnemang är andra åtgärder som bidragit till det
positiva resultatet. De ökande kraven på digitalisering har påverkat kostnaderna negativt, bland annat
genom fler system, ökat användande och utbyggnad av wifi. Det pågår ett kommunövergripande arbete som
bland annat innebär att strukturera och se över kostnadsansvaret mellan förvaltningarna, minska antal
likvärdiga system och minska behov av serverutrymme. Ett arbete som under året inte gett förväntat
resultat.
Service och tekniknämnden visar en positiv avvikelse på +1,7 mnkr i jämförelse mot budget, vilket motsvarar
kommunstyrelsens uppmaning i mars. För att klara resultatkravet har ett antal åtgärder genomförts som
vakanshållande av tjänster och minskning av antalet personalvårdsaktiviteter. Sammanslagning och
sommarstängning av förskolor bidrog till en minskad kostnad för måltider, vaktmästeri och omlastning.
Socialnämndens redovisar en negativ avvikelse på -46,2 mnkr, vilket är en försämring jämfört delåret.
Ökningen påverkas av att kostnader som avser 2018 bokförts på 2019. Totalt 7,4 mnkr. Avräknat denna
kostnad uppgår avvikelsen till -38,8 mnkr. Den negativa avvikelsen kan förklaras av tre stora kostnadsposter:
ekonomiskt bistånd, placeringar och utredningskonsulter. Nämndens planerade åtgärder för ekonomi i
balans har inte fått den effekt som planerades för. Under året har planen reviderats. Förväntat överskott på
personalkostnader är lägre, samtidigt har kostnader för konsulter minskat i större omfattning än planerat.
Försörjningsstödet förväntades minska med 2 mnkr, men ökade med 3,3 mnkr. Kostnader för placeringar
har minskat och lösningar på hemmaplan har används i en större omfattning. Arbetet med att nå tilldelat
ekonomiskt utrymme pågår och rapporteras löpande till både nämnd och kommunstyrelse.
Vård- och omsorgsnämndens resultat slutade på ett nollresultat. Att vända tidigare års negativa kostnadsutveckling har under året haft högsta prioritet. Utfallet innebär att förvaltningen, efter flera år med
stora negativa avvikelser och utifrån den ram som tilldelats för 2019, når en ekonomi i balans. Resultatet är i
stor utsträckning en följd av de gemensamma ansträngningar som skett på alla nivåer i organisationen.
Syftet med det åtgärdsarbete som genomförts har varit att skapa en mer effektiv verksamhet, som snabbare
anpassas efter förändringar av brukarnas behov. Omfattande arbete gällande schemaplanering, processer
och bemanning har gett resultat. Samtidigt är vakanshållning en av förklaringarna till att nämnden klarar sin
budget. Även om den ekonomiska utvecklingen varit positiv framhåller vård- och omsorgsförvaltningen att
marginalerna är små. Stora ansträngningar återstår för att upprätthålla en ekonomi i balans under
kommande år. Det aktiva arbetet med åtgärder behöver därför fortsätta under 2020.
Bildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på +14,0 mnkr. Avvikelsen är ett resultat av den
åtgärdsplan som nämnden tog beslut om innan sommaren, efter kommunstyrelsens beslut om ekonomi i
balans. Åtgärdsplanen omfattade samtliga verksamhetsområden. Bland annat har skolpengen till förskola,
fritidshem och gymnasieskola sänkts, en ny organisation kring modersmål förskola senarelagts, flytt av VVSoch fastighetsprogrammet skjutits upp och krav har ställts på att gemensamma verksamheter ska leverera
en positiv avvikelse mot budget, bland annat genom att hålla tjänster vakanta. Utköp av iPads bidrar också
till en positiv avvikelse i driften.
Kulturnämnden redovisar en positiv avvikelse på 0,9 mnkr gentemot budgeten. Enligt kommunstyrelsens
beslut skulle kulturnämnden genomföra åtgärder motsvarande 0,6 mnkr. Detta gjordes genom
vakanshållning av tjänster och besparingar i verksamheten kopplade till leasing av bilar och byte av
biblioteksdatasystemet. Den högre avvikelsen beror till stor del på ytterligare vakanta tjänster samt tillskott
av externa medel.
Viadidakts resultat visar på en positiv avvikelse mot budget på +1,4 mnkr. Kommunstyrelsens beslut om en
ekonomi i balans uppgick för nämnden till 1,1 mnkr. Det har uppnåtts genom att de särskilda medel som
Katrineholms kommun avsatte i budget 2019 för särskild satsning på insatser för egen försörjning inte
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använts. Förändringar genomfördes inom befintliga resurser. Utöver detta har Viadidakt vidtagit ekonomiska
åtgärder då vuxnas lärande tidigt under året prognostiserades ett underskott samt att verksamheten fick
avslag på ansökan om statsbidrag för Lärcentrum. Åtgärderna har bestått i att minska personalkostnader
samt att minimera inköp och utbildning.

Finans
Finansieringsverksamhetens resultat slutar med en avvikelse mot budget på +46,0 mnkr. Prognosen vid
delåret var +11,7 mnkr. Den stora avvikelsen mellan prognos och utfall förklaras av flera saker där de flesta
är av engångskaraktär och som det vid delåret inte fanns kännedom om:


Pensionsreglering med region Sörmland motsvarande 14,7 mnkr.



Aktuella uppgifter om pensioner och semesterlöneskuld (differens mot prognos vid delår 11,0 mnkr).



Slutreglering av kommunal fastighetsförvaltning inom Katrineholms Fastighetsbolag AB (KFAB) om
16 mnkr (differens mot delår på 12,5 mnkr).



Realisationsvinst exploateringar om 4,1 mnkr



Orealiserad vinst på aktiekapital som från 2019 ska tas upp i bokslutet motsvarande 7,7 mnkr.



5,2 mnkr till bildningsnämnden, utifrån resursfördelningsmodell.



Sedan tidigare år uppbokade, men ej realiserade, intäkter från Migrationsverket om 9,7 mnkr.

Skatteintäkterna visar på en avvikelse mot budget på +11,8 mnkr. Till största delen beroende på slutavräkningen för kommunalskatten 2019 och fler invånare än budgeterat (34 350 invånare i budget och
34 425 i utfall).
Två statsbidrag om totalt 23.2 mnkr har budgeterats under verksamhetens intäkter i resultaträkningen.
Utfallet, 26 1 mnkr, redovisas under skatter och statsbidrag, vilket förklarar avvikelserna jämfört budget
under skatter och statsbidrag och finans i resultaträkningen. I budget 2020 är det justerat så att utfall och
budget redovisas på samma rad.
Ny pensionsberäkning innebar lägre kostnader, jämfört tidigare prognos. Faktorer som påverkat kostnadsbilden är försäkringslösningar samt personalomsättning. Därutöver har semesterlöneskulden minskat som
en följd av att taket för antalet sparade semesterdagar sänkts, från 40 till 30 dagar, samt att allt fler väljer att
semesterlöneväxla. Totalt visar posterna på en positiv avvikelse om 4,0 mnkr.
Övriga poster inom finansförvaltningen:


14,7 mnkr avser återbetalning från region Sörmland för pensionsförehanvanden som belastat
Katrineholms kommun sedan försöksverksamhet av primärvård i kommunal regi.



Ökade hyresintäkter samt lägre kostnader för underhåll påverkade KFAB:s resultat för förvaltning av
kommunala fastigheter. Överskottet, 16,0 mnkr, återförs till kommunen.



I enlighet med förändringar i redovisningslagen (Lag om kommunal bokföring och redovisning
2018:597) har det aktuella värdet för placeringar bokats upp. Den orealiserade vinsten uppgick vid
årsskiftet till 7,7 mnkr.



Realisationsvinst avseende exploateringar omg om 4,1 mnkr.



Återbetalning av eget kapital i samband med upplösningen av Regionförbundet, 2,5 mnkr.



Kostnader för tidigare år förväntade, men ej realiserade, intäkter från Migrationsverket om 9,7 mnkr.



Kompensation till bildningsnämnden på grund av volymförändringar, jämfört resursfördelning,
innebar kostnader om 5,2 mnkr.

Samtliga poster ovan är av engångskaraktär och påverkar inte kommande års resultat.
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Ekonomiskt utfall enligt investerings- och exploateringsredovisningen
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige

Utfall 2019

Budget 2019

Budgetavvikelse

Utfall 2018

-276

-360

84

0

-47 818

-61 255

13 437

-50 794

varav Kommunledningsförvaltningen och kommuncentrala

-34 817

-45 495

10 678

-24 871

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen

-13 001

-15 760

2 759

-25 923

-40 504

-47 620

7 116

-37 281

-547

-2 075

1 528

-25

-2 830

-3 675

845

-5 696

-23 294

-24 491

1 197

-10 849

-2 810

-3 800

990

-4 657

-448

-555

107

-455

11

0

11

48

-118 516

-143 831

25 315

-109 709

Exploateringar

-1 582

-126 132

124 550

-58 099

varav intäkter

40 231

0

40 231

18 311

-41 813

-126 132

84 319

-76 410

-3 164

-252 264

124 550

-116 198

Kommunstyrelsen exkl. exploateringar

Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Kultur- och turismnämnden
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Viadidaktnämnden
Finansförvaltningen
Summa nämnder investeringar

varav kostnader
Summa exploateringar

Kommentarer till investerings- och exploateringsredovisningen
Investeringsredovisningen visar nämndernas investeringar i förhållande till budget. Under 2019 uppgick
investeringarna till 118,5 mnkr vilket är 25,3 mnkr lägre än budget. Alla nämnder visar positiv avvikelse mot
budget. Störst budgetavvikelse finns hos kommunstyrelsen, service- och tekniknämnden samt bildningsnämnden. Nettokostnaden för exploateringar uppgår till 3,2 mnkr, men om intäktssidan som inte
budgeteras räknas bort, hamnar kostnaden på 41,8 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på
84,3 mnkr.

Exploatering
Kostnadsutfallet för exploateringsverksamheten uppgår till 41,8 mnkr, vilket är 84,3 mnkr lägre än budget.
Utfallet på intäktssidan uppgår till 41,8 mnkr, exploateringsintäkter budgeteras inte. Intäktssidan gör att
nettokostnaden hamnar på 3,2 mnkr vilket är en total avvikelse mot budget på 124,6 mnkr. Kommunens
exploateringar syftar till att främja tillväxt och utveckling, vilket omfattar kostnader för att anskaffa, bearbeta
och iordningsställa råmark för bostäder, affärer, kontor eller industrier. Markexploatering kan också omfatta
gemensamma anordningar som grönområden, VA- och elanläggningar. Inriktningen är att kostnaden på sikt
ska täckas av intäkter i samband med en försäljning av fastigheter och tomter.
Under året har det varit en hög efterfrågan på mark för företag och bostadsetablering, vilket vid försäljning
har påverkat nettokostnaden positivt. Behoven av nya markområden för exploatering har i och med
försäljningar ökat. Arbetet har fortgått under året med att försälja mark, inom området Lövåsen, bland annat
har alla kvarvarande exploateringstomtera vid Movägen sålts, en total areal på ca 25 800 m2. Detaljplan vid
området kring Finja betong och Tekniska verken har startat och kommer pågå en bit in i 2020. När planen är
klar skapar det möjlighet för Finja betong och tekniska verken att fortsätta utvecklas.
Alla centrala tomter som varit ute till försäljning har sålts och det är fortfarande hög efterfrågan på attraktiva
tomter inom Katrineholms tätort. Även två tomter på landsbygden har sålts. En satsning på att ta fram
ytterligare tomter på landsbygden gjordes i slutet av året och förhoppningen är att öka tomtförsäljningen på
landsbygden under 2020.
Exploateringsområdena Djulö Backar, Havsörnen, Trolldalen och Ragnas gärde i Forssjö är färdigställda med
bostadstomter och infrastruktur och flertalet villor har uppförts. Slutfinish av markytor genomförs under
2020.

Årsredovisning 2019 Katrineholms kommun | 59

70
Under året har en översyn av exploateringsredovisningen påbörjats, i syfte att redovisa en rättvisande
ställning för delprojekt inom större exploateringsområden. Denna kommer att slutföras under kommande
år, där samtlig mark kommer att värderas till verkligt värde.

Investeringar
Investeringarna uppgick till 47,8 mnkr för kommunstyrelsen, vilket är en avvikelse mot budget på
+13,4 mnkr. Den stora avvikelsen finns för kommunledningsförvaltningen. Den positiva avvikelsen mot
budget beror framförallt på att investeringsmedel för fiberutbyggnaden inte använts fullt ut. Medlen på
totalt 50 mnkr är jämnt fördelade över fem år med slutår 2019. Kostnader direkt hänförbara till tidigare
bredbandsprojekt kommer att redovisas i början av 2020. Det som kvarstår därefter föreslås föras över till
2020 för att användas för fortsatt arbetet med att nå kommunens nya mål för 2025 gällande anslutningsgrad
för fiberbaserat bredband. Kostnaderna för utveckling av Stadsparken blev, som under året aviserats, högre
än planerat. Fördyringen omfattar kostnader för schakt och grundarbeten samt tillgänglighetsanpassningar
som blev högre än beräknat då markhöjder inte stämde med ritningsunderlaget. Marklutningen medförde
också krav på en ny fettavskiljare. Därutöver medförde leverensförseningar ökade kostnader för att
färdigställa Orangeriet i tid. De ökade kostnaderna täcks med ökade hyresintäkter för de delar som påverkas
av serveringen. På samhällsbyggnadsförvaltningen beror avvikelsen bland annat på kvarstående medel för ej
färdigställda och ej påbörjade miljöprojekt. Det största investeringsprojektet nya stråket, som löper över
flera år och som till viss del finansieras av statliga bidrag, kommer att avslutas i början av 2020.
Den totala budgetavvikelsen för service- och tekniknämndens investeringar är +7,1 mnkr. Anledningen är
långa upphandlingsförfaranden, samt pågående arbeten i Tennishallen och projekteringsarbeten inom
projekt Backavallen.
Bildningsnämnden redovisar ett utfall på 23,3 mnkr vilket är 1,2 mnkr lägre än budget. Bildningsförvaltningen beslutade för 2019 att rikta en stor del av investeringsbudgeten för förskolan till Tjädern. Detta
möjliggjorde att bildningsförvaltningen tillsammans med KFAB, som riktade en del av sina underhållspengar
mot Tjädern, under sommaren kunde göra en stor uppfräschning av denna förskola. Utöver detta har det
inom förskolan skett investeringar till Örnen, Karossen och Regndroppen. Inventarieinköp har även
påbörjats till den nya förskolan Karamellen som öppnar sin verksamhet i januari 2020.
Kulturnämnden och socialnämnden visar positiva avvikelser mot budget till följd av investeringsprojekt som
är påbörjade men inte är avslutade. Det största projektet inom kulturnämnden har varit Turbinen, som är
avslutat under 2019. Vård- och omsorgsnämnden har en positiv avvikelse mot budget på 990 tkr vilket beror
på att projekten för inventarier till Skogbrynet och inköp av loggbara skåp inte hann handlas in under 2019.

De största investeringsprojekten koncernen
Utgifter sedan
projektens start

Årets
investeringar

Total
investeringsbudget

Kvarteret Hästen

247 580

113 060

224 000

Katrineholms nya brandsstation

69 751

69 751

70 000

Anläggning vattenverket Katrineholm

48 000

48 000

94 000

Bredbandsutbyggnad

38 894

19 523

50 000

Förskolan Karamellen

25 397

25 397

24 660

Belopp i tkr

Ombudgetering till 2020
I samband med att nämnderna tagit beslut om sina årsredovisningar har de också lämnat in en begäran till
kommunstyrelsen om att föra över ej nyttjade investeringsmedel till 2020. För investeringar som har
påbörjats under året men inte är färdigställda måste information om ombudgetering lämnas. För
investeringar som inte påbörjats under året, men som bedöms bli utförda under 2020, ska begäran om
ombudgetering lämnas, det vill säga en begäran om att föra över ej nyttjade investeringsmedel för 2019 till
2020. I bilaga 1 återfinns information om nämndernas ombudgetering av investeringsmedel och i bilaga 2
redovisas nämndernas begäran om ombudgetering av investeringsmedel.
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Resultaträkning
Kommunen
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not
R1,B1
R2,R9,B1
R3

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

2019

Sammanställda räkenskaper

2018

Not

2019

2018

571 113

562 470

K1

825 037

779 129

-2 705 754

-2 653 067

K2

-2 761 284

-2 702 192

-67 970

-56 036

-182 366

-161 613

-2 202 611

-2 146 633

-2 118 613

-2 084 676

Skatteintäkter

R4

1 506 927

1 476 234

1 506 927

1 476 234

Generella statsbidrag och utjämning

R5

717 283

662 431

717 283

662 431

21 599

-7 968

105 597

53 989

VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansiella intäkter

R6

36 153

14 685

36 158

10 498

Finansiella kostnader

R7

-6 604

-5 004

-59 754

-51 934

51 148

1 713

82 001

12 554

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

R8

0

0

0

0

51 148

1 713

82 001

12 554
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Balansräkning
Kommunen
Belopp i tkr

Not

2019

Sammanställda räkenskaper

2018

Not

2019

2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

1 444

37

B1

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

738 377

671 275

2 585 957

2 329 755

Maskiner och inventarier

168 654

139 157

710 121

675 738

37 360

132 458

383 215

382 232

Pågående investeringar
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

K3

B2

Långfristiga fordringar

4 300

4 300

27 709

30 838

57 310

56 412

19 192

12 822

1 006 001

1 003 603

3 727 638

3 431 422

B3

31 432

33 216

31 432

33 216

Förråd m.m.

B4

9 452

6 907

9 452

6 907

Fordringar

B5

401 524

437 921

220 613

481 266

Kortfristiga placeringar

B6

61 086

53 402

61 086

53 402

Kassa, bank

B7

5 491

154 512

10 154

162 692

477 553

652 741

301 305

704 267

1 514 987

1 689 560

4 060 375

4 168 905

Årets resultat

51 148

1 713

82 002

12 554

Resultatutjämningsreserv

17 000

17 000

17 000

17 000

Övrigt eget kapital

739 330

737 617

913 150

899 086

Summa eget kapital

807 478

756 330

1 012 152

928 641

Värdepapper, andelar m.m.
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

K4

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital *

B8

K5

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

B9

218 670

205 870

235 653

224 233

Andra avsättningar

B10

0

0

0

0

218 670

205 870

235 653

Summa avsättningar

K6

Skulder
Långfristiga skulder

B11

57 116

0

K7

2 265 601

2 122 032

Kortfristiga skulder

B12

431 722

727 360

K8

546 970

893 999

488 838

727 360

2 812 571

3 016 031

1 514 987

1 689 560

4 060 375

4 168 905

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna

B13

553 371

550 472

553 371

550 472

Övriga ansvarsförbindelser

B14

2 162 581

1 893 735

6 156

6 309

Leasing

B15

31 155

1 067 052

0
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Kassaflödesanalys
Kommunen
Belopp i tkr

Not

2019

Sammanställda räkenskaper

2018

2019

2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

51 148

1 713

82 001

12 554

Justering för av- och nedskrivningar

F1

67 970

56 036

182 366

161 613

Justering för pensionsavsättningar

F2

12 800

21 327

11 420

20 959

Justering för gjorda avsättningar

F3

0

0

0

0

3

0

101

4 016

131 921

79 076

275 888

199 142

36 397

-83 050

260 653

-93 951

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar

F4

Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar

-7 684

0

-7 684

0

Ökning-/minskning+ förråd och varulager

F5

-2 545

1 269

-2 545

1 269

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder

F6

-295 638

202 549

-347 029

287 663

-137 550

199 844

179 283

394 123

-164 569

-112 301

-472 951

-493 396

95 097

-15 388

-983

38 416

-898

-24

-6 370

-6 504

-70 370

-127 713

-480 304

-461 484

57 116

0

143 569

129 641

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering- i materiella anläggningstillgångar

F7

Investering i pågående projekt
Ökning-/minskning+ finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån, checkkredit
Amortering- av skuld
Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar

F8

0

0

3 129

0

Bidrag till statlig infrastruktur

B3

1 784

1 784

1 784

1 784

58 900

1 784

148 482

131 425

-149 021

73 914

-152 538

64 065

154 512

80 598

162 692

98 627

5 491

154 512

10 154

162 692

-149 021

73 914

-152 538

64 065

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel

B7
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Noter kommunen
Noter resultaträkningen

2019

2018

Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag från staten
EU-bidrag
Övriga bidrag
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
Försäljning av exploateringsfastigheter
Försäljning av anläggningstillgångar
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter

15 787
84 099
58 163
221 381
4 278
7 046
122 763
57 056
591
-51
571 113

14 830
86 364
58 121
268 603
4 717
4 588
104 160
0
0
21 087
562 470

Not R2 Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Pensionsförsäkring inkl löneskatt*
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Övriga tjänster
Lokal- och markhyror
Bränsle, energi och vatten
Hyra/leasing av anläggningstillgångar
Materialkostnader
Övriga kostnader
Realisationsförluster och periodiseringar
Bolagsskatt
Summa verksamhetskostnader

-1 560 761
-107 974
0
-54 461
-132 933
-291 987
-97 372
-263 088
-11 897
-24 698
-77 964
-78 744
-3 875
0
-2 705 754

-1 559 087
-118 997
0
-6 433
-134 353
-263 437
-112 102
-246 308
-10 533
-30 150
-80 301
-87 372
-3 994
0
-2 653 067

Not R3 Avskrivningar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa avskrivningar

-38061
-29909
0
-67 970

-31355
-24681
0
-56 036

1 520 925
0
-14 803
805
1 506 927

1 483 239
0
-2 078
-4 926
1 476 234

448420
63539
70369
84 720
24 174
26 060
717 283

415316
62341
57 569
90 396
5 360
31 449
662 431

79
91
35 983
36 153

5 605
75
9 005
14 685

Belopp i tkr
Not R1 Verksamhetens intäkter

Not R4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens föregående år
Summa skatteintäkter
Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 använts.
Prognosen baseras på SKL:s beräkning i augusti.
Not R5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Bidrag för LSS-utjämning
Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag
Övriga bidrag
Summa generella statsbidrag och utjämning
Not R6 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter
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Noter resultaträkningen

2019

2018

-427
-5 383
-794
-6 604

-646
-4 084
-274
-5 004

0

0

2019

2018

1 120 238
106 304
0
-1 508
1 225 034

1 120 238
0
-430
0
1 119 808

-448 958
0
362
-38 061
-486 657

-448 963
0
199
-31 355
-480 119

738 377

639 689

326 075
62 126
0
-3 816
384 385

307 773
39 485
-118
-21 065
326 075

-186 918
0
1 088
-29 901
-215 731
337 308

-183 303
0
21 065
-24 680
-186 918
139 157

168 654

139 157

Belopp i tkr
Upplysningar i not om redovisningsprinciper
Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för
som tidigare till anskaffningsvärde. Förändringen innebär att skillnaden mellan
bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas direkt
mot eget kapital som en följd av byte av redovisningsprincip. Under året uppgår
orealiserade vinster till totalt 7,7 mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt
och påverkar årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats
enligt den nya principen.
Not R7 Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader*
Summa finansiella kostnader
Not R8 Extraordinära poster
Not R9 Räkenskapsrevision
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring,
delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2019. Den totala kostnaden
för revision uppgår till 153 tkr för 2019, varav kostnad för sakkunnigt biträde
uppgår till 153 tkr.

Noter balansräkningen
Belopp i tkr
Not B1 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ack. Avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar
Utgående redovisat värde
Avskrivningstider 10-80 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Försäljningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar
Bokfört värde
Avskrivningstider 3-10 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar
Pågående investeringar
Utgående redovisat värde
Avskrivningstider
5-20 år, linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar
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Noter balansräkningen

2019

2018

132 458
-95 098
37 360

117 070
15 388
132 458

4 300
4 300

4 300
4 300

40 129
4 000
40
30
43
255
2
32
7
10 923
1 818
2
24
6
57 310

40 129
4 000
40
30
43
255
2
32
7
10 025
1 818
2
24
6
56 412

36 100
-1 444
-8 664
8 500
-340
-2 720
31 432

36 100
-1 444
-7 220
8 500
-340
-2 380
33 216

866
8 586
9 452

851
6 055
6 907

Belopp i tkr
Pågående investeringar
Redovisat värde vid årets början
Förändring under året
Redovisat värde vid årets slut
Not B2 Finansiella tillgångar och skulder
Långfristiga fordringar
Kommuninvest
Summa långfristiga fordringar
Värdepapper, andelar m.m.
Aktier Katrineholms Fastighets AB
Aktier Katrineholm Vatten och Avfall AB
Aktier Katrineholms Entreprenörscentrum AB
Aktier KFV marknadsföring AB
Aktier Inera AB
Aktier Katrineholms Tekniska College AB
Aktier SKL Kommentus AB
Aktier Energikontoret i Mälardalen AB
Aktier Sörmlands turismutveckling
Andelar i Kommuninvest ekonomiska förening
Andelar i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Övriga andelar
Andel MOEK
Bostadsrätter
Summa värdepapper, andelar m.m.
Katrineholms kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga 280 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt
regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel
som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finansiella
effekten av Katrineholm kommuns ansvar enligt ovan nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelse till 460 925 942 275 kr och tillgångarna till 460 364 563 304 kr.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 214 743 115 kr och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 220 638 942 kr.
Not B3 Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till Citybana*
Årets upplösning Citybanan
Ackumulerad upplösning Citybanan
Bidrag till trafikplats Finntorp**
Årets upplösning Finntorp
Ackumulerad upplösning Finntorp
Summa bidrag till statlig infrastruktur
*Kommunfullmäktige beslutade i november 2009 att medfinansiera Citybanan
med 36,1 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses
under 25 år med början 2013.
**Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2009 att medfinansiera trafikplatsen
vid Finntorp, östra förbifarten med 8,5 miljoner kronor. Bidraget redovisas i
balansräkningen och upplöses på 25 år med början 2011.
Not B4 Förråd m.m.
Övriga förråd
Tomtmark för försäljning, bostad/industrimark
Summa förråd m.m.
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Noter balansräkningen

2019

2018

40 824
61 484
48 066
52 237
26 021
172 892
401 524

25 503
60 309
86 541
47 548
65 433
152 587
437 921

23 175
18 789
11 969
7 153
61 086

27 512
15 064
10 825
0
53 401

53
4 319
1 119
5 491

59
219 634
-65 180
154 512

739 330
0
17 000
51 149
807 478
138
17 000

732 567
5 050
17 000
1 713
756 330
138
17 000

11 330
216 154
-6 958
6 689
-8 546
10 832
218 670

14 769
188 707
-6 805
3 197
6 002
0
205 870

4
2
16 467
97,0%

10
3
18 131
97,0%

Belopp i tkr
Not B5 Fordringar
Kundfordringar
Fordran mervärdesskatt
Periodisering leverantörsfakturor
Fordran skatt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar
Not B6 Kortfristiga placeringar
Räntefonder Nordea
Aktiefonder Nordea
Alternativa placeringar
Orealiserade kursvinster
Summa kortfristiga placeringar
Not B7 Kassa och bank
Handkassor
Plusgiro
Bank
Summa kassa och bank
Not B8 Eget kapital
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning*
Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Utgående eget kapital
Varav fond upprustning samlingslokaler
Varav resultatutjämningsreserv
Från och med 2019 värderas finansiella instrument till verkligt värde i stället för
som tidigare till anskaffningsvärde. Förändringen innebär att skillnaden mellan
bokfört värde och verkligt värde vid ingången av räkenskapsåret redovisas direkt
mot eget kapital som en följd av byte av redovisningsprincip. Under året uppgår
orealiserade vinster till totalt 7,7 mnkr. Dessa har redovisats som finansiell intäkt
och påverkar årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats
enligt den nya principen.
Fullmäktige har beslutat att avsätta 17 miljoner kronor av tidigare års resultat till
resultatutjämningsreserven.
Not B9 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Specifikation - Avsatt till pensioner
Avsatt till pensioner
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper
Avsättningen
Ingående avsättning
Nyintjänad pension
förmånsbestämd ålderspension
särskild avtalspension
Årets utbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Övrig post
Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/överf till stiftelse
Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt
Antal visstidsförordnande
Politiker
Tjänsteman
Överskottsmedel
Aktualiseringsgrad
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Noter balansräkningen

2019

2018

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

52 560
4 556
57 116

0
0
0

0
109 323
1 596
23 592
297 211
93 800
49 148
431 722

216 224
157 790
1 482
26 299
325 566
97 247
49 127
727 360

549 809
-23 691
17 334

560 172
-19 294
7 239

553 371

550 472

2 156 425
6 097
59
2 162 581

1 887 426
6 198
111
1 893 735

1 229 678

1 030 008

266 514
828 590
134 574

207 995
715 470
106 543

4 555

0

1 383
2 766
0

0
0
0

26 600

37 044

Belopp i tkr
Not B10 Avsättning för statlig infrastruktur
Avsättning för Citybana
Redovisat värde vid årets början
varav kortfristig skuld
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjat belopp som återförts
Förändring av nuvärde
Summa
Avsättningen avser kommunens andel av Citybanan. Kostnaden för kommande år
betalas i december. Utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 20132017. Kostnaden per år är; 2013 10%, 2014 15%, 2015 25%, 2016 25%, 2017 25%.
Utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 2013-2017.
Not B11 Skulder
Koncernkontokredit
Leasingsavgift
Summa långfristiga skulder
Beviljad koncernkontokredit 250 000 tkr
Ej utnyttjad koncernkontokredit 197 400 tkr
Not B12 Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
varav semesterlöneskuld och okompenserad övertid
varav pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension
Summa kortfristiga skulder
Not B13 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna inkl löneskatt
Ingående ansvarsförbindelse
Pensionsutbetalningar
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring löneskatt
Utgående ansvarsförbindelse
Not B14 Övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser dotterbolag
Borgensförbindelser föreningar
Borgensförbindelse och förlustansvar egna hem
Summa övriga ansvarsförbindelser
Not B15 Leasing
Finansiella leasingavtal över 5 år
Fastigheter
Totala minimileasingavgifter
Nuvärde minimileasingavgifter
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år
Maskiner och inventarier
Totala minimileasingavgiften
Nuvärde minimileasingavgifter
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år
Operationella leasingavtal över 5, år
Totala minimileasingavgifter
Nuvärde minimileasingavgifter
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Noter balansräkningen
Belopp i tkr
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år
Summa leasing

Noter kassaflödesanalys

2019

2018

13 272
13 328
0
31 155

19 667
17 377
0
37 044

2019

2018

-67 970
0
-67 970

-56 036
0
-56 036

0
12 800
12 800

0
13 940
13 940

0
0
0

0
0
0

437 921
401 524
36 397

354 871
437 921
-83 050

6 907
-9 452
-2 545

8 176
-6 907
1 269

727 360
431 722
-295 638

524 811
-727 360
-202 549

104 796
58 910
863
164 569

72 733
18 302
0
91 035

4 300
4 300
0

4 300
4 300
0

Belopp i tkr
Not F1
Avskrivningar enligt RR
Minus nedskrivningar
Justering för avskrivningar
Not F2
Årets betalning
Förändring avsättningar
Justering förändring pensionsavsättning
Not F3 Justering förändring Citybanan
Årets betalning
Förändring avsättningar 31/12
Justering förändring Citybanan
Not F4 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Övr. kortfristiga fordringar 1/1
Övr. kortfristiga fordringar 31/12
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar
Not F5 Ökning/minskning av förråd och varulager
Förråd/varulager 1/1
Förråd/varulager 31/12
Ökning-/minskning+ av förråd och varulager
Not F6 Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Skulder 1/1
Skulder 31/12
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder
Not F7 Investering i materiella anläggningstillgångar
Anskaffning mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffning maskiner och inventarier
justering
Total investering i materiella anläggningstillgångar
Not F8 Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar 1/1
Långfristiga fordringar 31/12
Förändring
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Noter sammanställda räkenskaper
Noter resultaträkningen

2019

2018

571 113
408 375
37 379
119 530
-311 360
825 037

562 470
380 009
34 057
112 496
-309 902
779 130

-2 705 754
-250 665
-31 999
-84 225
311 360
-2 761 284

-2 653 067
-250 990
-31 623
-76 414
309 902
-2 702 192

2019

2018

Not K3 Fastigheter och anläggningar
Kommunen
KFAB
VSR
KVAAB
Summa fastigheter och anläggningar

738 377
1 729 810
8 893
108 876
2 585 955

671 275
1 541 544
8 667
108 269
2 329 755

Not K4 Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga interimsfordringar
Summa kortfristiga fordringar

-186 713
407 326
220 613

27 087
454 179
481 266

930 152
0
82 002
1 012 152

911 037
5 050
12 554
928 641

218 670
0
1 700
15 283
235 653

205 870
0
700
17 663
224 233

Not K7 Långfristiga skulder
Lån
Summa långfristiga skulder

2 265 601
2 265 601

2 122 032
2 122 032

Not K8 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Uppl kostn o förutb int
Summa kortfristiga skulder

181 922
365 047
546 970

230 558
663 439
893 999

Belopp i tkr
Not K1 Verksamhetens intäkter
Kommunen
KFAB
VSR
KVAAB
Interna mellanhavanden i form av intäkter har eliminerats
Summa verksamhetens intäkter
Not K2 Verksamhetens kostnader
Kommunen
KFAB
VSR
KVAAB
Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats
Summa verksamhetens kostnader

Noter balansräkningen
Belopp i tkr

Not K5 Specifikation till förändring av eget kapital
Ingående eget kapital
Byte av redovisningsprincip för värdering av finansiella instrument
Årets resultat
Summa utgående eget kapital
Under året uppgår orealiserade vinster till totalt 6,1 mnkr. Dessa har redovisats
som finansiell intäkt och påverkar årets resultat. Jämförelsetalen för föregående år
har omräknats enligt den nya principen.
Not K6 Avsättningar till pensioner och liknande
Kommunens avsättning
KVAAB
KFAB
VSR
Summa avsättningar
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Finansiell analys
Sammanfattning
Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för
perioden på 82,0 mnkr, föregående år var resultatet +12,6 mnkr. Katrineholms Fastighets AB (KFAB),
inklusive Katrineholms Industrihus AB (KIAB), redovisar ett positivt resultat om 28,0 mnkr. Katrineholms
Vatten och Avfall AB (KVAAB) redovisar ett resultat om +/- 0 mnkr och Västra Sörmlands Räddningstjänst
(VSR) redovisar ett positivt resultat om 3,5 mnkr.
Kommunen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för perioden om 51,1 mnkr.
Det motsvarar 2,3 procent av skatteintäkter och statsbidrag. vilket är mer än Katrineholms kommuns krav
för god ekonomisk hushållning om en procent. Balanskravsresultatet uppgår till 39,4 mnkr och budgeterade
resultatet för 2019 är 21,9 mnkr.
2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och den gör att
nya resultatnivåer i form av ”Verksamhetens resultat” samt ”Resultat efter finansiella poster” redovisas i
resultaträkningen. Verksamhetes resultat uppgår till +21,6 mnkr för perioden medan det för 2018 låg på
-8,0 mnkr.
För perioden infrias två av kommunens tre finansiella mål. Det är endast målet om att avskrivningarna inte
ska uppgå till mer än tre procent som inte infrias.
Utvecklingen av verksamhetens nettokostnader är betydligt lägre än 2018 och under året har kommunens
skatteintäkter och utjämningsbidrag ökat i högre takt. Detta är ett resultat av åtgärdsplaner i verksamheten
samt engångsposter som påverkat resultatet positivt. En dämpning av kostnadsutvecklingen är en
förutsättning för handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader samt för att möta behoven i en växande
verksamhet.
Kommunens soliditet, exklusive ansvarsförbindelse, har ökat jämfört mot tidigare år. Det beror på att
tillgångarna ökat mer än det egna kapitalet.
Kommunens skuldsättningsgrad för perioden har samtidigt minskat jämfört med helåret 2018. För att
minimera kommunens totala risk är det viktigt att minska kommunens skuldsättningsgrad som består av
kortfristiga skulder samt avsättningar till pensioner och statlig infrastruktur. Från 2019 redovisas
koncernkontokreditet samt leasingavgift som långfristig skuld.
Kommunkoncernen visar på en relativt hög skuldsättningsgrad och då bolagen står inför stora investeringar
riskerar skuldsättningsgraden att öka. Finansnettot är negativt på koncernnivå vilket visar på att
investeringarna som görs finansieras via lån. Koncernens soliditet är lägre än snittet i riket.
Kommunens borgensförbindelser har ökat sedan årsskiftet vilket är en följd av ökade investeringsvolymer i
bolagen. Övervägande delen av borgensförbindelser är lån upptagna av kommunens bolag. Riskerna i dessa
förbindelser bedöms vara låga. Utvecklingen av kommunens borgensåtagande ökar ändå kommunens totala
riskexponering.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans ska kommunens finansiella mål anges i
budget och stämmas av i delårsrapport och årsbokslut. I tabellen nedan redovisas de finansiella mål som
fastställts av kommunfullmäktige i budgeten samt utfallet för de senaste tre åren.
Finansiella mål

2019

2018

2017

Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna (%)

2,3

0,1

1,6

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna (kvot)

0,7

1,5

1,2

Avskrivningar ska under mandatperioden inte
uppta mer än tre procent av driftbudgeten (%)

3,1

2,6

2,8

Kommunen uppfyller två av de tre finansiella målen för perioden.
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Kommunens bokförda resultat för perioden uppgår till 51,1 mnkr, vilket motsvarar 2,3 procent av skatteintäkterna. Det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnås
för året.
Nettodriftkostnaderna har under året ökat med 2,6 procent, att jämföra med skatteintäkter och utjämning
som ökat med 4,0 procent. Det innebär att det andra finansiella målet också uppnås.
Avskrivningarna uppgår för perioden till 3,1 procent av driftbudgeten, vilket är högre än målet om
3,0 procent. Kommunens ökade investeringsbehov påverkar kostnaderna. Ett fortsatt arbete för att dämpa
kostnaderna, som påverkar driftsutrymmet, krävs för att målet ska nås kommande år.
Kommunen behöver arbeta mer långsiktigt för att nå de finansiella målen och skapa goda förutsättningar för
att möta framtida utmaningar.

Resultatanalys
Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster för
perioden på 82,0 mnkr, föregående år var siffran +12,6, en differens på 69,4 mnkr.
Resultat efter extraordinära poster koncernen,
mnkr

2019

2018

Differens

Kommunen

51,1

1,7

49,4

KFAB inkl KIAB

28,0

10,8

17,2

VSR*

2,9

0,1

2,8

KVAAB

0,0

0,0

0,0

82,0

12,6

69,4

Totalt resultat

* Då kommunens ägarandel är 82,4% i VSR är det också den andel av resultatet som redovisas för kommunkoncernen

KFAB, inklusive KIAB, redovisar ett positivt resultat om 28,0 mnkr vilket är en 17,2 mnkr högre än 2018- års
resultat. Bakomliggande orsaker är en god utveckling av intäktssidan samtidigt som flertalet kostnadsposter
hamnade på en lägre nivå än planerat. Särskilt kan framhållas lägre kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna
påverkas av ett flertal faktorer såsom exempelvis när i tiden pågående byggprojekt blir färdigställda och
aktiverade, samt utvecklingen av marknadsräntorna vilka kan påverka utfallet med betydliga belopp
beroende på hur räntorna utvecklas och hur detta hanteras i skuldportföljen. Denna post blir allt mer
betydelsefull ju högre låneskuld KFAB har. Ett arbete med att skapa en mer effektiv och professionell
organisation har påverkat resultatet positivt. Dessutom har uppvärmningskostnaderna varit lägre på grund
av en högre medeltemperatur än normalt. Även lägre elkostnader och låga vattenavgifter har haft positiv
inverkan på resultatet.
KVAAB redovisar ett resultat om 0 mnkr, vilket är samma resultat som föregående år. Bolaget redovisar ett
överskott efter finansiella poster på 0,4 mnkr. Beaktat att avsättning till investeringsfond för VA gjorts med
3,4 mnkr som minskat omsättningen är det underliggande resultatet 3,8 mnkr uppdelat på affärsområde VA
3,4 mnkr och affärsområde renhållning 0,4 mnkr. Biogasverksamheten redovisar ett nollresultat. Resultatet
för VA är bättre än budget som en följd av att finansnettot blev bättre än förväntat samt att intäkterna inom
VA blev något högre.
VSR redovisar ett positivt resultat om 3,5 mnkr. Avvikelsen beror framförallt på att kostnaderna för
pensioner blev lägre än budgeteterat utifrån de senaste prognoserna från KPA pension. Överskottet
öronmärks för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar, enligt
direktionsbeslut från december 2018. Katrineholms kommuns andel i Västra Sörmlands Räddningstjänst
uppgår till 82,4 procent.
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Resultatutveckling före extraordinära poster,
koncernen
82,0

80,0
Mnkr

65,0
50,0

40,5

49,6

44,1

35,0

12,6

20,0
5,0
-10,0

2015

2016

2017

2018

2019

Resultat

Kommunen redovisar ett positivt resultat för perioden om 51,1 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på
+21,9 mnkr och föregående års utfall om 1,7 mnkr. Den positiva avvikelsen är ett resultat av ekonomiska
åtgärder för nämnderna som en följd av kommunstyrelsens uppmaning om ekonomi i balans i mars (KS
2019-03-27 § 55). Det beror också på flera engångsposter på finansen.

Mnkr

Resultatutveckling före extraordinära poster,
kommunen
80,0
65,0
50,0
35,0
20,0
5,0
-10,0

29,7

38,9

51,1
32,8
1.7

2015

2016

2017

2018

Resultat

2019

Budget

2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och den gör att
nya resultatnivåer i form av ”Verksamhetens resultat” samt ”Resultat efter finansiella poster” redovisas i
resultaträkningen. Verksamhetens resultat visar en sammanställning av nämndernas resultat, avskrivningar
och skatteintäkter exklusive finansiella poster. Verksamhetens resultat uppgår till 21,6 mnkr för året. Detta
visar att nära hälften av överskottet kan hänföras till den löpande verksamheten.
Nämndernas budgetavvikelse för året uppgår till 16,7 mnkr. Socialförvaltningen visar en negativ avvikelse
mot budget på -46,3 mnkr. Övriga nämnder har ett resultat som budget eller över budget. I mars
uppmanades samtliga nämnder att vidta åtgärder för ekonomi i balans vilket resulterade i åtgärder inom
samtliga nämnder som, i de flesta fall, gav önskad effekt på det ekonomiska resultatet.
För finansieringsverksamheten visas en positiv avvikelse mot budget på +45,9 mnkr. Av detta står skatter och
generella statsbidrag för +11,8 mnkr och pensionskostnader och semesterlöneskuld för +4,0 mnkr. På
finansen finns också flera poster av engångskaraktär som inte kommer att påverka kommande års resultat.
Tabellen nedan visar en sammanställning av de förändringar som skett mellan 2017, 2018 och 2019.
Jämfört med 2018 har kommunen haft lägre redovisade nettokostnader. Samtidigt har skatteintäkter och
statsbidrag ökat, vilket har bidragit till ett förbättrat resultat jämfört med 2018. De engångsposter som har
bokförts 2019 har påverkat det totala resultatet positivt om ca 35 mnkr, jämfört mot 2018. Om dessa poster
räknas ifrån blir differensen mellan årens resultat +14,4 mnkr, differensen mellan skatter och statbidrag
uppgår till +16,6 mnkr.
Resultatutredning, mnkr
Resultat föregående år
Nettokostnadsförändring

2019

2018

2017

1,7

32,8

38,9

-56,0

-100,4

-128,3

Skatteintäktsförändring

30,7

41,2

62,7

Statsbidrag- och utjämningsförändring

54,9

27,8

47,2

Finansnettoförändring

19,9

0,3

12,4

0,0

0,0

0,0

51,1

1,7

32,8

Extraordinära poster
Resultat
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Finansnetto
Finansnettot består av finansiella intäkter minus finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är viktigt för
kommunen eftersom det tillför medel till den löpande verksamheten.
Finansnetto, kommunen
35,0

29,5

Mnkr

25,0
15,0

9.7

9,4

8,6

5,0
-5,0

2015

2016
-3,0

2017
Utfall

2018

2019

Kommunens finansnetto för perioden uppgår till 29,5 mnkr, vilket är 19,8 mnkr högre än 2018 års utfall om
9,7 mnkr. Den stora differensen ligger på finansiella intäkter och förklaras av skillnaden mellan åren för
KFAB:s överskott avseende kommunala fastigheter med 10,9 mnkr, den orealiserade vinsten på placeringar
på 7,7 mnkr som från 2019 bokats upp i resultatet samt en mellankommunal utjämning på 0,6 mnkr som är
kopplad till skatteväxlingen vid årsskiftet då landstinget Sörmland blev region. Med undantag för 2016 års
negativa finansnetto, som förklaras av en finansiell kostnad som inte var hänförlig till räntekostnader, har
kommunen uppvisat ett positivt finansnetto sedan 2014. Ett kontinuerligt positivt finansnetto ökar
kommunens möjligheter att finansiera investeringar med egna medel och minskar behov av upplåning.
Finansnetto, kommunkoncernen

Mnkr

0,0

-20,0
-23,6

-40,0
-38,9
-60,0

2015

-49,9
2016

-42,6

-41,4

Utfall
2017

2018

2019

När det gäller kommunkoncernens finansnetto så visar den en annan bild. Finansnettot har under de
senaste åren varit negativ och uppgick för 2019 till -23,6 mnkr. Totalt sätt är detta en förbättring med 17,8
mnkr i jämförelse mot 2018 och förklaras till största del av kommunens förbättrade resultat. Det negativa
finansnettot visar att investeringar inom bolagen finaniseras via lån.

Jämförelsestörande poster
Från och med 2019 ska orealiserade vinster och förluster för kommunens placerade medel tas upp som
finansiell intäkt i resultaträkningen, de undantas vid beräkningen av årets balanskravsresultat.

Kassalikviditet
Likviditet anger betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel binds i betalningssystemet och behövs för att
utjämna tidsskillnader mellan in och utbetalningar. Likviditet kan också ge säkerhet vid oväntade händelser.
För december 2019 uppgår de likvida medlen i Katrineholms kommun till 5,5 mnkr, för 2018 var periodens
likvida medel 154,4 mnkr. Den stora differensen förklaras av att det bytts redovisningsprincip för
koncernkontokrediten från och med 2019 vilket minskar differensen mellan åren för både kassa, bank och
de totala skulderna med 153,6 mnkr. Kommunens andel redovisas från och med 2019 på koncernnivå under
långfristig skuld.
Koncernkontot (Kommun, KFAB o KIAB) erläggs en avgift varje dag som koncernkontokrediten uppvisar ett
överskott, därför lönar det sig att nyttja koncernkontokrediten. Bolagen använder idag krediten i avvaktan på
nyupplåning för bostadsbyggande. Koncernens totala beviljade kredit uppgick till 250 mnkr. Vid 2019 års
utgång hade bolagen nyttjat 153,9 mnkr.
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Kommunkoncernens likvida medel har minskat med 152,2 mnkr och förklaras till största del av kommunens
förändrade redovisningssätt av koncernkontokrediten.

Den kommunala verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter för kommunen uppgår till 571,1 mnkr, vilket är 8,6 mnkr högre än 2018. Det är
posten bidrag från staten som står för den största minskningen medan försäljning av
exploateringsfastigheter står för den största ökningen. Intäkterna består i huvudsak av bidrag, försäljning av
verksamhet samt taxor och avgifter.
Verksamhetens kostnader för perioden uppgår till 2 705,7 mnkr, vilket är en ökning om 52,7 mnkr jämfört
med föregående år. Kostnaderna består till största delen av personalkostnader, köp av verksamhet,
lokalkostnader och hyror. Förändringen mellan åren motsvarar en kostnadsökning om 2,0 procent och avser
högre kostnader för Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial, köp av huvudverksamhet samt lokal- och
markhyror och lägre kostnader för posterna övriga tjänster, övriga kostnader, pensioner och personal.

Nettokostnadsandel
Genom att mäta hur stor del av skatteintäkter och utjämningsbidrag som tas i anspråk av de löpande
kostnaderna exklusive avskrivningar ges en bild av kommunens ekonomiska utveckling. Generellt bör inte
nettokostnadsandelen överstiga 98,0 procent för att kommunen ska ha god kostnadskontroll och skapa
handlingsutrymme för oförutsedda kostnader, pensionsåtaganden, reinvesteringar av anläggningstillgångar
och räntekostnader.
För perioden uppgår nettokostnadsandelen till 99,0 procent exklusive jämförelsestörande poster, vilket är
1,4 procentenheter lägre än 2018. Det innebär att kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag
utvecklas i lägre takt än nettokostnaderna men ligger över de 98,0 procenten som rekommenderas.
Nettokostnadsandel
101,0%

100,4%

100,0%
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97,0%
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2017
Katrineholm
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2019
Riket

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt nettokostnader
Skatteintäkterna och utjämningsbidragen är kommunens största inkomstkälla. För 2019 svarar de för
80,2 procent av kommunens samtliga driftsintäkter. För 2018 var utfallet 78,7 procent. Mellan 2018 och 2019
har skatteintäkterna och utjämningsbidragen ökat med 85,5 mnkr. Som framgår av nedanstående diagram
motsvarar det en ökning om 4,0 procent.
Verksamhetens nettokostnadsutveckling uppgår till 2,6 procent och är lägre än utvecklingen av
skatteintäkter och de generella statsbidragen, det omvända gällde för både 2017 och 2018.
7,0%

Skatteintäkter och nettokostnader
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Prognos, intäkter
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Nettokostnader
Prognos, kostnader

Att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än skatteintäkterna är ett av kommunens tre finansiella
mål och en förutsättning för att kommunen ska kunna ha en fortsatt god ekonomisk utveckling. Målet
uppfylls på helårsbasis då verksamheternas ekonomiska åtgärder under året gett effekt men också på grund
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av de positiva posterna på finansen som är av engångskaraktär. Räknar man ifrån engångsposterna skulle
nettokostnadsökningen istället hamna på ca 2,8 procent vilket fortfarande är lägre än skatteintäkternas
ökning. Hur väl verksamheterna lyckas minska kostnadsökningarna framöver påverkar kommunens
möjligheter att finansiera befintlig verksamhet och kommande volymökningar.
Befolkningsökningen i Katrineholm är positiv och påverkar framtida skatteunderlag. Det påverkar samtidigt
volymutvecklingen inom verksamheterna. För att Katrineholm ska kunna växa och vara en expansiv kommun
även fortsättningsvis är det nödvändigt att bromsa kostnadsutvecklingen, trots volymökning.

Investeringar och avskrivningar
Investeringar och avskrivningar avser kostnader för investeringar, exklusive exploateringar. I november 2018
antog kommunfullmäktige en budget på 88,0 mnkr avseende investeringar 2019. Efter bokslutet 2018 har
ombudgeteringar från föregående år för ej färdigställda eller ej påbörjade investeringar tillkommit med 55,8
mnkr. Den sammanlagda investeringsbudgeten uppgår därmed till 143,8 mnkr 2019. För 2019 uppgår
investeringskostnaden till 118,5 mnkr vilket motsvarar 82 procent av helårsbudgeten. Tidigare år har
andelen varit betydligt lägre vilket bland annat beror på att utrymmet är lägre 2019. Att andelen aktiverade
investeringar tidigare år varit låg förklaras med att nämnderna inte haft möjlighet att påbörja investeringar,
eller att investeringar löper över olika år varför kostnaden uppstår vid ett senare tillfälle. Att budgeten följer
utfallet bättre för i år är positivt då investeringsmedel som ej tas i bruk binder upp kapital i investeringsrespektive driftbudgeten. En del av kommunens investeringar löper över flera år, varför återstående
investeringsbudget för dessa överförs till kommande år vid bokslutet.
Avskrivningarna uppgår till 68,0 mnkr för 2019 vilket är en ökning i jämförelse mot 2018 med 11,9 mnkr.
Ökningen förklaras av att en stor del av pågående investeringar från tidigare år har blivit aktiverade under
året och därmed kostnadsförts.
Det har gjorts stora investeringar på bolagen under året och framtida behov är höga.
Investeringarna för KFAB inkl KIAB uppgår till 276,2 mnkr för 2019. Under året har bolagen färdigställt
hyresfastigheter, kontorshotell, en ny brandstation, anpassat socialförvaltningens lokaler efter deras
specifika behov, färdigställt en ny förskola, påbörjat byggande av ett nytt äldreboende samt utfört
energiåtgärder. Beslut är även tagna och förberedelser gjorda avseende nytt hyreshus, två nya skolor och
två nya idrottshallar vilket kommer att påverkar kostnaderna under åren framöver.
På KVAAB har årets investeringar uppgått till 85,6 mnkr varav hela summan kan hänföras till VAverksamheten. De största investeringarna har gjorts vid vattenverket i Katrineholm, 56 mnkr, samt
ledningsdragningar för at förse Flen men vatten, 7,2 mnkr. Det finns också ett stort behov av att investera i
vatten- och avloppsreningsverk för att klara tidigare myndighets- och arbetsmiljökrav samt utbytestakten av
det drygt 80 mil långa ledningsnätet.
VSR:s investeringar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under 2019 har investeringarna uppgått till
1,3 mnkr.

Långsiktig kapacitet
Den finansiella kapacitet på lång sikt kan handla om faktorer som tillräcklig betalningsberedskap, ökat eget
kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar samt en rimlig skuldsättningsgrad.

Räntebärande tillgångar och skulder
Kommunens räntebärande tillgångar och skulder består av det bokförda värdet av kortfristiga placeringar
och kortfristiga skulder. Sammansättningen visar kommunens exponering mot räntemarknaden.
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Räntebärande tillgångar och skulder
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De räntebärande tillgångarna uppgick till 477,6 mnkr för 2019, vilket motsvarar en minskning på 173,2 mnkr
jämfört med december 2018. Av förändringen beror 153,3 mnkr på den nya redovisningsprincipen av
koncernkontokrediten. De räntebärande tillgångarna består i huvudsak av fordringar, vilket är den post som
efter kassa och bank har förändrats mest sedan 2018.
De kortfristiga skulderna har minskat med 295,7 mnkr från 727,4 mnkr 2018 till 431,7 mnkr för 2019. Här
påverkar förändringen avseende koncernkontokrediten med 216,3 mnkr, att det är mer än kassa, bank beror
på att posten från 2019 redovisas som långfristig skuld.
Kommunens skuldexponering mot räntemarknaden som andel av totalt eget kapital, avsättningar och
skulder uppgår till 32,3 procent. Kommunens tillgångsexponering mot räntemarknaden som andel av de
totala tillgångarna uppgår till 31,5 procent. Räntemarknaden kännetecknas generellt av låg risk, varför
kommunens skuldexponering mot räntemarknaden inte kan tolkas som en hög riskfaktor.
För kommunkoncernen ligger siffrorna på 69,3 procent avseende skuldexponeringen och 7,4 procent för
tillgångsexponeringen.

Tillgångar
De totala tillgångarna har minskat med 174,6 mnkr under året och uppgår till 1 515,0 mnkr. Bortser man
från förändringen avseende kassa, bank beroende på ändringen av koncernkontokrediten så blir differensen
mellan åren en minskning om 21,3 mnkr. Utöver kassa, bank kan minskning ses för pågående investeringar
och fordringar. Ökning finns inom posterna mark, byggnader och tekniska anläggningar, maskiner och
inventarier samt kortfristiga placeringar. Bidrag till statlig infrastruktur betraktas som tillgångar och uppgick
till 31,4 mnkr. Bidragen består i huvudsak av bidrag till Citybanan och trafikplats vid Finntorp. Bidragen till
statlig infrastruktur har minskat med 1,8 mnkr och utgörs framförallt av ackumulerad upplösning av
Citybanan.
Kommunkoncernens tillgångar har minskat med 108,5 mnkr sedan 2018 och uppgår till 4 060,4 mnkr. Att
koncernens tillgångar har minskat förklaras av kommunens tillgångar minskat, bolagens tillgångar har ökat.

Skulder
Kommunen har tidigare år inte redovisat några långfristiga skulder. Från och med 2019 ligger
koncernkontokrediten som långfristig skuld. Det totala nyttjandet av koncernkontokrediten är -52,6 mnkr,
varav kommunen har +101,3 mnkr och bolagen -153,9 mnkr. I koncernkontot ingår kommunen, KFAB samt
KIAB. Dessutom redovisas även leasingavgift på 4,6 mnkr som långfristig skuld från 2019 enligt den nya
redovisningslagen.
De kortfristiga skulderna har minskat med 295,6 mnkr i jämförelse mot bokslut 2018 och uppgår till
431,7 mnkr. Räknas förändringen av från koncernkontokrediten blir minskningen 79,4 mnkr. I övrigt är det
framförallt posterna leverantörsskulder upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som har minskat.
Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till 2 265,6 mnkr för 2019. Detta är en ökning med 143 mnkr
i jämförelse mot årsskiftet. Även om förändringen av koncernkontokrediten räknas bort ses en ökning med
91,0 mnkr, vilket tyder på att investeringar i bolagen till stor del finansierats genom ökade lån. De
kortfristiga skulderna har minskat med 347,0 mnkr för koncernen, och uppgår efter justering till 130,7 mnkr.
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Avsättningar
De totala avsättningarna för kommunen har ökat med 12,8 mnkr under året och uppgår till 218,7 mnkr.
Dessa består i huvudsak av avsättningar till pensioner. För kommunkoncernen har avsättningarna ökat med
11,4 mnkr sedan årsskiftet, vilket är en effekt av minskad avsättning på VSR.

Soliditet
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill säga inte
finansierade genom lån. Soliditeten mäter det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna och
uttrycker den finansiella styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och
amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. En
oförändrad soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt.

Soliditet, kommunen
60,0%

54,2%

53,3%

51,4%

49,5%

44,8%

40,0%
20,0%

6,7%

0,0%
2015

13,0%

9,1%

2016

12,2%

2017

2018

16,8%

2019

Katr., exkl. ansvarsförb.
Katr., inkl. ansvarsförb.
Riket kommun, exkl. ansvarsförb.

Kommunens soliditet exkl ansvarsförbindelser har ökat med 8,5 procentenheter, från 44,8 procent till
53,3 procent jämfört med årsskiftet 2018. Om hänsyn tas till justeringen av redovisningen av
koncernkontokrediten så hamnar ökningen på 3,7 procentenheter. Inklusive ansvarsförbindelsen för
pensioner har soliditeten ökat med 4,9 procentenheter, från 12,9 procent till 17,5 procent. En positiv soliditet
skapar goda förutsättningar för kommunen att fortsätta utvecklas.
Soliditet, kommunkoncernen
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Kommunkoncernens soliditet exkl ansvarsförbindelser har ökat med 2,7 procentenheter vilket är en lägre
nivå än kommunens ökning. Det innebär att bolagen har en negativ utveckling av soliditeten på grund av
ökade kostnader för räntor och amorteringar.
För att på sikt öka soliditeten krävs högre resultat för att klara stora behov av underhåll, räntebegränsingar
och investeringar.

Lån, räntor och amorteringar
Katrineholms kommun amorterade under 2013 av samtliga egna långfristiga skulder som en följd av att de
kommunala bolagen Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Vatten och Avfall AB återbetalade sina lån
till kommunen. Kommunen har sedan dess arbetat för att bibehålla en låg skuldsättningsgrad.
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Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgraden är ett mått på kapitalstyrka och används för att beskriva relationen mellan skulder och
eget kapital. Det visar i vilken utsträckning kommunen finansierat sina tillgångar med främmande kapital.
Låga värden indikerar god finansiell styrka.
Kommunen, skuldsättningsgrad (%)
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Kommunens skuldsättningsgrad har minskat med 8 procentenheter jämfört 2018. En effekt av att de
kortfristiga skulderna, i andel av eget kapital, avsättningar och skulder har minskat, till stor del en följd
förändrade redovisningsprinciper för koncernkontot. Även bortsett från justeringen blir
skuldsättningsgraden lägre 2019 än 2018 med 3 procentenheter. Den lägre skuldsättningsgraden är en
positiv utveckling som visar att kommunen i högre utsträckning finansierar sina tillgångar med eget kapital.
Kommunkoncernen, skuldsättningsgrad (%)
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Skuldsättningsgraden på koncernnivå visar en annan bild än för kommunen. Skuldsättningsgraden uppgår
för koncernen till 75 procent 2019. Det beror framförallt på de långfristiga skulderna som uppgår till 56
procent av det egna kapitalet 2019. Minskningen mellan åren beror på justeringen inom kommunen.
Bolagen har höjt skuldsättningsgraden. Då fler investeringar, framförallt på fastighetssidan, planeras riskerar
skuldsättningsgraden att ytterligare öka då fler lån kommer att behöva tecknas.

Placeringar
Kommunen placerade 2013 en del av den överlikviditet, som de inlösta lånen från bolagen genererade, i
enlighet med kommunens finanspolicy. Enligt den för året nya redovisningslagen (Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning) så bokas placeringarna till verkliga värdet. Värdet på placeringen är
61,1 mnkr den 31 december 2019.

Pensioner och pensionsskulden
I enlighet med den kommunala redovisningslagen redovisar kommunen pensionsförpliktelserna enligt den
så kallade blandmodellen. Det innebär att de pensionsförpliktelser som är intjänades efter år 1998 redovisas
i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen. Årets kostnader för pensioner består av utbetalningar till dagens pensionärer samt
avsättningar för de som arbetar i kommunen idag.
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Koncernen

Kommunen

2019

2018

2019

2018

Avsättningar inkl särskild löneskatt

238
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206

Ansvarförbindelse inkl särskild löneskatt

553

550

553

550

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring

236

240

236

240

-

-

-

-
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1 018

1 008

996

343

330

343

330

Pensionsförpliktelse
Total pensionsförpliktelse i balansräkning

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse
Summa pensionsförpliktelser (inkl försäkring o stiftelse)
Förvaltade pensionsmedel- Marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital

16

18

16

18

Totalt kapital pensionsstiftelse

- varav överskottsmedel

-

-

-

-

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel

-

-

-

-

359

348

359

348

(egen förvaltning)
Summa förvaltade pensionsmedel
Finansiering
Återlånade medel

668

670

649

648

Konsolideringsgrad

35%

34%

36%

35%

Kommunkoncernen har ett pensionsåtagande som uppgår till 1 027 mnkr medan åtagandet för kommunen
är 1 008 mnkr.
För att möta kommande pensionsutbetalningar avseende pensioner intjänade före 1998
(ansvarsförbindelsen) har kommunen gjort försäkringslösning för en del av dessa.
Årets kostnader för ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) bokförs löpande och belastar
årligen resultatet. Den totala ansvarsförbindelsen för kommunen har ökat med 3 mnkr. En följd av årets byte
av pensionsbolag under året samt förändrad beräkningsgrund.
Den del av pensionen som avsätts i balansräkningen (pensioner intjänade efter 1998) har ökat med 12,8
mnkr. Orsaken är förtida uttag, fler anställda och högre lönenivåer. Hela den avgiftsbaserade delen av
avtalspensionen disponeras av den anställde för eget val av förvaltare, och kostnaden bokförs löpande. Den
individuella delen utbetalas en gång per år (mars efter intjänandeåret) och intjänandet under året finns med
som en kortfristig skuld vid bokslutet. Den avsättning som finns upptagen i balansräkningen avser pensioner
på löner över 7,5 basbelopp samt pensonsåtaganden för förtroendevalda.
Återlånade medel utgör skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel,
angivna till marknadsvärde. Då kommunen inte har några förvaltade pensionsmedel i form av
penningplaceringar betyder det att kommunen återlånar sina pensionsmedel. Kommunen har alltså
möjlighet att använda medel avsatta för framtida pensionsutbetalningar till utgifters om uppkommer i
verksamheten. Katrineholms kommun har inte några finansiella placeringar avseende pensionsmedlen.

Borgensåtagande
Kommunens borgensåtaganden ska ligga inom den kommunala kompetensen. De ändamål som åtagandet
gynnar ska sammanfalla med kommunens egna syften och intressen. Borgen lämnas endast om åtagandet
är en absolut nödvändighet för genomförandet av projekt eller verksamhet som kommunen värderar som
angelägen. Kommunal borgen får endast lämnas till förmån för föreningar och organisationer som uppför
anläggningar och tillämpas restriktivt. Beslut att ingå borgen föregås av en noggrann bedömning av den risk
som borgensåtagandet medför.
Borgensförbindelserna uppgår 31 december 2019 till 2 162,6 mnkr. Det är en ökning med 268,8 mnkr
jämfört årsskiftet 2018 då borgensförbindelsen uppgick till 1 893,7 mnkr. Övervägande delen av
borgensförbindelser avser lån upptagna av kommunens bolag. Riskerna i dessa förbindelser bedöms som
låga. Utvecklingen av kommunens borgensåtagande ökar ändå kommunens totala riskexponering.
Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrihus AB, har nyttjat 1 547,4 mnkr av den totala
beviljade borgensramen om 2 050 mnkr (2020 är den beviljade borgensramen 2250 mnkr). Katrineholms
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Vatten och Avfall AB nyttjat 599 mnkr av den totala beviljade borgensramen på 624 mnkr, (borgensramen
2020 är 650 mnkr).
Borgensåtagande
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Avsatta medel
Kommunen har tre olika sorters avsatta medel; resultatutjämningsreserv (RUR), en så kallad
integrationsfond samt tillväxtfrämjande medel från tidigare års resultat.
Avsatta medel 2019-12-31, mnkr

Belopp

RUR

17,0

Integrationsfonden

24,0

varav beslut i budget 2020

5,1

Tillväxtfrämjande medel

35,3

TOTALT

76,3

Kvar att besluta om

71,2

De avsatta medlen uppgår till 76,3 mnkr vid årsskiftet. Då det i kommunens övergripande plan med budget
2020-2022 tagits beslut om att använda 5,1 mnkr av integrationsfonden återstår 71,2 mnkr att besluta om.
Under året har det betalats ut 28,1 mnkr ur integrationsfonden. Utbetalningarna avser 22,6 mnkr för
kostnader för tidigare års förväntade, men ej realiserade, intäkter från Migrationsverket, 2 mnkr avseende
resurser för Lyckliga gatorna, 2 mnkr för resursförstärkning demografi till vård- och omsorgsnämnden enligt
resursfördelningsmodell och 1,7 mnkr för utbildningstjänster. De tre sistnämnda posterna var upptagna i
kommunens övergripande plan med budget 2019-2022.
Kommuner har möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en resultatutjämningsreserv (RUR).
Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj 2013 om att anta riktlinjer för resultatutjämningsreserven
(RUR) samt en avsättning till RUR om 17 mnkr.
I februari 2014 beslutade kommunstyrelsen att inrätta en integrationsfond. En del av den schablonersättning
som årligen tilldelas kommunen från Migrationsverket avsätts till fonden för att kunna användas till specifika
projekt. Medlen ska användas för utvecklande insatser för en förbättrad integration. Såväl berörda nämnder
som kommunstyrelsen kan initiera integrationsprojekt. Kommunstyrelsen fattar beslut om beviljande av
medel ur integrationsfonden.
I samband med årsredovisningarna för 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015 har kommunen öronmärkt medel
av resultatet för särskilda framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. Under 2018
användes endast 42 tkr av de tillväxtfrämjande medlen och inget är använt 2019.

Balanskravsutredning
Balanskravet enligt kommunallagen, innebär att enskilda kommuner inte får besluta om en budget där
kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott
inom tre år. Nollresultat är det lägsta godtagbara resultatet på kort sikt. På längre sikt räcker inte ett
nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten. För att utveckla kapaciteten på lång sikt ska intäkterna
överstiga kostnaderna.
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Balanskravsutredning, mnkr

2019

2018

2017

Årets resultat

51,1

1,7

32,8

Reavinst/reaförlust vid försäljning

-4,1

-0,7

11,7

Orealiserad vinst/förlust i värdepapper

-7,7

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

39,4

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

Reservering av medel till RUR
Användning av medel från RUR
Balanskravsresultat

0,0

1,0

11,0

39,4*

1,0

56,0

*slutsumman påverkas av avrundning

2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, och detta har
bland annat inneburit att kommunen from 2019 ska boka upp orealiserade vinster och förluster i värdepapper vilket påverkar resultatet, i detta fall positivt med 7,7 mnkr. Vid balanskravsutredningen avräknas
posten. Även den realisationsvinst avseende exploateringar om 4,1 mnkr som finns bokförd 2019, räknas av.
Balanskravsresultat uppgår för 2019 till +39,4 mnkr.

Redovisningsprinciper
Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i kommunallagen, den kommunala
redovisningslagen samt praxis enligt rekommendationer och uttalanden från rådet för kommunal
redovisning (RKR) med undantag för leasingavtal. 2019 kom en ny redovisningslag som gäller både från 2019
och 2020. Ett arbete kommer att startas i början av 2020 där en översyn kommer att göras för att följa de
nya reglerna fullt ut.
Utifrån god ekonomisk hushållning avsätter kommunen medel som erhållits för sitt breda
integrationsåtagande. Ett åtagande som sträcker sig flera år, varför intäkterna inte förs direkt mot resultatet,
utan reserveras för framtida åtaganden.

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar
Kommunen följer RKR:s rekommendation nr. R2 avseende redovisning av intäkter. Inkomster i form av
bidrag från stat och landsting bokförs som förutbetalda intäkter och intäktsförs i enlighet med matchningsprincipen successivt i takt med att motsvarande kostnader bokförs.

Skatteintäkter
Katrineholms kommun följer RKR:s rekommendation R2 som anger att det är SKL:s decemberprognos som
ska användas i beräkningen av den preliminära slutavräkningen.

Anläggningstillgångar
Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst fem år och med ett anskaffningsvärde om minst ½ prisbasbelopp.
2014 inleddes arbetet med att dela nya investeringar i komponenter för byggnader och tekniska
anläggningar. Komponenterna redovisas som separata enheter med separata avskrivningstider. Tidigare
aktiverade investeringar är inte delade i komponenter. Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till
anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgifter minus investeringsbidrag.

Avskrivningar och kapitalkostnader
Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Tillgången skrivs av linjärt
efter en bedömning av nyttjandetiden i syfte att återspegla resursförbrukningen. RKR:s föreslagna
avskrivningsintervall har använts som vägledning med följande undantag; viss del av markanläggning och
järnvägsspår inom Logistikcentrum, 75 år. Linjär avskrivning innebär att tillgången skrivs av med belopp som
är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd (nominell metod).

Lånekostnader
Kommunen använder sig av huvudregeln, det vill säga att lånekostnader ska belasta resultatet då de
uppkommer.
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Exploateringsverksamhet
Med exploatering avses att iordningställa råmark för att industri- och bostadsområden som kommunen
inom de närmaste åren beräknar att sälja. Exploatering av industri- och bostadsområden redovisas som
omsättningstillgångar av mark för bostäder och industri.
Försäljningsintäkt redovisas mot resultaträkningen tillsammans med matchande kostnader för såld mark när
äganderätten övergår till köparen.
Utgifter för tillgångar avsedda för stadigvarande bruk som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas som
anläggningstillgång.
Under 2020 kommer en värdering av kommunens mark att genomföras och sedan bokföras till sitt verkliga
värde. Vid värderingen kommer även möjligheten att dela upp marken i mindre delar att ses över.

Pensioner
Pensionsskulden har beräknats av KPA och redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att
skulden t.o.m. 2019-12-31 redovisas inom linjen/ansvarsförbindelse inkl. löneskatt. Intjänade pensioner
fr.o.m. 1998-01-01 samt avtalspensioner redovisas som skuld i balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl.
löneskatt redovisas under kortfristiga skulder.

Leasingavtal
Alla leasingavtal bokförs mot resultaträkningen. Nytt avtal med finansiell leasing har upprättats gällande
Ipads på Bildningsförvaltningen.
Under 2020 kommer en översyn att göras för att se om delar av de leasingavtal som finns på kommunen ska
ses som finansiell leasing.

Semesterlöneskuld
I kommunens semesterlöneskuld ingår även uppehållslön och ferielöneskuld. Skulden är uppbokad för
innevarande och föregående år samt för okompenserad övertid.

Sociala avgifter
Sociala avgifter har bokförts genom procentuella personalomkostnadspålägg i samband med
löneredovisningen. Periodisering av skulden har skett. Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt
interndebiterats förvaltningarna med följande procentpåslag:
Totalt
Anställda på kommunalt avtalsområde

39,17

Anställda på timlön

39,17

Pan-avtalet (personliga assistenter)

39,17

Uppdragstagare

31,42

Beredskapsarbete

39,17

Kommuninterna mellanhavanden
Interna intäkter och kostnader mellan förvaltningarna har eliminerats med 816 mnkr.

Checkkredit
Från och med 2019 bokförs koncernkontokrediten som långfristig skuld med 52,6 mnkr. Beviljade
Koncernkontokrediten är 250 mnkr.

Sammanställda räkenskaper
Syftet med sammanställda räkenskaper är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning
oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I sammanställda räkenskaper ingår bolag med ett
kommunalt ägande om minst 20 procent eller bolag där ägandet är mindre men där omsättningen i bolaget
är högre än 2 procent av kommunens skatteintäkter.
I de sammanställda räkenskaperna ingår två bolag som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun;
Katrineholms Fastighets AB (100 procent ägarandel) och Katrineholm Vatten och Avfall AB (100 procent
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ägarandel). Dessutom ingår ett delägt kommunalförbund, Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund (82,4
procent anvarsandel).
Följande bolag har uteslutits på grund av lågt ägande eller omsättning understigande 2 procent av
skatteintäkterna: Katrineholms Entreprenörcentrum AB, KFV Marknadsföring AB och Katrineholms Tekniska
College.
Sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att anskaffningsvärdet för bolagens andelar har
avräknats mot förvärvat eget kapital. Proportionell konsolidering innebär att endast ägda andelar av
bolagens resultat- och balansräkningar tas in i de sammanställda räkenskaperna. I de sammanställda
räkenskapernas redovisning av eget kapital ingår, förutom kommunens, endast den del av bolagens egna
kapital som intjänats efter förvärvet.
Då de sammanställda räkenskaperna endast ska visa koncernens förhållande mot omvärlden har interna
mellanhavanden inom koncernen eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats.
De sammanställda räkenskaperna är grundade på årsredovisningar som inte har varit definitivt fastställda
vid konsolideringstidpunkten. Vissa avvikelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de
definitiva årsredovisningarna i bolagen.
För ingående bolag i de sammanställda räkenskaperna gäller bokföringslagen. I kommunen har
redovisningen skett enligt den kommunala redovisningslagen. Redovisningsprinciperna kan därför skilja
något mellan de ingående enheterna. Det rör sig dock om i sammanhanget marginella skillnader som inte i
någon väsentlig grad påverkar koncernens resultat och ekonomiska ställning. Där så har varit möjligt har
kommunens redovisningsprinciper varit vägledande.
Kommunen har beräknat förändringen av pensionsskulden enligt den så kallade blandmodellen varvid
skuldökningen belastat resultaträkningen samt bokförts som långfristig skuld i balansräkningen. Se även
redovisningsprinciper för Katrineholms kommun.

Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Anläggningskapital är tillsammans med långfristiga skulder vad som
finansierar ett företags anläggningstillgångar.

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.

Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Ska i princip motsvara förslitningen eller
förbrukningen av en anläggningstillgång.

Balansräkning
Översiktlig sammanfattning av tillgångar, skulder och eget kapital.

Eget kapital
Skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder. Egna kapitalet består av ingående eget kapital samt
årets vinst/förlust.

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys
Översiktlig sammanfattning av hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera har bidragit till
rörelsekapitalets (likviditetens) förändring.

Intern ränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar) som utnyttjas inom en
viss verksamhet.
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Kapitalkostnader
Ett samlat begrepp för intern ränta och avskrivning.

Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten och som förfaller till betalning inom ett
år.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt tid).

Långfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning överstigande ett år.

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag med mera. Under denna rubrik ingår inte rena
försäljningar av anläggningstillgångar.

Nettokostnader
Driftkostnader efter avdrag, driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Nyckeltal
Mäter förhållandet mellan två storheter, till exempel likvida medel i procent av externa utgifter (likviditet).

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång och som avses att säljas.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Resultaträkning
Översiktlig sammanställning av årets driftverksamhet och hur den påverkat det egna kapitalet.

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens
finansiella styrka.

Soliditet
Andelen eget kapital i de totala tillgångarna, det vill säga graden av egna finansierade tillgångar.
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Bilagor
Bilaga 1: Information om ombudgetering av investeringsmedel
För investeringar som har påbörjats under året men inte är färdigställda måste nämnderna lämna
information om ombudgetering från 2019 till 2020. Nämnderna måste kommentera varför investeringsmedel ska föras om till nästa år och kan maximalt begära ombudgetering av kvarvarande medel för 2019.
Information om
ombudgetering
till 2020 (tkr)

Projekt

Kommentar

Bildningsnämnden
Förskola

900131

1 625 Nya förskolor samt upprustning Tjädern

Grundskola

85 Skogsborg klassrum

Gymnasieskola

67 Avgasutsug, Mät- och styr/ reglerutrustning, Billyft

Personalrum förskola/skola
Gemensamma verksamheter
Totalt BIN

5 Personalrum Strångsjö
18 Möbler Kulturskolan teaterlokal
1 800

Kommunfullmäktige
962003

Ipads

84 Pågående projekt

Totalt KF

84

Kommunledningsförvalningen
462004

Webutveckling ny web

962023

Bredbandsutbyggnad

960002

RWC Stadsparken
(tillgänglighetsanspassad toalett)

498 Genomfört, inväntar faktura

910007

Oförutsedda investeringsbehov

500

910005

St Djulö målning fasad och fönster

910000

Arbetsmiljöåtgärder KLF
Totalt KLF

45 Inväntar faktura
10 972

67 Pågående.
150 Pågående.
12 232

Samhällsbyggnadsförvaltningen
920021

Life 15 IPE Rich Waters

920042

Våtmark Mejeridiket

920043

Naturutställning Tornstugan

920045

Bomiljöer fåglar, fladdermöss, insekter
Totalt SBF

1 458
147
17
55
1 677

Socialnämnden
946 019 Möbler och inventarier ny våning
Totalt SOCN

97 Komplettering behövs
97

Kulturnämnden
Inventarier

175

Skyltsystem

198 Upphandling/beställning klar men ej montering.

KOHA

357 Pågående projekt

Totalt KULN

730

Service- och tekniknämnden
930000

Arbetsmiljöåtgärder

930200

Rådmannen, processutr. och inv

931000

Fordon och maskiner

932000

Motionsspår

216 Pågår

932200

Belysning. LED och elarbeten

239 Pågår

932600

Belysning

934600

Arbetsfordon & maskiner Sportcentrum
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Information om
ombudgetering
till 2020 (tkr)

Projekt
935170 Digitalisering Sportcentrum
933600933627 Övriga IP

Kommentar

49 Pågår
379 Pågår

933801

Dammängen skytte

934002

Kanotklubben

129 Pågår

934003
934004

Djulö Camping
Röda Ladan /K2

202 Pågår
211 Pågår

934200

Backavallen konvertering/bygg

934400

Tennis/Gymnastik/Vandrar/Boule

935255

Ny konstgräsplan Värmbol
Totalt STN

69 Pågår

883 Pågår
1 879 Pågår. Kostnader har förts mot projekt 933802.
122 Pågår
6 690

Viadidaktnämnden

Inventarier till lokaler

Beställning gjordes 2019 och fakturor kom på delar av
beställningen. Faktura på 25tkr finns inläst på 2020.
Resterande 82tkr skulle användas till att rusta upp
107 ytterligare ett klassrum

Totalt VIAN

107

Vård- och omsorgsnämnden

970 001 Skogsbrynet

Skogsbrynet öppnades i november 2019, alla
investeringar är ännu ej på plats därav behöver
310 ombudgetering ske.

970 011 Loggbara skåp

281 Prioriterad investering, påbörjad men ännu ej slutförd.

Totalt VON
Information om budgetöverföring - påbörjade
investeringar

591
24 008

Årsredovisning 2019 Katrineholms kommun | 87

98
Bilaga 2: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel
För investeringar som inte påbörjats under året, men som bedöms bli utförda under 2020, ska nämnderna
lämna begäran om ombudgetering, dvs. en begäran att föra över ej nyttjade investeringsmedel från 2019 till
2020. Nämnderna måste ange en kort förklaring till varför investeringen inte påbörjats och medel ska föras
om till nästa år. Avsikten med en ombudgetering får inte vara att använda investeringsmedel för annat
ändamål än vad kommunfullmäktige beslutat. Nämnderna kan maximalt begära ombudgetering av
kvarvarande medel för 2019.
Begäran om
ombudgetering
till 2020 (tkr)

Projekt

Kommentar

Kommunledningsförvaltningen

960001

Stadsparken dränering

Dränering stadsparken har ej hunnits med 2019,
planeras att genomföras 2020. Nödvändig investering
285 för att undvika större kommande kostnader.

962046

Mobilt reservelverk

700 Beställt

Totalt KLF

985

Samhällsbyggnadsförvaltningen

920044

920051

Insektsinventering Gersnäs

Miljöprojekten har beviljade och till viss del utbetalda
bidrag med krav på motprestationer, därav viktigt att
budget flyttas till 2020 för att inte bli
75 återbetalningsskyldiga

Fokusområde miljömål

Miljöprojekten har beviljade och till viss del utbetalda
bidrag med krav på motprestationer, därav viktigt att
budget flyttas till 2020 för att inte bli
500 återbetalningsskyldiga

Totalt SBF

575

Service- och tekniknämnden
930250

Matbil, fossilfri

590 Upphandlas under 2020

Totalt STN

590

Kulturnämnden
Streetbasketplan

Åtgärder för att reparera att den har sjunkit, nät och
100 linjering av planen.

Totalt KULN

100

Socialnämnden
940201

Digitalisering/utveckling data

Totalt SOCN
Begäran om budgetöverföring - ej påbörjade
investeringar

88 | Årsredovisning 2019 Katrineholms kommun

400 Kostnader kommer 2020 för påbörjat arbete
400
2 650

99
Bilaga 3: Uppföljning av investeringar utförda av KFAB
Investeringsobjekt

Status

Budget tkr

Utemiljö förskolor/skolor

Allt utom ett objekt klart

Ljudabsorbenter och akustik
Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor
(investeringar 50 tkr eller mindre)
Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/
myndighetskrav)

Klart

550

Klart

3 385

Klart

2 400

Återvinningsstationer på förskolor och skolor

Pågår

1 000

Larm verksamhetslokaler

Pågår

2 200

Ventilation skolor

Pågår

Fettavskiljare avlopp

Återstår

1 000

Energibesparande åtgärder

Pågår

2 000

1 435

500

Enskilda investeringar
Röda ladan. Byte av golv.

Klart

500

Igelkotten. Byte av tak

Pågår

550

Tallåsaulan . Byte av stolar.

Återstår

Sandbäcksskolan. Byte av fönster.

Avvaktar ombyggnation

Lövåsgården. Tegeltak.

Återstår

Brandstation

Klart

Allaktivitetsplan på Sandbäcken

Permanent förskola med tillbyggnad i Junibacken

Klart
Projektet omvandlat till
ombyggnation av befintlig
byggnad. Pågår.

8 000

Om- och tillbyggnad på Sandbäcksskolan

Pågår

3 500

Tillbyggnad förskola Karossen

Klart

8 550

Ny förskola vid Örnen (Karamellen)

Klart

8 700

Konstnärlig utsmyckning av skolor och äldreboende

Pågår

3 800

Ombyggnation och arbetsmiljö kök

Pågår

1 700

Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid sportcentrum

Klart

9 000

Utbyte av nyckellås mot kodlås på uthyrningslokaler

Återstår

Kylanläggningar

Pågår

Om- och tillbyggnad samt utemiljö vid äldreboenden

Klart

Summa

1 200
600
1 500
20
800

200
2 500
950
66 540

Kommunägda fastigheter
Stadsparken dränering

Återstår

Stadsparken tillbyggnad

Klart

Stadsparken utomhusdisk

Klart, ingår i tillbyggnaden

Stadsparken RWC

Klart

1 000

Glindrans gamla skola. Avloppsanläggning.

Klart

300

Akutbostäder, markarbeten
Oförutsedda mindre investeringsbehov
(verksamhetsanpassningar/myndighetskrav)

Utgår

200

Klart

350

Summa

285
2 800
250

5 185
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Bilaga 4: Uppföljning av handlingsplan jämställdhet
Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities
and Regions) fastställdes av kommunfullmäktige i december 2017. I handlingsplanen anges vilka artiklar i
CEMR-deklarationen som prioriterats för 2018-2019 och vilka nämnder som ansvarar för åtgärder kopplat
till respektive artikel. Handlingsplanen ska följas upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.
Deklarationen är ett verktyg för att sortera och systematisera kommunens arbete med jämställdhetsintegrering.
I uppföljningen av årets händelser och insatser kopplade till jämställdhetsarbetet framgår det tydligt att
arbetet har intensifierats. Samtliga nämnder är delaktiga i arbetet att göra Katrineholm till en föregångare i
jämställdhetsarbetet och aktiviteter har genomförts kopplat till nästan alla artiklar i handlingsplanen. Ett
flertal projekt som bidrar till hållbar och ekonomisk utveckling, ökad trygghet, social integration och minskat
utanförskap har genomförts eller är i uppstart. Även inom området könsrelaterat våld har flera förvaltningar
genomfört insatser och den kommunövergripande samverkan utvecklats.
Handlingsplanen för jämställdhet enligt CEMR har reviderats under året. I den reviderade handlingsplanen,
som gäller 2020-2023, är antalet prioriterade artiklar färre. Tydliga mål och åtaganden samt en röd tråd som
kopplar jämställdhetsarbetet till kommunplanen ska tydliggöra inriktningen och underlätta uppföljning. Ett
utvecklingsområde som kommer att prioriteras är arbetet med att genomföra jämställdhetsanalyser.

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller jämställdhetsintegreringen av styrningen
Ansvarig: Samtliga nämnder
I extern och intern kommunikation har insatser gjorts för att spegla mångfald och jämställdhet i både text
och bild. Utbildning för processledare, kommunikatörer och chefer har genomförts i Trappan-metoden, som
syftar till att arbetet med genusmedveten styrning ska bli långsiktigt hållbart samt ge ökad kunskap om
jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Med hjälp av RFSL har även en HBTQ-utbildning anordnats.
Kommunen har flera verksamheter som är HBTQ-certifierade.
Kulturförvaltningen har genomfört flera aktiviteter som fokuserat på att utmana stereotyper, bland annat
konstutställning med Stina Wollter, Internationella kvinnodagen med tema ”Kropp” och medverkan i ”Hela
orten rullar” och ”tjej-skate”. Även i Ungkulturhuset Perrongens aktiviteter ifrågasätts och diskuteras
stereotypa könsmönster.
Genom bildningsförvaltningens kvalitetssystem, incidentrapporteringssystem och likabehandlingsplaner
synliggörs kunskapsluckor, vilket leder till åtgärder för förbättring. Viadidakt har arbetat med
jämställdhetsövningar på arbetsplatsträffar, vilket lett till en ökad medvetenhet. Arbetsmarknadsenheten
har också haft diskussioner med deltagarna om till exempel föräldraskap, hushållsarbete och löneskillnader.
Service- och teknikförvaltningen har arbetat aktivt för att undvika stereotypa föreställningar om kön vid
rekrytering och omplacering. Inom Sportcentrum har HBTQ-frågor och jämställdhet varit en stående punkt
på APT. På vård- och omsorgsförvaltningen ingår information kring frågor som avser HBTQ och genus i
introduktionen av nya medarbetare.

Artikel 7 – God förvaltning och samråd
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller jämställdhetsintegreringen av styrningen
Ansvarig: Samtliga nämnder
Förvaltningarna har under året arbetat för att ha ett jämställdhetsmedvetet förhållningssätt i
myndighetsutövningen och för att myndighetsutövningen ska vara öppen och transparent. I kommunens
remissanvisningar framgår att genus/jämställdhet belysas i ärendena.

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser
Mål: Katrineholms kommun ska vara föregångare när det gäller jämställdhetsintegreringen av styrningen
Ansvarig: Samtliga nämnder
Enklare jämställdhetsanalyser genomförs löpande inom flertalet förvaltningar, exempelvis vid
kulturförvaltningens planering och marknadsföring av programmen på kulturhusen och i Viadidakts analyser
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av resultat och vid verksamhetsförändringar. Kulturförvaltningen gör också jämställdhetsanalyser i både
interna och externa projekt. Bildningsförvaltningen gör fortlöpande övergripande jämställdhetsanalyser av
till exempel betyg och bedömning, hälsa, upplevd trygghet och arbetsro samt incidentrapportering.
Verksamheterna gör också egna jämställdhetsanalyser för att kunna förebygga ojämställdhet. Vård- och
omsorgsförvaltningen redovisar och analyserar resultat i till exempel brukarundersökningar och
kvalitetsmätningar könsuppdelat, bland annat för att bedöma om det finns skillnader i hur omsorgen och
vården ges till män respektive kvinnor. Ett genusperspektiv ingår även i de egenkontroller som görs. Under
året har granskningar gjorts av beviljad social tid och promenad och av social dokumentation.

Artikel 13 – Utbildning och livslång lärande
Mål: Höjd utbildningsnivå och ökad egen försörjning
Ansvarig: BIN, VIAN, VON
Värdegrundsarbete utifrån läroplanerna ingår i bildningsförvaltningens huvuduppgifter och är ett
kunskapsområde som hela tiden behöver upprätthållas. Bildningsförvaltningen har en genusmedveten plan
för studie- och yrkesvägledning, som genom riktade insatser och samverkan har gett en mer jämställd
könsfördelning på vård- och omsorgsprogrammet. Även vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med att
bryta föreställningar om könsroller vid marknadsföring av vård- och omsorgsyrkena. #KlarFramtid, ett ESFprojekt som ska bidra till att fler unga kvinnor och män slutför gymnasiestudier och minska arbetslösheten
bland unga, har påbörjats och pågår till juni 2022. Projektet kommer ha ett uppsökande närvaroteam och
undersöka vad som orsakar avbrott och psykisk ohälsa.
Att bidra till kvinnors och mäns möjligheter och tillgång till utbildning på alla nivåer är ett ständigt pågående
arbete i all verksamhet inom Viadidakt. Inom vuxenutbildningen finns stödfunktioner som kan stötta
eleverna att fortsätta och fullfölja sina studier. Arbetsmarknadscoacherna uppmuntrar till att frångå
könstraditionella val av praktikplatser och utbildningar bland annat genom att göra studiebesök och låta
deltagarna träffa personer som inte har följt ”normen”. I samhällsorienteringen för nyanlända ingår temat
jämställdhet för att öka kunskapen om vad jämställdhet är och om olika möjligheter till studier och arbete
för både män och kvinnor.

Artikel 14 – God hälsa
Mål: God folkhälsa
Ansvarig: Samtliga nämnder
Under året har en dansverksamhet startats, ”Bara dansa”, som vänder sig till tonåringar som definierar sig
som tjejer och som upplever psykisk ohälsa. Hälsa, både i stort och ur manligt respektive kvinnligt
perspektiv, är ett återkommande tema i Viadidakts verksamheter, bland annat i en föreläsningsserie om
psykisk hälsa som arbetsmarknadsenheten har genomfört på deltagarnas hemspråk. Socialförvaltningen
deltar i regional samverkan kring psykisk hälsa för barn, unga och vuxna och hur mående kan skilja sig
mellan kvinnor och män.
Det hälsofrämjandet arbetet för kommunens medarbetare har intensifierats under året. Medarbetare
uppmuntras att ta ut sitt friskvårdsbidrag och riktade insatser med fokus på hälsa har gjorts med stöd av HR,
vilket till stor del främjat kvinnor med hög sjukskrivning.

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.
Ansvarig: SOCN, VON
Socialförvaltningens verksamheter och tjänster tas fram för att främja både kvinnor och män, flickor och
pojkar i syfte att möjliggöra självständighet och personlig utveckling utifrån deras möjligheter och behov. Det
pågående införandet av IBIC (Individens behov i centrum) inom vård- och omsorgsförvaltningen ökar
möjligheterna att se till individens behov och självbestämmande. Analyser kring utredningar, beviljande av
insatser och individuella mål kan utvecklas, exempelvis för att säkerställa att det inte finns någon ojämlikhet i
hur bedömningar sker.
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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.
Ansvarig: SOCN, VON
Socialförvaltningens öppenvård har bedrivit gruppverksamhet för anhöriga och arrangerat sammankomster
på helger. En storföreläsning med Mia Törnblom anordnades med fokus på anhöriga till missbrukare som
alla invånare var välkomna till. Vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd riktar sig till olika målgrupper
och efterfrågan styr olika teman. Vid kontakt med anhöriga tillämpas ett genusperspektiv.

Artikel 18 – Social integration
Mål: Social omsorg utgår från individens behov och självbestämmanden för ökad trygghet och livskvalitet,
god folkhälsa och ökad egenförsörjning.
Ansvarig: SOCN, VIAN
Viadidakt har under året följt upp jämställdhetsarbetet och identifierat utvecklingsområden.
Jämställdhetsinspiratörer har utsetts med uppdrag att stötta chefer och kollegor. Aktiviteterna har bidragit
till att bekämpa stereotyper, vilket kan ses som grunden för arbete med andra områden, exempelvis
utbildning och social integration. Familjecentralen har anordnat språkcafé och kulturanpassat
föräldrastödscafé.

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid
Mål: Ett rikt kultur- och fritidsliv som alla invånare kan ta del av, stark samverkan med föreningslivet samt
god folkhälsa.
Ansvarig: STN, KULN, BIN
Fritidshemmen är en del av skolans verksamhet och har en viktig roll när det gäller att utmana stereotypa
förväntningar och att verka för att bredda kultur- idrotts- och fritidsintressen. Även Kulturskolan och KomTek
har ett medvetet jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i sina verksamheter.
Lyckliga gatorna, som involverar flera förvaltningar, vänder sig till alla unga oavsett kön och arbetar aktivt för
att alla barn ska känna sig trygga och välkomna. Särskilda satsningar har gjorts på att arrangera aktiviteter
för flickor. I kulturförvaltningens programverksamhet har en mängd aktiviteter genomförts som fokuserar på
och berör jämställdhet. Ungkulturverksamheten på Perrongen har bland annat haft aktiviteter som MOGAI
(HBTQ-verksamhet riktad till ungdomar), nattfotboll, open stage, ridning, med mera. Alla aktiviteter tar
hänsyn till jämställdhet och jämlikhet. Vissa är öppna för alla, men en del är separatistiska för att skapa
trygga rum. I samarbetet med föreningar är jämställdhet en viktig del. Det finns dock anledning att ställa
högre krav på de föreningar som erhåller bidrag från kulturnämnden.
Utifrån idrottspolitiska programmet har service- och teknikförvaltningen verkat för allas rätt att delta, ha
tillgång till arenor för idrott, rekreation och kultur samt känna sig inkluderade. Det görs bland annat genom
att prioritera halltider ur ett jämställdhetsperspektiv, att inte gynna enskilda föreningar av gammal vana, och
genom att säkerställa att miljön är jämställd och fri från fördomar. Det gäller såväl atmosfären som den
fysiska miljön.

Artikel 21 – Säkerhet och trygghet
Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i.
Ansvarig: KS. BIN, STN
Genom olika insatser som bidrar till ökad säkerhet och trygghet skapas en mer jämställd offentlig miljö.
Service- och teknikförvaltningen har till exempel arbetat med vaktmästare som vuxna i skolan, vilket har
bidragit till minskad skadegörelse på skolorna. Renovering av kommunens lekplatser bidrar också till att
säkerställa en tryggare miljö ur ett jämställdhetsperspektiv. Till ökad säkerhet och trygghet bidrar också det
löpande arbetet med bland annat ren och fin utemiljö, klottersanering, halkbekämpning och trygghetsvandringar. För att öka tryggheten i och omkring kommunens skolor har bildningsförvaltningen bland annat
arbetat med trygghetsvandringar, likabehandlingsplaner och analyser för att minska otrygghet. Förskolor har
infört zoner på gården där personal har ansvar för att finnas tillgänglig. Järvenskolans projekt ”Lika Olika”
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syftar till att öka varje elevs trygghet, säkerhet och insikt om sitt eget bemötande, för att därigenom kunna
bli en del av en positiv arbetsmiljö.

Artikel 22 – Könsrelaterat våld
Mål: Katrineholms kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva och verka i.
Ansvarig: BIN, SOCN, KULN
Kulturförvaltningen har genomfört aktiviteter med fokus på könsrelaterat våld, exempelvis arrangemanget
16 days och författarbesök. Genom Granntrygghet vill Katrineholms Fastighets AB (KFAB) ge grannar verktyg
för att kunna ta ett större ansvar mot våld.
Socialförvaltningens samordnare för våld i nära relationer har löpande utbildning för nyanställda kring våld i
nära relationer och hedersvåld och förtryck. Ett arbete med att ta fram en kommunövergripande
handlingsplan gällande hederrelaterat våld har påbörjats. Viadidakt har genomfört en utbildningsdag om
hedersrelaterat våld för all personal och inbjudna från andra förvaltningar. Syftet var att öka kunskapen och
få underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom framförallt vuxenutbildningen. Personal inom vård- och
omsorgsförvaltningen har fått utbildning kring våld i nära relationer. Utbildningen syftar till att öka
medarbetarnas möjligheter att se, fråga och agera när personer utsätts för våld i sina nära relationer.
Bildningsförvaltningens system för incidentrapportering visar att incidenter som är könsbaserade
förekommer, men också att kunskapen behöver öka om vad som ska rapporteras, till exempel sexuella
trakasserier. Några skolor har identifierat behov av förebyggande insatser mot verbala kränkningar och
kränkningar på sociala medier.

Artikel 24 – Hållbar utveckling
Mål: Principen om hållbar utveckling ska följas fullt ut när strategier för kommunen/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.
Ansvarig: Samtliga nämnder
Arbetet med Agenda 2030-målen har fortsatt. I kommunens verksamheter ska jämställdhet, jämlikhet och
hållbarhet vara en del av och finnas med i planeringen av både det löpande ordinarie arbetet och projekt.
Jämställdhet beaktas även vid framtagande av nya styrdokument, rutiner och riktlinjer.
Det strategiska ansvaret för frågor som bland annat jämställdhet, folkhälsa, ekonomi och personal
samordnas från kommunledningsförvaltningen, för att följa principen om en hållbar utveckling där
jämställhet ska främjas och uppnås i kombination med övriga områden. Under året har aktivt arbete pågått
kring genus och rekrytering, lönekartläggning samt heltid som norm. Heltid som norm innebär att alla
medarbetare i kommunen anställs på 100 procent med möjlighet till önskad sysselsättningsgrad. Ett nytt
personalpolitiskt program har också arbetats fram där jämställdhet är ett de områden som lyfts.

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling
Mål: Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
Ansvarig: Samtliga nämnder
Risken för ekonomiskt utanförskap bedöms vara högst bland utrikesfödda kvinnor, då de generellt har lägst
utbildningsnivå och svagast förankring på arbetsmarknaden. Under 2019 har Viadidakt startat ESF-projektet
Klara som riktar sig specifikt till denna målgrupp. Projektet ska ta fram en modell som underlättar
kvinnornas väg till studier, arbete och egen försörjning. Viadidakt har även genomfört tre kortutbildningar
för försörjningsstödstagare i samarbete med arbetsgivare, ett riktat till lokalvård och två riktat till vården.
Totalt fick 12 personer någon form av anställning direkt i samband med utbildningen, varav 10 var kvinnor.
Projektet KVISK, som under året avslutats inom kulturförvaltningen, fokuserade på företagande inom den
kreativa sektorn utifrån både jämlikhets- och jämställdhetsaspekter. Projektet MIKA har fortsatt inom
service- och teknikförvaltningen. Projektet bidrar till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden får
möjlighet till praktikplats, teoretiska kunskaper och språkutveckling. Projektet, som till stor del visat sig
främja utrikes födda kvinnor, bidrar till ökad egen försörjning och är samtidigt en del i förvaltningens plan
för framtida kompetensförsörjning.
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Bilaga 5: Uppföljning av indikatorer
I denna bilaga redovisas utfall för de indikatorer som används som underlag för bedömning av resultatmålen i kommunplanen. Indikatorerna för uppföljning av resultatmålen fastställdes av kommunstyrelsen i
samband med tertialrapporten 2019.
Vid rapportering av utfall för indikatorerna används senast tillgäng statistik, i kommentaren anges vilken
period som statistiken avser. Om möjligt redovisas ett jämförelsetal som anger det genomsnittliga utfallet
för samtliga kommuner i riket. Utfallet ska även rapporteras könsuppdelat när så är möjligt.
Genom trendpilar redovisas utvecklingen över tid:
Utfallet har förbättrats
Utfallet är oförändrat
Utfallet har försämrats
Utfallet kan inte jämföras över tid
Trendpilarna uttrycker en värdering av utfallet jämfört med föregående mätning, det vill säga om utfallet har
blivit bättre eller sämre. För vissa indikatorer innebär det att pilen pekar uppåt när utfallsvärdet minskat, till
exempel när det gäller invånarantal. För andra indikatorer betyder det att pilen pekar nedåt när utfallsvärdet
ökat, till exempel arbetslöshet.
I hög utsträckning baseras indikatorerna på statistik som kommunen ändå tar fram till följd av
myndighetskrav eller annan uppföljning. Omkring en tredjedel av indikatorerna inhämtas automatiskt från
Kolada. Kolada är en databas som ger möjlighet att jämföra och analysera cirka 5 000 nyckeltal för
kommuners och regioners verksamheter. Kolada drivs av den ideella föreningen Rådet för främjande av
kommunala analyser (RKA), med staten och SKL som medlemmar.

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

34 755

17 323

17 432

Utfallet avser 2019.

Förändring antal invånare
sedan föregående år (%)

0,6%

0,6%

0,6%

Utfallet avser 2019.

Invånare, antal per 1 nov

34 737

17 300

17 437

Utfallet avser 2019.

Invånare, antal kvartal

34 755

17 323

17 432

Utfall per 31 december
2019.

Resultatmål

Indikatorer

Utfall

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

Invånare totalt, antal per 31
dec

Förbättrat
företagsklimat
KS, BMN, KIAB

Företagarnas
sammanfattande omdöme
om kommunen enligt
Svenskt Näringsliv

3,9

3,4

Utfallet avser 2019.

Företagarnas helhetsbedömning av servicen i
myndighetsutövningen (NKI)

72

73

Utfallet avser 2018.

Kundnöjdhet avseende
lokaler som KIAB
tillhandahåller (NKI)
Växande och
breddat näringsliv
KS

Riket

NKI 82

Utfallet avser 2019.

Företagens tillväxt, index

Underlag finns inte
tillgängligt.

Nyregistrerade företag,
antal

141 st

Nyregistrerade företag,
antal per 1000 invånare

4,8
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4,9

Utfallet baseras på första
halvåret 2018.
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Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Fler unga
entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Elever som driver UFföretag (%)

7,7%

Företagsamhet bland unga
(%)

3,5%

5,4%

Utfall
kvinnor

Utfall
män

8,2%

7,2%

Kommentar
Utfallet avser läsåret
2019/2020, andel elever
som driver UF-företag av
totalt antal elever på
gymnasieskolan.
Utfallet avser 2018 och visar
andel invånare 16-34 år som
innehar F-skattsedel, är
delägare i ett aktivt
handelsbolag eller är vd
eller ordinarie
styrelsemedlem i ett aktivt
aktiebolag.

Fler arbetstillfällen
KS

Förvärvsarbetande
dagbefolkning

14 969

17 145

7 275

7 694

Utfallet avser 2018.

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

Ungdomar som är
etablerade på arbetsmarknaden 1 år efter
fullföljd gymnasieutbildning,
yrkesprogram kommunala
skolor (%)

40,1%

53,7%

30,9%

44,9%

Utfallet avser 2017.

33

36

Praktikanter i kommunala
verksamheter, antal

Ökad övergång från
försörjningsstöd till
egen försörjning
SOCN, VIAN

Minskade kostnader
för utbetalt
försörjningsstöd
SOCN

69

Utfallet avser jan-dec 2019
och innehåller både
Viadidakts egna
verksamheter, andra
förvaltningar samt det
privata näringslivet.

Invånare 17-24 år som
varken arbetar eller
studerar, andel (%)

10,8%

9%

11,8%

9,9%

Utfallet avser 2017.

Arbetslöshet 16-64 år (%)

9,5%

7,4%

9,3%

9,6%

Utfallet avser december
2019.

Resultat vid avslut i
kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel
deltagare från Katrineholm
som börjat arbeta

13%

12%

13%

Utfallet avser jan-dec 2019.

Resultat vid avslut i
kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel
deltagare från Katrineholm
som börjat studera

14%

16%

12%

Utfallet avser jan-dec 2019.

Ej återaktualiserade vuxna
personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)

67%

64%

70%

Utfallet avser 2019.

Hushåll med utbetalt
försörjningsstöd, antal per
månad

588

Utfallet avser 2019.

Barn som ingår i hushåll
med försörjningsstöd, andel
av totalt antal invånare 0-18
år (%)

11%

Beräkningen avser årets
första tio månader.

79%

Utbetalt försörjningsstöd
totalt (mnkr)

61 mnkr

Utfallet avser 2019.

Utbetalt försörjningsstöd
per hushåll (kr)

8 647 kr

Utfallet avser 2019.
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Attraktiva boende- & livsmiljöer
Resultatmål

Indikatorer

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

Planerade bostäder i
detaljplaner som vunnit laga
kraft under året, antal

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

Resandet med cykel
och till fots ska öka
KS, STN

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

150

Kommentar
Utfallet avser 2019.

Färdigställda lägenheter i
nybyggda småhus, antal

7

Utfallet avser kvartal 1-3
2019, preliminära uppgifter.

Färdigställda lägenheter i
nybyggda flerbostadshus,
antal

25

Utfallet avser kvartal 1-3
2019, preliminära uppgifter.

Nyproduktion av hyresrätter, andel av totalt antal
färdigställda bostäder (%)

55

Utfallet avser 2018.

Invånarnas bedömning av
tryggheten i kommunen

60%

47%

76%

Utfallet avser andel
invånare som i polisens
trygghetsundersökning
2018 svarat trygg på frågan:
”Om du går ut ensam sent
en kväll i området där du
bor, känner du dig då trygg
eller otrygg?”. Utfallet har
förbättrats något jämfört
med undersökningen 2015,
för både kvinnor och män.

Elever i åk 9 och år 2 som
känner sig trygga på väg till
och från skolan, andel (%)

97%

96%

96%

Utfallet avser 2017, åk 9. För
år 2 var utfallet totalt 99%,
flickor 98% och pojkar 98%.

Elever i åk 9 och år 2 som
känner sig trygga på stan
eller i centrum, andel (%)

94%

91%

98%

Utfallet avser 2017, andel i
åk 9 som svarat ja alltid eller
ja oftast. För år 2 var utfallet
totalt 97%, flickor 94% och
pojkar 99%.

Klottersanering som
slutförts inom 24 timmar,
andel av inkommande
uppdrag till kommunen (%)

69%

Utfallet avser 2019. 21
ärenden totalt, varav 3
ärenden som hanterats på
annat sätt och 2 mer
omfattande ärenden ej
möjliga att sanera inom 24
timmar. 11 av 16 ärenden
sanerades inom 24 timmar.

Olyckor där
räddningstjänstens första
enhet kommer fram inom
målsatt tid, andel (%)

96%

Utfallet avser 2019.

Personer som utbildats av
räddningstjänsten kring
olycksförebyggande och
olycksavhjälpande åtgärder,
antal

6 813

Utfallet avser 2019.

Olyckor där en första
skadebegränsande åtgärd
gjorts av enskild, andel av
olyckor som föranlett
räddningsinsats (%)

36%

Utfallet avser 2019.

Gångtrafik Lövatunneln,
antal passager

2 393

Utfallet avser 2019, antal
passager per dag i
genomsnitt.

Cykeltrafik Lövatunneln,
antal passager

573

Utfallet avser 2019, antal
passager per dag i
genomsnitt.

Andel resor med gång- och
cykeltrafik inom
Katrineholms stad (%)

43%

Utfallet avser 2014.
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Resandet med buss
och tåg ska öka
KS

Resande med stadstrafiken
(buss), antal

237 700

Utfallet avser 2019.

Resande med
landsbygdstrafiken (buss),
antal

450 600

Utfallet avser 2019.

Tågstopp vid Katrineholms
Central, antal

97

Utfallet avser fastställd
Tågplan 2020, dvs
trafikeringsperioden 15 dec
2019 till 12 dec 2020.

Tågstopp i rusningstid vid
Katrineholm Central, antal

38

Utfallet avser fastställd
Tågplan 2020, dvs
trafikeringsperioden 15 dec
2019 till 12 dec 2020.

Andel resor med
kollektivtrafik inom
Katrineholms stad (%)

3%

Utfallet avser 2014.

31 550

Utfallet avser 2019.

Alla katrineholmare
ska erbjudas fiberbaserat bredband
senast 2020
KS

Asfaltsbeläggning, antal
kvadratmeter

Riket

Utfall
män

Indikatorer

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

Utfall

Utfall
kvinnor

Resultatmål

Kommentar

Drift/underhåll av GC-vägar,
antal kilometer

23,7

Antalet kilometer underhåll
av GC-vägar har under 2019
ökat något, men ingen
mätning är utförd.

Drift/underhåll av
gatuvägar, antal kilometer

168,1

Antalet kilometer underhåll
av gatuvägar har under
2019 ökat något, men ingen
mätning är utförd.

Säkra GCM-passager i
tätorten, andel (%)

26%

27%

Utfallet avser 2019.
Nollvisionens etappmål är
30% säkra passager till
2020.

Invånare i tätort med
tillgång till fiberbaserat
bredband, andel (%)

90%

81%

Utfallet avser 1 oktober
2018.

Invånare på landsbygd med
tillgång till fiberbaserat
bredband, andel (%)

71%

41%

Utfallet avser 1 oktober
2018.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Resultatmål

Indikatorer

Trygg och
utvecklande
förskoleverksamhet
BIN, KULN

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfall

Riket

Inskrivna barn per
årsarbetare i förskolan,
antal

5,1

5,1

Utfallet avser 2018.

Årsarbetare i förskolan med
pedagogisk
högskoleexamen, andel (%)

38%

44%

Utfallet avser 2018.

Barn som uppger att de
känner sig trygga på
förskolan, andel (%)

92%

Föräldrar som uppger att
deras barn känner sig tryggt
på förskolan, andel (%)

93%

93%

91%

Kommentar

Utfallet avser 2019, andel av
barnen i förskolan svarar
"stämmer helt" eller
"stämmer delvis". Ny fråga,
ingen jämförelse finns med
2018.
Utfallet avser 2019, andel av
vårdnadshavare som svarar
"stämmer helt" eller
"stämmer ganska bra". Ny
fråga, ingen jämförelse finns
med 2018.
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Resultatmål

Fler elever ska klara
målen i grundskolan
och nå höga resultat
BIN, KULN, SOCN

Fler elever ska klara
målen i gymnasieskolan och nå höga
resultat
BIN, KULN, SOCN

Ökad trygghet i
skolan
KS, BIN, STN, KFAB

Indikatorer

Utfall

Föräldrar som uppger att
förskolan väcker deras
barns nyfikenhet och lust att
lära, andel (%)

85%

Elever som går ut årskurs 1
som kan läsa och skriva (%)

83%

Elever i åk 3 som deltagit i
alla delprov som klarat alla
delprov för ämnesprovet i
svenska och svenska som
andraspråk, kommunala
skolor, andel (%)

70%

Elever i åk 6 med lägst
betyget E i matematik,
kommunala skolor,
andel (%)

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar
Utfallet avser 2019, andel av
vårdnadshavare som svarar
"stämmer helt" eller
"stämmer ganska bra". Ny
fråga, ingen jämförelse finns
med 2018.

87%

79%

Utfallet avser andel elever
som uppnådde läsmålen i
åk 1 vt 2019. Utfallet har
försämrats för både flickor
och pojkar och skillnaden
mellan könen har ökat. När
det gäller andel elever som
uppnådde skrivmålen i åk 1
var utfallet totalt 80%,
flickor 83% och pojkar 77%.

74%

74%

67%

Utfallet avser 2019. Utfallet
har förbättrats för både
flickor och pojkar.

80%

86%

84%

76%

Utfallet avser 2019. Utfallet
har försämrats för både
flickor och pojkar, mest för
pojkar.

Elever i år 9 som är
behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor,
andel (%)

67%

81%

66%

68%

Utfallet avser 2019. Utfallet
har försämrats för både
flickor och pojkar. Efter
sommarskolan var 74% av
eleverna behöriga till
gymnasieskolan.

Elever med höga betyg (A/B)
i årskurs 9, kommunala
skolor, andel (%)

62%

69%

57%

Utfallet avser 2019. Utfallet
har försämrats för både
flickor och pojkar.

Gymnasiefrekvens, (%)

87%

92%

89%

86%

Utfallet avser 2018. Utfallet
har försämrats för både
flickor och pojkar.

Gymnasieelever med
examen inom 4 år,
kommunala skolor,
andel (%)

65%

63%

65%

64%

Utfallet avser 2019. Utfallet
har försämrats för kvinnor
men förbättrats för män.

Gymnasieelever som
uppnått grundläggande
behörighet till universitet
och högskola inom 4 år,
kommunala skolor,
andel (%)

46%

44%

55%

39%

Utfallet avser 2019. Utfallet
har försämrats för kvinnor
men förbättrats för män.

Betygspoäng efter avslutad
gymnasieutbildning,
kommunala skolor

13,4

14,1

14,1

12,8

Utfallet avser 2019. Utfallet
har försämrats något för
både kvinnor och män.

Ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)

75%

75%

76%

74%

Utfallet avser 2017. Utfallet
har förbättrats för både
kvinnor och män.

Elever i årskurs 6 som anger
att de känner sig trygga i
skolan, kommunala skolor,
andel (%)

79%
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Resultatmål

Indikatorer
Elever i årskurs 9 som anger
att de känner sig trygga i
skolan, kommunala skolor,
andel (%)

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

83%

Utfallet avser 2019.

Elever i år 2 på gymnasiet
som anger att de känner sig
trygga i skolan, kommunala
skolor, andel (%)
Mer fysisk aktivitet
och utveckling av
skolmåltiderna ska
stärka barns och
elevers hälsa och
studieresultat
KS, BIN, KULN, STN,
KFAB

Fler studerande ska
klara målen i
kommunal
vuxenutbildning
VIAN

Fler ska gå vidare till
studier på
eftergymnasial nivå
BIN, VIAN

Elever som anger att de
vanligtvis äter skollunch 4-5
dagar per vecka, andel (%)

Kommentar

För låg svarsfrekvens för att
kunna redovisa något utfall.

67%

65%

69%

Elever som tycker att
skolmåltiden är en trevlig
stund på dagen, andel (%)

Frågan ställdes inte i
elevenkäten 2019. Utfallet
avser 2017, åk 7. Utfall för
åk 9 totalt 74%, flickor 74%
och pojkar 73%. Utfall år 2
gymn totalt 69%, flickor 71%
och pojkar 68%.
Frågan ställdes inte i
elevenkäten 2019.

Elever som rör på sig minst
60 minuter per dag,
andel (%)

53%

51%

55%

Utfallet avser 2017, åk 7.
Utfall för åk 9 totalt 46%,
flickor 40% och pojkar 52%.
Utfall för år 2 gymn totalt
43%, flickor 29% och pojkar
53%.

Studerade från Katrineholm
inom grundläggande
vuxenutbildning som klarar
målen, andel (%)

76%

79%

71%

Utfallet avser 2019, resultat
för studerande från
Katrineholm inom
ämnesområdena svenska,
svenska som andraspråk,
matematik och engelska.
Resultatet är oförändrat för
kvinnor och har förbättrats
för män.

Studerande från
Katrineholm inom
gymnasial vuxenutbildning
som klarar målen, andel (%)

60%

63%

56%

Utfallet avser 2019, resultat
för studerande från
Katrineholm inom
ämnesområdena svenska,
svenska som andraspråk,
matematik och engelska.
Resultatet har försämrats
för både kvinnor och män.

Studerande från
Katrineholm som klarar
målen i utbildning i svenska
för invandrare, andel (%)

44%

49%

35%

Utfallet avser resultat för
studerande på sfi alla kurser
2019, studerande från
Katrineholm. Utfallet har
försämrats för både kvinnor
och män.

Ungdomar som studerar på
högskola/universitet 2 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)

24%

31%

16%

Utfallet avser 2017. Utfallet
har förbättrats något för
kvinnor men försämrats för
män.

Studenter som i sina
eftergymnasiala studier
använder lokaler och service
vid lärcenter Campus
Viadidakt, antal.

184

67%

33%

Utfallet avser 2019.

27%
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Trygg vård & omsorg
Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Brukare som svarar att det
känns ganska/mycket tryggt
att bo hemma med stöd
från hemtjänsten, andel (%)

84%

87,9%

82%

86%

Utfallet avser 2019.

Personalkontinuitet inom
hemtjänsten, antal personal
som en brukare inom
hemtjänsten möter under
14 dagar, medelvärde

15

16

15

15

Utfallet avser 2019.

Brukare som svarar att det
känns ganska/mycket tryggt
att bo på ett särskilt
boende, andel (%)

89%

89%

86%

95%

Utfallet avser 2019.

Boende på gruppbostad
enligt LSS som svarar att de
känner sig trygga med alla i
personalen, andel (%)

82%

74%

79%

84%

Utfallet avser 2019.

Boende på servicebostad
enligt LSS som svarar att de
känner sig trygga med alla i
personalen, andel (%)

72%

74%

73%

71%

Utfallet avser 2019.

Brukare inom daglig
verksamhet enligt LSS som
svarar att de känner sig
trygga med alla i
personalen, andel (%)

84%

81%

82%

85%

Utfallet avser 2017.
Undersökningen kommer
att genomföras igen 2020
och därefter jämna år.

Boendeplatser i särskilt
boende som erbjuder minst
två organiserade och
gemensamma aktiviteter på
vardagar, andel (%)

100%

52%

Utfallet avser 2019.

Boendeplatser i särskilt
boende som erbjuder minst
en organiserad och
gemensam aktivitet per dag
under helgen, andel (%)

74%

40%

Utfallet avser 2019.

Äldre som svarar att de är
ganska/mycket nöjda med
de aktiviteter som erbjuds
på sitt särskilda boende,
andel (%)

74%

61%

75%

74%

Utfallet avser 2019.

Äldre i särskilt boende som
svarar att de upplever att
möjligheterna att komma
utomhus är ganska/mycket
bra, andel (%)

66%

57%

66%

65%

Utfallet avser 2019.

Brukare inom hemtjänsten
med biståndsbeslut om
social samvaro/promenad,
andel (%)

45%

50%

34%

Utfallet avser 2019.

Äldre som svarar att maten
smakar ganska/mycket bra
på sitt särskilda boende,
andel (%)

79%

75%

77%

83%

Utfallet avser 2019.

Äldre som svarar att
måltiderna på sitt särskilda
boende oftast/alltid är en
trevlig stund på dagen,
andel (%)

72%

69%

68%

80%

Utfallet avser 2019.

Resultatmål

Indikatorer

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

Ökade
förutsättningar för
aktiviteter för
brukare inom vård
och omsorg
KULN, STN, VON

Måltiderna inom
vård och omsorg
ska utvecklas
STN, VON
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Resultatmål

Stärkt patientsäkerhet inom vård
och omsorg
VON

Indikatorer

Utfall

Riket

Äldre på särskilt boende
som har möjlighet att välja
mellan olika maträtter,
andel (%)

37%

49%

Brukare i särskilt boende
vars nattfasta är mindre än
11 timmar (med hänsyn
taget till den enskildes
önskemål), andel (%)

42%

Äldre i särskilt boende med
bedömd risk för
undernäring som har en
planerad förebyggande
åtgärd, andel (%)

86%

Äldre som svarar att det är
mycket eller ganska lätt att
vid behov träffa en
sjuksköterska på sitt
särskilda boende, andel (%)

75%

Personal inom vård och
omsorg som följer basala
hygienrutiner och
klädregler, andel (%)

53%

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfallet avser 2019.

39%

53%

Utfallet avser mätning av
nattfastan hösten 2019.
Utfallet är något sämre än
vårens mätning, särskilt för
kvinnor, men ligger på
ungefär samma nivå som
tidigare år.
Utfallet avser 2018. Till följd
av pågående arbete centralt
hos nationella registret går
det inte att få fram uppgifter
för 2019.

75%

72%

79%

Utfallet avser 2019.

Utfallet avser 2019 och visar
andel personal som följer
basala hygienrutiner och
klädregler utifrån åtta steg
som ingår i mätningen.

Äldre i särskilt boende,
korttidsboende och
hemsjukvård med bedömd
risk för fall som har en
planerad förebyggande
åtgärd, andel (%)

Ökad möjlighet till
delaktighet och
inflytande
SOCN, VON

Kommentar

Till följd av pågående arbete
centralt hos nationella
registret går det inte att få
fram uppgifter för 2019.

Rapporterade avvikelser
inom hälso- och sjukvård
som minst har en åtgärd,
andel (%)

91%

Utfallet avser 2019.

Brukare med hemtjänst
som svarar att personalen
oftast/alltid tar hänsyn till
åsikter och önskemål, andel
(%)

90%

87%

89%

92%

Utfallet avser 2019.

Brukare med hemtjänst
som svarar att de
oftast/alltid kan påverka
vilka tider de får stöd, andel
(%)

64%

59%

63%

67%

Utfallet avser 2019.

Brukare inom särskilt
boende som svarar att
personalen oftast/alltid tar
hänsyn till åsikter och
önskemål, andel (%)

83%

80%

83%

85%

Utfallet avser 2019.

Äldre inom särskilt boende
som svarar att de
oftast/alltid kan påverka
vilka tider de får hjälp av
personalen, andel (%)

63%

61%

56%

77%

Utfallet avser 2019.

Brukarbedömning
gruppbostad LSS Brukaren får bestämma om
saker som är viktiga
hemma, andel (%)

75%

78%

85%

67%

Utfallet avser 2019.
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Resultatmål

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Boende på servicebostad
enligt LSS som svarar att de
får bestämma om saker
som är viktiga hemma,
andel (%)

82%

83%

80%

85%

Utfallet avser 2019.

Brukare inom daglig
verksamhet enligt LSS som
svarar att de får bestämma
om saker som är viktiga,
andel (%)

70%

73%

68%

69%

Utfallet avser 2017.
Undersökningen kommer
att genomföras igen 2020
och därefter jämna år.

Indikatorer

Kommentar

Anhörigstödet ska
utvecklas
SOCN, VON

Träffar för anhöriga som
socialförvaltningens
öppenvårdsavdelning
erbjuder, antal

52

Utfallet avser 2019.

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

Informationsbesök av
socialsekreterare på
förskola och skola, antal

0

Inga informationsbesök
genomfördes under 2019.

Besök på Familjecentralens
öppna förskola, antal

10 633

9 882

751

Utfallet avser 2019.

Deltagare i
föräldrastödsutbildningar,
antal

55

42

13

Utfallet avser 2019.

Deltagartillfällen Lyckliga
Gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

Fler ska få en
förbättrad situation
efter kontakt med
individ- och familjeomsorgen
SOCN

8 440

Utfallet avser 2019.
Fördelningen flickor och
pojkar är i genomsnitt lika,
även om olika tillfällen har
olika könsfördelning.

Utbildade ANDTS-coacher,
antal

9

6

3

Andel av barn som
kommunen placerar i
familjehem/på institution
som genomgår hälso- och
tandvårdsundersökning i
samband med
socialnämndens första
placering av individen (%)

68%

76%

55%

Utfallet avser 2018, andel
som genomgått
hälsoundersökning i
anslutning till placering för
vård utanför det egna
hemmet.

Ej återaktualiserade barn 012 år ett år efter avslutad
utredning eller insats,
andel (%)

69%

74%

71%

68%

Utfallet avser 2019.

Ej återaktualiserade
ungdomar 13-20 år ett år
efter avslutad utredning
eller insats, andel (%)

72%

77%

71%

72%

Utfallet avser 2018.

Ungdomar som varit
placerade någon gång
under gymnasietiden som
avslutat gymnasiet,
andel (%)
Personer i öppna insatser
gällande missbruksvård
som slutför sin behandling,
andel (%)
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Utfallet avser 2019.

Ej mätbart.

42%

67%

35%

Utfallet avser 2019. Totalt
påbörjade 58 personer
öppenvårdsinsatser för
missbruk, varav 32 personer
är i pågående behandling.
Insatserna sker löpande och
därav är det svårt att
redovisa hur många som
fullföljt sin behandling
under 2019. Behandling
som avser spelmissbruk är
inte med i redovisningen.
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Resultatmål

Indikatorer
Ej återaktualiserade vuxna
med missbruksproblem ett
år efter avslutad utredning
eller insats, andel (%)

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

65%

72%

50%

68%

Utfallet avser 2019.

24

39

Utfallet avser 2019.

Öppna insatser och
hemmaplanslösningar ska
användas i ökad
utsträckning inom
individ- och familjeomsorgen
SOCN

Personer som deltar i öppna
insatser gällande
missbruksvård, antal

Kommunens
kostnader för
placeringar ska
minska
BIN, SOCN, VON

Bildningsnämndens totala
kostnader för placeringar
(mnkr)

5,3 mnkr

Utfallet avser 2019.

Vård- och
omsorgsnämndens totala
kostnader för externa
boendeplaceringar inom
LSS (mnkr)

11,9
mnkr

Utfallet avser 2019.

Socialnämndens totala
kostnader för placeringar
(mnkr)

62,2
mnkr

Utfallet avser 2019.

Färre barn och unga
ska utsättas för risk
att skadas till följd
av eget eller andras
bruk av tobak,
alkohol eller
narkotika
KS, BIN, BMN, KULN,
SOCN

63

Kommentar

Genomsnittlig
vårddygnskostnad
socialnämndens
institutionsplaceringar av
barn och unga (kr)

Utfall saknas, förändringar i
verksamhetssystemet gör
att det inte går att
säkerställa att utfallet är
jämförbart över tid.

Genomsnittlig
vårddygnskostnad
socialnämndens
institutionsplaceringar av
vuxna (kr)

Utfall saknas, förändringar i
verksamhetssystemet gör
att det inte går att
säkerställa att utfallet är
jämförbart över tid.

Totalt antal vårddygn
socialnämndens
institutionsplaceringar
avseende barn och unga

Utfall saknas, förändringar i
verksamhetssystemet gör
att det inte går att
säkerställa att utfallet är
jämförbart över tid.

Totalt antal vårddygn
socialnämndens
institutionsplaceringar
avseende vuxna

Utfall saknas, förändringar i
verksamhetssystemet gör
att det inte går att
säkerställa att utfallet är
jämförbart över tid.

Barn och unga placerade i
jour/familjehem som andel
av totalt antal placerade
barn och unga (%)

73%

74%

72%

Utfallet avser 2019.

Elever i åk 7 som röker
ibland eller dagligen, andel
(%)

3%

3%

2%

Utfallet avser 2017.

Kvinnor som röker eller
snusar vid graviditetsvecka
8-12, andel (%)

8,3%

8%

Utfallet avser 2017.

Tobaksrökning i hem där
barn i 8 månaders ålder
finns, andel (%)

13%

13,2%

Utfallet avser 2017.

Elever i år 2 gymnasiet som
röker ibland eller dagligen,
andel (%)

24%

Invånare som röker
dagligen, andel (%)

10%

27%

8%

21%

Utfallet avser 2017.

Utfallet avser 2017.
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Indikatorer

Utfall

Försäljningsställen tobak
som fått tillsynsbesök,
andel (%)

19%

Elever i åk 9 som druckit
alkohol någon gång under
de senaste 12 månaderna,
andel (%)

36%

Invånare med riskabla
alkoholvanor, andel (%)

14%

Serveringsställen alkohol
som fått tillsynsbesök,
andel (%)

73%

Elever i åk 9 som någon
gång använt narkotika,
andel (%)

4%

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar
Utfallet avser 2019.

37%

34%

15%

Utfall avser 2017.

Utfallet avser 2017.
Utfallet avser 2019.

2%

6%

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfallet avser 2017.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Resultatmål

Indikatorer

Utfall

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

Deltagartillfällen Lyckliga
Gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

8 440

Utfallet avser 2019.
Fördelningen flickor och
pojkar är i genomsnitt lika,
även om olika tillfällen har
olika könsfördelning.

Besök på Perrongen,
Lokstallet, antal

61 641

Utfallet avser 2019.

Deltagartillfällen
kulturförvaltningens
programverksamhet, antal

4 510

1 499

844

Utfallet avser 2019.
Könsuppdelad statistik finns
inte tillgänglig för alla
arrangemang.

Aktiva låntagare
Katrineholms bibliotek,
antal

11 004

5 587

3 908

Utfallet avser 2019. Med
aktiv låntagare avses enligt
Kungliga Biblioteket ”De
som under året utfört minst
en transaktion. Här avses
såväl privatpersoner som
institutioner. Med
transaktion avses utlån,
återlämning, omlån eller
reservation.”

Besökare Konsthallen, antal

22 933

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar, antal/inv
7-20 år

23

Besökare simhallen, antal

84 801

Besökare Duveholmshallen,
antal

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

Riket

Kommentar

Utfallet avser 2019.
27

19

26

Utfallet avser 2018 och har
minskat för både flickor och
pojkar.
Utfallet avser 2019.
Utfall saknas, ny utrustning
för räkning av antal
besökare ska installeras.

Aktiva föreningar inom
kultur, idrott och fritid som
får bidrag, antal

104

Utfallet avser 2019. Utöver
de som angetts finns ett
flertal föreningar som inte
erhållit bidrag (pga ej sökt/ej
uppfyllt krav).

Arrangemang för barn och
unga (inkl arrangemang på
lov) som andel av totalt
antal arrangemang inom
kulturförvaltningens
programverksamhet (%)

57%

Utfallet avser 2019 och
avser
programverksamheten på
kulturhuset Ängeln.
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Resultatmål

Jämställda kulturoch fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN,
VON

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Bokningar med juniortaxa
som andel av totalt antal
bokningar på Sportcentrum
(%)

71%

Utfallet avser 2019 och
grundas på totala antalet
bokningar av lokala
föreningar.

Könsfördelning besök på
Perrongen, Lokstallet, andel
flickor/kvinnor (%)

37%

Utfallet avser 2019 och är
baserat på vilket kön
besökarna blivit kodade
som av den som fört
statistik.

Könsfördelning
deltagartillfällen
kulturförvaltningens
programverksamhet, andel
pojkar/män (%)

36%

Utfallet avser 2019 och
baseras på de delar av
programverksamheten där
könsuppdelad statistik finns
tillgänglig.

Könsfördelning aktiva
låntagare biblioteket, andel
pojkar/män (%)

36%

Utfallet avser 2019.
Könsuppdelad statistik finns
inte för alla låntagare,
exempelvis inte för alla
barn.

Könsfördelning deltagartillfällen 7-20 år idrottsföreningar med LOK-stöd,
andel flickor/kvinnor (%)

39,8%

40,4%

Utfallet avser 2018.

Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Riket

Ökad andel
miljöfordon i
kommunens
verksamheter
STN, KFAB, KIAB

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

54%

34%

Kommunens förbrukning av
fossilt bränsle, antal liter
diesel och bensin

149 414

Utfallet avser 2019.

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

Minskad energiintensitet
(el och värme) i kommunala
verksamhetslokaler som ägs
och förvaltas av KFAB
jämfört med basår 2007,
(kWh/m2)

15%

Utfallet avser 2019.

Minskad energiintensitet
(el och värme) i kommunala
verksamhetslokaler som ägs
av kommunen och förvaltas
av KFAB jämfört med basår
2007, (kWh/m2)

28%

Utfallet avser 2018.

Hållbar miljö

Ökad
solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

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

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar
Utfallet avser 2019.

Installerad effekt för
solcellsanläggningar i
kommunen, (MW)

3,08 MW

Utfallet avser 2017,
ackumulerad installerad
effekt i hela kommunen.

KFAB/KIAB:s totala
solelproduktion, (kWh)

178 339
kWh

Utfallet avser 2019.

Fosforhalt i Näsnaren,
(mikrogram/liter)

210

Utfallet avser 2019, uppgift
från Nyköpingsåarnas
vattenvårdsförbund.

Hushåll vars bristfälliga
avlopp åtgärdats, antal

199

Utfallet avser 2019. 188
hushåll till mindre
avloppsanordning, 11
hushåll anslutna till
kommunalt avlopp.
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Resultatmål

Indikatorer

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

Nedskräpning,
(antal skräp/10 m2)

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

5

Kommentar
Utfallet avser 2019.

Nöjdhet besök vid återvinningscentral, andel (%)

90%

87%

Utfallet avser 2018.

Nöjdhet tillgänglighet till
återvinningscentral,
andel (%)

69%

75%

Utfallet avser 2018.

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

Areal reservat och
biotopskydd, (ha)

813 ha

Utfall per 31 december
2019.

Klimatsmartare
måltider i
kommunens
måltidsverksamhet
STN

Ekologiska livsmedel,
andel (%)

29%

Utfallet avser jan-dec 2019.

Närproducerade livsmedel,
andel (%)

10%

Utfallet avser jan-dec 2019.

Livsmedelsinköpens
klimatavtryck, (Co2e)

1,81
Co2e

Utfallet avser 2019.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Resultatmål

Indikatorer

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

Tillsvidareanställda som
slutat på egen begäran,
antal

Utfall

Riket

202

Utfall
kvinnor

Utfall
män

107

95

Påbörjade rekryteringar där
tjänsten tillsatts, andel (%)
77,8%

Månadsanställda som
arbetar heltid, andel (%)

72%

63%

61

75,4%

86,9%

69%

87%

39

22

Månadsanställda som fått
möjlighet till studier på
arbetstid, antal
Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

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

Utfallet avser mätperioden
2018-12-01 - 2019-11-30.
Indikatorn kan inte mätas
på ett tillförlitligt sätt.

Månadsanställda som
arbetar heltid, andel (%)

Månadsanställda som
fortsätter arbeta efter att ha
fyllt 65 år, antal

Kommentar

Utfall per 2019-11-30.
Utfallet avser 2018.
Utfall per 2019-11-30.

Ej mätbart för närvarande.

Resultat i undersökningen
kring hållbart medarbetarengagemang, HME totalt

4,2

4,2

4,2

Utfallet avser 2019.

HME delindex ledarskap

4,2

4,1

4,3

Utfallet avser 2019.

HME delindex motivation

4,2

4,2

4,2

Utfallet avser 2019.

HME delindex styrning

4,2

4,2

4,2

Utfallet avser 2019.

Frisktal, tillsvidareanställda
som under de senaste tolv
månaderna har haft högst 5
sjukfrånvarodagar, andel
(%)

För närvarande är det inte
möjligt att redovisa utfall för
indikatorn.

Sjukfrånvaro totalt (%)

6,7%

Sjukfrånvaro total, (%)

7%

6,6%

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda mer än 59 dagar
som andel av total
sjukfrånvaro, (%)

45%

42%
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7,3%

4,9%

7,5%

5,5%

Utfallet avser 2018.
Utfallet avser 2018.
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Resultatmål

Indikatorer

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

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfall

Riket

Andel invånare som får svar
på en enkel e-postfråga
inom en arbetsdag, (%)

85%

84%

Utfallet avser 2019.

Andel invånare som får ett
direkt svar på en enkel fråga
när de tar kontakt med
kommunen via telefon, (%)

59%

56%

Utfallet avser 2019.

Gott bemötande via telefon,
andel av maxpoäng (%)

86%

88%

Utfallet avser 2019.

Besökare som uppger att de
hittade vad de sökte på
webbplatsen, andel (%)

66%

Utfallet avser 2019. Pga
miss hos leverantören är
utfallet inte helt jämförbart
med föregående år.

Ärenden som hanteras
genom e-tjänster (externa),
antal

9 701

Utfallet avser alla ärenden
som hanterats via kommunens e-tjänstportal under
2019 (uppgift saknas för två
veckor i juli). E-tjänster som
hanteras i andra system,
t.ex. felanmälan, ingår ej i
utfallet.

Besökare som nyttjar
MerÖppet på Kulturhuset
Ängeln, antal

406

Kommentar

Utfallet avser 2019 och
anger antal utlämnade
taggar för MerÖppet.

Besök på Kontaktcenter,
antal

17 491

Utfallet avser helår 2019.
Utfallet avser inpasseringar i
Kontaktcenters lokal och
kan ej redovisas
könsuppdelat.

Ärenden som hanteras av
Kontaktcenter (via besök,
telefon, e-post), antal

4 271

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

Resultat som andel av skatt
och generella statsbidrag
(inkl utjämning), kommun
(%)

2,3%

Årets resultat som andel av
skatt & generella statsbidrag
kommun, (%)

0,1%

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

Förändring nettokostnader
(%)

2,6%

Utfallet avser jan-dec 2019.

4%

Utfallet avser jan-dec 2019.

2 282

1 967

Utfallet avser helår 2019.
Totalt 4 271 ärenden, varav
265 konsumentärenden.

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

Förändring skatteintäkter
och generella statsbidrag
(inkl utjämning) (%)
Nettokostnad som andel av
skatt och generella
statsbidrag kommun, (%)

100%

Utfallet avser jan-dec 2019.

1,3%

99%

Utfallet avser 2018.

Utfallet avser 2018.
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Utfall
män

Indikatorer

Utfall

Avskrivningar ska
under mandatperioden inte
överstiga tre
procent av
driftbudgeten
KS

Avskrivningar som andel av
driftbudget, (%)

3,1%

Soliditet kommun, (%)

45%

47%

Utfallet avser 2018.

Soliditet inkl pensionsåtag.
kommun, (%)

11%

18%

Utfallet avser 2018.

Soliditet kommunkoncern,
(%)

22%

35%

Utfallet avser 2018.

Soliditet inkl pensionsåtag.
kommunkoncern, (%)

9%

17%

Utfallet avser 2018.

87 295
kr/inv

72 548
kr/inv

Utfallet avser 2018.

Skulder totalt
kommunkoncern, kr/inv
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Riket

Utfall
kvinnor

Resultatmål

Kommentar
Utfallet avser jan-dec 2019.

119

Årsred0visning
2019

120

Förord

Årsredovisningens viktigaste syften
• Avrapportering av måluppfyllelse, genomförda uppdrag, resultat och
uppnådda effekter och därmed en viktig del i kommunens styrmodell
• Ge en rättvisande bild av resultat och ställning
• Ge information om verksamhet och ekonomi

121

Viktiga händelser under 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbete och effektivisering för ekonomi i balans
Öppen förskola startas och fler förskolor byggs och byggs ut
Arbetet kring trygghet och krisberedskap systematiseras och intensifieras
Bred satsning på fritidsaktiviteter för barn och unga
Simhallen öppnar igen efter renovering
Äldreboendet Dufvegården byggs och nya skolor förbereds
Bra resultat i mätningar av företagsklimat
Fortsatt högt tryck på mark och planer för bostäder och företag
Nya stråket tar form och fler nya offentliga konstverk invigs
Goda resultat i arbetet med klimat- och miljöåtgärder
Digitalisering, fler e-tjänster och Kontaktcenter gör det enklare att nå kommunen
Det hälsofrämjande arbetet växlas upp och sjukfrånvaron börjar minska

122

Hur användes skattepengarna?

123

124

Ekonomisk redovisning
Bedömning av ekonomiska nyckeltal

125

Resultat koncernen
Resultat, mnkr

2019

2018

Differens

Kommunen

51,1

1,7

49,4

KFAB/ KIAB

28,0

10,8

17,2

VSR*

2,9

0,1

2,8

KVAAB

0,0

0,0

0,0

82,0

12,6

69,4

Totalt resultat

* Då kommunens ägarandel är 82,4% i VSR är det också den andel av resultatet som redovisas för kommunkoncernen

126

Resultatutveckling, koncernen
Mnkr

82,0

80,0
65,0
50,0

40,5

49,6

44,1

35,0
20,0

12,6

5,0
-10,0

2015

2016

2017

2018

2019
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Resultatutveckling, kommunen
Mnkr
80,0
65,0

51,1

50,0
35,0

29,7

38,9

32,8

20,0
1,7

5,0
-10,0

2015

2016
Resultat

2017

2018
Budget

2019

Budgetavvikelse kommunen
Nämnder

mnkr
-16,6

Finansen
Budgetavvikelse

45,9
29,3

Budgeterat resultat 2019
Resultat 2019

21,8
51,1

128

129

Nämnder

Nämnder (mnkr)
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Kulturnämnden
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Summa

2019
0,9
10,7
14,0
0,9
1,6
-46,2
1,4
0
-16,7

Delårsprognos
0,7
4,4
14,1
0,6
1,7
-34,8
1,1

-3,5
-15,8

130

Finansen
Prognos delår

Finansen

mnkr
11,7

Förändringar:

Aktiekapital Regionförbundet

2,5

Pensionsreglering region Sörmland

14,7

Pensioner och semesterlöneskuld

11,0

Slutreglering fastighetsförvaltning KFAB

12,5

Realisationsvinst exploateringar

4,1

Orealiserad vinst aktiekapital

7,7

Resursfördelning bildningsnämnden

-5,2

Uppbokningar Migrationsverket

-9,7

Övrigt

-4,0

Summa

45,9
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Fler katrineholmare
35 000

34 550

34 500

34 133

34 000
33 268

33 500

32 000

33 462

33 722

32 930

33 000
32 500

34 755

32 029

32 303
32 162 32 207

32 428 32 409

32 549

31 500
31 000
30 500
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

132

Utveckling skatter och kostnader
Nettokostnadsandel

Skatteintäkter och nettokostnader
7,0%

101,0%

100,4%

100,0%
99,0%

98,9%

98,0%

99,0%

98,9%
97,9%

5,0%
98,80%

96,5%

3,0%

96,6%

2,6%

2,0%

95,0%
94,0%
2015

4,0%

4,0%

97,0% 97,8%
96,0%

6,0%

2016

2017
Katrineholm

2018
Riket

2019

1,0%
2015

2016

Skatteintäkter

2017

2018

Nettokostnader

2019
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Soliditet
Soliditet, kommunen
60,0%

54,2%

49,5%

Soliditet, kommunkoncernen
53,3%

51,4%

60,0%

44,8%

40,0%

40,0%

20,0%

20,0%

6,7%

0,0%
2015

9,1%
2016

13,0%
2017

12,2%
2018

25,3%

24,7%

24,5%

6,9%

8,1%

9,4%

9,1%

2016

2017

2018

16,8%

2019

0,0%
2015

22,3%

Katr., exkl. ansvarsförb.

Koncernen exkl ansvarsförb

Katr., inkl. ansvarsförb.

Koncernen inkl ansvarsförb

Riket kommun, exkl. ansvarsförb.

Riket kommunkoncern, exkl ansvarsförb

24,9%
11,3%
2019

Finansiella mål för god ekonomisk
hushållning

134

Redovisning av reserver

135

136

Målredovisning
Bedömning av resultatmål

Kommunplan
• Sju övergripande mål
– Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning
– Attraktiva boende- och livsmiljöer
– En stark och trygg skola för bättre kunskaper
– Trygg vård och omsorg
– Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv
– Hållbar miljö
– Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation

• Resultatmål

• Utredningsuppdrag

137

Bedömning av resultatmål

138

Några starka områden
• Bostäder
• Pendlingsmöjligheter
• Förebyggande insatser för barn och unga
• Klimat- och miljöåtgärder
Några områden som utvecklas positivt
• Trygghet och säkerhet
• Fiberbaserat bredband och digitalisering
• Minskad sjukfrånvaro
Några utmaningar
• Kostnader för försörjningsstöd
• Skolresultat i åk 9
• Kostnader för avskrivningar/investeringar

139

Framtid
Framåtblick på 2020 och kommande planperiod

Förändring per åldersgrupp 2025,
jämfört med idag
Arbetsför ålder

Katrineholm

140

Framåtblick
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Krishantering Corona/Covid-19, exceptionellt osäkert läge!
Fortsatt fokus på tillväxt – motverka effekter av lågkonjunktur
Fortsätta effektivisera och dämpa kostnadsutvecklingen
Bromsa investeringstakten
Samverkan och samarbete, internt och externt
Klara kompetensförsörjningen – attraktiv arbetsgivare
Hälsofrämjande arbetsplatser
Fler till egen försörjning
Barn och unga – öka måluppfyllelsen i skolan och arbeta förebyggande

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 33

142

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-26

1 (1)

KS/2019:373 152

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

Sammanfattning av ärendet
Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att minska sårbarheten i samhället och att
öka förmågan att hantera kriser. Målet är också att uppnå en helhetssyn på
riskhantering; intern skydd, olycksförebyggande arbete och extraordinära händelser.
Risk- och sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun har genomförts i enlighet med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter.
Risk- och sårbarhetsanalysen har tagits fram av en arbetsgrupp där samtliga
förvaltningar och bolag har deltagit. Därefter har den skickats på remiss till samtliga
nämnder. Samtliga remissvar har tagits i beaktande.
Utöver synpunkter av redaktionell karaktär har flera synpunkter inkommit som kommer
att behandlas i det fortsatta arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram, i vilket det
preciseras roller och ansvar. Vidare kommer det som inte faller in under extraordinära
händelser att hanteras i kontinuitetsplaneringen.
Risk- och sårbarhetsanalysen behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i januari
månad år 2020, § 16. Då förslag till vissa revideringar togs upp på sammanträdet,
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet.

Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-04
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för Katrineholms kommun
Inkomna remissvar (Finns i akten)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig kommundirektören Sari Eriksson och
meddelar ett en redaktionell ändring kommer att göras under rubriken helägda bolag
där Katrineholms Vatten och Avfall AB kommer att tillföras.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-02-04

KS/2019:373 - 152

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stöd och samordning
Karin Rytter

Kommunstyrelsen

Återremiss - Risk- och sårbarhetsanalys 2019 för
Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom den
upprättade risk- och sårbarhetsanalysen och översänder den till Länsstyrelsen som
Katrineholms kommuns sammanställning av resultatet av kommunens arbete med riskoch sårbarhetsanalys.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med risk- och sårbarhetsanalyser är att minska sårbarheten i samhället och att
öka förmågan att hantera kriser. Målet är också att uppnå en helhetssyn på
riskhantering; intern skydd, olycksförebyggande arbete och extraordinära händelser.
Risk- och sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun har genomförts i enlighet med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter.
Risk- och sårbarhetsanalysen har tagits fram av en arbetsgrupp där samtliga
förvaltningar och bolag har deltagit. Därefter har den skickats på remiss till samtliga
nämnder. Samtliga remissvar har tagits i beaktande.
Utöver synpunkter av redaktionell karaktär har flera synpunkter inkommit som kommer
att behandlas i det fortsatta arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram, i vilket det
preciseras roller och ansvar. Vidare kommer det som inte faller in under extraordinära
händelser att hanteras i kontinuitetsplaneringen.
Risk- och sårbarhetsanalysen behandlades på kommunstyrelsens sammanträde i januari
månad år 2020, § 16. Då förslag till vissa revideringar togs upp på sammanträdet,
beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet. Följande revideringar i
dokumentet har gjorts utifrån inkomna synpunkter:










Sid 11, uppdaterad bild över kommunens organisation
Sid 14, rättelse av benämning landsting till region
Sid 20, rättelse av benämning SVAAB Sörmland Vatten och Avfall AB
Sid 28, rättelse av benämning Landstinget Sörmland till Region Sörmland
Sid 23, tillägg av biogasproduktion Valla gård som samhällsviktig verksamhet
Sid 27, tillägg av äggproduktion som samhällsviktig verksamhet
Sid 31, rättelse från Katrineholmsbygdens församlingar till ”Katrineholmsbygdens
församling, Björkviks församling”.
Sid 31, rättelse från Landstinget, begravningsbyråer till ”Regionen och
Katrineholmsbygdens församling i samverkan med begravningsbyråer”
Sid 32, tillägg av föreningar vad gäller aktör vid vägtransport
Lix: 61
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Sid 48, rättelse av stavning på ”skolskjutning”



I och med att ärendet återremitterades, genomfördes även revideringen utifrån den
tidigare inkomna synpunkten kring beskrivningen av kommunens
befolkningssammansättning på sidan 13. Kategorierna utrikes födda, med utländsk
bakgrund samt utländska medborgare har tagits bort.

Med anledning av det nedan nämnda, har revideringar utifrån övriga synpunkter inte
genomförts:
Det har inkommit många konstruktiva synpunkter och funderingar kring Katrineholms
kommuns övergripande risk- och sårbarhetsanalys från flera nämnder. Samtliga
förvaltningar, bolag och förbund har gjort egna mer detaljerade analyser. Några
exempel på frågor som behandlas i dessa är el, vatten, drivmedel, it, kommunikation,
trygghetslarm och livsmedelsförsörjning. Dessa analyser ligger till grund för den
övergripande risk- och sårbarhetsanalysen och med hänsyn till sekretess på vissa
områden är den just övergripande och mindre detaljerad.
Ett scenario är en förklaring på ett avbrott, vilket betyder att ett avbrott kan ha många
olika scenarior och lägsta acceptabla avbrottstid är mer betydande. Vissa delar kring
sårbarheter och åtgärder kommer att omfattas av sekretess samt inom vissa områden
falla in under säkerhetsskyddslagen och är därmed upptagna i
säkerhetsskyddsanalysen.
Ett åtgärdsprogram är under framtagande samt att kommunen kommer att jobba med
kontinuitetsplanering, där alla ämnen som kommenterats kommer att hanteras på
förvaltings- och bolagsnivå.
Det pågår en förstudie i kommunen gällande reservkraft och drivmedel som kommer
resultera i en långsiktig plan för reservkraft och drivmedel.
Arbetet med PDV – pågående dödligt våld är i full gång och bildningsförvaltningen är en
av flera förvaltningar som nyligen genomfört en utbildningsinsats där införandet av
CoCrisis, som är kommunens nya kriskommunikationsapp, utgör en viktig del.
Livsmedelsverket kommer att ge ut en vägledning under året gällande
livsmedelsförsörjningen, där frågor som bland annat självförsörjningsgrad berörs.

Ärendets handlingar
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Förord
Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun.
Kommunens arbete med krisberedskap, säkerhetsskydd och civilförsvarsfrågor
ska ges högre prioritet. Kommunen är en del i det civila försvaret och har i
uppdrag att i händelse av höjd beredskap eller krig värna civilbefolkningen,
bedriva samhällsviktig verksamhet samt vara försvarsmakten behjälplig. En
god krisberedskap i kommunen, med en tydlig och övad krisorganisation och
tillräcklig kapacitet när det gäller exempelvis reservkraft, bränsle, mat och
vatten, är grunden även för civilförsvarsarbetet. I allt arbete kring trygghet och
säkerhet ska kommunen ha en nära dialog med räddningstjänsten, polisen och
andra aktörer. Även föreningsliv och frivilligorganisationer ska involveras.
Kommunplan 2019-2022
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Sammanfattning
Under ett år har kommunen arbetat med risk och sårbarhetsanalysen. Som metod
valdes FORSA modellen som är framtagen av totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI). Alla kommunala förvaltningar och bolag har medverkat i processen. Varje
aktör har fått fundera kring begrepp som prioriterat åtagande, samhällsviktig
verksamhet och beroendeförhållanden.
Med stort engagemang i olika diskussioner har alla verksamheter tagit sig igenom
processen och fått egna risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Denna rapport är en
övergripande sammanställning av det underlag som framkommit. Det finns ingen
sekretess i rapporten utan känsliga uppgifter hanteras inom respektive
verksamhets RSA.
De scenarios som centralt valts ut att arbeta med är
 Långvarigt och mycket omfattande elavbrott
 Cyberangrepp
 Avbrott i vattenförsörjning
 Långvarig värmebölja
 Brand i kritisk eller känslig verksamhet
Tre verksamheter valde till ett eget scenario
 Våldsdåd/skolskjutning
I scenarioanalysen beskrivs respektive scenario, de övergripande konsekvenserna
för kommunen med scenariot samt en värdering av riskerna.
Avslutningsvis finns förslag på åtgärder som dels kan öka förmågan i kommunens
egna verksamheter och dels förmågan inom det geografiska området. Dessa
åtgärder föreslås omsättas i ett separat åtgärdsprogram kopplat till kommunens
styrdokument för krisberedskap.
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Syfte och mål

1

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att öka medvetenheten och
kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och
sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för
egen planering. Offentliga aktörers risk- och sårbarhetsanalyser bidrar till att ge en
bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort. Resultatet av
analyserna ger ett underlag för inriktningen av arbetet inom
krisberedskapsområdet och bidrar genom detta till att minska samhällets
sårbarhet och ökar förmågan att hantera olika typer av samhällsstörningar.
Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att få en samlad bild av de risker
gällande extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen och hur detta
påverkar verksamheten. Kommunen ska identifiera och värdera risker, sårbarheter
och kritiska beroenden inom sitt geografiska område. Genom risk- och
sårbarhetsanalysen ska kommunen få förutsättningar att verka för att:




Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet
De krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan
händelse samordnas
Information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas

Målet är också att generera åtgärdsförslag för att ge möjlighet till ökad robusthet
och redundans i den egna verksamheten. Kommunens risk- och sårbarhetsanalys
utgör även ett viktigt underlag för de analyser som genomförs på regional och
nationell nivå.
Kommunen ska också med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära
händelser.
Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering
och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva
samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära
händelser.2
Den sammanställda rapporten i form av risk- och sårbarhetsanalysen ska
redovisas till länsstyrelsen i enlighet med Myndigheten för samhällsydd och
beredskaps gällande föreskrifter. 3

1

MSB 2011. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. ISBN 978-91-7383-129-1. s 29–31
MSB & SKL, Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022. MSB 2018–09779,
SKL 18/03101
3 Ibid
2
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Begrepp och termer
Extraordinär händelse
En extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala,
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av berörda aktörer.
Förmåga
Här avses krishanteringsförmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att
motstå allvarliga störningar.
Geografiskt områdesansvar
Att det inom ett geografiskt område finns ett organ som ansvarar för inriktning,
prioritering och samordning av tvärsektoriella åtgärder före, under och efter en
kris. Detta ansvar finns på tre nivåer: lokal nivå (kommun), regional nivå
(länsstyrelse) och nationell nivå (regeringen).
Hot
Omfattar en aktörs kapacitet och avsikt att genomföra skadliga handlingar. Ett hot
kan även bestå av en händelse eller en företeelse som i sig framkallar fara mot
något eller någon utan att det i sammanhanget förekommer aktörer med kapacitet
och avsikt att orsaka skada 4.
Kris
En händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och
hotar grund-läggande värden och funktioner. Kris är ett tillstånd som inte kan
hanteras med normala resurser och organisation. En kris är oväntad, utanför det
vanliga och vardagliga. Att lösa krisen kräver samordnade åtgärder från flera
aktörer.
Krisberedskap
Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den
organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris förebygga,
motstå och hantera kris-situationer.
Kontinuitetshantering
Kontinuitetsplanering handlar om ”att systematiskt skapa en förmåga att fortsätta
bedriva sin verksamhet på en tolerabel nivå oavsett vilken typ av störning som
organisationen utsätts för och att hantera alla aspekter inom kontinuitet, från
incident- till krishantering. För att lyckas med detta krävs allas engagemang och ett
tydligt ledarskap samt att roller och ansvar är tydliga”5.

4

Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB)
5 Svensk standard, SS 22304:2014, s.4
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Krishantering
Med krishantering avses den mer omedelbara och operativa hanteringen av en
händelse eller störning som inträffat i samhället.
Kritiska beroenden
Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska kunna
fungera. Sådana beroenden karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i
levererande verksamheter relativt omgående leder till sådana
funktionsnedsättningar som kan få till följd att en kris inträffar. Den drabbade
verksamheten kännetecknas av att den saknar uthållighet, redundans och
möjlighet att ersätta eller fungera utan den resurs som fallit bort.
Risk
En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska inträffa och de
(negativa) konsekvenser händelsen kan leda till.
Samhällsviktig verksamhet
En samhällsviktig verksamhet uppfyller minst ett av följande villkor:
Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans
med motsvarande händelser på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i
samhället.
Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad
allvarlig kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små
som möjligt.
Sårbarhet
De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett system, eller egendom
mottagligt för de skadliga effekterna av en händelse.
Höjd beredskap
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap
innefattar två nivåer och innebär antingen skärpt beredskap eller högsta
beredskap. Det är regeringen som beslutar om skärpt eller högsta beredskap om
Sverige är i krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är
föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige varit i krig
eller krigsfara. Höjd beredskap kan avse en viss del av landet eller en viss
verksamhet. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.
Totalförsvar
Totalförsvar är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Vid
höjd beredskap kan delar av, eller hela totalförsvaret mobiliseras. När högsta
beredskap råder är totalförsvar all den samhällsverksamhet som ska bedrivas.
Totalförsvaret utgörs av två kompletterande komponenter i form av det militära
försvaret och det civila försvaret6.

https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Totalforsvar/ ; https://www.regeringen.se/regeringenspolitik/forsvar/civilt-forsvar/
6
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Civilt försvar
Det civila försvaret utgörs av den verksamhet som ansvariga civila aktörer
genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då
beredskapen höjs. Det civila försvaret är därmed ingen separat organisation utan
utgörs av den verksamhet som bedrivs av, vid normalläge ansvariga aktörer, som
utgörs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och
frivilligorganisationer. Den verksamhet som bedrivs inom ramen för det civila
försvaret ska syfta till att vid höjd beredskap ha förmågan att värna
civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till
Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.
Styrel
Identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare.
Klimatanpassning
Klimatanpassning definieras enligt Smit m.fl. (2001, s. 881) som förändringar i
ekologiska, sociala eller ekonomiska system till följd av verkliga eller förväntade
klimatförändringar. Klimatanpassning är till exempel förändringar i processer,
metoder och strukturer, antingen i syfte att mildra negativa förväntade effekter
eller i syfte att utnyttja nya möjligheter som uppstår till följd av
klimatförändringarna.7
Klimatförändring
Med klimat menas en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med
statistiska mått. Klimatet kan därför bara "observeras" indirekt, genom insamling
och analys av väderobservationer under en längre tid.8 Med klimatförändring
menas den snabba förändring som nu sker på grund av människans påverkan.9

7

Vredin Johansson, M. och Forslund, J., 2009, Klimatanpassning i Sverige, Samhällsekonomiska
värderingar av hälsoeffekter, Specialstudier nr 20, Konjunkturinstitutet s 16
8 https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat
9 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/
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1. Beskrivning av kommunen
och dess geografiska område
Katrineholms kommun svarar inom sitt geografiska område för uppgifter enligt kommunallagen
(1991:900) och andra särskilda föreskrifter.

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

10

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




Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
Katrineholms Industrihus AB (KIAB)
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB)

Kommunen är delägare i följande bolag:






Sörmlandstrafiken
Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB)
KFV Marknadsföring AB
Katrineholms entreprenörscentrum AB
Katrineholms Tekniska college AB

1.3 Förvaltningar









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

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

2.1 Befolkning och demografi

Den 31 december 2018 hade Katrineholm 34 550 invånare med följande fördelning11.
Andel av folkmängden procent (%)
Kvinnor

Män

0–17 år

49,8

50,2

21,8

18–64 år

55,4

65– år

22,8

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

2.3 Näringsliv och sysselsättning
Katrineholms kommun är kommunens största arbetsgivare med 3 347 anställda år 2018.
Regionen är en annan stor offentlig arbetsgivare i kommunen. De största privata arbetsgivarna
är Kronfågel i Valla (cirka 800 anställda), SKF Mekan i Katrineholm (ca 430 anställda), Stibo
Complete (cirka 90 anställda) och Presto Brandsäkerhet (ca 400 anställda).

2.4 Kommunens krisberedskapsuppdrag12
Kommunens ansvar och uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar regleras av lag
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i

http://www.scb.se/be0101/#c_li_26051 – Statistiska Centralbyrån: Befolkningsstatistik, Sveriges befolkning,
kommunala jämförelsetal, 31 december 2018.
11
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fredstid och höjd beredskap. Till lagen finns även en anslutande förordning (2006:637) som
innehåller ytterligare bestämmelser om kommuners uppgifter vid extraordinära händelser och
höjd beredskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommunen ska minska sårbarheten i sin
verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommunen ska
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Fyra viktiga delar i Svensk krishantering är de 3 grundprinciperna samt geografiskt
områdesansvar:
Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en
krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid
en kris, att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare.
Likhetsprincipen
Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så
långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som
under normala förhållanden.
Närhetsprincipen
En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är
alltså i första hand den drabbade kommunen och det aktuella landstinget som leder och
arbetar med insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med
regionala och statliga insatser.
Geografiskt områdesansvar
Kommunerna är också skyldiga att se till så att olika aktörer i kommunen (exempelvis företag,
frivilligorganisationer och myndigheter) samarbetar, både i planeringen av hur svåra olyckor och
kriser ska kunna undvikas, men också under själva hanteringen av en kris. Det kallas för att
kommunen har ett geografiskt områdesansvar. I uppdraget ligger också att ansvara för en
samordnad information till allmänheten.
Kommunens uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar specificeras ytterligare genom
överenskommelserna om kommunernas krisberedskap och överenskommelsen om
kommunernas arbete med civilt försvar. De båda överenskommelserna är tecknade av MSB och
SKR.

12

MSB 2011. Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser. ISBN 978-91-7383-129-1. s 29–30
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2.5 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
Kommunernas uppdrag och specifika uppgifter inom krisberedskapen inriktas genom
överenskommelser mellan MSB och SKR. Den nuvarande överenskommelsen tecknades under
2018 och gäller för perioden 2019 – 2022. Uppgifterna i överenskommelsen utgår från:
 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
 Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
 Kommunallag (2017:725)
Överenskommelsen utgår från 5 kap. i
LEH som anger att kommunen ska få
ersättning för det förberedande arbetet
som ska bedrivas enligt lagens 2 kap. LEH.
Den statliga ersättningen berör vissa
specifika uppgifter vilket klargörs i
överenskommelsen.
Den statliga ersättningen ska utgöra ett
komplement till kommunens egen
finansiering av arbetet med
krisberedskap.13

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

2.6 Regional strategi - RSI

Förmåga till att skydda medborgarna genom att kunna utrymma 5000
varav 200 sjuka och svaga. Länet ska ha förmåga att leda och hantera

I Södermanlands län har en strategi för
masskadeutfall. Länets aktörer har kunskap om sin roll och sitt ansvar
arbetet inom Regional Samordning och
under höjd beredskap.
Inriktning av krishantering och
Medborgarna har tagit sitt ansvar att klara sig utan samhällets hjälp i minst
räddningstjänst (RSI) tagits fram i syfte att
72 timmar samt att samhället har en planering för att kunna hjälpa efter
underlätta samverkan mellan olika aktörer
72 timmar.
inom länet före, under och efter en
samhällsstörning. Det moderna
Målbild – Rådet för krishantering och skydd mot olyckor 2016–2020
samhällets komplexitet, och utformningen
av det svenska krishanteringssystemet gör
att olika aktörer inom både privat och offentlig sektor är beroende av varandra vilket ställer
höga krav på förmågan att samverka.
Kommunen har tillsammans med samtliga övriga kommuner i länet, Regionen, Polisen,
Försvarsmakten och Länsstyrelsen Södermanland undertecknat och förbundit sig till strategin.
Inom ramen för strategin har kommunen tillsammans med övriga aktörer i länet enats om en
gemensam målbild för år 2020.

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

För mer information kring överenskommelsen se: Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, MSB 2018–
09779 och SKL 18/03101
13
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2.8 Författningar som har beaktats i redovisningen av risk- och
sårbarhetsanalysen













Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift (MSBFS 2015:5) om kommuners
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser
Övriga:
Epizootilag (1999:657)
Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
Lag (2006:263) om transport av farligt gods
Förordning (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga elanvändare
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL)
Säkerhetsskyddslagen 2018:585
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3. Beskrivning av
arbetsprocess och metod
Risk- och sårbarhetsanalysen för Katrineholms kommun har genomförts i enlighet med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter14. Länsstyrelsens
rekommendationer med att likrikta RSA-arbetet länsövergripande har också följts i arbetet.
FORSA modellen:

14

MSBFS 2015:5
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3.2 Översikt av arbetsprocessen
Arbetet har bedrivits i följande steg.
 Förberedelser
 Inledande kartläggning
 Analys
 Resultat och uppföljning
Under förberedelserna fastställdes inriktningen av arbetet. Säkerhetschefen utsågs tillsammans
med beredskapssamordnaren till sammanhållande för arbetet.
En inledande kartläggning genomfördes under hösten/vinter 2018, då en enkät skickades ut till
förvaltningarna, där sårbarheter och kritiska beroenden kartlades. Enkäten följdes upp med
intervjuer med utsedda nyckelpersoner och verksamhetsansvariga. I detta arbete kartlades vilka
händelser som skulle kunna inträffa inom olika verksamheter inom kommunens geografiska
område. Resultatet låg till grund för inriktningen av det fortsatta analysarbetet.
Under analysarbetet analyserade säkerhetschefen och beredskapssamordnaren, tillsammans
med projektledning från VSR samt nyckelpersoner från respektive verksamhet, händelserna
som identifierades i den inledande kartläggningen. En bedömning gjordes också av vilken risk
de medför. Därefter identifierades samhällsviktiga verksamheter i Katrineholms kommuns
geografiska område och deras kritiska beroenden. Utifrån riskbilden valdes fem scenarier ut för
djupare analys. I dessa scenarier bedömdes förmågan att motstå störningar i samhällsviktig
verksamhet och kommunens förmåga att hantera kriser. Brister och sårbarheter identifierades
och dessa ligger till grund för förslag till åtgärder. Analysarbetet genomfördes under 2018–2019.
Resultatet av analysarbetet har utmynnat i Risk- och sårbarhetsanalysen. Riskbilden och
åtgärdsplanen kommer att följas upp fortlöpande och resultatet av uppföljningen ska
sammanställas och rapporteras årligen till länsstyrelsen, i enlighet med Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter15.

15

8§ MSBFS 2015:5
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3.2 Riskanalys
Syftet med riskanalysen är att snabbt identifiera tänkbara risker, situationer och händelser som
kan leda till allvarliga störningar och extraordinära händelser.
En svårighet i riskanalys på samhällsnivå är att uppskatta sannolikheten för olika extraordinära
händelser. Det saknas ett tillförlitligt statistiskt underlag för att kunna ange kvantitativa mått på
sannolikheten för olika händelser. Därför används i analysen subjektiva och kvalitativa
uppskattningar.
I denna analys bedöms sannolikheten för en skadehändelse med hjälp av fem nivåer med
utgångspunkt från den bedömda återkomsttiden för händelsen i Katrineholms kommuns
geografiska område.
KVALITATIV SKALA FÖR SANNOLIKHET

KVANTITATIV SKALA FÖR SANNOLIKHET

5. Mycket hög

5. 1 gång per år eller oftare

4. Hög

4. 1 gång per 1 år – 1 gång per 10 år

3. Medelhög

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

2. Låg

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

1. Mycket låg

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

SKALA FÖR KONSEKVENS
1 Mycket begränsade
Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i samhällets funktionalitet, övergående
misstro mot enskild samhällsinstitution, mycket begränsade skador på egendom och miljö
2 Begränsade
Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i samhällets funktionalitet, övergående misstro
mot flera samhällsinstitutioner, begränsade skador på egendom och miljö
3 Allvarliga
Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga störningar i samhällets funktionalitet,
bestående misstro mot flera samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, allvarliga skador på
egendom och miljö
4 Mycket allvarliga
Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter, mycket allvarliga störningar i samhällets
funktionalitet, bestående misstromot flera samhällsinstitutioner och förändrat beteende, mycket
allvarliga skador på egendom och miljö
5 Katastrofala
Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter, extrema störningar i samhällets
funktionalitet, grundmurad misstro mot samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala skador
på egendom och miljö
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3.3 Deltagande interna, externa och privata aktörer i arbetet
Samtliga aktörer nedan har på ett eller annat sätt deltagit i arbetet med
risk- och sårbarhetsanalysen, bland annat genom enkäter, workshops och diskussioner.
Förvaltningar:
 Bildningsförvaltningen (BIF)
 Kommunledningsförvaltningen (KLF)
 Kulturförvaltningen (KULF)
 Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
 Service- och Teknikförvaltningen (STF)
 Socialförvaltningen (SOC)
 Viadidakt
 Vård- och Omsorgsförvaltningen (VOF)
Bolag/Förbund:
 VSR Västra Sörmlands Räddningstjänst
 SVAAB Sörmland Vatten- och Avfall AB
 KFAB Katrineholm Fastighet AB
Extern aktör:
 TV Tekniska Verken

3.4 Material och underlag som använts för arbetet med risk- och
sårbarhetsanalysen









Risk- och sårbarhetsanalys 2015 Katrineholms kommun
Länsstyrelsen Södermanlands regionala risk- och sårbarhetsanalys
Erfarenheter och lärdomar som gjorts vid övningar
Seminarier
Workshops
Enkäter
Skarpa händelser
Extremväderanalys över Flen och Katrineholm framtagen av SMHI

3.5 Sekretess och spridning av materialet
Dokumentet innehåller ingen information som omfattas av sekretess. Risk- och
sårbarhetsanalysen ger en samlad bild av nuläget i Katrineholms kommun.
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4. Identifierad samhällsviktig
verksamhet inom kommunens
geografiska område
Avsnittet redovisar identifierad samhällsviktig verksamhet inom Katrineholms kommuns
geografiska område16.
Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv är verksamhet som uppfyller det
ena eller båda av följande villkor17:




Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar
i samhället.
Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

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

16

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

Förvaltning/bolag/förbund

Samhällsviktig

Funktioner

funktion utifrån

Övrig resurs

Dessa redovisas inte

MSFS 2015:5

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

JA
Bildningsförvaltningen

X

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen

Nej
Fritidshem
X

Miljöexpertis/miljöinspektör

X

Lokaler, personal och bibliotek

X

Personal, språkkunskaper,

X

Kulturförvaltningen
Service- och teknikförvaltningen

X

Socialförvaltningen

X

Viadidakt

kontakt med nyanlända, lokaler
Vård- och omsorgsförvaltningen

X

Västra Sörmlands

X

Räddningstjänst
Katrineholms Fastighets AB

X

Sörmland Vatten och Avfall AB

X
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4.2 Energiförsörjning
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn energiförsörjning.
Viktig samhällsfunktion
Elförsörjning: produktion, distribution,
service och underhåll

Fjärrvärmeförsörjning: produktion,
distribution, service och underhåll

Drivmedelsförsörjning: produktion,
lagerhållning och distribution

Bränsleförsörjning: produktion,
lagerhållning och distribution

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Kraftvärmeverk.

Tekniska Verken

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

Tekniska Verken
Katrineholm Nät, Vattenfall
Eldistribution

Hantering av kommunens mobila
reservkraftaggregat.

Tekniska Verken
Katrineholm Nät

Kraftvärmeverk och fjärrvärmenät i
Katrineholms centralort.

Tekniska Verken

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

Gimmersta Agrovärme

Biogasfabrik.

Katrineholm Vatten AB

Tankstation för fordonsgas.

Katrineholm Vatten AB

Tankstationer för flytande
drivmedel.

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

Flisfabrik i Julita.

Gimmersta Agrovärme

Pelletsfabrik i Forssjö.

Forssjö Pellets

Biogasproduktion Valla Gård

Gasum Katrineholm AB
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4.3 Kommunalteknisk försörjning
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn kommunalteknisk
försörjning.
Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Dricksvattenförsörjning: produktion,
distribution, service och underhåll

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

Sörmland Vatten

Vattenverk och ledningsnät i Bie,
Julita och Björkvik.

Sörmland Vatten

Avloppshantering: mottagning och
rening

Avloppsverket Rosenholm samt
Julita reningsverk.

Sörmland Vatten

Avfallshantering: hämtning och
mottagning av sopor, mottagning av
riskavfall

Återvinningscentral Vika

Tekniska verken

Återvinningsstationer

Förpacknings och
tidningsinsamlingen

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

Entreprenörer på uppdrag av
Sörmland Vatten

Väghållning: röjning och akuta
reparationer

Röjning av vägar

Kommunen, Trafikverket,
entreprenörer

Snöröjning: snöröjning,
halkbekämpning

Vinterväghållning vägar och gator

Kommunen, Trafikverket,
entreprenörer

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

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Betalningar: hantering av in- och
utbetalningar,

Ekonomiavdelningen

Kommunen

Bankkontor

Flera olika banker

Kontantförsörjning:
utlämning av kontanter

Uttagsautomater

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

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Bygg- och entreprenadverksamhet

Reparationer av infrastruktur,
kritiska transporter (reservkraft),
väghållning inklusive snöröjning.

Ett femtontal privata företag med
kontor i kommunen.

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

Samhällsviktig
verksamhet

Aktörer

Akutsjukhus: mottagning och
behandling av akuta skadefall och
sjukdomsfall

Kullbergska sjukhuset

Region Sörmland

Ambulansstation och
ambulanser
IVPA (i väntan på
ambulans)

Västra Sörmlands räddningstjänst

CIP (civil insatsperson)
Primärvård: mottagning och
behandling av sjukdomsfall

Vårdcentraler

Region Sörmland, samt en privat
aktör

Psykiatri: mottagning och behandling
av psykiatriska sjukdomsfall

Kullbergska sjukhuset

Region Sörmland

Karsuddens sjukhus:
rättspsykiatrisk vård

Region Sörmland

Smittskydd: myndighetsutövning och
rådgivning

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

Kommunens bygg- och miljönämnd
samt
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läkemedelsförsörjning: distribution
av läkemedel

Ett flertal apotek i
Katrineholm

Sjukvårdsmateriel: distribution av
förbrukningsartiklar

Ett flertal apotek i
Katrineholm
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Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

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

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

Kommunens vård- och
omsorgsförvaltning, Katrineholms
Fastighets AB

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

Kommunens vård- och
omsorgsförvaltning

Hemtjänst

Kommunens vård- och
omsorgsförvaltning samt enskilda
utförare.

Tillagning och distribution av mat.

Kommunens Kost- och
transportservice.

Personlig assistans

Kommunens vård- och
omsorgsförvaltning

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

Kommunens bildningsförvaltning
samt ett föräldrakooperativ.

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

Kommunens bildningsförvaltning.

Kullbergska sjukhusets bassäng.

Region Sörmland

Duveholmshallens simhall.

Kommunens sportcentrum,
Katrineholms Fastighets AB

Skyddsbedömningar

Kommunens socialförvaltning

Omsorg om barn: förskola,
fritidshem

Hygien och sanitet: simhallar

Social omsorg
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4.7 Livsmedel
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn livsmedel.
Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Jordbruk: djurhållning produktion av
spannmål och andra grödor

Storskalig fjäderfäuppfödning,
svinproduktion, äggproduktion
samt mjölk- och nötköttproduktion

Det finns 13 verksamheter som är
tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Livsmedelsproduktion: slakterier,
mejerier, charkuterier, bagerier

Kronfågel slakteri i Valla.

Kronfågel

Livsmedelsdistribution: distribution
och dagligvaruhandel

Livsmedelsaffärer

Ett flertal större livsmedelsaffärer

Livsmedelskontroll

Kontroll och uppföljning för att
säkerställa livsmedelssäkerheten.

Bygg- och miljönämnden samt
samhällsbyggnadsförvaltningen

Dessutom finns ett stort antal
mindre djurhållande gårdar.
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4.8 Information och kommunikation
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn information och
kommunikation.

Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Telefoni: nätdrift, överföring av
samtal och meddelanden

Nät och nätdrift, mobilmaster,
telestationer

Telia, Skanova, Tele2

Kommunens telefonväxel

Kommunen med underliggande
bolag

Sörmland Vattens telefonväxel

Sörmland Vatten

Nödsamtal

SOS Alarm

Trygghetslarm

Tunstall, Caretec, Securitas, Offentlig
säkerhet

Dataöverföring: nätdrift,
åtkomst till internettjänster

Nät och nätdrift, mobilmaster,
stadsfibernätet

Utsikt (Tekniska verken),
Telia, Skanova, Bredbandsbolaget

Nätbaserade
informationskanaler

Kommunens webbplats

Kommunen med underliggande
bolag

Sörmland Vattens webbplats

Sörmland Vatten

Krisinformation.se

MSB och andra myndigheter utanför
kommunen

Sociala medier

Facebook och Twitter

Kommunens e-posttjänst

Kommunen med underliggande
bolag

Kommunens intranät (Communis),
kontaktcenter

Kommunen

Rakel: nätdrift, överföring av
samtal

Rakelmaster och -drift

MSB och driftentreprenör

Samband för ledning och
samverkan

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

Dagstidningar - produktion och
distribution

Redaktion

Katrineholmskuriren (trycks i
Eskilstuna)

Distributionsnät

Prolog

Kommunikationskanaler

Aktörer
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Rundradio: produktion och
distribution av lokalradio och
närradio

Post: distribution av brev och
paket

Närradiostation
Närradiosändare

Katrineholms närradioförening
(trossamfund, politiska
organisationer)

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

Sveriges Radio (redaktioner i
Eskilstuna och Nyköping)

Distribution av post

PostNord

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

PostNord, Bring

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

DHL

Företagscenter i Katrineholm

PostNord
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4.9 Socialförsäkringar
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn socialförsäkringar.
Viktig samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Utbetalningar inom sjuk- och
arbetslöshetsförsäkring samt
ekonomiskt bistånd: handläggning
av utbetalningar och ansökningar

Kommunens socialförvaltning

Kommunen

Försäkringskassans servicekontor

Försäkringskassan

Utbetalningar från det allmänna
pensionssystemet - handläggning av
utbetalningar

Pensionsmyndighetens
servicekontor

Pensionsmyndigheten

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

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Räddningstjänst:
räddningsinsatser

Räddningsstationer i
Katrineholm, Björkvik, Julita

Västra Sörmlands
Räddningstjänst

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

Polisstation Katrineholm,
polisinsatser

Polismyndigheten

Militär verksamhet

Bevakning och skydd av viktiga
objekt, stöd till samhället

Försvarsmakten

Vaktbolag: bevakning

Bevakning och
värdetransporter

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

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Regional ledning

Samverkan i Södermanlands län –
DSAM

Kommundirektör, tjänsteman i beredskap,
Länsstyrelsen Södermanland

Lokal ledning

Kommunal krisledning

Kommunens krisledningsnämnd,
krisledningsgrupp, förvaltningsledningar

Kommunens krisstöd –

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

(fd POSOM)

Tjänsteman i beredskap för
kommunen

Västra Sörmlands Räddningstjänst
RTÖG Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddningschef i beredskap för
ledning av räddningsinsatser
Tjänsteman i beredskap för vatten
och avfall

Sörmland Vatten

Tillsyns- och
tillståndsverksamhet

Miljötillsyn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Indikerings- och
laboratorieverksamhet

Laboratorium på
avloppsreningsverket.

Sörmland Vatten

Meteorologiska tjänster

Mätstationer

Floda

Begravningstjänster

Transport och förvaring av avlidna

Regionen och Katrineholmsbygdens
församling/Björkviks församling i samverkan
med begravningsbyråer

Politivagn

Polismyndigheten upphandlar tjänsten av
extern leverantör.

Begravningsceremoni

Kyrkor och samfund, begravningsbyråer

Krematorium, begravningsplats

Katrineholmsbygdens församling, Björkviks
församling

31 (52)

176
4.12 Transporter
Följande samhällsviktiga verksamheter har identifierats inom sektorn transporter.
Viktig
samhällsfunktion

Samhällsviktig verksamhet

Aktörer

Vägtransporter:
persontransporter och
distribution av varor
och material

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

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

Järnvägstransporter:
persontransporter och
transport av varor och
material

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

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

Omlastning av varor till
kommunens
verksamheter

Omlastningscentralen

Kommunen
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5. Identifierade kritiska
beroenden för kommunens
samhällsviktiga verksamhet
Riskanalysen undersöker skadehändelser och värderar dessa var för sig. Detta synsätt innebär
en förenkling, eftersom störningar i en funktion kan orsaka störningar i en annan.
Samhällsviktiga funktioner och verksamheter är i många fall beroende av varandra.
Ett kritiskt beroende innebär att ett bortfall eller störning i en verksamhet kan leda till
nedsatt funktion i andra verksamheter, som i sin tur kan leda till en allvarlig kris i samhället
Detta avsnitt redovisar dels kritiska beroenden som gäller samhället som helhet, dels kritiska
beroenden för några områden där kommunen har ett särskilt ansvar.

5.1 Kritiska beroenden i samhället
Samhället är som helhet beroende av el, vilket innebär att en långvarig och omfattande
elstörning kommer att orsaka följdhändelser i andra samhällsviktiga verksamheter såsom
försörjningen av vatten och fjärrvärme, rening av avlopp, elektroniska kommunikationer,
trygghetslarm, transporter, betalningssystem och kontantförsörjning. Sannolikheten för ett
omfattande och långvarigt elavbrott är mycket låg.
Störningar i elektroniska kommunikationer leder till mycket stora svårigheter i samhällsviktig
verksamhet. De allra flesta verksamheterna är beroende av telefoni för sin interna funktion och
för att medborgarna ska kunna få kontakt med dem. Allt fler system i samhället är också
beroende av IT för sin funktion, till exempel logistik, betalningstjänster, kontanthantering samt
trygghetslarm för både personal och vårdtagare. De elektroniska kommunikationerna är i sin
tur beroende av en fungerande elförsörjning från användaren, via kommunikationsnätverken,
till servrarna som tillhandahåller tjänsterna.
Många verksamheter bedrivs idag med ett minimum av lagerhållning av förnödenheter och
insatsvaror. I stället förlitar verksamheterna sig på återkommande leveranser baserade på
regelbundna avstämningar och beställningar med stöd av informationssystem. Detta innebär
att verksamhetens beroende av elektroniska kommunikationer och transporter ökar. En
störning i transportsystemen kan snabbt fortplanta sig till andra delar i samhället och orsaka
störningar i samhällsviktig verksamhet. Transporterna är i sin tur i hög grad kritiskt beroende av
drivmedelsförsörjningen, som i sin tur har ett stort elberoende. En ny tid med nya
förutsättningar leder till ökade krav på lagerhållning. Arbetet med ”Civilförsvaret” gör att
vissa/många verksamheter måste skapa eller öka sina lager.
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Drivmedel
5.2 Omsorgsverksamhet på vårdboende

Kommunen har ett särskilt ansvar för de sköraste människorna i samhället. Det är också de som
har svårast att klara sig själva i en krissituation och vid en eventuell evakuering kanske
försämras svårt eller i värsta fall avlider. Det är därför relevant att analysera
omsorgsverksamhetens kritiska beroenden vid ett vårdboende.

El

Omsorg om äldre på
vårdboende

Personal

Mat

Värme

Vatten

Avlopp

Transporter

Drivmedel

El

Figur 1: Kritiska beroenden i äldreomsorgen vid ett vårdboende.

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

Figur 2: Kritiska beroenden i barnomsorgen vid en förskola.

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

Figur 3: Kritiska beroenden i kommunal ledning och kriskommunikation.

Utan personal kan ingen ledning eller kriskommunikation bedrivas. Personalen är i sin tur
beroende av transporter för att ta sig till arbetsplatsen. Många transporter är beroende av
drivmedel från tankstationer, som är beroende av el för att driva pumparna. Verksamheten är
direkt beroende av el för att kunna lösa sina uppgifter vid en kris till exempel för belysning eller
för framställning av informationsmaterial. Telefon är den viktigaste kanalen som medborgarna
har till kommunen med kommunens telefonväxel som en central funktion. Telefonväxeln är IPbaserad och således beroende av infrastruktur för elektroniska kommunikationer. Det samma
gäller för andra viktiga informationskanaler som kommunens e-post och webb. Dessutom är
larmfunktionen beroende av telefoni för att kunna larma och kalla in personal. Telefonsystem
och elektroniska kommunikationer är beroende av elförsörjningen.
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6. Identifierade och
analyserade risker för
kommunen och kommunens
geografiska område
6.1 Identifierade hot och risker i kommunen
Nedan följer en bruttolista med risker som har identifierats i det inledande arbetet med Riskoch sårbarhetsanalysen.
Naturolyckor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ras och skred
Storm
Snöstorm
Värmebölja
Skyfall
Jordskred
Isstorm
Höga flöden (översvämning)
Skogsbrand

Olyckor
10. Trafikolycka
11. Trafikolycka med skolbuss
12. Tankbilsolycka med farligt gods
13. Olycka som påverkar tågtrafiken
14. Urspårning med persontåg
15. Tågolycka med farligt gods
16. Utsläpp av ammoniak från konstfrusen isbana
17. Utsläpp av klor från simhallen
18. Brand i flerfamiljshus
19. Brand i publik lokal
20. Brand i lokal under stort idrottsevenemang
21. Brand på sjukhuset
22. Flygolycka
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Smitta
23. Pandemi (influensa)
24. Zoonos på lantbruk
25. Råttinvasion
26. Kärnteknisk olycka
27. Deponering av medicinskt radioaktivt avfall av misstag.
28. Matförförgiftning av t.ex. elever på skola, personal inom samhällsviktig verksamhet

Teknisk infrastruktur och försörjningssystem
29. Avbrott i elförsörjningen
30. Kapacitetsbrist i elförsörjningen innebär att Styrel aktiveras för att prioritera elleveranser till
olika områden i kommunen.
31. Funktionsfel i vattenverket
32. Omfattande störning i avloppshanteringen
33. Funktionsfel i värmeverket
34. Omfattande avbrott i fasta och mobila telenäten i kommunen.
35. Cyberangrepp; stöld av information, manipulera information
36. Avbrott i kommunens nätverk
37. Avbrott på markbunden radio och television
38. Avbrott på elektroniska betalningssystem
39. Avbrott i transporterna av petroleumprodukter till tankstationer

Antagonistiska hot och social oro
40. Gråzonsproblematik (”fake news” även kallad desinformation)
41. Utpressning mot näringsidkare
42. Sammanstötningar mellan rivaliserande gäng
43. Seriepyromani
44. Skolskjutning
45. Politisk demonstration leder till upplopp
46. Rekrytering av ungdomar till kriminella nätverk
47. Skadegörelse
48. Spridning av nya droger
49. Flera unga som tar livet av sig

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

6.2 Scenarier
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Långvarigt elavbrott
Cyberangrepp
Avbrott i vattenförsörjningen för tätorten
Brand i känslig eller kritisk verksamhet
Långvarig värmebölja
Våldsdåd/skolskjutning

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

5

5

2

3
4

3
4

26

6

1

1

1. Långvarigt elavbrott
2. Cyberangrepp
3. Avbrott i vattenförsörjningen
för tätorten
4. Brand i känslig eller kritisk
verksamhet
5. Långvarig värmebölja
6. Våldsdåd/skolskjutning
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7. Scenarioanalyser
7.1 Elbortfall på grund av snöstorm
Motivering till scenariot: Vårt moderna samhälle är extremt beroende av att elen fungerar. Det krävs
att kommunen kontinuerligt arbetar med frågor kring elbortfall för att förbereda sig på avbrott och
att komma fram till vilka verksamheter man ska kunna bedriva med hjälp av bland annat reservkraft
och planer.

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

Övergripande konsekvenser för kommunen
Ett totalt eller ett mycket omfattande elavbrott skulle vara en stor utmaning för kommunen.
Flera verksamheter skulle få stänga igen och flera skulle få evakuera. För vissa får det små
konsekvenser ur ett samhällsperspektiv, medan det blir större påverkan om ett äldreboende
måste stänga och de äldre evakueras till annan plats. Det kan även bli konsekvenser om
förskolor måste stänga. Det leder till att föräldrar inte kan lämna sina barn och att de själva inte
kan åka till sina arbeten. Beroende på vad de arbetar med kan det leda till stora problem för
samhällsviktiga funktioner såsom hemtjänsten, räddningstjänsten, polisen, sjukhuset, VA
bolaget med flera.
Det skulle bli mycket svårt att kommunicera då mobiltelefonin endast skulle räcka några timmar
varvid krisledning och samverkan försvåras avsevärt. Det finns en Rakelmobil18 inom varje
förvaltning/bolag, men kunskapen att använda denna är låg. Batterikapaciteten på den är även
begränsad och möjlighet att ladda den är oklar. Endast få verksamheter har tillgång till egen
reservkraft som gör att de kan arbeta kvar. Andra skulle få förflytta sig till annan plats som i
dagsläget inte är utpekat. Vård- och omsorg skulle behöva samlokalisera sina boende till färre
äldreboenden. Dessa skulle väljas utifrån möjligheten att laga mat på plats och storlek på
äldreboendet. Det finns inte dokumenterat i dagsläget hur detta ska fungera. Det skulle krävas
en omfattande logistik med flera specialfordon, då vissa skulle behöva flyttas liggande.
Det finns många följdeffekter som är svåra att förutse och en stor del i detta är mentalt hos
personal. Det finns sällan kunskap kring hur det faktiskt är att försöka bedriva en verksamhet
när strömmen inte fungerar och hur det skulle vara att göra det under flera dagar. På
individnivå inom ett äldreboende kommer inte liftar att fungera, det är inte möjligt att komma
inte in medicinskåp, hissar fungerar inte, mat kan inte tillagas och det blir kallt. Det kan vara
svårt att komma in i dörrar som är kopplade till passersystem. Inom nästa nivå för
verksamheten handlar det sedan om att veta hur länge kan man stanna i fastigheten och när
måste man evakuera till annan plats eller ta emot boenden från andra platser.
Det skulle bli mycket svårt att få en samlad bild av läget och vilka behov som måste tillgodoses
då det inte finns en utpekad lokal där kommunens samtliga förvaltningsledningar och central
krisledning kan ses. Uppstartstiden för krisledning bedöms vara lång när det inte är möjligt att
få tillgång till sina ordinarie lokaler och det inte är förberett någon annanstans.

18

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa
och försvar.
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Alla äldreboenden har inkopplingsmöjlighet för reservkraft, men endast en skola. År 2020 invigs
ett nytt äldreboende som kommer att få stationär reservkraft, vilket kommer underlätta
verksamheten. Kommunen är mycket sårbar för ett längre omfattande avbrott, då det inte finns
tillräckligt med reservkraft och värmen försvinner. Det finns en trygghetspunkt som kan drivas
med reservkraft för kommuninvånare som inte kan bo kvar hemma men då måsta man få dit
reservkraft och värmefläktar.
Service- och teknikförvaltningen har en stor roll kring att förse verksamheter med mat samt att
underhålla vägar. Det finns uthållighet på traktorer för plogning omkring ett dygn, varefter
fordonet måste tankas. Finns det inte tillgång till drivmedel är det inte möjligt att utföra
vägunderhåll eller frakta mat till verksamheter. Blir det en drivmedelsbrist till följd kan det få
stora konsekvenser. Sörmland Vatten bedöms ha god redundans med egen reservkraft att
kunna driva ledningsnätet. Likväl här är finns ett beroende av att det finns drivmedel till att
tanka reservkraft och fordon.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Det finns ingen erfarenhet av att hantera ett större elavbrott under en längre tid än ett dygn.
Detta leder till att det är svårt att förutse följdeffekter som blir av händelsen.
Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av
scenariot.
Scenariot bedöms som låg sannolikhet med katastrofala konsekvenser.
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7.2 Cyberangrepp
Motivering till scenariot: Digitaliseringen har ökat kraftigt och idag är kommunen mycket beroende
av sina IT system för att kunna utföra sitt uppdrag. Det hanteras stora mängder data med allt från
helt öppen information till sekretess. Informationen måste kunna säkras för att verksamheten ska
kunna lita på den och att den inte hamnar i fel händer.

Scenario
”En aktör gör flera angrepp mot kommunens olika IT system. För flera verksamheter så märker
man inte att någon tagit sig in i systemen förrän långt efteråt eller inte alls. En verksamhet har
upptäckt att det ändrats inställningar i behörigheter för ett system samt att dokument har
ändrats.
Det är samma programvara som använts mot samtliga förvaltningar som varit utsatta.
Programmet har installerats automatiskt genom att man aktiverat det via en länk i e-post där
man följt olika uppmaningar där avsändaren varit olika chefers e-post. Det har även varit
flertalet USB minnen som varit förprogrammerade med programmet dolt i en fil som personal
öppnat. Dessa USB minnen verkar ha varit direkt riktade mot kommunens specifika
verksamheter då filerna döpts till namn som kan intressera personal: sekretess SOC, löner 2020,
sammanställning av medarbetarsamtal 2019, avsked av personal. Det verkar som att USB minnena
har hittats både inom- och utomhus i flera verksamheter vilket även tyder på att man kan ha
haft obehöriga i sina lokaler. Programmet verkar ha haft flera funktioner:




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

Programmet har via användarens e-post skickat informationen vidare till en e-postadress.
Det görs ingen övergripande utredning kring angreppet då ingen förvaltning anmäler till Service
Desk, 0150-56900 alt. 6900@katrineholm.se.”

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

19

VPN = virtuellt privat nätverk, en VPN-tunnel är en krypterad anslutning mellan två punkter på ett öppet nätverk
(vanligtvis internet)
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Praktisk erfarenhet av scenariot
Kommunen är utsatt för återkommande IT angrepp av olika storlek. Vid ett tillfälle fick
kommunen in ett virus som påverkade omkring tusen användare. Något större angrepp där en
aktör fått tag på känslig information eller ändringar av något slag har gjorts, har inte skett eller
upptäckts.
Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av
scenariot.
Scenariot bedöms som medelhög sannolikhet med mycket allvarliga konsekvenser.
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7.3 Avbrott i dricksvattenförsörjning
Motivering till scenariot: Vatten är ett otroligt viktigt livsmedel som vi är beroende av för att kunna
laga mat, för vätska och för att kunna sköta vår hygien.

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

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

Om fyllning av vattentornet upphör finns det vatten i cirka ett dygn innan det är tomt.
Meddelande om att hushålla med vatten skulle gå ut och Sörmland Vattens erfarenhet av detta
är att människor är sparsamma. Kommunen skulle även ta hjälp av VAKA20, en nationell
vattenkatastrofgrupp, som kan bistå med både kompetens och materiell. Om detta skulle hända
skulle även Flens tätort bli utan vatten och det skulle ställa stora krav på uthållighet för
Sörmland Vatten.
Samtliga verksamheter skulle påverkas av avbrottet. Få verksamheter verkar förstå vilka
följdeffekter ett avbrott i vattnet får. Att inte kunna nyttja toaletter och dusch skulle för många
verksamheter bli problematiskt. Skulle det inte vara möjligt att få tillgång till toalettmoduler som
till exempel ”bajamaja” så kan inte verksamheten hållas igång. Skolan skulle högst troligt tvingas
stänga medan andra skulle kunna hålla öppet, men inte kunna tillhandahålla WC. För vården
skulle behovet av vatten vara fortsatt stort även om det är möjligt att tillgodose vissa behov
med engångsartiklar.

20

https://www.livsmedelsverket.se/produktion-handel--kontroll/krisberedskap-och-civiltforsvar/krisberedskapfor-dricksvatten/?AspxAutoDetectCookieSupport=1#VAKA,%20nationell%20vattenkatastrofgrupp
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Service- och teknikförvaltningen står för matlagning i kommunen och är beroende av vatten för
detta. Förvaltningen måste på något sätt få in vatten till sina kök. Nödvattenplanen visar på vilka
platser som det kommer finnas vatten på, men den beskriver inte hur vatten ska komma från
denna plats och in i verksamheten. Här har kommunen en stor uppgift att precisera en
logistikkedja, då många förlitar sig helt på att Sörmland Vatten och service- och
teknikförvaltningen ordnar detta. Det är dunkar som vatten får hämtas i, men de ska fraktas av
någon från vattentank in i till exempel ett äldreboende. Eventuellt kan det komma att krävas
någon form av bevakning/service vid tankarna för att det ska fungera bra.
Hur svåra konsekvenser som denna händelse får hänger helt och hållet på vilken tillgång det
finns på vatten från Sörmland Vatten och vilken förmåga det finns i kommunen att leverera
detta in i verksamheterna. Det bedöms även bli en stor åtgång på dryck från affärer, dunkar att
hämta vatten i och ett stort tryck på telefonväxeln till både kommunen och Sörmland Vatten.
Flera stora privata aktörer skulle bli utan vatten, vilket kan leda till stora kostnader för dem.
Kommunikation kommer vara en stor del i hantering av detta. Det kommer vara viktigt med
samstämmig information.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Ett omfattande avbrott i vattenförsörjning har kommunen inte varit med om. Sörmland Vatten
har erfarenheter från Vingåkers kommun där flertalet större läckor under en längre tid har
förekommit.
Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av
scenariot.
Scenariot bedöms som låg sannolikhet med allvarliga konsekvenser.
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7.4 Brand i kritisk verksamhet
Motivering av scenario: En brand kan leda till dödsfall, personskador, skador på fastigheter eller
förlust av en hel verksamhet. Även om en brand inte blir så stor så kan röken sprida sig och göra
byggnaden obrukbar under en tid.

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

Konsekvenser för kommunen
Beroende på var branden startar och vilken tidpunkt på dygnet, kan en brand få stora
konsekvenser för en eller flera verksamheter. En viktig faktor är tidig upptäckt av branden för
att kunna åtgärda den när den är mindre. Skolor i landet är generellt sett mycket utsatta för
anlagda bränder, vilket medför stora kostnader för samhället. Även i Katrineholm finns detta
problem genom bränder på toaletter, i omklädningsrum eller utomhus intill fasaden. Det är
flera saker som kan påskynda ett brandförlopp såsom var verksamheten ligger samt om
branden är anlagd och startar snabbt. Det spelar även stor roll om det byggnadstekniska
brandskyddet inte fungerar som tänkt genom att en branddörr är uppställd eller ett hål i väggen
i en brandcellsgräns vid renovering har gjorts.
Ett brandattentat mot till exempel stadshuset Gröna kulle kan även upplevas som ett hot mot
demokratiska värden och påverka tryggheten negativt i kommunen. Vissa verksamheter kan ha
dubbla funktioner för kommunen som är viktiga ur krishanteringssynpunkt som en skola som
kan fungera som trygghetspunkt. Även känslan av otrygghet som elever och personal på en
skola kan uppleva till följd av en brand går inte att bortse ifrån.
Vid bränder med mycket giftig rök är det vindens riktning som avgör vilka konsekvenser det blir.
Vid en brand kunde en skola och sjukhuset drabbats hårt av mycket giftig rök, men då låg
vinden åt ett annat håll.
Om det byggnadstekniska brandskyddet med brandceller och brandlarm fungerar tillsammans
med personal som kan agera, bedöms som osannolikt att en brand skulle totalförstöra ett
äldreboende, skola eller annan kommunal verksamhet. Därför är det så viktigt att det
förebyggande arbetet fortsätter.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Kommunen har inte haft någon större brand som krävt evakuering av exempelvis äldre från
äldreboende. Däremot har bränder förekommit som påverkat extern samhällsviktig
verksamhet, såsom tågtrafiken.
Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning av alla verksamheters bedömningar av
scenariot.
Scenariot bedöms som låg sannolikhet med allvarliga konsekvenser.
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7.5 Långvarig värmebölja
Motivering till scenariot: Scenariot är kopplat till kommunens utmaningar med ett förändrat klimat.

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

Konsekvenser för kommunen
Det finns grupper i samhället som är extra sårbara för höga långvariga temperaturer, så kallade
riskgrupper22
 Äldre
 Kroniskt sjuka
 Personer med funktionsnedsättning
 Små barn och gravida
 Personer som tar vissa mediciner
För kommunens del finns dessa individer inom vård och omsorg och skolan. För vårdens del blir
det mycket varmt på äldreboendena och de får svårt att kyla ner lokalerna, trots att
kylanläggningar köpts in. Grund- och gymnasieskolan har sommarlov, men förskoleverksamhet
bedrivs under hela sommaren. Det är varmt både inom- och utomhus för barnen och de
behöver extra uppsikt för att inte bränna sig i solen eller blir uttorkade. Vissa tider på dagen är
det inte möjligt att vistas ute alls.
För räddningstjänsten är skogsbrandsrisken mycket hög och vid sådana insatser går det åt
mycket personal och insatserna kan bli långvariga. Det kan även leda till urspårningar på
järnvägen till följd av solkurvor eller att tågen råkar anlägga gräsbränder utmed järnvägen vid
inbromsningar.

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

21
22

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

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

Konsekvenser för kommunen
Med flera döda och många skadade skulle konsekvenserna vara katastrofala. Ovissheten i
inledningsskedet kring vad som hänt skulle kunna leda till en handlingsförlamning. En
skolskjutning är en svår händelse att hantera för kommunen.
I det akuta skedet skulle polisen ansvara för händelsen och de har som mål att hitta
gärningspersonen så fort som möjligt. Ambulansen har ansvar för mediciniskt
omhändertagande med första hjälpen där räddningstjänsten skulle bistå med resurser.
När det akuta skedet är över börjar det stora arbetet för kommunen. Det kommer att krävas
omfattande organisering av krisstöd, krisledning och kriskommunikation. Trycket från anhöriga,
kommuninvånare och media kommer vara enormt. Händelsen bedömds få stor spridning i
sociala medier där filmer med känsligt innehåll kan komma att spridas och ryktesspridningen
blir stor.
En svår utmaning för kommunen skulle vara att hantera den stora otryggheten som skulle
sprida sig med frågor som ”kan det hända på fler skolor?” ”Vågar föräldrar skicka sina barn till
skolan?”.

Praktisk erfarenhet av scenariot
Det finns ingen erfarenhet av att hantera ett liknande scenario.
Riskbedömning - Bedömningen är en sammanvägning från de tre verksamheter som arbetade med
scenariot.
Scenariot bedöms som medelhög sannolikhet med katastrofala konsekvenser.
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8. Identifierade sårbarheter
och brister i krisberedskap
inom kommunen och dess
geografiska område
8.1 Identifierade sårbarheter och brister inom kommunens
verksamhet










Elförsörjning: Den reservkraft som finns idag är inte tillräcklig för att kunna bedriva
verksamhet på en acceptabel nivå. Det finns inget uttalat om vilka verksamheter som ska
prioriteras. Endast en skola kan kopplas in på reservkraft.
Krisledning och krisledningsplatser: finns en okunskap kring hur krisledning fungerar
mellan förvaltning och central krisledning. Alla förvaltningar bör ha en utpekad och
förberedd lokal för krisledning. Kommunens centrala krisledning har brandstationen som
sekundär ledningsplats. Det är inte fastställt om detta ska gälla samtliga förvaltningar och
bolag. Det är inte förberett på brandstationen att ta emot någon krisledning.
Drivmedel: Om det blir en drivmedelsbrist är kommunen sårbar. Finns inga depåer.
Livsmedel: kommunen är sårbar om det blir dröjsmål i leveranser av mat då man inte har
lagerhållning
Krisledningsplaner: Planer ser väldigt olika ut i verksamheterna och de bör bygga på
samma grund för att enklare kunna arbeta förvaltningsövergripande
Materiella resurser: man är inte förberedd på ett avbrott i vattenförsörjning inom
kommunens verksamheter
IT: Det finns stora risker ifall medarbetare råkar göra något i IT systemen som riskerar
säkerheten: öppnar skadliga länkar, råkar installera program eller andra sätt som riskerar
informationssäkerheten.

8.2 Identifierade sårbarheter och brister inom kommunens
geografiska område








Samverkan: De som bedriver samhällsviktig verksamhet inom det geografiska området har
inte tillräcklig kunskap om varandras verksamhet. Det behövs en ökad samverkan mellan
samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område. Kommunen
(förvaltningar och bolag) tillsammans med Region Sörmland, polisen, försvarsmakten,
Tekniska verken och närliggande kommuner behöver etablera en vardagssamverkan.
Rakel: Kommunikationssystemet finns inom flertalet verksamheter men används inte. Det
finns inte gemensamma talgrupper mellan kommunernas krisledning, Sörmland Vatten och
Tekniska verken.
Reservkraft: Det finns inget avtal eller på annat sätt tillgång till mer reservkraft
Drivmedel: Det finns inget avtal eller på annat sätt tillgång till drivmedel
Kunskap hos kommuninvånare: få är förberedda på en längre kris
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9. Behov av åtgärder med
anledning av risk- och
sårbarhetsanalysens resultat
De åtgärder som redovisas syftar antingen till att lindra konsekvensen eller att minska
sannolikheten. Det förebyggande arbetet är av största vikt, men det måste alltid finnas
beredskap att kunna hantera en snabbt uppkommen händelse.

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














Kommunen bör fastställa en nivå för krisberedskap: Detta kan med fördel ske politiskt
och beskrivas i kommunens övergripande styrdokument för krisberedskap. Det innebär att
kommunen får en inriktning som hjälper till att styra insatser som stärker kommunens
förmåga att hantera en störning. Exempelvis: Vid elavbrott ska kommunen kunna bedriva
kritisk samhällsviktig verksamhet med egen reservkraft. Då får man ta fram en plan som pekar
ut vilka platser som ska kunna drivas med reservkraft och varför. Andra punkter som
dokumentet kan ange:
o Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla mat för längre perioder
o Det ska finnas övad och utbildad personal i alla förvaltningar och bolag, detta
dokumenteras i en övnings- och utbildningsplan.
Reservkraft: Kommunen behöver ta fram en långsiktig plan för reservkraft kopplat till nivå
för krisberedskap.
Krisledningsplats: Ge uppdrag till VSR att säkerställa att de kan ta emot kommunens
krisledningsorganisation
Stabschefer: utbilda stabschefer som kan agera inom flera förvaltningar vid behov.
Kontinuitets- och krisledningsplaner: för vattenavbrott, IT-avbrott, elavbrott,
telefoniavbrott. Evakueringsplaner för vård och omsorg som anger samlokaliseringsplatser.
Krisplan för våldsdåd/skolskjutning/stort antal skadade. Planer bör beskriva t.ex. arbetssätt,
samverkansparter, material och utrustning som behövs
Rakel: Uppdatera rutinen och säkerställ kontinuerlig användning.
Informationssäkerhet: arbeta mot att införa ett ledningssystem för informationssäkerhet
och utbilda personal kontinuerligt
Säkerhetsskydd: fortsatt arbete med säkerhetsskydd är viktigt för att säkra känslig
verksamhet och för att få bra förutsättningar inför fortsatt arbete med det civila försvaret.
Totalförsvar: För att vara en del av totalförsvaret kommer kommunen att behöva arbeta
mer med det civila försvaret i form av bland annat krigsplacering av kommunanställda,
system för delning av hemlig information och utbildning/övning.
Klimatanpassning: Samhällsplanera för ett förändrat klimat.
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9.2 Behov av åtgärder för kommunens geografiska område











Etablera trygghetspunkter: Dessa ska kunna användas som samlingsplatser för
kommunens invånare men kan även komma att användas ifall det måste ske ett stort
mottagande av människor från andra kommuner eller Regioner.
Ökad samverkan: Etablera en tätare kontakt med samhällsviktiga aktörer i kommunen
som t.ex. Tekniska Verken och Region Sörmland. Samordna insatser tillsammans med Flens
och Vingåkers kommuner som rör gemensamma intressen.
Utbildning och övning: Genomför kontinuerligt samverkansövningar och utbildningar
Informera kommuninvånare om deras eget ansvar vid kris: använd
krisberedskapsveckan, informera/utbilda inom skolan, använd sociala medier för att
förbereda människor inför en kris, använd tydliga och enkla budskap
Frivilligrörelserna: utred kommunens behov av samverkan med frivilliga organisationer
inom krisberedskap
Rakel: Ta fram talgrupper för samverkan med Sörmland Vatten och Tekniska verken
Klimatanpassning: Samhällsplanera för ett förändrat klimat.

9.3 Övrigt (Pågående, Planerade, Genomförda)








Ett mobilt reservkraftverk har inhandlats under 2019 och en plan för reservkraft är under
framtagande.
Totalförsvarsövning kommer genomföras under november
Tjänsteman i beredskap (TIB) tillhandahålls från den 1 april 2019 av Räddningstjänsten
Östra Götaland (RTÖG) på uppdrag från Västra Sörmlands Räddningstjänst.
Styrdokument för krisberedskap ska tas fram
Åtgärdsprogram utifrån Risk- och sårbarhetsanalys 2019: Preciserande av åtgärder med
kostnadskalkyl som kan fastställas med ansvarig funktion.
Kontinuitetsplanering kommer att påbörjas under 2020.
Revidering av kommunens krisledningsplaner
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Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-25

1 (2)

KS/2020:79 009

Policy mot företeelsen social dumpning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet Policy mot social dumpning.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Tony Rosendahl (V) med fleras yrkande reserverar sig
Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L) och Joha Frondelius (KD). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till styrdokument Policy mot
social dumpning. Förslaget har skickats på remiss till socialnämnden som, genom sitt
utskottsammanträde 2020-03-19, i sitt yttrande önskar göra ett förtydligande till policyn i
frågan om i vilka pågående ärenden som socialtjänstlagen ger tydliga svar angående vad
som gäller för pågående ärenden och återföring av ansvar. Det är i pågående
barnavårdsärenden, utredning och insats i våldsärenden i nära relation och pågående
insatser mot missbruk som hemkommunen måste ta hand om. Dessa typer av ärenden
kan bara lämnas över om den nya kommunen går med på överflyttningen. Detta
förtydligande har inarbetats i förslaget.
Vidare är bedömning att det är viktigt att kunna markera för andra kommuner att
hanteringen av individer och familjer i den redan utsatta situationen som de befinner sig
i sina hemkommuner inte är acceptabelt. Varje kommun har skyldigheter enligt
socialtjänstlagen att ta hand om sina egna invånare och det är inte acceptabelt att man
flyttar över både kostnader och hantering av olika sorters sociala problem och andra
behov av insatser till en annan kommun.

Ärendets handlingar





Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-17
Socialnämndens utskottets beslut, 2020-03-19, § 81
Förslag – Policy mot social dumpning
Brev till hyresvärdar, 2020-03-17 (komplettering efter kommunstyrelsens
sammanträde)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Joha Frondelius
(KD) Marie-Louise Karlsson (S), Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L) och Christer Sundqvist
(M).
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2020-03-25
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Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Jesper Ek (L) och
Joha Frondelius (KD), på årterremiss av ärendet för behandling av ärendet vid
socialnämndens ordinarie sammanträde.
Christer Sundqvist (M) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordförande för sitt förslag till propositionsordning.
Det innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras idag avser han sedan att
ställa proposition för förvaltningens förslag till beslut. Propositionsordningen godkänns
av styrelsen.
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet avgörs idag eller återremitteras
och finner att det ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på förvaltningens
förslag till beslut och finner att styrelsen biträder detta.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Bilaga A kommunstyrelsen 2020-03-25 § 47
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KS/2020:79 – 009
Reservation. Återremittering av ärendet Policy mot Företeelsen Social
Dumpning.
Från Vänsterpartiets, Centerpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas sida anser vi att
det är av största vikt när ett nytt policydokument ska antas att den är ordentligt beredd och
förankrad i den nämnd som det framförallt berör. Förslaget skickades på remiss till
Socialnämnden som dock inte hann bereda den på ett ordinarie möte utan behandlade
ärendet på ett utskottsmöte. Vi anser inte att ärendet är så pass brådskande att den inte
hade kunnat beredas på ett ordinarie möte.
Vi yrkade på att ärendet skulle återremitteras för beredning av ett ordinarie möte i
Socialnämnden.
Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Tony Rosendahl

Vänsterpartiet

Inger Fredriksson

Centerpartiet

Jesper Ek

Liberalerna

Joha Frondelius

Kristdemokraterna

Katrineholm 25/3 - 2020
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-17

KS/2020:79 - 009

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Policy mot företeelsen social dumpning
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta styrdokumentet Policy
mot social dumpning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till styrdokument Policy mot
social dumpning. Förslaget har skickats på remiss till socialnämnden som, genom sitt
utskottsammanträde 2020-03-19, i sitt yttrande önskar göra ett förtydligande till policyn i
frågan om i vilka pågående ärenden som socialtjänstlagen ger tydliga svar angående vad
som gäller för pågående ärenden och återföring av ansvar. Det är i pågående
barnavårdsärenden, utredning och insats i våldsärenden i nära relation och pågående
insatser mot missbruk som hemkommunen måste ta hand om. Dessa typer av ärenden
kan bara lämnas över om den nya kommunen går med på överflyttningen. Detta
förtydligande har inarbetats i förslaget.
Vidare är socialnämndens bedömning att det är viktigt att kunna markera för andra
kommuner att hanteringen av individer och familjer i den redan utsatta situationen som
de befinner sig i sina hemkommuner inte är acceptabelt. Varje kommun har skyldigheter
enligt socialtjänstlagen att ta hand om sina egna invånare och det är inte acceptabelt att
man flyttar över både kostnader och hantering av olika sorters sociala problem och
andra behov av insatser till en annan kommun.

Ärendets handlingar



Utskottets beslut 2020-03-19 (skickas senare)
Förslag – Policy mot social dumpning

Emma Fälth
Utredare
____________________
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Akt

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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Datum

Vår beteckning

Socialförvaltningen

2020-03-11

SOCN/2020:13 - 759

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Ekonomiskt bistånd och vuxna
Laila Hämäläinen

Socialnämndens utskott

Yttrande över policy mot företeelsen social dumpning
Förvaltningens förslag till beslut
Utskottet beslutar att godkänna socialförvaltningens förslag till yttrande och överlämna
det till kommunledningsförvaltningen

Sammanfattning av ärendet
Policy mot företeelsen social dumpning handlar om att ge riktlinjer för hur
socialnämnden ska agera för att hantera ärenden som bedöms som social dumpning.
Social dumpning handlar om att en kommun medvetet flyttar individer som de anser är
förknippade med kostnader till andra kommuner. Detta kan ske på olika sätt genom
påtryckningsmedel, försvårande av fortsatt bosättning i kommunen eller genom att
aktivt uppmuntra personer att flytta till annan kommun. Detta sker i regel ensidigt utan
samverkan med mottagande kommun.
Socialförvaltningens bedömning av förslaget på policyn mot företeelsen social dumpning
är att det är viktigt att kunna markera för andra kommuner att hanteringen av individer
och familjer i den redan utsatta situationen som de befinner sig i sina hemkommuner
inte är acceptabelt. Varje kommun har skyldigheter enligt socialtjänstlagen att ta hand
om sina egna invånare och det är inte acceptabelt att man flyttar över både kostnader
och hantering av olika sorters sociala problem och andra behov av insatser till en annan
kommun.
Socialförvaltningen vill göra ett förtydligande till policyn i frågan om i vilka pågående
ärenden som socialtjänstlagen ger tydliga svar ang. vad som gäller för pågående
ärenden och återföring av ansvar.

Ärendets handlingar
Förslag, policy mot företeelsen social dumpning KS/2020:79- 009

Ärendebeskrivning
Policy mot företeelsen social dumpning handlar om att ge riktlinjer för hur
socialnämnden ska agera för att hantera ärenden som bedöms som social dumpning.
Social dumpning handlar om att en kommun medvetet flyttar individer som de anser är
förknippade med kostnader till andra kommuner. Detta kan ske på olika sätt genom
påtryckningsmedel, försvårande av fortsatt bosättning i kommunen eller genom att
aktivt uppmuntra personer att flytta till annan kommun. Detta sker i regel ensidigt utan
samverkan med mottagande kommun.

KATRINEHOLMS KOMMUN
Socialförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

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

Vår beteckning

2020-03-11

SOCN/2020:13 - 759

Ekonomiskt bistånd och vuxna

Förvaltningens bedömning
Socialförvaltningens bedömning av förslag på policy mot företeelsen social dumpning är
att det är viktigt att kunna markera för andra kommuner att hanteringen av individer och
familjer i den redan utsatta situationen som de befinner sig i sina hemkommuner inte är
acceptabelt. Varje kommun har skyldigheter enligt socialtjänstlagen att ta hand om sina
egna invånare och det är inte acceptabelt att man flyttar över både kostnader och
hantering av olika sorters sociala problem och andra behov av insatser till en annan
kommun.
Socialförvaltningen vill göra ett förtydligande till policyn i frågan om i vilka pågående
ärenden som socialtjänstlagen ger tydliga svar ang. vad som gäller för pågående
ärenden och återföring av ansvar. Det är i pågående barnavårdsärenden, utredning och
insats i våldsärenden i nära relation, pågående insatser mot missbruk som
hemkommunen måste ta hand om och den typen av ärenden kan lämnas över bara om
den nya kommunen går med på överflyttningen. Vad gäller återflytt av individer i vissa
fall till kommuner som har ägnat sig åt social dumpning kan det i praktiken vara svårt att
få till av många olika skäl. I de fallen måste man ta hänsyn till den aktuella individens
eller familjens förutsättningar och behov för att komma fram till rimliga och relevanta
beslut för individen eller familjen.
Vad gäller överflyttning av pågående ärenden med ekonomiskt bistånd finns inte det
reglerad i socialtjänstlagen. I de fallen är dock socialtjänstlagen kapitel 2:1§ tydlig i att
varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret
för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

Laila Hämäläinen
Avdelningschef
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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Policy mot
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Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av XXX 20xx-xx-xx § xx

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

Förvaltarskap1
Inom XXX:s ansvarsområde

Kategori
(ange en av följande)


Författningssamling



Inriktningsdokument



Anvisningsdokument

Uppföljning
Hur:
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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Social dumpning
Social dumpning handlar om att en kommun flyttar över kostnader och individer som de anser
är förknippade med kostnader till andra kommuner. Detta kan ske på olika sätt genom
påtryckningsmedel, försvårande av fortsatt bosättning i kommunen eller genom att aktivt
uppmuntra personer att flytta till en annan kommun. Detta sker som regel ensidigt utan
samverkan med mottagande kommun.
För kommunen innebär den sociala dumpningen ökade kostnader eftersom de insatser som
personerna är i behov av många gånger är lagstyrda.
När social dumpning identifierats ska socialnämnden genast ta kontakt med berörd kommun
för att tydligt markera att agerandet inte är acceptabelt. Individens upplevelse av händelsen ska
dokumenteras och en offentlig skrivelse skickas till den kommun som ägnat sig åt social
dumpning.
I fall där individen har en pågående insats rörande barnavårdsärenden, utredning och insats i
våldsärenden i nära relation och/eller pågående insatser mot missbruk ska en process genast
inledas i samverkan med den enskilde och berörd kommun för att återföra ansvar och
kostnader och även i vissa fall återflytt av individer till den kommun som ägnat sig åt social
dumpning.
I socialtjänstlagen regleras möjligheterna att flytta över ett pågående ärende som rör en enskild
från en kommun till en annan. Begäran ska ställas till socialnämnden, eller motsvarande, i
aktuell kommun. En sådan flytt ska föregås av samverkan mellan de två kommunernas
socialtjänster.
Ekonomiskt bistånd och social dumpning ska inte nyttjas som affärsmodell av hyresvärdar.
Kommunstyrelsen bör ha en kontinuerlig kontakt med hyresvärdar för att upptäcka och
förebygga fall av social dumpning.
_________________
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Datum

Förvaltning

2020-03-17

Vår handläggare

Ert datum

Vår beteckning

Kommunledning
Er beteckning

Sari Eriksson

Hej!
Med anledning av att Katrineholms kommun uppmärksammat att så kallad social
dumpning förekommer i kommunen skickar vi detta brev till er som hyresvärd. Det
är givetvis upp till er på vilket sätt ni hanterar en förfrågan om att hyra en bostad
hos er. Med detta brev vill vi räta ut frågetecken som vi stött på med anknytning till
social dumpning.
Social dumpning handlar om att en kommun försöker flytta över individer som de
anser är förknippade med kostnader till andra kommuner. Det kan vara bland
annat genom att aktivt uppmuntra personer att flytta till en annan kommun.
Kontakten med hyresvärden sker ofta via den potentiella hyresgästen men på mer
eller mindre direkt uppdrag av kommunen.
Som ni känner till är det hyresvärdens uppgift att säkerställa att nya hyresgäster
har en långsiktig betalningsförmåga. Det innebär att man åtminstone ska ha en
betalningsförmåga som sträcker sig längre än en månad.
Ingen har automatiskt rätt till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) utan alla
ärenden prövas individuellt och prövningen av rätten till bistånd sker varje månad.
Att en hyresgäst haft rätt till ekonomiskt bistånd i en kommun innebär inte att en
ny kommun kommer göra samma bedömning. Man ska med andra ord inte räkna
med att kommunens socialtjänst kommer att betala hyran oavsett vem
hyresgästen är eller att hyran kommer betalas tillsvidare bara för att den har
betalats av socialtjänsten i en kommun (vare sig det är Katrineholms kommun eller
en annan kommun) en viss månad.
Kommunen arbetar på flera håll med att motverka social dumping. Framförallt
gentemot kommunerna som använder det systematiskt. Om ni har frågor om detta
eller andra delar som berör social dumpning är ni välkomna att höra av er till oss.
Vår kontaktperson är Peder Svanqvist, han nås via kommunens växel 0150-570 00.
Med vänliga hälsningar
Sari Eriksson
Kommundirektör

Katrineholms kommun
Kommunledningsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Stadshuset Gröna Kulle
Telefon: 0150-570 85
E-post: sari.eriksson@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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2020-03-25
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KS/2020:101 659

Anmälan av områden som ska undantas från
möjligheten att få dagsersättning vid eget boende (EBO)
i enlighet med lagen om mottagande av asylsökande
m.fl.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen via
kommunledningsförvaltningen att anmäla hela kommunen som ett område som ska
undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende
enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig
Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga B.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet.
Det särskilda yttrande redovisas som bilaga C.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen föreslås anmäla till Migrationsverket att kommunen som helhet ska
undantas från möjlighet att få dagsersättning vid eget boende enligt 10 a § i lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Kommunens sociala utsatthet är
kopplad till kommunen som helhet och sticker ut i jämförelse med såväl landets
kommuner i allmänhet som med liknande kommuner. Att undanta hela kommunen är
därmed förenligt med lagstiftningens syfte att fler asylsökande än idag ska välja att bo i
områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de
negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska.

Ärendets handlingar
•
•
•
•
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-11
Information till berörda kommuner inför anmälan av eget boende
EBO, (finns i akten)
Anmälan av demografiska statistikområden (DeSo) (finns i akten)
Statistikunderlag
Länsstyrelsens yttrande (komplettering efter kommunstyrelsens
sammanträde)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl
(V), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Christer Sundqvist (M) och Nicklas Adamsson (MP).

210

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-25

2 (2)

Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V) och Jesper Ek (L), i
första hand på att ärendet ska återremitteras och i andra hand på avslag.
Christer Sundqvist (M) yrkar på att ärendet ska avgöras idag. Christer Sundqvist (M) och
Joha Frondelius (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning.
Det innebär att han avser att först ställa proposition på om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras. Finner styrelsen att ärendet ska avgöras idag avser han att sedan
ställa proposition på förvaltningens förslag till beslut och avslagsyrkandet.
Propositionsordningen godkänns av styrelsen.
Därefter ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Han ställer sedan proposition på
förvaltningens förslag till beslut och avslagsyrkandet. Han finner att styrelsen biträder
förvaltningens förslag till beslut.
Särskilt yttrande
Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Bilaga B kommunstyrelsen 2020-03-25 § 48
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DNR KS/2020:101 - 659
RESERVATION
Anmälan av områden som ska undantas från möjligheterna att få dagersättning vid eget boende
(EBO) i enlighet med lagen om mottagandeav asylsökande m. fl.
Den förändrade lagstiftningen var tänkt att underlätta för 32 utpekade kommuner, varav
Katrineholm är en av dessa.
Av propositionen framgår:
”Områden som kan anses ha socioekonomiska utmaningar bör omfattas av begränsningen, som bör
vara så snäv som möjligt. Den bör inriktas på att lösa de problem som finns med eget boende, och det
är framför allt i områden med socioekonomiska utmaningar som det förekommer problem med t.ex.
ökad segregation, extrem trångboddhet och försämrade planeringsförutsättningar för kommunerna.
En områdesbegränsning syftar inte enbart till att den enskilde har ett gynnsamt boende, utan även till
att komma till rätta med problem på samhällsnivå. Regeringen anger att det saknas skäl för att
använda en begränsning enbart på grund av att en kommun eller ett område har tagit emot många
asylsökande.”
Det är alltså inte någon korrekt tolkning av lagen att göra hela Katrineholm till ett undantag.
Av den information som Migrationsverket har skickat ut till Katrineholms kommun framgår att ”er
kommun kan anmäla vilka områden som ska finnas med i Migrationsverkets förteckning över de delar
av en kommun som bedöms ha sociala och ekonomiska utmaningar.” Vidare återfinns i skrivelsen
utförliga instruktioner om hur områdena ska identifieras. Enligt instruktionerna ska SCB:s koder för
demografiska statistikområden (DeSo) användas.
Det är alltså varken Migrationsverkets eller lagstiftarens uppfattning att hela kommunen ska
omfattas av undantaget.
Vi yrkade därför:
Att ärendet i första hand återremitteras, så att undantag görs enligt lagens intentioner. Om det
yrkande avslås, så yrkar vi i andra hand avslag till förslaget till beslut.
Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 25 mars 2020

Inger Fredriksson
Centerpartiet

Jesper Ek
Liberalerna

Tony Rosendahl
Vänsterpartiet
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Särskilt yttrande
DNR KS/2020:101 – 659
Anmälan av områden som ska undantas från möjligheterna att få dagersättning vid eget
boende (EBO) i enlighet med lagen om mottagande av asylsökande m. fl.
Då vi endast har en ersättarplats i kommunstyrelsen kan vi inte yrka på förslag till beslut. Vi
vill dock klargöra att vi inte alls är nöjda med hanteringen av detta ärende och det förslag till
beslut som kommunstyrelsen föreslår.
Vi vill med detta särskilda yttrande klargöra att vi istället stöder Centerpartiets och
Liberalernas skrivning, samt deras yrkanden (som ser ut på följande sätt: ”att ärendet i första
hand återremitteras, så att undantag görs enligt lagens intentioner. Om det yrkande avslås, så
yrkar vi i andra hand avslag till förslaget till beslut”) och återkommer till ärendet när det
kommer upp för beslut i kommunfullmäktige.
Datum enligt ovan
Nicklas Adamsson
Miljöpartiet de Gröna
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stöd Samordning
Kajsa Aldstedt

Kommunstyrelsen

Anmälan av områden som ska undantas från
möjligheten att få dagsersättning vid eget boende (EBO)
i enlighet med lagen om mottagande av asylsökande
m.fl.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen via
kommunledningsförvaltningen att anmäla hela kommunen som ett område som ska
undantas från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning för att bo i eget boende
enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen föreslås anmäla till Migrationsverket att kommunen som helhet ska
undantas från möjlighet att få dagsersättning vid eget boende enligt 10 a § i lag
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Kommunens sociala utsatthet är
kopplad till kommunen som helhet och sticker ut i jämförelse med såväl landets
kommuner i allmänhet som med liknande kommuner. Att undanta hela kommunen är
därmed förenligt med lagstiftningens syfte att fler asylsökande än idag ska välja att bo i
områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de
negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska.

Ärendets handlingar


Statistikunderlag

Ärendebeskrivning
Sedan 1 januari gäller nya regler i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
(LMA) som innebär att om en asylsökande på egen hand ordnar bostad i ett område
med socioekonomiska utmaningar, ska han eller hon som huvudregel inte ha rätt till
dagersättning eller särskilt bidrag.
Förslaget syftar till att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det
finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och till att de negativa sociala
konsekvenserna av asylsökandes eget boende (EBO) ska minska. Den indragna
dagersättningen gäller endast för nya asylsökande som efter den 1 juli 2020 bosätter sig
i ett område med socioekonomiska utmaningar. Om asylsökande redan bor i EBO i ett
område som sedan klassas som ett område med socioekonomiska utmaningar behåller
personen rätten till ersättning. Vid flytt till annan bostad i samma område förlorar man
däremot rätten till ersättning. Vidare, om området "avklassas" som socioekonomiskt
utsatt återfås rätten till dagersättning. Dagersättningen uppgår i nuläget till 71 kr per dag
för en vuxen asylsökande person och ska täcka alla kostnader för mat, sjukvård, medicin,
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Kajsa.Aldstedt@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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tandvård, hygienartiklar, kläder, skor, förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Att ett
område undantas från EBO påverkar endast ersättningen. Möjligheten för asylsökande
att flytta dit kvarstår men med förbehållet att man då står för sin egen försörjning.
Det är upp till de 32 kommuner som angivits av regeringen som berörda av
lagstiftningen att anmäla vilka områden som ska omfattas av begränsningen till
Migrationsverket. Det finns inga närmare instruktioner på hur urvalet av områden ska
ske. Innan anmälan skickas in ska samråd ha skett med Länsstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen har 27 februari 2020 varit på sammanträde med
Länsstyrelsen där frågan diskuterades. Länsstyrelsen får möjlighet att yttra sig på det
förslag till beslut som presenteras till kommunfullmäktige innan beslut fattas.

Förvaltningens bedömning
Syftet med lagändringen är att fler asylsökande än idag ska välja att bo i områden där
det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala
konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska. I propositionen nämns
dessutom att planeringsförutsättningarna ska förbättras genom att de kommuner som
omfattas får bättre kunskap om hur många asylsökande som kan tänkas flytta till
kommunen. För kommunerna handlar det om att bättre kunna planera välfärden, både
avseende rent praktiska förberedelser och gällande finansieringen på kort och lång sikt.
Utifrån det har kommunledningsförvaltningens bedömning baserat på kommunens
sociala utsatthet i nuläget och på vilket sätt asylsökande som väljer att bosätta sig i EBO
har möjlighet till ett hållbart mottagande i kommunen.
Nuläge och potentiell utveckling
För Katrineholm är bedömningen av den sociala utsattheten att kommunen sticker ut i
statistik i jämförelse med andra kommuner i landet men också med liknande
kommuner. Detta återspeglas i samtliga sociala indikatorer, exempelvis en hög
arbetslöshet, låg utbildningsnivå, stor andel av befolkningen som är beroende av
försörjningsstöd, höga kostnader för försörjningsstöd, barnfattigdom1 m.m. Statistik
över kostnader och skillnader finns i statistikbilagan till denna tjänsteskrivelse. Även
kostnaderna för individ- och familjeomsorg är höga och ökar.
Kommunledningsförvaltningen vill särskilt understryka det anmärkningsvärda i att
skillnaderna är så pass stora mot de kommuner som har bedömts som likvärdiga. Det är
med det i åtanke som den sociala utsattheten kan konstateras sticka ut och därmed
påverka asylsökandes möjlighet till ett socialt hållbart mottagande.
Asylsökande omfattas som huvudregel inte av socialtjänstslagens regler om ekonomiskt
bistånd. Däremot kan antas att de individer som bosätter sig i kommunen med EBO
stannar i kommunen om de beviljas uppehållstillstånd. När ett uppehållstillstånd har
beviljats övergår ansvaret till socialtjänsten i den mån en person inte har möjlighet att

I Rädda barnens senaste rapport om barnfattigdom (2018) bedömdes Katrineholms kommun vara på plats
286 av landets 290 kommuner på en lista över minst till mest utsatta kommuner för barn. Se även bifogad
statistik.
1
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försörja sig på egen hand. Som nämnts ovan sticker våra kostnader för ekonomiskt
bistånd ut redan idag jämfört med såväl liknande kommuner som alla kommuner i
landet. Även arbetslösheten är ovanligt hög i Katrineholm, inte minst i aktuell grupp,
vilket ytterligare ger anledning till att anta att de kommer ansöka om ekonomiskt bistånd
och att kostnaderna för dess försörjning inledningsvis hamnar på kommunen.
Trångboddhet är ytterligare en aspekt som beskrivs som en negativ konsekvens av EBO.
Även där sticker Katrineholms kommun ut ur ett nationellt perspektiv.2

Invandringen till kommunen har relativt sett över tid legat på höga nivåer jämfört med
landets kommuner. Det har rört sig om såväl invandring kopplat till asyl som anknytning.
Antalet asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem som
boende i EBO de senaste åren framgår av tabellen nedan.
2017-01-01 2018-01-01

2019-01-01 2020-01-01

ESKILSTUNA

615

614

524

326

FLEN

107

73

64

37

9

19

20

4

KATRINEHOLM

157

144

126

77

NYKÖPING

GNESTA

137

114

95

68

OXELÖSUND

17

41

28

22

STRÄNGNÄS

29

56

54

27

2

4

5

7

20

13

23

10

TROSA
VINGÅKER

Det är dock inte de senaste årens tillströmning som kommunledningsförvaltningen
särskilt vill lyfta fram utifrån begränsade möjligheter för nya asylsökande som bosätter
sig i kommunen. Snarare ska det ses utifrån den sociala utsattheten som helhet. Vidare
är det omöjligt att säga hur många som kan förväntas använda sig av EBO i Katrineholm
under de närmsta åren om kommunen inte anmäler områden att vara undantagna eller
begränsar antalet undantagna områden i kommunen. Även med Migrationsverkets
statistik över de senaste årens inflyttning är det svårt att avgöra hur en potentiell
utveckling skulle kunna se ut. Det beror på de externa faktorer som påverkar invandring
till Sverige överlag. Ytterligare en aspekt av svårigheten att bedöma utvecklingen är att

2

Tabell från Kolada.
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32 kommuner ges möjlighet att undanta områden och utifrån det kan inflyttningen till de
kommuner och områden som inte är undantagna potentiellt komma att öka.
Skulle bara ett antal områden i kommunen anmälas ser kommunledningsförvaltningen
en risk att syftet med lagstiftningen inte uppnås. Framförallt med hänvisning till ovan
redovisad fakta som berör kommunen i sin helhet. Den sociala problematiken är inte
begränsad till ett specifikt område och påverkar hela kommunen. Det kan heller inte ses
som osannolikt att fenomenet med att personer skulle folkbokföra sig i en del av
kommunen som inte omfattas av undantag men de facto bo i ett av de områden som
kommunen anmält som undantaget. Därigenom skulle syftet med att undanta områden
gå förlorat. Berörda personer bor kvar samtidigt som den svarta marknaden för handel
med hyreskontrakt kan bli större, en problematik som lyfts nationellt och bland annat
lett till en lagskärpning avseende handel med hyresavtal.
Juridisk bedömning
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att det är upp till kommunen att peka
ut områden som ska undantas då det ännu inte finns någon lagstiftning eller nationella
riktlinjer som reglerar hur aktuella områden ska avgränsas. Av propositionen till
lagändringen framgår att undantagen inte ska omfatta fler områden än nödvändigt samt
att de socioekonomiska utmaningarna bör vara påtagliga i området och leda till en
generell påverkan på de socioekonomiska förutsättningarna. SCB har fått i uppdrag att
innan 30 april 2020 ta fram områdesdetaljer som ska ge vägledning vid klassning av
områden framåt. Det finns ingen hänvisning i propositionen angående en begränsning
av antal områden som ska anmälas. I Migrationsverkets utskickade underlag framgår
hur man definierar kommunens områden men det är upp till kommunen att peka ut
vilka som ska undantas.
I lagrådets remissutlåtande påpekades vikten av det kommunala självstyret vid
utpekandet av vilka områden som ska omfattas av undantaget i respektive kommun. Det
framgår av lagtexten att det ska ske i ett anmälningsförfarande. Därav lämnas inget
utrymme för begränsningar i kommunens urval.
Utifrån det ovan angivna om Katrineholms kommuns socioekonomiska situation görs
bedömningen att det är nödvändigt att undanta Katrinekolms kommun i sin helhet.
Slutsats
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut är att alla kommunens områden, d.v.s.
hela kommunen, ska anmälas till Migrationsverket som ett område som ska undantas i
enlighet med lagförändringen. Kommunens sociala utsatthet är kopplad till kommunen
som helhet. Att undanta hela kommunen är därmed förenligt med lagstiftningens syfte
att fler asylsökande än idag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för
ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala konsekvenserna av
asylsökandes eget boende ska minska.
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Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef.
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Lucie Riad
010-2234211
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

Yttrande över Katrineholms kommuns tjänsteskrivelse ”Anmälan
av områden som ska undantas från möjligheten att få
dagersättning vid eget boende (EBO) i enlighet med lagen om
mottagande av asylsökande m.fl.”
Beslut
Länsstyrelsen bedömer inte att hela Katrineholms kommun ska omfattas av begränsningen av
områden som kan anses ha sociala och ekonomiska utmaningar.
Beskrivning av ärendet
Regeringen har beslutat om begränsningar av asylsökandes möjligheter att bo i eget
boende1. Lag- och förordningsändringarna gäller från och med den 1 januari 2020, men
Migrationsverket börjar tillämpa reglerna från och med den 1 juli 2020.
Begränsningarna innebär att kommuner som bedöms ha områden med särskilda
socioekonomiska utmaningar kommer att beredas möjlighet att anmäla att en eller flera
delar av kommunen till den förteckning som Migrationsverket tar fram över områden med
socioekonomiska utmaningar2. Migrationsverket ska publicera förteckningen senast den 30
april.
Asylsökande som efter den 1 juli bosätter sig i ett område som anges i Migrationsverkets
förteckning över områden kan mista sin rätt till dagersättning och särskilt bistånd enligt
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Enligt förordning (1994:361), § 7b ska kommuner innan anmälan av områden som ska
undantas från eget boende, ge Länsstyrelsen möjlighet att yttra sig över vilken eller vilka
delar av kommunen som ska omfattas.
Katrineholm har den 27:e mars 2020 givit Länsstyrelsen tillfälle att yttra sig, med
önskemål om att yttrandet ska inkomma till kommunen i god tid innan den 24:e april då
kommunfullmäktige sammanträder.
Till grund för Länsstyrelsens yttrande ligger Katrineholms kommuns tjänsteskrivelse
”Anmälan av områden som ska undantas från möjligheten att få dagersättning vid eget
boende (EBO) i enlighet med lagen om mottagande av asylsökande m.fl.” (KS/2020:101–
659). Av denna framgår att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anmäla hela

Begränsningarna regleras i Lag om ändring i lagen (1994:137) och i Förordning om ändring i förordningen
(1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.
2 De kommuner som omfattas av begränsningar av asylsökandes möjligheter till eget boende anges i Förordning
(2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden
1
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Besöksadress
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Organisationsnummer
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kommunen till den förteckning som Migrationsverket upprättar över kommundelar med
sociala och ekonomiska utmaningar.
Synpunkter
Länsstyrelsens yttrande utgår från nedan ställda frågor med utgångspunkt i tillämpliga
bestämmelser och förarbeten3.
Länsstyrelsen lämnar följande yttrande.
Omfattar begränsningen områden som kan anses ha sociala och ekonomiska
utmaningar?
Katrineholms kommun har haft ett i förhållande till sin befolkning stort
flyktingmottagande under många år och ett stort antal asylsökande i eget boende. Samtidigt
har kommunen som helhet en hög arbetslöshet och förhållandevis lägre inkomstnivå än
flertalet andra kommuner i landet. En eller ett par stadsdelar/demografiska
statistikområden (DeSO) har socioekonomiska utmaningar enligt den definition som ligger
till grund för urvalet av de 32 kommuner som omfattas av lagändringen4.
Länsstyrelsen konstaterar att Katrineholm inte redogör för de sociala och ekonomiska
utmaningarna i olika delar av kommunen utan analyserar hela kommunens utmaningar i
jämförelse med andra kommuner i Sverige. Kommunen menar att dess sociala utsatthet är
kopplad till kommunen som helhet. Att undanta hela kommunen skulle därmed vara
förenligt med lagstiftningens syfte att fler asylsökande än idag ska välja att bo i områden
där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.
Länsstyrelsen menar att ändringen enligt 7 b § förordningen (1994:361) inte avser en
jämförelse mellan Sveriges kommuner. Om så hade varit fallet finns det ur ett regionalt
perspektiv flera kommuner i Södermanlands län som har sämre förutsättningar för ett
socialt hållbart mottagande än de 32 kommuner som valts ut i bilaga 1 till förordningen
(2018:151).
Länsstyrelsen anser att den föreslagna begränsningen omfattar fler områden än sådana som
kan anses ha sociala och ekonomiska begränsningar.
Är områdesbegränsningen så snäv som möjligt?
En områdesbegränsning bör vara så snäv som möjligt och inte omfatta fler områden än
meningsfullt och nödvändigt samt inriktas på att lösa de problem som finns med
asylsökandes eget boende.
Enligt Katrineholms kommun finns en risk att syftet med lagstiftningen inte skulle uppnås
om begränsningen endast skulle gälla vissa områden och inte hela kommunen. Skälet är att
den sociala problematiken inte är begränsad till ett specifikt område utan påverkar hela
kommunen.

Promemorian: Ett socialt hållbart mottagande av asylsökande och Regeringens proposition 2019/20:10: Ett socialt
hållbart eget boende för asylsökande.
4 Uppdrag att följa upp statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden, Regeringsbeslut 201803-15, N2018/01913/RTS, N2017/06942/RTS.
3
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Kommunen menar också att möjligheten till begränsning rör den sociala utsattheten som
helhet och att den inte är särskilt relaterad till de senaste årens tillströmning av invandring i
form av asylsökande eller anknytningspersoner.
Länsstyrelsen kan konstatera att till skillnad från en del andra kommuner i länet bor de 71
asylsökande, som fanns i Katrineholm 1 mars 2020, ganska utspritt i kommunen. Hur detta
kan påverka integrationen diskuteras inte i yttrandet.
Länsstyrelsen anser att områdesbegränsningen inte är så snäv som möjligt med hänsyn
tagen till intentionerna i den nya lagparagrafen.
Finns det omotiverade skillnader mellan de områden som valts ut?
Eftersom kommunen önskar undanta samtliga DeSO anser Länsstyrelsen att omotiverade
skillnader föreligger mellan olika områden i kommunen. Det finns skillnader i
socioekonomisk nivå mellan de flesta områden i Katrineholms kommun.
De som medverkat i beslutet
Detta yttrande har beslutats av länsråd Claudia Gardberg Morner. Föredragande har varit
integrationsansvarig Lucie Riad. I den slutliga handläggningen har även Anne-Louise
Gjuse deltagit.

Länsstyrelsen tillämpar elektroniskt beslutsfattande, varför det saknas underskrifter i detta
dokument.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya
coronaviruset
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens avgifter tillfälligt kan justeras när det
motiveras utifrån konsekvenserna av spridning av det nya coronaviruset. Det kan
t.ex. handla om att ta bort bibliotekens förseningsavgifter för låntagare inte ska
behöva ge sig ut.
2. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om när så kan ske.

Sammanfattning av ärendet
Det nya coronaviruset med sjukdomen Covid-19 klassades den 11 mars 2020 som en
pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken
för smittspridning i samhället i Sverige är mycket hög. Personer över 70 år
rekommenderas att begränsa sina sociala kontakter tillsvidare. Vid förkylningssymptom
ska samtliga invånare stanna hemma.
För att minska en spridning av coronaviruset i Katrineholms kommun finns behov av att
göra tillfälliga justeringar i kommunens avgifter. I nuläget kan konstateras att
bibliotekens förseningsavgifter bör tas bort för att låntagare som rekommenderas att
hålla sig hemma inte ska påverkas ekonomiskt av att de inte kan lämna tillbaka böcker.
Förslaget har framkommit på initiativ av kulturförvaltningen efter avstämning med
kulturnämndens ordförande.
Ytterligare avgifter kan behöva justeras med kort varsel, därav föreslås att
kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut i frågan. Syftet ska vara att undvika
konsekvenserna av-, och spridning av det nya coronaviruset. Mandatet föreslås gälla
tillsvidare men begränsas av nämnt syfte. Avstämning ska ske med berörd nämnd innan
beslut fattas.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-18
____________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-18

KS/2020:119 - 043

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stöd Samordning
Kajsa Aldstedt

Kommunstyrelsen

Tillfällig justering av avgifter med anledning av det nya
coronaviruset
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunens avgifter
tillfälligt kan justeras när det motiveras utifrån konsekvenserna av spridning av det
nya coronaviruset. Det kan t.ex. handla om att ta bort bibliotekens förseningsavgifter
för låntagare inte ska behöva ge sig ut.
2. Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om när så kan ske.

Ärendebeskrivning
Det nya coronaviruset med sjukdomen Covid-19 klassades den 11 mars 2020 som en
pandemi av Världshälsoorganisationen, WHO. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken
för smittspridning i samhället i Sverige är mycket hög. Personer över 70 år
rekommenderas att begränsa sina sociala kontakter tillsvidare. Vid förkylningssymptom
ska samtliga invånare stanna hemma.
För att minska en spridning av coronaviruset i Katrineholms kommun finns behov av att
göra tillfälliga justeringar i kommunens avgifter. I nuläget kan konstateras att
bibliotekens förseningsavgifter bör tas bort för att låntagare som rekommenderas att
hålla sig hemma inte ska påverkas ekonomiskt av att de inte kan lämna tillbaka böcker.
Förslaget har framkommit på initiativ av kulturförvaltningen efter avstämning med
kulturnämndens ordförande.
Ytterligare avgifter kan behöva justeras med kort varsel, därav föreslås att
kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta beslut i frågan. Syftet ska vara att undvika
konsekvenserna av-, och spridning av det nya coronaviruset. Mandatet föreslås gälla
tillsvidare men begränsas av nämnt syfte. Avstämning ska ske med berörd nämnd innan
beslut fattas.

Kajsa Aldstedt
Kommunjurist
____________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
E-post:Kajsa.Aldstedt@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Likvärdiga villkor för gymnasiestudier
Katrineholms gymnasieutbildning bedrivs vid två gymnasieskolor, Lindengymnasiet och
Duveholmsgymnasiet. Under senare år har samarbetet förtätats och vissa kurser
samlokaliseras. Schemaläggningen kan innebära att förflyttningstiden mellan skolorna är
kort och kräver busstransport. Likaså kan praktik, lärlingsutbildning eller APU,
arbetsplatsförlagd utbildning, ske långt från skolan eller på kvällar och helger. De
gymnasieelever som är berättigade till skolskjuts idag har ett begränsat antal resor per
dag, resorna gäller dagtid och endast vardagar. Dessa resor räcker alltså inte till, när
undervisningen sker utom de vanliga skollokalerna.
Centerpartiet anser att varken eleverna eller den enskilda skolan ska stå för
extrakostnader som de inte kunnat påverka, utan att denna kostnad ska tas centralt av
bildningsförvaltningen. Det är en rättvisefråga att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor
för sina studier.
Centerpartiet yrkar:
Att gymnasieelever ska ha likvärdiga villkor för sina studier och att merkostnader för resor
för studier och praktik utom huvudskolan ska bekostas centralt av bildningsförvaltningen.
Katrineholm 9 mars 2020

Victoria Barrsäter (C)
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MOTION

Katrineholm 2020-03-16

Samordnad organisation av kommunens integrations- och
arbetsmarknadsarbete
Befolkningen har under de senaste åren ökat ganska kraftigt i många kommuner. En inte
oväsentlig del av denna befolkningsökning utgörs av nyanlända, vilket ställer stora krav på en
fungerande integration. De resultat som hittills uppnåtts, där omkring 1/3 av de nyanlända
är i egen försörjning via arbete eller studier då de lämnar den s k etableringen, är långt ifrån
tillfredsställande. Det finns en uppenbar risk att många av de nyanlända riskerar att hamna i
utanförskap där försörjningsstödet blir den huvudsakliga inkomsten. På sikt riskerar detta
scenario att kraftigt öka de kommunala kostnaderna med risk för omprioriteringar från
kärnverksamheter till försörjningsstöd.
En möjlighet att förbättra arbetet med arbetsmarknadsfrågor och integration är att samla
alla dessa frågor organisatoriskt under en nämnd, t ex kommunstyrelsen. Fokus för detta
arbete ska vara medborgarperspektivet och organisatoriska gränser får inte utgöra hinder
för integrations-och arbetsmarknadsinsatserna. Uppdraget för förvaltningen är att driva
arbetslinjen samt verka för en kvalitetseffektiv integration. Den nya förvaltningen kan
finansieras genom omfördelning av befintliga budget- och integrationsmedel.
Vinsterna, de positiva effekterna, med att skapa en förvaltning är att uppdraget ges ett
odelat fokus. Det blir tydligare ekonomiska ramar som styr, chefskapet blir tydligare och
konkurrensen med andra verksamhetsområden försvinner. Genom detta tydliggörs den
verkliga kostnaden för integrations- och arbetsmarknadsinsatserna. Det blir också tydligt för
medborgarna om medel prioriteras till dessa insatser på andra verksamheters bekostnad.
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I den nya förvaltningen bör ingå vuxenutbildningen, SFI, flyktingmottagning,
försörjningsstöd, arbetsmarknadssamordnare, flyktingsamordnare, serviceteam samt den
personal som arbetar inom ett eventuellt samordningsförbund. Förvaltningen ska samverka
med alla tänkbara aktörer inom området, varav Arbetsförmedlingen är den viktigaste
eftersom de har etableringsansvaret. I möjligaste mån bör verksamheten samlokaliseras för
att nå bästa möjliga resultat.
Det finns flera kommuner i landet som valt att organisera sitt integrations- och
arbetsmarknadsarbete på det här sättet och som kan intyga att resultaten blivit goda. Den
största nyttan med en samordnad organisation är att fler kommer i egen försörjning med
följd att kostnaderna för försörjningsstödet bromsar upp eller minskar.
En annan stor fördel är att kommunen talar med andra myndigheter med en tydlig röst samt
att det inte går att suboptimera inom den egna verksamheten när totalansvaret ligger under
en
och
samma
nämnd/förvaltning.
Det
blir
också
tydligt
vad
integration/arbetsmarknadsinsatserna kostar liksom om någon politisk majoritet väljer att ta
resurser
från
t
ex
skola,
vård
och
omsorg
för
att
finansiera
integration/arbetsmarknadspolitik.

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

Joha Frondelius

Marian Loley

John G Ogenholt
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Vår beteckning

Er beteckning

Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.
Rapport av ej verkställda beslut första kvartalet 2020
Vård- och omsorgsnämndens ordförande beslutar på nämndens vägnar att godkänna
rapporten av ej verkställda gynnande nämndbeslut.
Nedanstående statistikrapport godkänns och överlämnas till den kommunfullmäktige
och revisorerna.
Vid första kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut
Äldreomsorg - SoL
Särskilt boende
1 (kvinna)
Upplysning: Har tidigare tackat nej till 1 erbjudande. Verkställs den 15 april 2020.
Dagverksamhet
1 (kvinna)
Upplysning: Har inte kunnat erbjudas plats på dagverksamhet då de stängt pga.
corona/covid19.
Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS
Bostad med särskild service för vuxna
6 (3 kvinna, 3 män)
Upplysning: 1 sökande (man) har tackat nej till 2 erbjudanden och vill vänta på ny
gruppbostad som planeras vara färdigställd 2021.
1 sökande (man) har skrivit kontrakt 2019-03-15 men ännu inte flyttat in.
1 sökande (man) är erbjuden gruppbostad från mars 2020 men har ej svarat.
Biträde av kontaktperson
8 (1 kvinna, 7 män)
Upplysning: 1 beslut (kvinna) var verkställt vid rapporteringstillfället. Övriga beslut gäller
avbrott i verkställighet. 6 stycken pga. att deras kontaktperson slutat sitt uppdrag.
Vård- och omsorgsförvaltningen har i efterhand meddelat att tre ej verkställda beslut
gällande särskilt boende äldre som har väntat mer än tre månader (men mindre än sex
månader) saknas i redovisningen och har i efterhand rapporterats till IVO.
Två av besluten (kvinnor) var verkställda vid rapporteringstillfället. Det tredje beslutet
(kvinna) har tackat nej till ett erbjudande.
____________________

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150-570 16
E-post:Karin.OstermanSundell@katrineholm.se
Telefax:

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

