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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2017-04-12

Sammanträdande organ

Kommunfullmäktige

Tid

2017-04-24 kl. 18:00

Plats

Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm
Ärende

Beteckning

1.

Allmänhetens fråga

2.

Protokolljustering

3.

Sammanträdets laga tillkomst

4.

Entledigande av ledamot i kommunstyrelsen

KS/2017:212

5.

Entledigande av ledamot i kultur- och
turismnämnden

KS/2017:213

6.

Entledigande av ersättare i socialnämnden

KS/2017:214

7.

Entledigande av ersättare i valnämnden

KS/2017:215

8.

Entledigande av huvudman i Sörmlands
sparbank

KS/2017:216

9.

Entledigande av ledamot i kommunstyrelsen

KS/2017:204

10.

Val av ersättare i bygg- och miljönämnden

KS/2017:154

11.

Entledigande och val av ersättare i kulturoch turismnämnden

KS/2017:229

12.

Årsredovisning och bokslut 2016 för
Katrineholms kommun

KS/2017:75

13.

Revisionsberättelse för Katrineholms
kommun 2016 med ansvarsprövning

KS/2017:225

14.

Överenskommelse om samverkan för trygg
och effektiv utskrivning

KS/2017:31

15.

Förslag till renhållningsordning

KS/2017:163

16.

Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse

KS/2016:498

17.

Detaljplan för Ragnars gärde, del av
fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö,
Katrineholms kommun

KS/2016:437
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Ärende

Beteckning

18.

Svar på motion om bevarande av Gamla
Vattentornet

KS/2016:165

19.

Svar motion friskvård för kommunens
anställda

KS/2016:320

20.

Svar motion om avskaffa anställningsformen
allmän visstid

KS/2016:135

21.

Svar på interpellation om hemtjänstens
arbetsmiljö

KS/2017:165

22.

Interpellation med svar om ersättning till
kommuner för asylsökande

KS/2017:197

23.

Motion om att öppna minst tolv nya
KS/2017:234
förskoleavdelningar i Katrineholms kommun
under åren 2017 och 2018

24.

Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands
Räddningstjänst

25.

Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten KS/2017:164
och Avfall AB

26.

Redovisning av obesvarade motioner

27.

Meddelanden
Torgerd Jansson
Ordförande
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Datum

Vår beteckning

2017-04-04

KS/2017:212 - 111

Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Entledigande av ledamot i kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Malm (SD) från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Malm (SD) har i meddelande den 28 mars 2017 begärt att bland annat få
lämna uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Karin Österman Sundell
Assistent
Beslutet skickas till:
Kenneth Malm (SD)
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Datum

Vår beteckning

2017-04-04

KS/2017:213 - 111

Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Entledigande av ledamot i kultur- och turismnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Malm (SD) från uppdraget som ledamot
kultur- och turismnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Malm (SD) har i meddelande den 28 mars 2017 begärt att bland annat få
lämna uppdraget som ledamot i kultur- och turismnämnden.

Karin Österman Sundell
Assistent
Beslutet skickas till:
Kenneth Malm (SD)
Kultur och turismnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Datum

Vår beteckning

2017-04-04

KS/2017:214 - 111

Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Entledigande av ersättare i socialnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Malm (SD) från uppdraget som ersättare i
socialnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Malm (SD) har i meddelande den 28 mars 2017 begärt att bland annat få
lämna uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Karin Österman Sundell
Assistent
Beslutet skickas till:
Kenneth Malm (SD)
Socialnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Datum

Vår beteckning

2017-04-04

KS/2017:215 - 111

Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Entledigande av ersättare i valnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Malm (SD) från uppdraget som ersättare i
valnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Malm (SD) har i meddelande den 28 mars 2017 begärt att bland annat få
lämna uppdraget som ersättare i valnämnden.

Karin Österman Sundell
Assistent
Beslutet skickas till:
Kenneth Malm (SD)
Valnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Datum

Vår beteckning

2017-04-04

KS/2017:216 - 111

Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Entledigande av huvudman i Sörmlands sparbank
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Kenneth Malm (SD) från uppdraget som huvudman i
Sörmlands sparbank.
Sammanfattning av ärendet
Kenneth Malm (SD) har i meddelande den 28 mars 2017 begärt att bland annat få
lämna uppdraget som huvudman i Sörmlands sparbank.

Karin Österman Sundell
Assistent
Beslutet skickas till:
Kenneth Malm (SD)
Sörmlands sparbank
Löneenheten
Troman
Akten
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Datum

Vår beteckning

2017-04-04

KS/2017:204 - 111

Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Entledigande av ledamot i kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Martin Edgélius (M) från uppdraget som ledamot
kommunstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Martin Edgélius (M) har i meddelande den 29 mars 2017 begärt att bland annat få
lämna uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.

Karin Österman Sundell
Assistent
Beslutet skickas till:
Martin Edgélius (M)
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Vår beteckning

2017-04-10

KS/2017:154 - 111

Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Val av ersättare i bygg- och miljönämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige väljer Birgitta Hagdahl (S) som ny ersättare i bygg och
miljönämnden för tiden till och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Socialdemokraterna i Katrineholm har en vakant plats som ersättare i bygg- och
miljönämnden och nominerar ny Birgitta Hagdahl (S) som ny ersättare i bygg- och
miljönämnden.

Karin Österman Sundell
Assistent
Beslutet skickas till:
Birgitta Hagdahl
Bygg- och miljönämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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Datum

Vår beteckning

2017-04-10

KS/2017:229 - 111

Vår handläggare

Karin Österman Sundell

Entledigande och val av ersättare i kultur- och
turismnämnden
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Eva Johansson (S) från uppdraget som ersättare i
kultur- och turismnämnden.
2. Kommunfullmäktige väljer Mariam Yassin Mahi (S) som ny ersättare för tiden till
och med den 31 december 2018.
Sammanfattning av ärendet
Eva Johansson har i meddelande den 21 mars 2017 begärt att få lämna uppdraget som
ersättare i kultur- och turismnämnden. Socialdemokraterna i Katrineholm har
nominerat Mariam Yassin Mahi (S) som ny ersättare i kultur- och turismnämnden.

Karin Österman Sundell
Assistent
Beslutet skickas till:
Eva Johansson
Mariam Yassin Mahi
Kultur- och turismnämnden
Löneenheten
Troman
Lex
Akten
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§ 44

Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms
kommun (KS/2017:75)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016 som även
innehåller den sammanställda redovisningen och personalbokslutet.

2. Förslaget innebär att godkänna kommunens resultat på 38,9 mnkr samt godkänna
balanskravsresultatet på 48,7 mnkr.
3. Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av ej påbörjade investeringar
från 2016 till 2017 med 11 864 tkr och ombudgetering av ej påbörjade
exploateringar från 2016 till 2017 med 12 457 tkr enligt separat förteckning samt
att lägga information om påbörjade investeringar och exploateringar till
handlingarna.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Inger Fredriksson (C).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga A.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ewa Callhammar (L).
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Ylva G. Karlsson
(MP).
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning och bokslut för 2016 för
Katrineholms kommun.
Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-23
Årsredovisning 2016
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2016 -2017

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ewa Callhammar (L), Lars
Härnström (M), Göran Dahlström (S), Ulrica Truedsson (S), Joha Frondelius (KD),
Johan Söderberg (S), Anneli Hedberg (S), Pat Werner (S), Inger Fredriksson (C),
Martin Edgélius (M), Cecilia Björk (S), Gunilla Magnusson (S), Christer Sundqvist
(M), Bo Sivars (M) samt ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund,
kommunchefen Sari Eriksson, verksamhetscontrollern Anna Marnell
förvaltningschefen Päivi Kabran, avdelningschefen Erik Bjelmrot, bygg- och

Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

2 (2)

2017-03-29

miljöchefen Eva Frykman, förvaltningschefen Per-Olof Millberg, förvaltningschefen
Anna-Lena Ramstedt, Ingmar Eriksson (vd Katrineholms Fastighets AB), Bjönar
Berg (vd KVAAB/SVAAB), Johan Hartman (ordförande KVAAB) och Stefan
Carpman (KVAAB/SVAAB).
Ekonomi- och personalchefen Susanne Sandlund anmäler att några korrigeringar av
redaktionell karaktär kommer att göras i Årsredovisning 2016 inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet.
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar avslag på tredje beslutspunkten angående ombudgetering
till förmån för de investeringar och exploateringar som föreslagits i Centerpartiet
budget för 2016.
Ewa Callhammar (L) yrkar avslag på tredje beslutspunkten till förmån för de
investeringar och exploateringar som föreslagits i Liberalernas budget för 2016.
Tony Rosendahl (V) yrkar avslag på tredje beslutspunkten till förmån för
vänsterpartiets tidigare budgetförslag, investeringsbudget och prioriteringar.
Ylva G. Karlsson (MP) yrkar avslag på tredje beslutspunkten till förmån för de
investeringar och exploateringar som föreslagits i Miljöpartiets budget för 2016.
Göran Dahlström (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på
kommunledningsförvaltningens föreslag på beslutspunkterna 1 och 2 och finner att
kommunstyrelsen biträder detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på kommunledningsförvaltningens förslag
till beslutspunkten 3 och vart och ett av de framförda avslagsyrkandena. Han finner
att kommunstyrelsen biträder kommunledningsförvaltningens förslag.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Reservation angående Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun
Kommunens investerings- och exploateringsbudget äromfattande. Gjorda investeringar medför en
årlig kostnad i avskrivningar. Av årsredovisningen framgår att kommunen använde 58 procent av de
budgeterade medlen. Det är en allt för stor avvikelse. Genomsnittet bland Sveriges kommuner ligger
på 80 procent av det budgeterade beloppet. Katrineholms kommun borde dels dra nerpå
investeringarna inför de stora investeringar som väntar i nya skolor och nytt äldreboende och ha en
bättre träffsäkerhet när det gäller vilka investeringar som verkligen behövs och som kommer att
genomföras under året. Centerpartiet ställer sig därför inte bakom den ombudgetering som föreslås
av majoriteten.
Centerpartiet yrkade därför:
Avslag på tredje punkten angående ombudgetering till förmån förde investeringar och
exploateringar som Centerpartiet föreslagit i budget för 2016.
Då mitt yrkande avslogs, reserverar jag mig mot beslutet.
Katrineholm 29 mars 2017

Cng

Fredriksson, Centerpartiet

Centerpartiet
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Reservation. Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun. KS/2017:75 - 041
Jag bifaller punkterna 1 och 2 och reserverar mig mot beslutet på punkt 3 med hänvisning till
Vänsterpartiets tidigare budgetförslag, investeringsbudget och prioriteringar.

Tony Rosendahl(V)
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Katrineholm 29/3 - 2017
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2017-03-23

KS/2017:75 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms
kommun
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens
årsredovisning för 2016 som även innehåller den sammanställda redovisningen och
personalbokslutet.

2. Förslaget innebär att godkänna kommunens resultat på 38,9 mnkr samt godkänna
balanskravsresultatet på 48,7 mnkr.
3. Kommunstyrelsen föreslår också kommunfullmäktige att godkänna
ombudgeteringar av ej påbörjade investeringar från 2016 till 2017 med 11 864 tkr
och ombudgetering av ej påbörjade exploateringar från 2016 till 2017 med 12 457
tkr enligt separat förteckning samt att lägga information om påbörjade
investeringar och exploateringar till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen överlämnar årsredovisning och bokslut för 2016 för
Katrineholms kommun.
Ärendets handlingar



Årsredovisning 2016
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 2016 -2017

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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Foto: Denise Malmborg

Årsredovisning
2016

Kommunstyrelsen 2017-03-29, § 44

De stora beslutens år
Tolvslaget den 31 december 2016 markerade
startskottet för Katrineholms nästa århundrade –
och vilken nyårsafton det blev! Uppslutningen av
katrineholmare har aldrig varit större. Hela evenemanget med nyårspromenaden, invigningen av
allébelysningen, eldshowen vid Djulö och Sveriges
i särklass bästa nyårsfyrverkeri var en succé.
En eloge riktas till projektgruppen, som under hela
året arbetat med förberedelserna för firandet av
Katrineholm 100 år.
Under det gånga året har flera stora och långsiktiga
beslut tagits. Ett nytt äldreboende ska byggas vid
Strandgården. Boendet, som kommer ha närmare
hundra platser, ska stå klart 2019. Beslut har också
fattats om att bygga två helt nya skolor, en F-6skola för 630 elever på Norr och en 7-9-skola för
900 elever i centrum, som ska stå klara under 2020.
Även utbyggnaden av förskolan ska fortsätta.
Tillsammans med andra beslutade satsningar,
bland annat ett parkeringshus och en ny brandstation, innebär detta att Katrineholms kommun
står inför investeringar på närmare en miljard
kronor under de närmaste åren. Att vi nu lägger ett
väldigt bra bokslut för 2016 till handlingarna är
därför positivt och viktigt. Med ett resultat som
uppgår till två procent av skatteintäkter och
utjämning är kommunens ekonomi både välskött
och stark.
Den fråga som nu är högst prioriterad är kompetensförsörjningen, att kommunen ska ha kompetent
personal som trivs och utvecklas, för att kunna ge
bästa möjliga service till bland annat våra barn och
äldre. Arbetsglädje och hälsa är viktigt för att
behålla och locka nya medarbetare. Ett omfattande
arbete har inletts för att få ner sjukfrånvaron, som
idag är alldeles för hög.
Heltid som norm är ytterligare ett viktigt beslut
som fattats under året. Senast vid halvårsskiftet
2018 ska alla anställda i Katrineholms kommun ha
en heltidsanställning som grund, med möjlighet att
välja en lägre tjänstgöringsgrad. Införandet av
heltid som norm är ett led i att stärka kompetensförsörjningen och kommunen som attraktiv
arbetsgivare. Det är också i högsta grad en
jämställdhetsreform. Alla kvinnor och män som
jobbar i Katrineholms kommun ska kunna känna
den ekonomiska trygghet som en heltidsanställning
innebär.
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Det stadigt växande invånarantalet, som tillför
arbetskraft och nya skatteintäkter, är avgörande för
kommunens ekonomi och utveckling framåt.
Målet är att Katrineholm ska ha 40 000 invånare år
2030. Det kräver fortsatt bostadsbyggande; redan
till 2019 behövs 900 nya bostäder. Tack vare nära
samverkan med de lokala byggföretagen och ett
fortsatt högt tempo i planarbetet kommer målet
kunna nås.
Det behövs också fler jobb. Ett förbättrat näringslivsklimat bidrar till att företagen i kommunen
utvecklas och växer, att fler företag väljer att
etablera sig här och att det skapas fler arbetstillfällen. Kommunen har idag ett mycket gott
samarbete med näringslivet, vilket gynnar såväl
kommunens som företagens långsiktiga utveckling.
Även andra viktiga framtidsfrågor har hanterats
under året. Ett exempel är fiberbaserat bredband,
där avtal tecknats som innebär att kommunens mål
för fiberutbyggnaden kommer kunna nås tidigare
än planerat, till stor fördel särskilt för hushållen
och företagen på landsbygden.
Ett annat område är satsningar för en hållbar miljö.
Framgången med gröna påsen gör att mer än
hälften av allt matfall från hushållen nu tas om
hand för att bli klimatsmart biogas och näring.
Miljöfrågorna står också i fokus i kommunens kök
där ett intensivt arbete för att minska matsvinnet
pågår, samtidigt som satsningen på närproducerad
och ekologisk mat i skolor och på äldreboenden har
permanentats.
Fler exempel skulle kunna ges på att 2016 har varit
ett betydelsefullt år. Genom att inte rygga för de
stora besluten har vi tagit viktiga steg in i framtiden
för ett växande Katrineholm.
Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Lars Härnström (M)
Kommunstyrelsens vice ordförande
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I sammanfattningen redovisas en sammantagen
bedömning av kommunens finansiella ställning
måluppfyllelse och förutsättningar att klara framtida
åtaganden. Sammanfattningen innehåller också en
sammanställning av utvecklingen under de senaste
fem åren, en beskrivning av kommunens intäkter
och kostnader samt en organisationsöversikt för
kommunkoncernen och kommunens nämnd- och
förvaltningsorganisation.

MÅLREDOVISNING

Målredovisningen utgår från kommunplanen som
innehåller kommunens övergripande mål och
resultatmål för mandatperioden. För varje målområde
i kommunplanen redovisas en beskrivning av
väsentliga händelser och en bedömning av
måluppfyllelse för resultatmålen 2016. Bedömningen
av resultatmålen görs med utgångspunkt från de
indikatorer som finns sammanställda i bilaga 5.

PERSONALREDOVISNING

I personalredovisningen redovisas och kommenteras
utvecklingen när det gäller kommunens
personalstyrka och kompetensförsörjning 2016 jämfört
med föregående år. Även utvecklingen när det gäller
arbetsmiljö och hälsa redovisas och kommenteras.

EKONOMISK REDOVISNING

I den ekonomiska redovisningen redovisas
nämndernas förbrukning av medel för drift och
investeringar i förhållande till budget 2016.
Här presenteras även kommunens respektive
koncernens ekonomiska utfall (resultaträkning),
ekonomiska ställning (balansräkning) och finansiering
(finansiell analys och kassaflödesanalys). Genom
noter, redovisningsprinciper samt ord- och
begreppsförklaringar förtydligas de ekonomiska
sammanställningarna.

SÄRSKILDA UPPDRAG

I detta avsnitt redovisas de särskilda uppdrag som
kommunfullmäktige gett till nämnder och bolag i
samband med beslutet om övergripande plan med
budget 2016-2018.

Foto: Denise Malmborg, Hanna Maxstad.
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KOMMUNENS RESULTAT
God ekonomisk hushållning och
tillväxt
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 2016
visar på en fortsatt positiv utveckling där samtliga
finansiella mål har uppnåtts samtidigt som en större
andel av de verksamhetsmässiga målen har nåtts eller
är på väg att nås. Kommunen fortsätter stärka sin
ekonomiska ställning och framtida handlingsberedskap, vilket följande nyckeltal visar på:









Årets resultat uppgick till 38,9 mnkr (2,0 procent
av skatteintäkterna), en förbättring jämfört med
delårsrapporten och tidigare år
Ökade skatteintäkter
Skatteintäkter med utjämning ökar mer än
nettokostnaderna
Avskrivningarnas andel av driftbudgeten uppgår
till 2,7 procent och är därmed under 3 procent
Soliditeten , inklusive ansvarsförbindelse, har
förbättrats
Inför framtida behov finns reserver avsatta
Kommunen har inga långsiktiga skulder

Kommunens verksamheter har en god ekonomistyrning och redovisar ett överskott jämfört budget på
11,6 mnkr, en klar förbättring jämfört med tidigare år.
Samtidigt har medel av engångskaraktär tillförts
verksamheterna. Skatteintäkterna har varit lägre än
budgeterat, men statsbidraget för det ökade
bostadsbyggandet samt lägre semesterlöneskuld och
pensionskostnader har bidragit till ett positivt resultat.
Katrineholms kommun fortsätter växa. Fler invånare
medför ökade skatteintäkter, men också ökade behov
av investeringar och högre driftkostnader. Samtidigt
ökar behovet av nya medarbetare, i stark konkurrens
med andra arbetsgivare. En rad åtgärder har beslutats
och startats upp under året för att stärka Katrineholms
kommun som attraktiv arbetsgivare och därigenom
bibehålla och utveckla verksamheternas kvalitet.

Framåtblick
Tillväxt är avgörande för kommunens framtida
utveckling. Katrineholm fortsätter att växa och målet
om 34 000 invånare under mandatperioden och
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40 000 invånare 2030 kommer att nås med nuvarande
tillväxttakt. Att växa är samtidigt en utmaning. Fler
invånare ökar efterfrågan på bostäder och kommunal
verksamhet. Nya bostadsområden och en förtätning
av bostäder i staden innebär bland annat behov av fler
förskolor och skolor. Inom de närmaste åren kommer
också LSS-boenden samt ett äldreboende att byggas.
Samtidigt förädlas staden och behov av kultur- och
fritidsverksamhet ökar. En ny generation växer upp
och kraven på de kommunala verksamheterna
förändras.
För att öka kommunens attraktionskraft och tillväxt
fortsätter utbyggnaden av bredband för att nå målet
att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha
möjlighet till fiberbaserat bredband senast 2020.
Katrineholms kommun tar också ett helhetsgrepp för
att öka den digitala delaktigheten och utveckla
kommunens digitala service.
Lokala byggföretag och kommunens bostadsbolag
KFAB fortsätter bygga nya bostäder, samtidigt som
kommunen arbetar för att tillgodose efterfrågan på
mark för både bostäder och nyetableringar.
Boende och besökare i Katrineholms kommun ska
ges möjlighet till en rik fritid och rekreation. Ett gott
samarbete med föreningarna är en förutsättning för att
bredda utbudet av fritidsaktiviteter i kommunens alla
delar. För att invånare i Katrineholm ska känna sig
trygga och trivas är belysning, trafikmiljöer och
välkomnande parker och strövområden viktiga.
Kommunen fortsätter här på fastställd kurs. Under
de närmaste åren pågår också omvandlingen av den
tidigare genomfarten.
En växande kommunal verksamhet ökar behoven av
arbetskraft. För att konkurrera med andra arbetsgivare
är det av stor vikt att kommunen upplevs som en
attraktiv arbetsgivare. För det krävs en god arbetsmiljö med tydliga värderingar, möjlighet att påverka
och utvecklas och konkurrenskraftiga löner. För att
nå framåt kommer kommunen arbeta aktivt med
åtgärder för en hälsofrämjande arbetsplats och för att
sänka sjukfrånvaron. Ytterligare ett steg är att erbjuda
samtliga medarbetare en heltidsanställning. Heltid
som norm ska vara helt genomfört vid halvårsskiftet
2018, men redan från och med 2017 ska alla
nyanställda anställas på heltid.
En fortsatt utveckling av kommunens näringslivsklimat är en av förutsättningarna för tillväxt. Ett
starkt och livskraftigt näringsliv skapar arbets-

SAMMANFATTNING
tillfällen. Nära samarbete pågår med representanter
från näringslivet, bland annat Näringslivsrådet och
citysamverkansgruppen. Logistikcentrum har en
strategisk roll i att skapa förutsättningar för nyetableringar. Genom aktiv samverkan med Stockholm
Business Alliance (SBA) är kommunen en part i
stockolmsregionens utveckling.
Stora utmaningar för Katrineholm är fortsatt hög
ungdomarbetslöshet, låg utbildningsnivå och
integration. För att stötta de som står långt från
arbetsmarknaden krävs ett nära samarbete mellan
förvaltningar och med Arbetsförmedlingen. Språk,
utbildning och arbete fortsätter vara prioriterat för att

öka möjligheterna till integration i det svenska
samhället. Mottagandet av ensamkommande barn och
ungdomar har och kommer att påverka kommunernas
verksamheter.
Den kommunala organisationen forsätter arbeta för
att möta nuvarande och nya katrineholmares
förväntningar genom en hög servicenivå, ett gott
bemötande och lättillgänglig information. Samtidigt
finns behov av ständiga förbättringar, effektiviseringar och prioriteringar, för att långsiktigt klara av
de ekonomiska utmaningar som en växande kommun
möter i form av stora investeringar och ökade
kostnader.

Fem år i sammandrag
Fem år i sammandrag

2016

2015

2014

2013*

2012

Antal invånare per 31/12

33 722

33 462

33 268

32 930

32 549

Kommunal skattesats (%)

22,18

22,18

22,18

22,18

22,18

Total skattesats, exkl. begravningsavgift (%)

32,95

32,95

32,95

32,95

32,35

Årets resultat (mnkr)

38,9

29,7

2,9

-389,4

33,9

Resultat som andel av skatteintäkter (%)

1,98

1,61

0,16

-22,69

2,02

Nettodriftskostnader i relation till skatteintäkter (kvot)

0,83

0,70

2,79

11,84

0,57

Avskrivningar som andel av driftbudget (%)

2,68

2,64

2,44

1,99

2,37

Totala tillgångar per invånare (kr)

42 937

37 388

37 114

38 331

55 495

Totala skulder per invånare (kr)

21 681

17 128

17 629

18 734

23 704

3 112

3 009

2 930

2 857

2 877

71,0

69,2

69,2

68,5

67,2

8,2

7,3

6,3

6,8

7,2

Allmänt

Resultatutveckling

Tillgångar och skulder

Personal
Antal årsarbetare, omräknade heltider
Andel med heltidsanställning, månadsanställda (%)
Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (%)
*Inlösen av pensionsåtagande om 397,7 mnkr.
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Kommunens intäkter och kostnader
Var kommer pengarna ifrån?

Hur används skattepengarna?
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Måluppfyllelse
Tillväxt, jobb och egen försörjning
Invånarantalet ska öka till minst 34 000 personer vid
mandatperiodens slut
Ytterligare förbättrat företagsklimat
Ökad branschbredd i det lokala näringslivet
Växande handel och besöksnäring
Fler nystartade företag

Attraktiva boende- och livsmiljöer
Ökat bostadsbyggande
Andelen nöjda hyresgäster hos KFAB ska öka
Till- och frångängligheten i kommunala lokaler ska öka
Fortsatt bra kommunikationer
Förbättrad standard på gator, vägar, gång- och
cykelvägar

Fler ungdomar ska starta UF-företag
Andelen deltagare i kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som börjar arbeta eller
studera efter avslutad insats ska öka

Kultur, idrott och fritid
Fler invånare ska delta aktivt i kultur-, idrotts- och
fritidslivet

Andelen studerande som klarar målen i utbildning i
svenska för invandrare ska öka

Goda möjligheter till en innehållsrik och aktiv fritid i
Katrineholms kommun

Andelen kvinnor och män med ekonomiskt bistånd
som övergår till egen försörjning ska öka

Kulturverksamheter som invånarna är nöjda med
Sportcentrum ska ha nöjda utövare och besökare

Tillgången till fiberbaserat bredband ska öka
Förbättrade möjligheter att delta i sociala aktiviteter för
brukare i äldreomsorgen

Utbildning

Jämställda kultur- och fritidsverksamheter

Förskolan ska byggas ut efter behov
Andelen invånare med goda levnadsvanor ska öka
Trygg och utvecklande förskoleverksamhet
Alla elever ska tidigt klara kunskapsmålen i skolan
Fler elever ska klara målen i grundskolan och nå höga
resultat
Fler elever ska klara målen i gymnasieskolan och nå
höga resultat
Andelen elever som mår bra och trivs i skolan ska öka
Höjd utbildningsnivå i kommunen
Den digitala delaktigheten ska öka i alla åldrar

Omsorg och trygghet
Omsorgen för äldre och funktionsnedsatta ska byggas
ut efter behov

Hållbar miljö
Ökad andel miljöbilar i kommunens verksamheter
Kommunens energi-förbrukning ska minska
Minst hälften av matavfallet ska behandlas biologiskt
så att energi och näring tas till vara
Andelen sjöar med god ekologisk status ska öka
Skyddad natur ska bevaras för att främja biologisk
mångfald
Fortsatt utveckling av klimatsmarta och ekologiska
måltider i kommunens måltidsverksamhet inom
förskola, skola och äldreomsorg
Ökat gästfokus i kommunens måltidsverksamhet inom
förskola, skola och äldreomsorg

Ökad trygghet för hemtjänstens brukare
Fortsatt utveckling av service och omvårdnad för
hemtjänstens brukare
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för äldre i
särskilt boende
Minskad risk för undernäring för äldreomsorgens
brukare
Fortsatt utveckling av vård och omsorg för personer
med funktionsnedsättning
Barn och ungdomar i behov av stöd från
socialnämnden ska i ökad utsträckning upptäckas
tidigt och få insatser där barnets behov sätts i centrum

Ekonomi och organisation
Resultatet ska uppgå till minst en procent av
skatteintäkterna
Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare än
skatteintäkterna
Avskrivningar ska under planperioden inte ta mer än
tre procent av driftbudgeten
Kommunens lokalresurser ska utvecklas för ökad
funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet
Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post ska
förbättras

Fortsatt utveckling av socialnämndens insatser utifrån
den enskildes behov

Tydlig och effektiv kommunikation

Ökad trygghet och säkerhet för kommunens invånare

Ökat medarbetarengagemang
Tryggad personalförsörjning genom utvecklad
rekrytering
Minskad sjukfrånvaro
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Kommunkoncernen

Kommunens ägarandel anges inom parantes efter bolagsnamnet, dvs. för helägda bolag 100 procent
och för delägda bolag en mindre andel. *Ägs genom koncernbolag.
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Kommunens nämnd- och förvaltningsorganisation

Förkortningar
KS
BIN
BMN
KTN
STN
SOCN

Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och turismnämnden
Service- och tekniknämnden
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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TILLVÄXT, JOBB & EGEN
FÖRSÖRJNING
ÖVERGRIPANDE MÅL







Befolkningstillväxt
Hög sysselsättning
Ökad egen försörjning
Växande och mångsidigt näringsliv
Landsbygdsutveckling


Väsentliga händelser
Befolkningsutveckling
Befolkningstillväxten fortsätter som följd av positiva
födelsetal och inflyttningsöverskott. Under 2016 har
invånarantalet ökat med 260 personer. Totalt bor nu
33 722 personer i Katrineholms kommun. Målet i
kommunplanen är att invånarantalet ska öka till minst
34 000 personer under mandatperioden. I översiktsplanen är målet 40 000 invånare år 2030.
Katrineholm 100 år
Under året har ett omfattande planeringsarbete pågått
inför firandet av Katrineholms 100-årsjubileum 2017.
Det övergripande målet är att jubileet ska stärka den
lokala stoltheten, delaktigheten och bilden av
Katrineholm. För att ge föreningar och privatpersoner
möjlighet att genomföra jubileumsidéer gavs
möjlighet att ansöka om medel via Mitt Drömprojekt.
Totalt kom det 61 ansökningar, 15 beviljades och
kommer att genomföras under 2017.
Ett antal unika evenemang har tagits fram inför
jubileumsåret. Samverkan har också skett för att
stärka och sätta jubileumsprägel på återkommande
evenemang. Omfattande marknadsföringsinsatser har
gjorts. Bland annat har årets upplaga av tidningen
Nyinflyttad utökats och omformats till en jubileumstidning som delats ut till samtliga hushåll. Firandet av
100-årsjubiléet inleddes på nyårsafton med en nyårspromenad och fyrverkerier. Uppslutningen var
rekordstor, minst 10 000 personer deltog.
Växande och mångsidigt näringsliv
Ett gott näringslivsklimat genererar tillväxt för
kommunen. Näringslivets och arbetsmarknadens
utveckling lokalt och i regionen är av avgörande
betydelse för Katrineholms tillväxtmöjligheter och
hänger nära samman med den demografiska
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utvecklingen, befolkningens utbildningsnivå och
pendlingsmöjligheterna. En annan viktig faktor är ett
gott företagsklimtat och en god service till företagen.
Enligt Svenskt Näringsliv:s rapport ”Lokalt företagsklimat Ranking 2016” har Katrineholms kommun
klättrat från plats 128 till 81.
Kommunen samverkar med Stockholm Business
Alliance för att bli en mer aktiv part av Stockholmsregionen och på så sätt kunna dra ännu mer fördel av
Katrineholms gynnsamma läge. En proaktiv plan har
arbetats fram för att visa på fördelar för potentiella
företag att etabelra sig i Katrineholm. Katrineholms
Logistikcentrum har också en strategiskt viktigt roll
för att skapa förutsättningar för nyetableringar och
nya arbetstillfällen.
KIAB arbetar kontinuerligt med fastighetsutveckling
både genom investeringar och underhåll för att möta
nya och befintliga kunders krav och förväntningar på
attraktiva lokaler. Höstens NKI-mätning visar att
kundnöjdheten avseende lokaler som KIAB tillhandahåller har ökat kraftigt. Ett kundfokuserat arbetssätt
och utveckling av fastigheterna bidrar till en fortsatt
hög uthyrningsgrad.
Under 2016 har totalt sju företag utfört hemtjänst.
Ett av företagen satsar på att växa vilket bidragit till
att brukarnas valmöjligheter ökat och att det totala
antalet hemtjänsttimmarutförda av externa företag
ökat. Förfrågningsunderlaget för utförare av
hemtjänst har setts över. Förfrågningsunderlaget
granskas regelbundet för att dels förbättra för män
och kvinnor som får hemtjänst, dels skapa bra
förutsättningar för företag som utför hemtjänst.

MÅLREDOVISNING

Ung företagsamhet har fortsatt att uppmuntra och
stimulera flickor och pojkar på gymnasiet till
entreprenörskap genom så kallade UF-företag.
Antalet elever på Katrineholms gymnasieskolor som
driver UF-företag har fortsatt öka. Lindengymnasiet
har för andra året i rad utsetts till "årets UF-skola i
Sörmland". Skolans UF-företag har deltagit på den
regionala UF-mässan och ett UF-företag var med på
UF-SM. Lokalt genomfördes årets ”UF-julmarknad”
på Stortorget.
Växande handel och besöksnäring
En citysamverkansgrupp bestående av Katrineholms
kommun fastighetsägare och Svensk Handel arbetar
för att stärka Katrineholm som handelsstad och citys
roll som en stark mötesplats. Gruppen arbetar också
med att skapa lockande aktiviteter och en attraktiv
fysisk miljö i och omkring citykärnan.
Besöksnäringen växer. Sportcentrum fortsätter att
locka ett stort antal externa besökare till Katrineolms
kommun. I och med den nyinvigda matcharenan i
Duveholmshallen ges möjlighet att ta emot en ännu
större bredd av arrangemang.
För att marknadsföra Katrineholm och olika
evenemang har kommunens skyltar vid infarterna
från Vingåker, Eskilstuna, Stockholm, Nyköping och
Norrköping bytts ut.

Tillgång till fiberbaserat bredband
Andelen invånare som har tillgång till fiberbaserat
bredband har ökat. I mars ingick kommunen ett
samverkansavtal med Telia Sonera som innebär nätet
i Katrineholms kommun byggs ut baserat på
efterfrågan. Utbyggnaden av fiberbaserat bredband
till kommunens landsbygd har inte gått i den takt som
var planerat, vilket till stor del beror på en utdragen
process för reglerna gällande stödet från landsbygdsprogrammet. I mitten av juli gav länsstyrelsen besked
om bidrag. I Katrineholms kommun fick en av sex
ansökningar bidrag från landsbygdsprogrammet,
Flodabygdens fiber, övriga byalag fick avslag. För de
byalag som inte fick bidrag och även andra områden
där det inte finns byalag, gick kommunen ut med en
upphandling. Avtal har tecknats mellan kommunen
och Utsikt. Anslutningsavgiften på landsbygden
kommer att ligga på samma prisnivå som i tätorten.
De som tackar ja till erbjudandet under våren 2017
kommer att ha tillgång till fiber före utgången av
2018. Kommunens mål för fiberutbyggnaden kan
därmed uppnås betydligt tidigare än planerat förutsatt
att intresse finns bland invånarna.
Egen försörjning
Arbetslösheten har under året varit fortsatt hög.
I december var arbetslösheten i Katrineholm
11,5 procent av den registrerade arbetskraften,
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att jämföra med riksgenomsnittet 7,5 procent.
Ungdomsarbetslösheten i Katrineholm minskade
något under året och uppgick i december till
16 procent, riksgenomsnittet var 11,5 procent.

Under 2016 har Viadidakts ungdomstorg förstärkts.
Inom ramen för satsningen Vinka in har arbetet
fortsatt med att utveckla samverkan kring unga i
behov av särskilt stöd för att nå en egen försörjning.

Närmare 9 procent av kommunens invånare har fått
ekonomiskt bistånd någon gång under året, vilket är
högt jämfört med riket. Flera är i behov av bistånd
under allt längre perioder. Av dem som söker
ekonomiskt bistånd saknar många arbetsförmåga på
grund av sjukdom, men uppfyller inte bosättningskravet för att få ersättning från försäkringskassan.
Flera har inte heller varit med i a-kassan. I slutet av
året har antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd i
avvaktan på arbetsförmedlingens handläggning av
etableringsersättning ökat.

Antalet elever som läser svenska för invandrare har
ökat något under 2016, samtidigt har betygsresultaten
sjunkit. Åtgärder för att fler studerande ska nå målen
har vidtagits. Bland annat har fler behöriga sfi-lärare
rekryterats. Verksamhetens bedömning är att det
under 2016 skett ett ökat ett antal avhopp från sfi
beroende på att eleverna fått jobb. Detta är positivt
vad gäller målsättningen om ökad egen försörjning,
men drar samtidigt ner betygsresultaten.

De deltagare som hänvisas till Viadidakt från socialförvaltningen är främst personer som står långt från
arbetsmarknad eller studier. Här finns personer med
låg utbildningsnivå, ohälsa och begränsade kunskaper
i svenska språket. Detta påverkar verksamhetens
måluppfyllelse. Under 2016 har omkring en fjärdedel
av deltagarna från Katrineholm gått vidare till arbete
eller studier efter avslutad insats. För att möta
utmaningarna behövs nya insatser. Under 2016 har
Viadidakt vidtagit flera åtgärder som fokuserar på
språk, hälsa och samverkan med andra aktörer,
viktiga förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden.
Under hösten 2016 startade samverkansprojektet
IBIS (Integrationsbygget i Sörmland), där flera av
länets kommuner, Arbetsförmedlingen och landstinget ingår. Projektet vänder sig till nyanlända i
etableringen. Avsikten är att stödja de som står långt
från arbetsmarknaden, på grund av hälsoskäl och/eller
otillräckliga kunskaper i svenska. Projektet pågår till
november 2018 och finansieras via medel från
Europeiska Socialfonden (ESF). Projektägare är
samordningsförbundet RAR i Sörmland.
Via Delegationen för unga till arbetet (DUA) har
Vingåkers och Katrineholms kommuner sedan 2016
en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen,
i syfte att främja samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten. Arbetet med att implementera
överenskommelsen har pågått under året och ett antal
ungdomar har fått möjlighet till utbildningskontrakt
och traineejobb.
Viadidakt har under 2016 anställt ett antal personer
inom ramen för så kallade extratjänster. Extratjänster
är en form av åtgärdsanställning med syfte att underlätta för nyanlända och personer som deltagit i jobboch utvecklingsgarantin att komma ut i arbetslivet.
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Resultatmål

Kommentar

Invånarantalet ska öka till
minst 34 000 personer vid
mandatperiodens slut
KS

Under 2016 har befolkningen ökat med 260 personer, till följd av dels ett positivt
födelsetal, dels ett positivt inflyttningsöverskott. Totalt bor nu 33 722 personer i
Katrineholms kommun. Om befolkningsökningen håller i sig i samma takt under
återstoden av mandatperioden kommer målet 34 000 invånare att nås.

Ytterligare förbättrat
företagsklimat
KS, BMN, VON, KIAB

Enligt Svenskt Näringsliv:s rapport "Lokalt företagsklimat Ranking 2016" har
Katrineholms kommun klättrat från plats 128 till 81. Att företagsklimatet
förbättrats bekräftas även av samhällsbyggnadsförvaltningens kundenkät. Även
andra förvaltningar bidrar till ett bra företagsklimat. Exempelvis ökar antalet
hemtjänsttimmar som utförs i privat regi.

Ökad branschbredd i det
lokala näringslivet
KS

En proaktiv plan har arbetats fram för att bearbeta potentiella företag i landet
beträffande etablering i Katrineholm. En branschbreddsanalys har genomförts
som pekar ut de mest expansiva sektorerna. Av det totala antalet branscher i
Sverige finns ca 30 procent representerade i Katrineholms näringsliv.

Växande handel och
besöksnäring
KS, KTN, STN

Den senast tillgängliga statistiken från Handelns utredningsinstitut visar en
uppgång 2015 för detaljhandeln både vad avser omsättning och antal
sysselsatta jämfört med föregående år, medan försäljningsindex visade något
lägre utfall. Citysamverkansgruppen arbetar för att stärka Katrineholm som
handelsstad. Tillsammans med KFV Marknadsföring AB fortsätter Katrineholms
kommun också arbetet för att nå de långsiktiga tillväxtmålen för turism- och
besöksnäringen i kommunen. Den senast tillgängliga statistiken för
omsättningen och sysselsättningen inom besöknäringen visar på en ökning
jämfört med föregående år.

Fler nystartade företag
KS

Antalet nya företag som startats under 2016 ligger på ungefär samma nivå som
förra året, men är högre än 2014. Kommunen stöttar nya företagare och besöker
aktivt redan etablerade företag. Kommunen är engagerad i Näringslivscentrum
med aktörerna Almi, Leader, Coompanion och Nyföretagarcentrum för att
stimulera utveckling inom näringslivet. Kommunen samverkar med Stockholm
Business Alliance för att bli en mer aktiv part av Stockholmsregionen och på så
sätt kunna dra ännu mer fördel av Katrineholms gynnsamma läge.

Fler ungdomar ska starta
UF-företag
KS, BIN

Antalet gymnasieungdomar som driver UF-företag har ökat från 125 läsåret
2015/16 till 144 läsåret 2016/17.

Andelen deltagare i
kommunens arbetsmarknadsverksamhet som börjar
arbeta eller studera efter
avslutad insats ska öka
VIAN

Viadidakt bedömer att måluppfyllelsen förbättrats under året. Ett flertal
satsningar har initierats. En prioriterad uppgift framåt är att möta upp en
målgrupp som alltmer kännetecknas av ohälsa, låg utbildningsnivå och
otillräckliga kunskaper i svenska, med insatser som får deltagarna att närma sig
arbetsmarknad och studier.

Andelen studerande som
klarar målen i utbildning i
svenska för invandrare ska
öka
VIAN

Antalet elever som läser svenska för invandrare har ökat något under 2016,
samtidigt har dock betygsresultaten sjunkit jämfört med 2015. Åtgärder för att fler
studerande ska nå målen har initierats utifrån det systematiska kvalitetsarbetet
och fler behöriga sfi-lärare har rekryterats.

Andelen kvinnor och män
med ekonomiskt bistånd
som övergår till egen
försörjning ska öka
VIAN, SOCN

Nationella jämförelser av andelen deltagare som går vidare till egen försörjning
måste göras med viss försiktighet eftersom kommunal arbetsmarknadsstatistik
är ett utvecklingsområde. Viadidakts bedömning, baserat på verksamhetens
erfarenheter och de jämförelser som kan göras, är att måluppfyllelsen kan
förbättras. En prioriterad uppgift framåt är att möta upp en målgrupp som alltmer
kännetecknas av ohälsa, låg utbildningsnivå och otillräckliga kunskaper i
svenska, med insatser som får deltagarna att närma sig egen försörjning.

Tillgången till fiberbaserat
bredband ska öka
KS

Den senast tillgängliga statistiken avser oktober 2015 och visar en kraftig ökning
jämfört med föregående år (statistik för 2016 presenteras av PTS i slutet av
mars).
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ATTRAKTIVA BOENDE- OCH
LIVSMILJÖER
ÖVERGRIPANDE MÅL






Ökat bostadsbyggande
Attraktiv stadsmiljö
Levande landsbygd
Säker och funktionell infrastruktur
och kollektivtrafik


Väsentliga händelser
Ökat bostadsbyggande
Under året har bygglov beviljats för tre nya större
bostadsprojekt; 23 ungdomsbostäder i kvarteret
Pantern, 100 lägenheter i kvarteret Hästen och 20
lägenheter i kvarteret Örnen. Under hösten har
markanvisningar för Eriksbergsvägen, Duvestrand
och Luvsjön gjorts.
I kvarteret Hästen uppför KFAB totalt 140 nya
bostäder. Ytterligare nybyggnationer av hyreshus
planeras på flera centrala fastigheter de närmaste
åren.
KFAB har under hösten genomfört en nöjd kundundersökning bland sina hyresgäster. Det samlade
NKI-betyget ligger på samma höga nivå som i
mätningen 2014. I jämförelse med 40 andra
kommunala bostadsbolag som gjort undersökningen
hamnar KFAB på andra plats.
Den 1 mars 2016 antog riksdagen en ny bosättningslag för nyanlända. Lagen innebär att alla kommuner
ska ta ett gemensamt ansvar för att ta emot nyanlända
för bosättning. Konkret innebär det att ta fram
boenden för de personer som anvisas, skapa rutiner
för anvisningar och mottagande samt att skriva
kontrakt med anvisade personer.
En effekt av den stora efterfrågan på bostäder är att
invånare som har skulder eller saknar egna inkomster
har svårt att konkurrera med övriga på bostadsmarknaden. Många invånare som är bostadslösa eller
riskerar att vräkas söker stöd från socialförvaltningen.
Bostadsbristen har i vissa fall medfört att kommunen
har behövt neka stöd i form av sociala kontrakt..
KFAB tillhandahåller för närvarande ett trettiotal
lägenheter för att bereda utsatta och svaga grupper i
samhället ett boende. På grund av en hög uthyrningsgrad har KFAB i dagsläget svårt att erbjuda bostäder,
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framför allt till stora familjer. En ny enhet för sociala
boenden har startats inom socialförvaltningen som i
samverkan med bland annat KFAB arbetar för att
finna lösningar för utsatta individer och familjer.
En kartläggning har gjors av boendeförhållanden för
hushåll med försörjningsstöd. Majoriteten har ett
förstahandskontrakt, få har ett andrahandskontrakt.
Andelen som är inneboende har ökat. När det gäller
bostadslösa är de flesta unga vuxna som bor kvar i
föräldrahemmet. Kartläggningen visar också att av
hushållen som har många barn är flera trångbodda i
förhållande till Boverkets rekommendationer. Ett
mindre antal hushåll bor för dyrt och stort, men har
svårt att byta bostad på grund av krav vid tecknande
av nytt kontrakt.
Attraktiv stadsmiljö
Katrineholms kommun kom under 2016 på sjunde
plats av 164 svarande kommuner i Humanas tillgänglighetsbarometer.
Kultur- och turismnämndens projekt ”Ljusare konst,
tryggare stad” avslutades i augusti med invigning av
konstverken Varje dag och Hemljus. I samband med
årets Kulturafton, som avslutades med en fackelvandring till Sveaparken, invigdes också ljuskonstverket Glowing Homes.
Under året har service- och tekniknämndens parkverksamhet fått ett nytt skötseluppdrag avseende yttre
skötsel av det kommunala fastighetsbolaget KFAB:s
verksamhetslokaler. Med anledning av detta har en
ny intern områdesindelning tagits fram, personal
rekryterats och maskiner hyrts/leasats. Alla
medarbetare har också utbildats i kundfokus.
Före sommaren lanserades en ny app, Felanmälan
Katrineholms kommun, där invånare kan anmäla fel
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och lämna synpunkter rörande gator, parker, badplatser, belysning med mera. Från lanseringen till
årsskiftet registrerades totalt 517 ärenden.
Säker och funktionell infrastruktur och
kollektivtrafik
Flera infrastrukturprojekt har avslutats under året,
exempelvis tillgänglighetsåtgärder, nollvisionsåtgärder och byggande av parkeringshus för cyklar
vid Resecentrum. Vidare har ombyggnad av
Östermalmsgatan till gångfartsområde och två
ombyggnader av busshållplatser, en i Björkvik och en
i Katrineholm, genomförts. Ett omfattande arbete
med ombyggnation av de gamla genomfarterna till
stadsgator påbörjats, ett arbete som kommer att fortgå
även under 2017.
En ny bro över Nyköpingsån i Värmbol invigdes i
april efter att den förra kollapsat för ett år sedan.
Arbete pågår med att gå igenom alla kommunala
broar. Mindre omfattande reparationer och åtgärder
utförs direkt. Vid större skador har konsult anlitats för
att utreda förutsättningar för utbyte/reparation.

Resultatmål

Katrineholms kommun deltar i Trafikverkets arbete
med en vägplan gällande väg 56 från Katrineholm till
Bie och i genomförandet av en åtgärdsvalsstudie
gällande väg 55. Kommunen har även deltagit i en
studie rörande möjligheten till förläggande av ett
förbigångsspår på Västra stambanan i Katrineholm.
Beslut har fattats om att kommunerna i Sörmland,
tillsammans med landstinget, ska införskaffa egna
fordon för regional tågtrafik. Upphandlingen av
rullande materiel har nyligen avslutats. Planerad start
för de nya tågen är beräknad till 2019. En översyn av
busstrafiken har tidigare gjorts. Under 2016 har
resandet ökat både för landsbygdstrafiken och
tätortstrafiken.
En utökning av verksamheten hos Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet i form av funktioner för
beställning, samordning och kundtjänst för den
särskilda kollektivtrafiken har genomförts från och
med den 1 januari 2016. Från 1 januari 2017 har
landstinget och kommunerna i Sörmland ett nytt avtal
för färdtjänstresor. Avtalet ställer högre krav på
aktuella leverantörers personal, som till exempel ska
ha utbildning.

Kommentar

Ökat bostadsbyggande
KS, VON, KFAB

Intresset för att bygga bostäder i Katrineholm har under de senaste åren varit
stort. Bostadsförsörjningsprogrammet kommer att revideras och förbättras för att
med större säkerhet kunna anpassa bostadsförsörjningen till aktuellt läge.
Antalet påbörjade byggnationer av bostäder ökar stadigt. 2015 färdigställdes
74 bostäder i nybyggda hus. För 2016 är motsvarande siffra 86. Bygglov har
beviljats för tre nya större bostadsprojekt, 23 ungdomsbostäder, 100 lägenheter i
kv Hästen och 20 lägenhter i kv Örnen. Planeringen av nya boenden för äldre
och personer med funktionsnedsättning fortsätter enligt plan.

Andelen nöjda hyresgäster
hos KFAB ska öka
KFAB

Kundnöjdheten bland KFAB:s hyresgäster ligger kvar på samma höga nivå som i
mätningen 2014. KFAB ligger på andra plats i en jämförelse med 40 andra
allmännyttiga bostadsbolag. Jämfört med undersökningen 2011 har
kundnöjdheten ökat.

Till- och frångängligheten i
kommunala lokaler ska öka
KS, BIN, STN, VON, KFAB

Vid renovering, om-, till- och nybyggnad tas tillgänglighetsperspektivet i
beaktande. Kommunens förskole- och skollokaler anpassas också vid behov för
att tillgängligheten ska öka. Under hösten 2016 har det bland annat utförts
tillgänglighetsanpassningar på Skogsborgsskolan, Sköldinge skola och Häringe
förskola. En plan för att förbättra tillgängligheten i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler har tagits fram och löpande förbättringar vidtas utifrån planen.

Fortsatt bra
kommunikationer
KS, VON

För både landsbygdstrafiken och tätortstrafiken har resandet ökat med cirka tre
procent i förhållande till 2015 års nivå. Enligt medborgarundersökningen 2016
ligger invånarnas bedömning av kommunikationerna på ungefär samma nivå
som i undersökningen 2014. Katrineholm har ett något bättre resultat i
undersökningen än snittet för alla deltagande kommuner. Ett nytt avtal ger
förutsättningar för förbättrad kvalitet på färdtjänsten.

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

Kommunen arbetar med ständiga förbättringar inom området. Andelen invånare
som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar samt gator och vägar är
enligt medborgarundersökningen 2016 högre än i undersökningen 2014.
Katrineholm har också ett något bättre resultat än snittet för alla deltagande
kommuner.
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UTBILDNING
ÖVERGRIPANDE MÅL

 Fler flickor och pojkar ska klara
målen i grundskolan och
gymnasieskolan och nå höga
resultat
 Trygga barn och ungdomar som
mår bra
 Höjd utbildningsnivå


Väsentliga händelser
Organisatoriska förändringar
Under 2016 har besluts fattats om att bygga två nya
skolor, en 7-9-skola i centrum med plats för 900 elver
och en F-6-skola på Norr med plats för 630 elever.
De nya skolorna ska stå klara till höstterminen 2020.
Inför höstterminen 2016 avvecklades Erlaskolans
verksamhet i Katrineholm av friskolekoncernen
Lärande i Sverige AB. Detta innebar att drygt hundra
elever behövde beredas plats i de kommunala
skolorna. Samtidigt gavs möjlighet till en utökning av
lokalytan genom övertagande av Erlaskolans lokaler.
De tre kommunala högstadieskolorna Nyhemsskolan,
Tallåsskolan och Södra skolan slogs därför samman
till två högstadieenheter i centrala Katrineholm.
Beslutet innebar också att alla högstadieelever nu
samlas i Kupolens skolrestaurang.
I augusti började den första klassen med elever på
den nya spetsutbildningen med fokus på animation
och visualisering på Duveholmsgymnnasiet.
Fler flickor och pojkar ska nå målen i skolan
Betygsstatistiken för läsåret 2015/16 visar att det
genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 har sjunkit
något jämfört med föregående läsår. Meritvärdet för
flickor var högre än för pojkar. Andelen elever som
är behöriga till gymnasieskolans yrkesförberedande
program var marginellt lägre än föregående läsår.
För fjärde året i rad ökar emellertid andelen elever
som når alla mål, vilket innebär att fler elever än
tidigare blev behöriga till gymnasieskolans
högskoleförberedande program.
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För tredje året i rad genomfördes Sommarskolan på
Perrongen med elever från åk 6-8 och förberedelseklasser. Även på gymnasieskolan anordnades
sommarskola. På 7-9-skolorna har det även anordnats
lovskolor under sport-, påsk- och höstlov.
Utvärderingar av sommarskolan visar att eleverna
anser att de förbättrat sin självkänsla och att de fått en
mer lustfylld inställning till lärande.
Järvenskolan Södra har valts ut att delta i ett samverkansprojekt med Skolverket. Skolverket erbjuder
stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor genom
att stärka skolans förmåga att planera, följa upp och
utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra elevernas
kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom och
mellan skolor. En nulägesanalys och åtgärdsplan har
tagits fram.
Kommunen deltar i den statliga satsningen Läslyftet
och i SKL:s satsning kring PISA-resultaten i matematik. Kommunen har också deltagit i Matematiklyftet
som avslutades vårterminen 2016. Uppföljning visar
att det kollegiala lärandet har ökat, att lärarna blivit
mer laborativa i sin undervisning och att elevernas
resultat har förbättrats.
Bemanningen av skolbiblioteken har ändrats och
varje skolbibliotekarie har nu i regel ansvar för endast
ett skolbibliotek, vilket ger bättre kontinuitet i
samarbetet med skolorna. In- och utlåningsautomater
har installerats på fyra skolbibliotek, vilket ökat
tillgängligheten för elever och lärare, minskat
administrationen och gett mer tid till kvalitativ
verksamhet.

MÅLREDOVISNING

Trygga barn och ungdomar som mår bra
Inom kommunens förskolor och skolor genomförs
många insatser som syftar till ökad trygghet för barn
och ungdomar. Aktivt värdegrundsarbete pågår inom
alla verksamheter. För att få bort otrygga miljöer
kring skolor genomförs trygghetsvandringar i
samarbete med KFAB, polisen, räddningstjänsten och
service- och teknikförvaltningen. För att öka
vuxennärvaron i skolan äter nu även vaktmästarna så
kallade pedagogiska måltider i högstadieskolans
restaurang. På några gymnasie- och högstadieskolor
har kameraövervakningen utökats under året.
En rad insatser pågår för att förebygga och motverka
att barn och unga hamnar i utanförskap. Exempel på
aktiviteter och projekt som pågår i samverkan mellan
flera förvaltningar är SkolFam, Samtid, #jagmed,
social insatsgrupp, Ungdomssupport, Vinka In och
Förändra radikalt. SkolFam syftar till att säkerställa
familjehemsplacerade barns rätt till fullvärdig
utbildning. Samtid är en samverkan kring barn och
ungdomar som inte har en kontinuerlig skolgång. Det
EU-finansierade projektet #jagmed riktar sig till
ungdomar som bedöms ligga i riskzonen för att inte
påbörja eller fullfölja gymnasiet. Social insatsgrupp
är en samverkansmetod kring ungdomar som riskerar
att bli kriminella. Ungdomssupport,som finns inom
socialförvaltningen, samverkar med skolorna både
kring enskilda ärenden och generellt förebyggande

arbete. Förändra radikalt är en metod för innovativ
verksamhetsutveckling som under året har använts i
ett projekt för att förbättra möligheterna till en trygg
och meningsfull fritid för barn och unga.
Inom Elevhälsan har väntetiden för psykologutredningar minskat. Väntetiden för en läs- och
skrivutredning är fortfarande lång, på grund av
elevökningen och många nyanlända elever.
Höjd utbildningsnivå
Utbildningsnivån och övergången till högre studier
är låg i Katrineholm i jämförelse med riket, vilket
påverkar behovet av och förutsättningarna för
vuxenutbildning. Inom Viadidakt har ett omfattande
utvecklingsarbete pågått inom området vuxnas
lärande, med utgångspunkt från bland annat Skolinspektionens tillsyn hösten 2015. Utvecklingsarbetet
har både omfattat skolans kvalitetsarbete och arbetet
mot diskriminering och kränkande behandling. Mot
slutet av året fastställdes en plan för systematiskt
kvalitetsarbete, en plan mot diskriminering och
kränkande behandling samt en strategi och handlingsplan för digitalt och flexibelt lärande. Under hösten
har insatser genomförts och planerats för att öka
måluppfyllelsen och stärka elevernas upplevelse av
skolan som en trygg miljö. Under 2016 har också
semestertjänster införts för pedagoger. Därmed har
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förutsättningar skapats för att tillhandahålla utbildning året om.
I mars genomförde Viadidakt den årliga mässan
Utbildning och Entreprenörskap. Mässan var välbesökt och hade cirka 50 utställare. Representanter från
olika högskolor, universitet, Yh-utbildningar, företag
och organisationer presenterade ett stort utbud av
arbets- och utbildningsmöjligheter.
Under hösten 2016 genomfördes en satsning för
elever som tidigare studerat på gymnasial nivå men
som ännu inte uppnått slutbetyg. Detta skedde då
slutbetyg från och med årsskiftet inte längre skulle
kunna utfärdas för elever som läst enligt det tidigare
betygssystemet. Mot slutet av 2016 förlängde
regeringen möjligheten att utfärda slutbetyg enligt de
äldre bestämmelserna.
Arbetet med att utveckla möjligheterna att läsa på
högskola eller yrkeshögskola från hemorten genom
Campus Viadidakt har fortsatt. Under året har flera
utbildningar startat. En kontinuerlig dialog förs med
olika lärosäten och yrkeshögskolor för att fler
utbildningsmöjligheter ska kunna erbjudas i
kommunen.
Digital delaktighet
Katrineholms kommun har uppmärksammats och
bjudits in som föreläsare vid nationella konferenser
för att berätta om sitt unika sätt att arbeta
kommunövergripande för att få fler digitalt delaktiga.
I takt med att kommunen fortsätter satsa på att bygga
ut fibernätet och skapa smartare e-tjänster, måste
också satsningar göras för att säkerställa att så många
som möjligt kan dra nytta av utvecklingen. Det
kommunövergripande samarbetet avseende digital
delaktighet har fortsatt med öppna handledningar på
svenska och arabiska. I mars anordades ”Digitala
veckan” då olika aktiviteter erbjöds för att öka
intresset och den digitala förmågan hos invånarna.
Syftet är att så många som möjligt ska kunna ta del av
den ökande mängden digitala samhällstjänster
För att skapa goda förutsättningar för en utbildning
med modern informations- och kommunikationsteknik har en omfattande digital satsning genomförts
under året. Under våren fick alla lärare i grundskolan
varsin Mac-dator och iPad, därefter delades iPads ut
till samtliga elever i åk 1-8. Strax före jul fick
eleverna i åk 9 datorer. Under senhösten har
personliga digitala verktyg också börjat delas ut till
förskolans personal.
För att satsningen ska bli framgångsrik och för att de
digitala verktygen ska användas på ett bra sätt i
undervisningen har skolpersonalen genomgått ett
gediget utbildningsprogram och så kallade lärspridare
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utsetts på alla skolor för att utveckla och driva på
arbetet. Den nya digitala miljön har inneburit ökade
tekniska krav och behov av förstärkningar av
infrastrukturen för IT.
Viadidaktnämnden fastställt en strategi för digitalt
och flexibelt lärande inom vuxenutbildningen för att
möta nuvarande och kommande pedagogiska
utmaningar.

MÅLREDOVISNING

Resultatmål

Kommentar

Förskolan ska byggas ut
efter behov
BIN

Samtliga indikatorer visar en positiv utveckling. Utbyggnaden av förskolan
fortsätter och väntetiderna för att få plats har kortats betydligt.

Trygg och utvecklande
förskoleverksamhet
BIN

Den senast tillgängliga statistiken från 2015 visar att antalet barn per årsarbetare
har ökat. Den faktiska personaltätheten 2016 visar en positiv utveckling jämfört
med 2015. Andelen nöjda föräldrar har ökat något jämfört med föregående år. I
en undersökning riktad till de äldre förskolebarnen uppger 96 procent att de
tycker om att vara på förskolan, vilket är något mindre än förra året.

Alla elever ska tidigt klara
kunskapsmålen i skolan
BIN, KTN

Andelen elever som kan läsa i slutet av år 1 är i det närmaste oförändrad.
Resultatet har förbättrats för flickor men försämrats för pojkar. Andelen flickor
och pojkar som får godkänt på alla delmoment för de nationella proven i år 3 har
ökat.
Varje skolbibliotekarie har nu ansvar för endast ett skolbibliotek för att på så sätt
möta skolornas behov på ett bättre sätt. En process har också inletts för att
utreda ett formellt samarbete mellan förskolan och biblioteket.

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

Både när det gäller meritvärde i årskurs 9 och gymnasiebehörighet visar
statistiken från 2016 på en viss minskning jämfört med föregående år. Av
flickorna var 81 procent och av pojkarna 76 procent behöriga.
Gymnasiebehörigheten har förbättrats för flickor men försämrats för pojkar.
Meritvärdet (210 för flickor och 187 för pojkar) har minskat något för båda könen.
Sommarskola har genomförts för tredje året i rad på Perrongen.

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

Jämfört med föregående år har endast mindre förändringar skett. Andelen flickor
och pojkar med examen eller studiebevis inom fyra år ligger kvar på i stort sett
samma nivå. Här ligger Katrineholm fortfarande över riket både när det gäller
pojkar och flickor. Betygspoängen efter avslutad utbildning har minskat något för
båda könen. Andelen flickor med grundläggande behörighet till högskola och
universitet har ökat något medan andelen pojkar har minskat något.

Andelen elever som mår
bra och trivs i skolan ska
öka
BIN, STN

Andelen elever i åk 5 och åk 8 som har en positiv syn på skolan och
undervisningen ligger kvar på samma nivå som förra året för både pojkar och
flickor. Elevnärvaron vid skolluncherna på högstadiet och gymnasiet har ökat
något. Skolrestaurangerna har upprustats för att skapa en bättre måltidsmiljö.

Höjd utbildningsnivå i
kommunen
BIN, KTN, VIAN, VON

Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är i stort sett oförändrad. Enligt
den senaste statistiken hade 36 procent av kvinnorna och 23 procent av männen
en eftergymnasial utbilning.
Arbetet för att höja utbildningsnivån i kommunen är långsiktigt och involverar
flera nämnder. Inom Viadidakt har det under 2016 skett en volymmässig ökning
av antalet elever och producerade verksamhetspoäng inom vuxenutbildningen.
Samtidigt har dock betygsresultaten sjunkit. Åtgärder för att fler elever ska nå
målen har påbörjats.

Den digitala delaktigheten
ska öka i alla åldrar
KS, BIN, KTN, VIAN, VON

Den upplevda digitala delaktigheten har tydligt ökat jämfört med för två år sedan.
Det visar de tilläggsfrågor som kommunen ställt i SCB:s medborgarundersökning
hösten 2016. Flera förvaltningar bidrar aktivt till att öka den digitala
delaktigheten, både inom verksamheterna och genom att personal deltar som
handledare vid datorhandledning för allmänheten på Kulturhuset Ängeln.
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OMSORG & TRYGGHET
ÖVERGRIPANDE MÅL

 Social omsorg som utgår från
individens behov och
självbestämmande för ökad
trygghet och livskvalitet
 Katrineholm ska vara en trygg och
säker kommun att leva och verka i


Väsentliga händelser
Utbyggnad av omsorgen för äldre och
funktionsnedsatta
Antalet invånare över 80 år förväntas öka under de
närmaste 15 åren. Beslut har fattats att ett nytt särskilt
boende med 96 platser ska byggas vid Strandgårdens
vårdboende och stå klart under 2019. Boendet ska
utrustas med teknik som underlättar vardagen för
boende och medarbetare och som bidrar till att öka
brukarnas självbestämmande, integritet och trygghet.
I kvarteret Hästen pågår byggnationen av en ny
grupp- och servicebostad för personer med funktionsnedsättning. Totalt kommer det att finnas 16 platser
på boendena. Byggnationen sker i två etapper.
Första etappen, gruppbostaden, kommer att vara
inflyttningsklar under slutet av 2017.
Fortsatt utveckling av omsorgen för äldre
och funktionsnedsatta
Statliga stimulansmedel har gjort det möjligt att utöka
antalet tjänster inom äldreomsorgen. Ökningen har
skett inom nattpatrullen, nattpersonal på äldreboendena Strandgården och Norrgläntan samt av
sjuksköterskor. Totalt motsvarar ökningen 14 heltidstjänster. Resurförstärkningen ökar tryggheten för
brukarna och kvaliteten på omsorgen. Personalökningen ger också en bättre arbetesmiljö. Arbete har
även inletts för att kunna anställa personer med hjälp
av statliga medel för extra tjänster.
Under året har vård- och omsorgsförvaltningen
utvecklat det systematiska arbetet kring avvikelser
inom vården och omsorgen samt kring tillbud och
arbetsskador. Samarbetet mellan olika professioner
inom förvaltningen har stärkts.
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Kommunen har goda resultat i brukarundersökningar.
Områden där undersökningarna visar på ett fortsatt
utvecklingsbehov är brukarnas delaktighet och aktiviteter på särskilda boenden.
Ett arbete för att öka tryggheten för brukarna pågår,
bland annat genom att öka personalkontinuiteten
inom hemtjänsten och genom att kommunen och
landstinget gör samordnade individuella planer för
brukarens vård. Registreringen av insatser inom
hemtjänsten har förbättrats, vilket säkerställer att
brukarna får de insatser de har rätt till.
Ett innovationsarbete bedrivs inom hemtjänsten för
att ta tillvara medarbetarnas idéer. Till exempel har
el-cykel prövats för att lättare och snabbare kunna ta
sig mellan brukarna. Inom ramen för innovationsprojektet Förändra radikalt har hemtjänsten också
arbetat för att brukarna på sikt ska kunna boka när
och av vem de vill att serviceinsatserna ska utföras.
För att utveckla vård och omsorg på särskilda
boenden har det under året pågått arbete för att öka
brukarnas delaktighet i genomförandeplaner. Ett
utvecklingsarbete sker också kring aktiviteter på
särskilda boenden.
Inom funktionshinderområdet har metoden IBIC,
Individens Behov i Centrum, börjat tillämpas under
hösten. Metoden, som utvecklats av Socialstyrelsen,
syftar till en mer likvärdig bedömning och större
rättssäkerhet för dem som ansöker om stöd och hjälp.
Arbetet med genomförandeplaner behöver utvecklas
för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får det stöd och den hjälp de har rätt till och att

MÅLREDOVISNING
personerna kan vara delaktiga i utformandet av
insatserna.

ensamkommande barn och unga påverkas av osäkra
prognoser på nationell nivå.

En brukarrevision har genomförts bland män och
kvinnor som har insatser från socialpsykiatrin.
Brukarrevisionen visade på brister rörande
information om vilka beslut som fattas samt brister i
information om sysselsättning. Vidare efterlyser
brukarna också åtgärder som underlättar för denna
grupp att ta sig till och delta i olika former av sysselsättning. En handlingsplan har tagits fram för att
åtgärda bristerna. Inom socialpsykiatrin pågår också
arbetet med den nationella satsningen PRIO som
syftar till att förbättra insatsernas kvalitet och
samarbetet mellan olika vårdaktörer. En handlingsplan har tagits fram för att öka kunskapen inom
området. Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar
också med arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Regeringen har föreslagit flyttförbud för ensamkommande barn och unga. Förslaget som väntas träda
ikraft 2017 innebär att kommunerna inte kan placera
ensamkommande barn och unga utanför den egna
kommunen om det inte finns avtal upprättat med
vistelsekommunen. Behov av omplaceringar med
kort varsel kan uppstå när HVB-hem stänger på
grund av minskad beläggning. Socialförvaltningen
ser över möjligheter till andra placeringsformer.

Minskad risk för undernäring
För kvinnor och män inom särskilt boende görs
bedömningar av risk för undernäring som rapporteras
i det nationella kvalitetsregistret Senior alert. Två
gånger per år mäts också nattfastan på kommunens
särskilda boenden för äldre. Målet är att nattfastan,
det vill säga tiden mellan en dags sista mål och
följande dags första mål, ska vara kortare än 11
timmar (med hänsyn till den enskildes önskemål).
För att kunna leva upp till målsättningen att leverera
Sveriges bästa matlåda har service- och teknikförvaltningen haft dialog med biståndshandläggare,
hemtjänstpersonal, pensionärsrådet och pensionärsföreningarna kring hur arbetet med lunchlådan kan
utvecklas. En enkät visar att matdistributionens
kunder generellt är nöjda.
På de särskilda boendena finns det kostombud som
har ett särskilt uppdrag att stimulera utveckling av
måltiderna och måltidsmiljön. Under hösten har ett
pilotprojekt genomförts på äldreboendet Norrgläntas
där omsorgspersonal ätit tillsammans med de boende
för ökad trivsel, gemenskap och stimulans.
I oktober invigdes Restaurang Malmen i Sköldinge.
Restaurangen är öppen både för boende på Malmgården och allmänheten. Restaurangen har ökat de
boendes valfrihet kring måltiderna då de kan välja var
de vill inta sin lunch och mellan två olika rätter.
Fortsatt utveckling av socialnämndens
insatser
Antalet anvisade ensamkommande barn och unga har
varit betydligt lägre jämfört med föregående år.
Därmed har utrymme funnits att arbeta vidare med att
kvalitetssäkra placeringarna och anpassa insatserna
efter behov. Arbetet rörande mottagandet av

För att erbjuda ett tidigt stöd och bidra med samhällsinformation ordnade i november en träff där många
somaliska föräldrar deltog. Syftet var information och
dialog kring socialnämndens ansvarsområden,
familjeenhetens roll och olika föräldrastrategier.
Under året har 73 barn som bor i Katrineholm varit
aktuella inom Barnahus, mer än dubbelt så många
som 2015. Barnahus samordnar utredningsarbetet och
krisomhändertagandet av barn och familjer när det
gäller misstanke om våld eller sexuella övergrepp
mot barn. Målgruppen är barn under 18 år som
misstänkt vara utsatt för våldsbrott, sexualbrott eller
andra allvarliga brott. Barnahus är en samverkan
mellan socialtjänsten, polismyndigheten, landstingets
barn- och ungdomspsykiatri, barnmedicin, kvinnoklinik samt åklagarkammaren.
Trygghet och säkerhet för kommunens
invånare
Kommunens arbete kring risk- och sårbarhetsanalyser
koncentreras på att specificera samhällsviktig
verksamhet och prioritera denna vid kris eller höjd
beredskap. Kommunens krisledningsplan är reviderad
och krisorganisationen förstärkt. Övningar och
utbildningar inom området har genomförts. Ett lokalt
krishanteringsråd, med representanter från kommun
och näringsliv, har inrättats.
Ett nytt samverkansavtal har tecknats mellan Katrineholms kommun och Polisen. Avtalet förstärker
arbetet med brottsförebyggande åtgärder och bidrar
till ökad samverkan mot bland annat social oro.
Säkerhets- och trygghetsarbetet har intensifierats för
att möta den ökade upplevda otryggheten, men även
ökade faktiska behov.
En handlingsplan för arbetet med våldsbejakande
extremism har fastställts av kommunfullmäktige.
Arbetet har fortsatt med att höja kunskapen och
förmågan att agera mot våldsbejakande extremism.
Inom Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) har ett
nytt handlingsprogram och en ny verksamhetsplan för
perioden 2016-2019 tagits fram. Vidare har beslut
fattats om att bygga en ny brandstation i anslutning
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till övningsfältet. Stationen kommer att byggas och
ägas av KFAB.
Den enskilde har det primära ansvaret för sitt skydd
och ett mål för VSR är att öka enskildas kunskap och
förmåga. I det förebyggande arbetet ska VSR
prioritera barn, ungdomar och äldre. Jämfört med
föregående år har VSR både ökat antal utbildade
personer totalt och antalet utbildade skolelever.
Antalet larm till VSR har ökat i förhållande till föregående år. Totalt har VSR larmats 765 gånger under
året, 102 fler än 2015. Automatlarmen har ökat.
Under 2016 har VSR investerat i ett nytt släckfordon
med den senaste tekniken, vilket ökar förmågan vid
brand i byggnad.

Resultatmål

För att öka tryggheten för äldre arbetar Katrineholms
kommun med Trygghetsmodellen. Målet är att öka
tillgängligheten till kommunens boenden och att äldre
ska känna sig trygga med att de får vård, stöd och
rehabilitering i hemmet. Träffar anordnas för män
och kvinnor över 80 år där kommunen informerar om
vilket stöd som kommunen kan bevilja.
För att öka tryggheten och minska antalet fallolyckor
i hemmen finns också Fixar-Malte. Verksamheten,
som bedrivs av VSR, är uppskattad och fungerar väl
men antalet hembesök har minskat jämfört med
föregående år.

Kommentar

Omsorgen för äldre och
funktionsnedsatta ska
byggas ut efter behov
VON

För att möta kommande behov av bostäder för äldre och personer med
funktionsnedsättningar har beslut fattats om byggnation av ett nytt äldreboende
samt byggnation av bostäder med särskild service. Antalet platser på olika
boenden utgår från de behov som framkommit vid brukarinventering för
funktionshinderområdet samt den framtidsanalys som är presenterad i
rapporterna Case 2030 och Katrineholms kommuns boendestrategi. Det finns
behov av fler demensplatser och vård- och omsorgsförvaltningen planerar därför
att ställa om platser på särskilt boende till demensplatser under 2017.

Ökad trygghet för
hemtjänstens brukare
VON

En högre andel av kvinnorna och männen som har hemtjänst i Katrineholm
uppger att de känner sig trygga jämfört med landet som helhet. Totalt känner sig
87 procent ganska eller mycket trygga med att bo hemma med stöd av
hemtjänsten. Hemtjänsten arbetar kontinuerligt för att uppnå en ökad trygghet för
brukarna, bland annat genom olika insatser för att öka personalkontinuiteten.
Personalkontinuiteten har förbättrats jämfört med föregående år och jämfört med
övriga kommuner. Mätningen av personalkontinuitet omfattar både kommunala
och privata utförare inom hemtjänsten. I november 2016 hade vård- och
omsorgsförvaltningen gjort 101 stycken samordnade individuella planer för
personer som har hemtjänst.

Fortsatt utveckling av
service och omvårdnad för
hemtjänstens brukare
STN, VON

De personer som har hemtjänst i Katrineholm är nöjda med det stöd de får.
Resultaten från nationella undersökningar är fortsatt bra jämfört med tidigare år.
Hemtjänsten arbetar i ett innovationsprojekt för att utveckla hemtjänsten
ytterligare. Service- och teknikförvaltningen utvecklar lunchlådan med
målsättningen att bli bäst i Sverige.

Fortsatt utveckling av vård
och omsorg för äldre i
särskilt boende
STN, VON

De personer som bor på särskilt boende för äldre Katrineholm är nöjda med det
stöd de får. Resultaten från nationella undersökningar är fortsatt bra jämfört med
tidigare år. Inom ramen för service- och teknikförvaltningens arbete för att
utveckla måltiderna har måltidsobservationer genomförts under året. Ett
pilotprojekt har drivits under hösten där vårdpersonal haft möjlighet att äta
sociala måltider tillsammans med brukarna.

Minskad risk för
undernäring för
äldreomsorgens brukare
STN, VON

Antalet riskbedömningar utifrån den nationella kvalitetsregistret Senior alert
fortsätter att sjunka, jämfört med tidigare år. Mätningarna under 2016 visar att
omkring hälften av brukarna som fått en riskbedömning bedöms ha risk för
undernäring, av kvinnorna är det en något högre andel än av männen. Av dem
som riskerar undernäring är det drygt hälften som har en planerad förebyggande
åtgärd, andelen är något högre bland män än bland kvinnor.
Två gånger per år mäts nattfastan på kommunens särskilda boenden för äldre.
Nattfastan är tiden mellan en dags sista mål och följande dags första mål. Målet
är att nattfastan ska vara kortare än 11 timmar, vilket uppnåddes för 39 procent
av brukarna enligt höstens mätning, något färre personer jämfört med våren
2016. Eftersom målet för nattfastan är ändrat från 13 till 11 timmar kan
jämförelser inte göras med föregående år.
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Resultatmål

Kommentar

Fortsatt utveckling av vård
och omsorg för personer
med funktionsnedsättning
VON

Generellt är de män och kvinnor som har stöd inom funktionshinderområdet
trygga och nöjda med den omsorg de får. För att utveckla verksamheterna och
stödet till brukarna bedriver vård- och omsorgsförvaltningen flera olika
utvecklingsarbeten. Ett utvecklingsområde är att brukarna behöver känna sig
mer delaktiga i planeringen i de insatser de får.

Barn och ungdomar i behov
av stöd från socialnämnden
ska i ökad utsträckning
upptäckas tidigt och få
insatser där barnets behov
sätts i centrum
BIN, KTN, SOCN

Arbete med förebyggande aktiviteter och projekt som riktar sig till barn,
ungdomar och deras familjer pågår i samverkan mellan bildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, kultur- och turismförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen. Socialnämnden arbetar också ständigt med
barnperspektivet i alla typer av ärenden. Årets inflöde av LVU-ärenden visar att
det finns en problematik att nämnden ofta får kännedom om riskerna först när
något redan har inträffat inom familjen.

Fortsatt utveckling av
socialnämndens insatser
utifrån den enskildes behov
SOCN

Socialnämnden arbetar med ständiga förbättringar där verksamheten ska
utvecklas efter de behov som finns bland invånarna i Katrineholm. Fokus är att
hitta hemmaplanslösningar så att invånarna kan få vård och omsorg i sin
hemkommun.

Ökad trygghet och säkerhet
för kommunens invånare
KS, BIN, KTN, STN, VON,
VSR

Den samlade bedömningen utifrån tillgänglig statistik är att resultatmålet uppfylls
delvis. Polisens trygghetsundersökning 2015 visade på sämre resultat än 2013,
särskilt för kvinnor. Samtidigt minskade antalet anmälda våldsbrott 2015 jämfört
med föregående år. Antalet skadade i olyckor som föranlett insats från
räddningstjänsten har ökat under 2016. Andelen olyckor där räddningstjänsten
kommer fram inom målsatt tid ligger på en fortsatt hög nivå. Fler invånare har
utbildats i före-byggande och olycksavhjälpande åtgärder än föregående år.
Kommunen samverkar kontinuerligt med andra aktörer, t.ex. BROSK, polisen
och räddningstjänsten, för att uppnå en ökad trygghet och säkerhet. Löpande
arbete sker också med identifiering och åtgärd av platser som kan upplevas
otrygga, genom trygghetsvandringar, klottersanering, förbättrad belysning med
mera.
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KULTUR, IDROTT & FRITID

ÖVERGRIPANDE MÅL

 Ett rikt kultur- och fritidsliv som
alla invånare kan ta del av
 Goda förutsättningar för spontan
och organiserad idrott
 Stark samverkan med
föreningslivet
 God folkhälsa


Väsentliga händelser
Fler invånare ska ha möjlighet att delta aktivt
i kultur-, idrotts- och fritidslivet
En ny digitaliserad evenemangskalender lanserades i
november. Evenemangskalendern är gemensam för
kommunen, KFV marknadsföring, föreningslivet och
lokaltidningen.
Under sommaren arrangerades Katrineholm Summer
Club i samarbete med föreningslivet och Sörmlandsidrotten. Syftet var att ordna ett aktivt sommarlov för
alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun.
Över 200 aktiviteter anordnades för åldrarna 6-15 år.
Totalt hade aktiviteterna 2 940 besök, varav 35
procent av flickor och 65 procent av pojkar.
Satsningen utvärderades under hösten och kommer
att fortsätta under 2017, då utökat med andra skollov.
Biblioteket har under året ändrat arbetssätt och
bemanning av huvudbiblioteket. Syftet är bland annat
ökad service och trygghet på Kulturhuset Ängeln.
Antalet utlån av tryckta medier för vuxna har ökat.
Cirkelverksamheten har utvecklats med utökat antal
bokcirklar samt en skrivarcirkel. Projektet
Bokmatchen, som syftat till att utforska metoder för
hur bibliotek kan arbeta läsfrämjande tillsammans
med idrottsföreningar, har slutförts under året.
Bibblix, en boktipsarapp för barn mellan 6 ch 12 år,
lanserades i juni. Alla skolbibliotek har aktivt
presenterat och använt appen med elever under
hösten, vilket inneburit en ökning av utlånen från
nästan inga till drygt 6 200 lån.
Kvällsverksamhet har öppnats på fritidsgården
Gruvan på Tallåsskolan. Ungdomshuset i Valla har
övergått från entreprenad till kommunal drift. Både
Gruvan och ungdomshuset i Valla har fått viss
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renovering och förnyat och utökat utbud. På Gruvan
finns nu även studio, dansmöjllighet och en enkel
ateljé.
Verksamheten på Perrongen har omformats och
utvecklats. Vid nyöppningen efter sommaren höjdes
åldergränsen till 16 år. Resutatet av förändringarna är
att man har kunnat fokusera på att skapa en trygg
verksamhet som skapar möjligheter till ett kulturliv
för alla. Caféet på Perrongen har genomgått en
förvandling med hjälp av Mokkasin (inredare).
Ett regelbundet HBTQ-café har startats och lockar
allt fler besökare.
Under året har två internationella utbyten genomförts
i samarbete med Ung Egedal i Danmark och Polen,
dels ett Filmcamp, dels Musikstarter.
Under våren genomförde Kulturskolan en storföreställning i Duveholmshallen i samarbete med
Kulturföreningen DuD, Perrongen och SKF Mekan.
Föreställningen ”101:an” sågs totalt av cirka 3 000
personer. På scenen medverkade ca 350 elever och
lärare.
I april genomfördes Kulturdag för barn på
Kulturhuset Ängeln, som lockade närmare 1 100
besökare. Även Kulturafton, som genomfördes i
oktober, lockade många besökare.
I slutet av året anordnades en stor luciakonsert med
350 medverkande från musikklasserna, estetiska
programmet, Kulturskolan, Katrineholms Symfoniorkester och Kammarkören. Tre konserter gavs i
Tallåsaulan, som var fullsatt vid varje tillfälle.

MÅLREDOVISNING

Under 2016 har riksnormen för försörjningsstöd
höjts. Syftet med höjningen är att barn i familjer med
försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att
utöva fritidsaktiviteter.
Många av de män, kvinnor, pojkar och flickor som
får stöd av vård- och omsorgsförvaltningen kan ha
svårt att delta i det offentliga kultur-, idrotts- och
föreningslivet. Därför erbjuder kommunen olika
aktiviteter som kan passa som många som möjligt
oavsett vilka förutsättningar personerna har. Varje år
arrangeras Festival för mogna. Resurscenter har en
arbetsgrupp som arbetar med att skapa kultur genom
olika uttryck och som uppträder i olika sammanhang
både inom och utanför kommunen. För ungdomar
med funktionsnedsättning finns korttidstillsyn i
Perrongens lokaler som gör det möjligt att ta del av
Perrongens utbud av aktiviteter och möjligheter till
kreativt skapande. Under året har även en rad
aktiviteter och resor ordnats för personer med
funktionsnedsättning och personer med psykisk
ohälsa.
Inom äldreomsorgen har kulturombuden och
dagverksamheterna en viktig roll. På kommunens
särskilda boenden erbjuds dagligen en mängd
aktiviteter. Alla boende har också rätt till minst en
valfri aktivitet per månad utanför boendet.
Nätverkarna, en grupp frivilliga som hjälper till vid
olika aktiviteter, gör viktiga insatser för att äldre och

anhöriga som vårdar närstående ska kunna ha ett
aktivt kultur- och fritidsliv.
Goda förutsättningar för idrott
Under året har utegym iordningställts i Valla och
Julita.
Två större ombyggnadsprojekt har genomförts i
Duveholmshallen. Damernas omklädningsrum och
bubbelpoolen i simhallen renoverades under
sommaren. Golvet i ABC-hallen har bytts ut och
möjlighet har skapats att vrida matcharenan, vilket
ger fler publikplatser.
Nya säkerhets- och trivselregler för simhallen har
tagits fram. Syftet med är att ge personalen bättre
verktyg för att hålla anläggningen trygg och säker,
vilket också bidrar till förbättrad arbetsmiljö.
God folkhälsa
Ett nytt styrdokument ”En god hälsa för alla barn och
ungdomar i Katrineholms kommun – utmaningar
2017-2019” har antagits av kommunfullmäktige.
Sambandet mellan tidiga insatser och goda livsvillkor
är kända. Genom förebyggande insatser kan långsiktiga effekter uppnås som motverkar utanförskap,
såväl socialt som ekonomiskt, och framtida
kostnader. Ambitionen är att skapa ett långsiktigt
hållbart folkhälsarbete och att få folkhälsoarbetet att
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hänga ihop med det ordinarie arbetet och att vara ett
stöd i arbetet med kommunplanens mål.
Arbetet med handläggning av serveringstillstånd har
stärkts upp under 2016. Utbildningen Ansvarsfull
Alkoholservering som riktar sig till restaurangägare
och restaurangpersonal genomfördes under våren.

Resultatmål

Kommunen, polisen och samtliga gym i Katrineholm
har kommit överens om ett samarbete för ett dopingfritt Katrineholm. Kommunens öppenvård Mercur
bistår med provtagning och motivationssamtal. Under
året har fem tester tagits, samtliga var negativa.

Kommentar

Fler invånare ska delta
aktivt i kultur-, idrotts- och
fritidslivet
BIN, KTN, STN, SOCN,
VON

Tilläggsfrågor i SCB:s medborgarundersökning hösten 2016 visar att av
invånarna upplever sig 45 procent vara delaktiva i kulturlivet (fler kvinnor än
män) och 40 procent delaktiga i idrottslivet (ingen skillnad mellan könen).
Genom ett brett utbud av verksamhet och aktiviteter samt stöd till föreningslivet
möjliggör kommunen för fler invånare att aktivt utöva kultur-, idrotts- och
fritidsverksamhet. Kommunen erbjuder även fritidsaktiviteter för barn och unga
genom bland annat Katrineholm Summerclub.

Goda möjligheter till en
innehållsrik och aktiv fritid i
Katrineholms kommun
BIN, KTN, STN, VON

Medborgarundersökningen 2016 visar att andelen invånare i Katrineholm som är
nöjda med fritidsmöjligheterna i kommunen har minskat något jämfört med 2014,
men är i nivå med genomsnittet för andra kommuner.
Ett rikt utbud inom kultur- och turism- samt service- och tekniknämndernas
verksamhetsområden ger möjlighet till aktiv fritid. Satsningar på Sportcentrums
utveckling och upprustning av friluftsbad och motionsspår ökar möjligheterna till
en aktiv fritid. Också inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter finns
det goda möjligheter till en aktiv fritid för de som vill.

Kulturverksamheter som
invånarna är nöjda med
BIN, KTN, VON

Medborgarundersökningen 2016 visade att invånare i Katrineholm generellt är
mer nöjda med kulturverksamheterna i kommunen än genomsnittet för andra
kommuner. Kvinnor är i genomsnitt något mer nöjda än män. Andelen som är
nöjda med bibioteksverksamhet och med utställnings- och konstverksamheter är
i stort sett oförändrad jämfört med undersökningen 2014 medan andelen som är
nöjda med teaterföreställningar, konserter och kulturutbud för barn och unga har
minskat något. En mycket hög andel av dem som tar del av kultur- och
turismförvaltningens kulturutbud för unga är nöjda med verksamheten. Vård- och
omsorgsförvaltningens Festival för mogna är ett arrangemang som växer varje
år och som invånarna är nöjda med.

Sportcentrum ska ha nöjda
utövare och besökare
STN

Enligt en kundundersökning bland externa lägerkunder 2015 hade Sportcentrum
en stor andel nöjda besökare. Kunderna var generellt mycket nöjda med
bemötande och faciliteter vid Sportcentrum, men flera hade synpunkter på golvet
i Duveholmshallen. Under 2016 har flera ombyggnadsprojekt genomförts, bland
annat har golvet i ABC-hallen bytts ut.

Förbättrade möjligheter att
delta i sociala aktiviteter för
brukare i äldreomsorgen
STN, VON

Kommunens äldreboenden erbjuder många aktiviteter varje vecka för de
boende. I samverkan med service- och teknikförvaltningen har också en mängd
aktiviteter i samband med måltider genomförts under året. Mötesplats har
öppnats i Sköldinge. En trädgårdsmästartjänst bidrar också till sociala aktiviteter.

Jämställda kultur- och
fritidsverksamheter
BIN, KTN, STN, VON

Kultur- och turismnämnden verkar för jämställda kulturverksamheter via
föreningsbidragen. På Perrongen uppnås målet om en jämnare könsfördelning
bland deltagarna. Bildningsförvaltningen arbetar aktivt med jämställdhet utifrån
sin handlingsplan. Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder aktiviteter som ska
passa som många som möjligt oavsett vilka förutsättningar personerna har. I det
nya reglementet för service- och tekniknämndens föreningsbidrag ges större
möjligheter att styra bidragen för att uppmuntra bland annat jämställdhet.

Andelen invånare med goda
levnadsvanor ska öka
KS, BIN, KTN, STN, VIAN,
VON

Ett nytt styrdokument för folkhälsoarbetet har tagits fram under året. Ett rikt
kultur- och fritidsliv och ett aktivt stöd till föreningslivet bidrar till bättre
levnadsvanor. Ett aktivt folkhälsoarbete pågår också inom kommunens olika
förvaltningar. På kommunens 7-9 skolor och gymnasieskolor pågår projektet
tobaksfri skoltid. Service- och teknikförvaltningen informerar föreningar och
invånare om folkhälsofrågor. Det idrottspolitiska programmet ställer tydliga krav
kring arbete mot alkohol, tobak och droger samt för god folkhälsa. Vård- och
omsorgsförvaltningen arbetar med hälsofrämjande förhållningssätt. Viadiakt
genomför en hälsoskola riktad till nyanlända. Inom ramen för sfi har förvaltningen
också fortsatt med föräldrakurser.
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HÅLLBAR MILJÖ
ÖVERGRIPANDE MÅL






Minskad klimatpåverkan
Rena sjöar och vattendrag
Biologisk mångfald
God bebyggd miljö


Väsentliga händelser
Minskad klimatpåverkan
Separerad matavfallsinsamling infördes under våren.
Förändringen har varit framgångsrik och målsättningen att minst hälften av matavfallet ska tas om
hand uppnåddes redan under hösten.
I samband med att de gröna påsarna för matavfallsinsamling infördes, anordnades tävlingen Svinnkampen i kommunens skolor. Eleverna tävlade om
vilken skola som minskat sitt matsvinn mest under en
vecka. Segrande ur striden gick Västra skolan, som
lyckades minska matsvinnet med 72 procent. Den
skola som slängde minst mat var Valla skola, som i
genomsnitt endast slängde 1,8 gram mat per elev.
I samband med livsmedelskontroller har kommunen
fört dialog med restauranger, butiker och andra livsmedelsföretag om hur man kan arbeta för att minska
matsvinnet.
Arbetet för att minska måltidernas klimatavtryck har
också fortsatt genom att utveckla matsedel och
inköpsmönster. Kommunens inköp av nötkött har
minskats till förmån för viltkött och fågel. Frukt och
grönsaker har märkts med säsongstider i det interna
beställningssystemet.
Lantbrukare bjöds under hösten in till ett informationsmöte där information gavs om miljötillsyn av
lantbruk, energikartläggning, energirådgivning och
aktuella energiprojekt där lantbrukare kan medverka
och beviljas stöd.
KFAB arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera bostäder och lokaler genom modernisering av
teknisk utrustning, optimering av system och information till hyresgäster. I februari certifierades KFAB
enligt Svensk Miljöbas. Även KIAB fortsätter att
systematiskt gå igenom fastighetsbeståndet för att
uppnå målsättningarna om minskad miljöpåverkan.

Genom att enbart köpa el som är producerad av
förnybara energikällor minskar KFAB koldioxidutsläppen med 3 000 ton per år, vilket innebär att
bolagets elkonsumtion inte orsakar något utsläpp alls.
KFAB minskar också användningen av fossila
bränslen genom att bland annat investera i elbilar.
Samtliga kollektivtrafikfordon körs numera med
fossilfria bränslen. Kommunen har begärt en
utredning av Kollektivtrafikmyndigheten om
möjligheten att införa elbussar i tätortstrafiken.
Rena sjöar och vattendrag
Öljareprojektet har växlat upp och blivit en del av ett
stort LIFE IP-projekt, vars syfte är att minska påverkan från näringsämnen och miljögifter, skapa fria
vandringsvägar för fisk och effektivisera kommunal
vattenplanering. Kommunen har beviljats EU-stöd för
40 procent av projektkostnaden. Öljarens botten ska
lågflödesmuddras och slammet ska återföras till
odlingsmark i syfte att dels förbättra sjöns status,
dels återföra näring i kretsloppet. Under vattenveckan
i maj anordnades en välbesökt vattendag vid Öljaren.
Under 2015 fick Katrineholm och Vingåkers
kommuner LOVA-bidrag för strukturkalkning av
åkermark kring Kolsnaren och Viren. Åtgärden
genomfördes under hösten 2016 och totalt kalkades
185 hektar.
Avloppsinventering har under året påbörjats i
Östra Vingåker, parallellt med att arbetet har fortsatt
i Björkvik och Julita. Informationsmöten har hållits
och utskick har gjorts till fastighetsägare. Totalt har
närmare hundra tillstånd lämnats, vilket innebär att
utsläpp motsvarande drygt 900 personer har åtgärdats
genom nya/förbättrade små avloppsanläggningar eller
kommunal anslutning.
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Under hösten har Sörmland Vatten och Avfall AB
påbörjat utbyte av fosforfällor vid enskilda avlopp i
kommunen.
God inom- och utomhusmiljö
Höga radonhalter i inomhusmiljön orsakar årligen
omkring 500 lungcancerfall i landet. Den nationella
målsättningen är att radonhalten i samtliga bostäder
ska understiga 200 Bq/m³ år 2020. De största
fastighetsägarna i kommunen har uppmanats att
lämna in aktuella uppgifter om radonhalt där sådana
saknas.

Resultatmål

Klagomålen gällande nedskräpning vid återvinningsstationerna har ökat. Ett informationsprojekt har
genomförts tillsammans med Förpacknings- och
tidningsinsamlingen (FTI). Målsättningen om
minskad dumpning och nedskräpning har inte infriats.
Ett antal privatpersoner och företag som kunnat
kopplas till nedskräpningen har kontaktats av FTI.
Den mest drabbade återvinningsstationen har under
hösten tagits bort.

Kommentar

Ökad andel miljöbilar i
kommunens verksamheter
KS, BIN, BMN, KTN, STN,
SOCN, VIAN, VON, KFAB

Andelen miljöbilar av det totala antalet bilar i kommunkoncernen uppgår till 46
procent 2016 enligt mätning inom ramen för Kommunens Kvalitet i Korthet,
KKiK, vilket är samma nivå som föregående år. Jämfört med andra kommuner
har Katrineholm en hög andel miljöbilar i kommunkoncernen, snittet för alla
deltagande kommuner är 33 procent. I december blev ett nytt avtal för fordon
klart. I detta avtal finns både elbilar och gasbilar med.

Kommunens energiförbrukning ska minska
KS, BIN, BMN, KTN, STN,
SOCN, VIAN, VON, KFAB

Energianvändningen i KFAB:s lägenhetsbestånd och verksamhetslokaler har
fortsatt att minska jämfört med föregående år. Målet är att energianvändningen
ska minska med 20 procent till 2020 jämfört med basåret 2008.
KFAB arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera bostäder och lokaler
genom modernisering av teknisk utrustning, optimering av system och
information till hyresgäster. Som en del av energieffektiviseringsarbetet i
kommunen fortsätter också byte av gatubelysningsarmaturer till LED.

Minst hälften av matavfallet
ska behandlas biologiskt så
att energi och näring tas till
vara
STN, KVAAB

Separerad matavfallsinsamling för hushållen har införts under våren 2016. En
plockanalys har genomförts under hösten av SVAAB. Undersökningen visar att
54 procent av uppkommet matavfall sorteras i den gröna påsen och behandlas
biologiskt så att näringsämnen och energi tas tillvara. Detta är redan nu ett
mycket bra resultat på nationell basis. En del matfall tas också tillvara genom
hemkompostering, som dock inte är lika effektivt ur miljösynpunkt.
Inom service- och teknikförvaltningen har årets två mätningar av matsvinn i
skolorna genomförts med gott resultat.

Andelen sjöar med god
ekologisk status ska öka
KS, BMN, STN

Nästa provtagning sker 2017. Andelen sjöar med god ekologisk status var 16
procent i mätningen 2015. Arbetet med att förbättra vattenkvaliteten i Öljaren,
Kolsnaren och Viren fortsätter. Strukturkalkning av åkermark kring Kolsnaren
och Viren har påbörjats under sensommaren. Service- och teknikförvaltningens
skogsbruk är FSC-certifierat.

Skyddad natur ska bevaras
för att främja biologisk
mångfald
KS, STN

Inköp av Forssjö rekreationsområde har gjorts för att främja den biologiska
mångfalden. Arbetet pågår. Areal reservat och biotopskydd uppgår till 656 ha
(2015). Skonsammare skogsavverkning med häst prövas i liten skala.

Fortsatt utveckling av
klimatsmarta och ekologiska
måltider i kommunens
måltidsverksamhet inom
förskola, skola och
äldreomsorg
BIN, STN, VON

Under 2016 har arbetet kring klimatsmarta och ekologiska måltider, som tidigare
bedrevs i projektform, permanentats.

Ökat gästfokus i
kommunens
måltidsverksamhet inom
förskola, skola och
äldreomsorg
BIN, STN, VON

Utfallen av kundenkäterna inom förskola/skola och inom äldreomsorgen har
sammanställts och visar att kundnöjdheten gällande maten och
måltidsverksamheten har ökat. Bildningsförvaltningen och service- och
teknikförvaltningen samarbetar kring måltider i förskola och skola. De personer
som bor på kommunens äldreboenden är nöjda med maten och ser måltiderna
som en trevlig stund på dagen.
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EKONOMI & ORGANISATION
ÖVERGRIPANDE MÅL

 God ekonomisk hushållning
 Tillgänglig, tydlig och öppen
organisation
 Attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning


Väsentliga händelser
Effektivisering av organisationen
Kommunledningsförvaltningen har under året
genomgått en organisationsförändring och består nu
av fyra avdelningar; IT och kommunikation-,
ekonomi- och personalavdelning samt kommunstyrelsens kansli. Även stödet och styrningen till
övriga förvaltningar har utvecklats. Målet är ett
klokare och effektivare arbetssätt samt förbättrade
resultat i kommunens samtliga verksamheter.
Kommunledningsförvaltningen ansvarar för de
strategiska och kommunövergripande frågorna.
Förvaltningsstödet inom ekonomi, kommunikation
samt nämndadministration organiseras på respektive
förvaltning.
Inom bildningsförvaltningen finns det från hösten tre
verksamhetschefer underställda förvaltningschefen.
Syftet med den nya organisationen är fortsätta att utveckla verksamheten i ett 1-19 års perspektiv, stärka
samordningsområdena och öka måluppfyllelsen.
Under hösten har vård- och omsorgsförvaltningen
förberett en omorganisation på ledningsnivå. Den nya
organisationen ska ha färre chefsled och fler chefer
på enhetsnivå för att minska antalet medarbetare per
chef. De fem verksamhetschefer som nu har rekryterats tillträder sina tjänster 1 maj 2017 i samband
med att den nya organisationen träder ikraft.
Service- och teknikförvaltningens process för
verksamhetsplanering gjordes om inför 2016. Syftet
var att synliggöra den röda tråden från kommunens
övergripande planer och mål hela vägen ut till
medarbetarna och öka medarbetarnas delaktighet.
Engagemanget har varit stort och förutsättningarna
för både styrning och uppföljning har förbättrats.
Inom socialförvaltningen har kvalitetsarbetet fortsatt
utifrån lagkrav, verksamheternas egna krav och

invånarnas upplevelse av bemötande och delaktighet.
Genom att synliggöra processer, fastställa rutiner och
arbeta med avvikelser flyttas fokus till ett systemperspektiv. Resultatet från den senaste brukarundersökningen har fungerat som ett underlag för analys och
identifiering av utvecklingsområden. För att minska
kostnaderna för institutionsplaceringar har nya rutiner
tagits fram för att gå igenom varje ärende och säkerställa om det finns möjliga lösningar på hemmaplan.
Arbetet har gett positiva effekter, framförallt när det
gäller vuxenärenden.
Under året har kommunledningsförvaltningen bytt ut
ungefär 800 datorer i syfte att hålla en uppdaterad
maskinpark med en kapacitetsnivå som följer den
tekniska utvecklingen samt att förse kommunens
anställda med bra arbetsverktyg. Fler har fått en bärbar dator, vilket möjliggör ett mer flexibelt arbetssätt.
Den nya plattformen för kommunens telefonväxel
installerades i slutet av 2015och i slutet av januari
var alla funktioner i drift. I augusti inträffade ett
omfattande serverhaveri i Flen, som påverkade
Katrineholms kommuns växel. Databaser som innehöll namn, sökord, hänvisningsinformation med mera
försvann. Även operatören Telia har haft problem,
med två större nätavbrott. Åtgärder har vidtagits hos
både Telia och Flens kommun för att situationen inte
ska upprepas.
Teknikstödet till kommunfullmäktiges sammanträden
har inte fungerat helt tillfredsställande, varför tid har
lagts på att åtgärda de fel som uppstått.
Under året har arbetet med att förbereda för införande
av e-arkiv fortsatt. En fördjupad nuläges- och behovsanalys samt förslag till färdplan för det fortsatta
arbetet har tagits fram. Ett nätverk har bildats på
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länsnivå för att identifiera behov av och former för
samverkan kring e-arkiv.
Tillgänglig, tydlig och öppen organisation
Kommunens tillgänglighet har förbättrats både per
e-post och telefon. Samtidigt har antalet besökare på
kommunens webbplats ökat. Under året hade webbplatsen närmare 1,5 miljoner besök, vilket visar att
webben är en viktig kanal för kommunikation och
marknadsföring och ställer krav på att webbplatsen är
uppdaterad och ger invånarna möjligheter att hitta
den information och de tjänster som eftersöks.
Under 2016 har film börjat användas mer frekvent för
marknadsföring, information och rekrytering.
Ett digitaliseringsforum har bildats för att öka samverkan mellan förvaltningarna och därigenom sätta
fart på verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. En ny uppgraderad e-tjänstplattform har
installerats som ger möjlighet att erbjuda utvecklade
e-tjänster som skapar mervärde både för invånare och
för den interna administrationen. Under hösten utbildades administratörer i verktyget och nya e-tjänster
har börjat byggas.
Det trådlösa nätet på kommunens skolor har förstärkts med anledning av 1:1-satsningen. Under
hösten har även utbyggnad av trådlöst nät till särskilda boenden påbörjats, vilket ger förutsättningar
för kommande välfärdstjänster. Syftet är också att de
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boende ska kunna utföra ärenden, ta del av samhällsinformation och hålla kontakt med anhöriga samt att
personalen ska kunna vara mer mobila med sina
arbetsverktyg.
Utbyggnad av kommunens fria WiFi, Anslutning
Katrineholm, har skett på Stortorget och Köpmangatan. Nätet är nu sammanhängande från järnvägsstationen till Stadsparken. Det går också att nyttja
Anslutning Katrineholm i alla kommunala lokaler där
trådlöst nät finns.
Satsningen på utvecklad kommunikation kring
måltidsfrågor har fortsatt. Under våren startades fyra
Facebooksidor där det går att följa kockarnas arbete
på förskolorna Stavstugan och Trädgården, Västra
skolan och Sandbäckskolan samt Lövåsgården.
Vård- och omsorgsförvaltningen driver ett antal
sidor på Facebook om vardagen på vårdboendena.
Även Resurscenter har en facebooksida, som drivs
av personer som sjäva har sysselsättning inom
verksamheten.
Utveckling av kommunens lokalresurser
KFAB och kommunen samverkar i frågor rörande
planering, projektering och byggnation av
kommunala verksamhetslokaler. Målet är
funktionella och kostnadseffektiva lokaler. Ett
omfattande planeringsarbete för nybyggnation av

MÅLREDOVISNING
äldreboende och skolor har under året genomförts i
samråd med berörda förvaltningar.

lyftet. Syftet är att höja läraryrkets attraktionskraft
och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Vid Forssjö skola och Sandbäcksskolan har två förskolor färdigställts med fyra avdelningar, inklusive
mottagningskök.Vid förskolan Guldregnet har ett nytt
tillagningskök byggts som förser tio andra förskolor i
Katrineholm med mat. Vid Skogsborgsskolan har en
tillbyggnad omfattande två klassrum, fem grupprum
och ett bibliotek färdigställts. I Duveholmshallen har
ett nytt multigolv lagts i A-C-hallen som passar
många typer av sporter.

För att bygga en så flexibel och mångsidig organisation som möjligt har service- och teknikförvaltningen
aktivt börjat söka efter medarbetare som kan arbeta i
flera av nämndens verksamheter. För att ta fram en
personprofil har personalen har fått svara på vilka
egenskaper som är viktigast hos en medarbetare.
Högst värderat var ”glädjespridare”, vilket sedan har
använts i uppmärksammade rekryteringar.

Skadegörelsen vid kommunala verksamhetslokaler
har ökat med 31 procent jämfört med föregående år.
Särskilt utsatta har Skogsborgsskolan, Nävertorpsskolan, Sandbäckskolan och Nyhemsskolan varit.
KFAB installerar under en treårsperiod, fram till
2018, passersystem samt nya inbrotts- och brandlarm
vid förskolorna i kommunen. Larmsystemen baseras
på den senaste tekniken för att minimera risken för
avbrott och möjliggöra central styrning och drift.
En växande arbetsmiljöfråga är att för många
personer vistas i lokalerna i relation till vad ventilationen och byggnaden är proportionerad för.
Attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning
Under året har beslut tagits att nyrekryteringar samt
visstidsanställningar längre än tre månader, från och
med 1 januari 2017 kommer att anställas på heltid.
En tidssatt processbeskrivning har tagits fram för
införandet.
Ett viktigt uppdrag för kommunledningsförvaltningen
är att arbeta för en attraktiv och hälsofrämjande
arbetsplats och för att minska sjuktalen. För att
minska sjukfrånvaron har flera aktiviteter inletts och
kommungemensamma rutiner tagits fram. I slutet av
året har ett arbete för en hälsofrämjande arbetsplats
startats upp.

Det är svårt att rekrytera socialsekreterare. För att
möta konkurrensen har marknadstillägg införts för
vissa socialsekreterartjänster för att kunna behålla
medarbetare och kunna rekrytera till vakanta tjänster.
Socialförvaltningen har spelat in en film för att öka
intresset för att arbeta i Katrineholm som publicerats i
sociala medier. Samarbete sker inom länet för att
gemensamt bygga upp en god introduktion med
tydlig utbildningsplan för nyanställda. Ett aktivt
arbete sker också gentemot universitet och högskolor
för att presentera sig som arbetsgivare och att ta emot
praktikanter.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen är det svårt
att få ett brett urval av sökande vid rekrytering av
sjuksköterskor, specialister och chefer. På grund av
svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor har undersköterskor anställts för att utföra delegerade sjukvårdsuppgifter, vilket har fungerat bra. Till tjänster
som inte kräver högskoleutbildning finns det större
urval och många söker timvikariat och sommarjobb.
Många ungdomar läser vård- och omsorgsprogrammet, vilket gör att det regelbundet finns nyutbildad
personal som kan arbeta i verksamheten. Praktikplatser erbjuds både på gymnasie- och högskolenivå.
För att förbättra introduktionen av sommarvikarier
har ett samordnat introduktionsprogram genomförts.

För att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla
personal har bildningsförvaltningen påbörjat ett
arbete med att se över olika karriärmöjligheter för
personalen. En typ av karriärväg är satsningen på
karriärstjänster i skolan. Syftet är att göra läraryrket
mer attraktivt och säkra god undervisning för elever.
Karriärtjänster kan inrättas inom alla skolformer
utom förskola. Bildningsförvaltningen har också
uppmuntrat personalen att vidareutbilda sig inom
Lärarlyftet. Särskilt prioriterade är ämnesområden där
kommunen har brist på personal. Från läsåret 2016/17
har det varit möjligt för kommuner och andra huvudmän att söka bidrag från skolverket för lärarlöne-
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Resultatmål

Kommentar

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

Målet att resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnås i
och med att resultatet uppgår till 38,9 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent av
skatteintäkterna.

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

Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat 4,6 procent medan skatteintäkter
och utjämning ökat 5,6 procent.

Avskrivningar ska under
planperioden inte ta mer än
tre procent av driftbudgeten
KS

Avskrivningarna uppgår till 2,7 procent av driftbudgeten.

Kommunens lokalresurser
ska utvecklas för ökad
funktionalitet,
kostnadseffektivitet och
kundnöjdhet
KS, BIN, BMN, KTN, STN,
SOCN, VIAN, VON, KFAB

KFAB:s kundundersökning hösten 2016 visar på ökad kundnöjdhet inom
området kommunala verksamhetslokaler, NKI har ökat till 64 jämfört med 61 i
mätningen 2014. Arbete med framtagande av en lokalförsörjningsplan har
påbörjats och ett långsiktigt samarbete mellan KFAB och kommunen sker
avseende hantering av lokaler som kommunala verksamheter lämnar. Åtgärder
för ökad funktionalitet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet har vidtagits i flera
av kommunens lokaler.

Kommunens tillgänglighet
per telefon och e-post ska
förbättras
KS, BIN, BMN, KTN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Kommunens tillgänglighet per telefon och e-post mäts årligen inom ramen för
Kommunens Kvalitet i Korthet. Enligt mätningen hösten 2016 har tillgängligheten
förbättrats både per e-post och telefon. Även när det gäller bemötande per
telefon har Katrineholms kommun goda resultat. Under året har växeln och
kommunens registratorer tagit fram förslag till fortsatta åtgärder för förbättrad
tillgänglighet per telefon respektive e-post. Aktivt arbete pågår på flera
förvaltningar.

Tydlig och effektiv
kommunikation
KS, BIN, BMN, KTN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Katrineholms kommun har under flera år haft goda resultat i SKL:s undersökning
av kommunernas webbsidor. Ett kontinuerligt och aktivt arbete pågår inom
förvaltningarna för att utveckla den externa och interna kommunikationen.

Ökat medarbetarengagemang
KS, BIN, BMN, KTN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Medarbetarengagemang mäts inom ramen för kommunens
medarbetarundersökning. Det senaste tillgängliga resultatet är från 2015.
Jämfört med undersökningen 2013 hade resultatet förbättrats för alla tre
delindex; ledarskap, motivation och styrning. Arbete pågår inom förvaltningarna
för fortsatt utveckling. Nästa undersökning görs 2017.

Tryggad personalförsörjning
genom utvecklad
rekrytering
KS, BIN, BMN, KTN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Under året har utvecklingsarbete fortgått för att skapa ett strategiskt och
långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. Arbetet med att
kvalitetsäkra rekryteringsprocessen pågår med fokus på att kommunen ska vara
attraktiv för presumtiva medarbetare och chefer. Inom förvaltningarna pågår
insatser med utgångspunkt från kompetensförsörjningsplaner och
kompetensbaserad rekrytering.

Minskad sjukfrånvaro
KS, BIN, BMN, KTN, STN,
SOCN, VIAN, VON

Jämfört med föregående har den totala sjukfrånvaron ökat under 2016.
Sjukfrånvaron har ökat både för kvinnor och män. Långtidssjukfrånvaron utgör
en allt större andel av den totala sjukfrånvaron för kvinnor. Arbetet med att sänka
sjukfrånvaron är en prioriterad fråga för förvaltningarna.
Kommunledningsförvaltningen har även stärkt upp samarbetet med
företagshälsovården.
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Kommunens personalarbete utgår från det kommunövergripande målet attraktiv arbetsgivare för tryggad
personalförsörjning. Under året beslutades att
samtliga anställda från och med halvårsskiftet 2018
ska ha en heltidsanställning som grund. Arbetet har
startat upp och under året har andelen medarbetare
med heltidsanställning ökat med två procent.

Arbetsmiljö och hälsa
Arbetsglädje och hälsa är några av förutsättningarna
för en attraktiv arbetsplats. Sjukfrånvaron har under
året ökat inom alla åldersgrupper. Ökningen har varit
större för kvinnor än för män. För kvinnor har
långtidssjukfrånvaron ökat som andel av den totala
sjukfrånvaron, medan den har minskat för män.

Personalstyrka
Fler invånare innebär att kommunorganisationen
växer. Mellan 2015 och 2016 ökade personalstyrkan
med 3,5 procent. Andelen månadsanställda ökar
samtidigt som timanställningarna minskar. I slutet av
året uppgick antalet månadsanställda till totalt 3 181.
Lönekostnaden har samtidigt ökat med 4,7 procent
jämfört med föregående år.

Flera insatser har startats upp för att på sikt minska
sjuktalen. Det handlar bland annat om att öka
kunskapen kring arbetsmiljö, tydliggöra
rehabiliteringsprocessen och att snabbt ta fram
handlingsplaner för en aktiv återgång i arbete. En
tidig effekt av arbetet kan ses genom att antalet
pågående rehabiliteringsärenden har ökat, samtidigt
som ärenden på bevakning minskat.

Den största personalökningen har skett inom bildningsförvaltningen som följd av att antalet barn inom
förskola och skola har ökat. Införandet av statsbidrag
för att minska barngrupperna inom förskola, fritids
och på lågstadiet har också påverkat. Finansieringen
kan samtidigt ha bidragit till att fler anställs på en
visstidsanställning. I kommunen totalt har andelen
visstidsanställda ökat med 4 procentenheter.

Antalet inrapporterade arbetsskador och tillbud har
ökat. Samtidigt har antalet arbetsskador med frånvaro
minskat. En förklaring till ökningen är förbättrade
rutiner för inrapportering, vilket är en förutsättning
för att åtgärda och förebygga risker.

Även inom vård och omsorg har antalet anställda
ökat något. Utifrån heltid som norm har ett tjugotal
medarbetare fått utökad tid. Samtidigt har andelen
timanställda minskat och andelen visstidsanställda
ökat. Förutom en ökad stabilitet i personalgrupperna
ger förändringen en högre personalkontinuitet för
brukarna.

Förebyggande arbete och en hälsofrämjande
arbetsplats är ytterligare aktiviteter som inletts för att
öka frisktalen. Att med ett tydligt uppdrag få vara
delaktig och kunna påverka bidrar till en ökad
arbetsglädje och en attraktiv arbetsgivare.

Kompetensförsörjning
Under kommande treårsperiod kommer kommunorganisationen att anställa cirka 1 000 medarbetare.
Inom flera yrkesgrupper är efterfrågan större än
tillgången samtidigt som rörligheten ökar. Jämfört
med 2015 har antalet som slutat på egen begäran ökat
med 38 procent. Totalt är det drygt 8 procent av de
tillsvidareanställda som under året slutat på egen
begäran. Pensionsavgångarna ligger på samma nivå
som tidigare år, men kommer att öka på längre sikt.
Katrineholms kommun är konkurrensutsatt och för att
möta kommande behov av kompetensförsörjning
krävs ett gemensamt engagemang för att ytterligare
stärka kommunens attraktionskraft.
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2016

2015
Män

Mätdatum/
mätperiod

2 334,1

674,4

1/12-30/11

90,7 %

90,6 %

91,2 %

1/12-30/11

8,3 %

9,3 %

9,4 %

8,8 %

1/12-30/11

2 509

672

3 014

2 385

629

30/11

85 %

86 %

80 %

89 %

90 %

83 %

30/11

15 %

14 %

20 %

11 %

10 %

17 %

30/11

Andel med heltidsanställning,
månadsanställda

71 %

68 %

81 %

69 %

66 %

80 %

30/11

Genomsnittlig sysselsättningsgrad,
månadsanställda med
deltidsanställning

71 %

73 %

65 %

71 %

72 %

66 %

30/11

68

46

22

62

55

7

1/12-30/11

Antal tillsvidareanställda som slutat på
egen begäran

222

180

42

161

135

26

1/12-30/11

Antal tillsvidareanställda 61 år eller äldre

343

255

88

430

321

109

30/11

Personalstatistik

Totalt

Kvinnor

Antal årsarbetare totalt (omräknade
heltider)

3 112,3

2 410,8

andel månadsanställda

91,7 %

andel timanställda

Män

Totalt

Kvinnor

701,5

3 008,5

91,7 %

91,7 %

8,3 %

8,3 %

Antal månadsanställda personer

3 181

andel tillsvidareanställda
andel visstidsanställda

Personalstyrka

Kompetensförsörjning
Antal tillsvidareanställda som gått i
pension

Hälsa och arbetsmiljö
Antal arbetsskador med frånvaro

8

44

1/12-30/11

Antal arbetsskador utan frånvaro

255

141

1/12-30/11

Antal tillbud

596

432

1/12-30/11

Antal pågående rehabärenden

282

240

42

254

222

32

30/11

Antal ärenden på rehabbevakning

159

126

33

243

199

44

30/11

Total sjukfrånvaro

7,4 %

8,0 %

5,2 %

6,4 %

6,9 %

4,7 %

1/12-30/11

total sjukfrånvaro, anställda -29 år

5,3 %

5,5 %

4,8 %

3,7 %

3,6 %

4,0 %

1/12-30/11

total sjukfrånvaro, anställda 30-49 år

7,3 %

8,1 %

4,4 %

6,5 %

7,2 %

3,7 %

1/12-30/11

total sjukfrånvaro, anställda 50- år

8,1 %

8,7 %

6,0 %

7,1 %

7,5 %

5,7 %

1/12-30/11

54,8 %

56,2 %

46,3 %

50,8 %

50,8 %

50,8 %

1/12-30/11

8,2 %

8,8 %

5,8 %

7,3 %

7,8 %

5,4 %

1/12-30/11

andel av total sjukfrånvaro som avser
långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
Sjukfrånvaro tillsvidareanställda

Personalkostnader
Total lönekostnad (tkr)
Sjuklönekostnad som andel av total
lönekostnad
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1 414 834

1 351 763

1/12-30/11

2,1 %

2,0 %

1/12-30/11
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EKONOMISK REDOVISNING
Ekonomiskt utfall enligt driftsredovisningen
Redovisat 2016
Intäkter
Kommunfullmäktige/politisk ledning

Kostnader

Budget
2016

Netto

Budgetavvikelse

Redovisat
2015

1 553

-11 138

-9 585

-9 957

372

-9 095

Kommunstyrelsen

65 136

-246 818

-181 682

-179 740

-1 942

-159 464

varav kommuncentrala

13 565

-88 293

-74 728

-70 943

-3 785

-64 298

varav kommunledningsförvaltningen

34 233

-104 745

-70 512

-73 482

2 970

-56 015

varav samhällsbyggnadsförvaltningen

17 338

-49 780

-32 442

-29 315

-3 127

-28 157

varav KS-medel till förfogande

0

-4 000

-4 000

-6 000

2 000

-10 994

Bygg- och miljönämnd*

0

-457

-457

-508

51

-473

157 186

-254 831

-97 645

-98 285

640

-96 980

98 314

-273 949

-175 635

-177 292

1 657

-177 829

6 902

-43 138

-36 236

-36 915

679

-37 447

Bildningsnämnden

676 581

-1 461 441

-784 860

-791 493

6 633

-756 283

Vård- och omsorgsnämnden

Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Kultur- och turismnämnden

193 969

-847 300

-653 331

-650 910

-2 421

-642 212

Viadidaktnämnden

30 079

-77 600

-47 521

-53 463

5 942

-52 990

Summa nämnder

1 229 720

-3 216 672

-1 986 952

-1 998 563

11 611

-1 932 773

0

-26 838

-26 838

-26 838

0

-26 351

178 774

0

178 774

169 708

9 066

183 751

Räddningstjänstförbundet VSR
Personalomkostnadspålägg och
semesterlöneskuld
Pensioner
Intäkter Viadidakt Vingåker
Kapitalkostnadsintäkter
Avskrivningar/intern

0

-89 023

-89 023

-95 017

5 994

-88 199

9 882

0

9 882

9 882

0

9 994

59 851

0

59 851

66 842

-6 991

65 606

0

-42 065

-42 065

-47 200

5 135

-48 537

Skatteintäkter och utjämning

1 938 394

0

1 938 394

1 930 675

7 719

1 844 168

Finansiering, utdelningar mm

12 336

-14 315

-1 979

5 440

-7 419

15 582

0

-900

-900

-900

0

-900

4 996

0

4 996

8 000

-3 004

2 640

Jobbcentrum
Ersättning flyktingmottagande
Använda öronmärkta medel

0

-7 946

-7 946

0

-7 946

-11 845

837

-35

802

0

802

2 091

0

0

0

0

0

13 719

1 776

88

1 864

-949

2 813

782

Summa finans

2 206 846

181 034

2 025 811

2 019 643

6 169

1 962 501

RESULTAT

3 436 566

-3 035 638

38 860

21 080

17 780

29 729

Reavinst
Återbetalning AFA
Fastigheter, lokalvård
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Kommentarer till driftsredovisningen
Katrineholms kommuns resultat för 2016 uppgår till
38,9 mnkr, vilket är 17,8 mnkr mer än budgeterat.
Driftsredovisningen är uppdelad i två områden;
nämnder och finans.
Nämnder
Nämnderna har en god ekonomisk styrning och visar
på ett överskott, jämfört budget, med 11,6 mnkr.

Kommunstyrelsens resultat är en följd av ej
förutsedda momskostnader för det nya
anvisningsboendet samt ökade kostnader för
samhällsutveckling. Delvis kompenseras dessa
kostnader av vakanser.
Socialnämndens kostnader för placeringar och
försörjningsstöd har ökat. Detta har delvis
kompenserats genom tillfälliga budgetmedel. Årets
positiva resultat är till stor del en följd av beviljade
återsökningar av medel från Migrationsverket.
Inom bildningsnämnden har ökningen av antalet
elever varit lägre än budgeterat. Samtidigt har
konkurrensen om behörig personal inneburit att
tjänster inte kunnat tillsättas.
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Vård- och omsorgsnämnden har under året arbetat för
att anpassa kostnaderna till budget. Kommunal
hemtjänst, särskilt boende samt köp av externa LSStjänster har stora avvikelser.
De planerade kostnaderna för personalomställningar
inom Viadidakt blev lägre än förväntat, samtidigt
som tjänster har varit vakanta. Fler deltagare inom sfi
har också medfört högre statsbidragen än budgeterat.
Finansen
Överskottet inom finansen uppgår till 6,2 mnkr. Inom
finansen finns poster som avser interna transaktioner.
Dessa fungerar som avstämningsposter och
kommenteras inte.

Statsbidraget för det ökade bostadsbyggandet bidrog
till att utfallet för skatter och utjämning blev 7,7 mnkr
högre än budgeterat. Lägre semesterlöneskulder och
pensionskostnader samt intäkter för fastigheter har
också påverkat resultatet positivt. Nyttjandet av
öronmärkta medel för välfärdsutmaningar och
tillväxtbefrämjande åtgärder redovisas som en
kostnad. Avvikelsen inom finansiering och utdelning
är i huvudsak ett resultat av ökade momsbidrag samt
ökade finansiella kostnader.

EKONOMISK REDOVISNING

Ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen
Redovisat
2016

Belopp i tkr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen inkl. Exploateringar
varav Kommunledningsförvaltningen och kommuncentrala
varav Samhällsbyggnadsförvaltningen
Service- och tekniknämnden
Socialnämnden
Kultur- och turismnämnden
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Viadidaktnämnden
Finansförvaltningen
Exploateringar
Summa nämnder inkl exploateringar

De största pågående
investeringsprojekten

-56
-24 089
-6 973
-17 116
-34 705
-1 062
-1 895
-10 036
-3 276
-208
13
-1 161
-76 475

Budget
2016

Budgetavvikelse

-50
-52 032
-26 362
-25 670
-47 006
-1 280
-3 124
-21 344
-4 829
-230
0
-66 063
-195 958

Totalt utfall 2016
och tidigare år

Total investeringsbudget

Kommunstyrelsen
Bredbandsutbyggnad
Digitala skyltar
Hantverkargatan, gågata/gångfartsområde

-8 336
-4 475
-3 873

-20 000
-4 995
-3 000

Service- och tekniknämnden
Beläggningsytor 2016
Upprustning läktare A-plan exteriör
Teleprojektet
Täckgolv , Duveholmshallen

-4 602
-2 564
-1 268
-5 122

-5 000
-3 648
-1 435
-5 156

Bildningsnämnden
Uppstart ny förskoleavdelning

-4 159

-5 029

Vård- och omsorgsnämnden
Brandlarm

-2 960

-3 500

Kommentarer till investeringsredovisning
Investeringsredovisningen omfattar två delar,
exploateringar samt investeringar.
Exploateringar
Exploateringar syftar till att främja kommunens
utveckling, tillväxt och en positiv arbetsmarknadsutveckling. Kostnaderna omfattar bland annat
anskaffning, bearbetning och iordningställande av
råmark eller mark för att bygga bostäder, affärer,
kontor eller industrier. Markexploatering kan också
omfatta gemensamma anordningar som grönområden,
VA- och elanläggningar. Kostnaderna ska på sikt
täckas av intäkter, som till exempel försäljning av
mark i samband med byggnation eller etablering av
verksamhet. Budgeten för exploateringar är långsiktig
och överskottet lyfts över till kommande års
utveckling av Katrineholms kommun.

-6
27 943
19 389
8 554
12 301
218
1 229
11 308
1 553
22
13
64 902
119 483

Redovisat
2015
-71
-28 353
-8 329
-20 024
-23 162
-1 451
-1 579
-12 023
-5 730
-726
184
6 020
-66 891

Investeringar
Av det totala investeringsutrymmet på 129,9 mnkr
har 75,3 mnkr använts. Det innebär att 44 procent
(54,6 mnkr) av kommunens planerade investeringar
inte har nyttjats.

Avsatta medel för fiberutbyggnad omfattar totalt
50 mnkr. Dessa har fördelats jämt över en femårsperiod. Större kostnader kommer senare i processen
och avvikelser ska föras över till kommande år.
Investeringar avsatta för samhällsutveckling har
försenats på grund av långa processer, överklaganden
och senareläggning av beslut. Hög efterfrågan och
därmed begränsad tillgång på anläggnings- och
byggentreprenörer har också påverkat.
Utformning av avtal inom den digitala satsningen för
barn och ungdomar, 1:1 satsningen, innebar att
kostnaden för 2017 redovisningstekniskt fördes på
resultatet.
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Resultaträkning
Kommunen

Sammanställd redovisning

Belopp i tkr

Not

2016

2015

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1,9
2,9
3

492 463
-2 358 866
-51 493

435 718
-2 210 602
-48 186

35
36

-1 917 895

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5
6
7

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

8
8

ÅRETS RESULTAT
Jämförelsestörande poster
ÅRETS BALANSKRAVSRESULTAT
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9

2016

2015

726 897
-2 440 918
-145 658

645 260
-2 261 462
-146 188

-1 823 070

-1 859 680

-1 762 391

1 372 308
587 436
6 044
-9 033

1 311 490
532 678
12 165
-3 534

1 372 308
587 436
2 348
-52 286

1 311 490
532 678
7 882
-46 830

38 860

29 729

50 127

42 829

0
0

0
0

-550

-2 350

38 860

29 729

49 577

40 479

10 427

-5 963

10 427

-5 963

49 287

23 766

60 004

34 516

EKONOMISK REDOVISNING

Balansräkning
Sammanställd
redovisning

Kommunen
Belopp i tkr

Not

2016

2015

Not

2016

2015

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

10

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar

11

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Långfristiga fordringar
Värdepapper, andelar m.m.

12

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

0

575

844

637 567
112 712
104 287

651 744
111 860
65 885

2 501 666
130 654
248 355

2 530 958
125 078
118 284

4 300
53 210

5 939
54 362

26 275
14 524

28 207
10 233

912 076

889 790

2 922 050

2 813 605

36 784

38 568

13 030
419 263
51 486
82 528

18 281
266 776
51 486
48 853
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BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

13

36 784

38 568

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m.m.
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa, bank

14
15
16
17

13 017
377 287
51 486
57 257

18 248
225 050
51 486
27 924

499 048

322 708

566 307

385 396

1 447 908

1 251 066

3 525 141

3 237 569

38 860
17 000
660 920

29 729
17 000
631 191

49 577
17 000
803 884

40 479
17 000
760 994

716 780

677 920

870 461

818 474

171 561
11 905

168 469
25 870

190 523
11 905

185 344
25 870

183 466

194 339

202 428

211 215

0
547 662

0
378 808

1 795 467
656 786

1 680 200

547 662

378 808

2 452 253

2 207 881

1 447 908

1 251 066

3 525 141

3 237 569

23

0

0

0

0

24

584 520

594 694

584 520

594 694

25
26

1 613 988
1 215 343

1 651 152
410 020

7 849

8 931

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

38

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

18

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande
Avsättningar till statlig infrastruktur

19
20

SUMMA AVSÄTTNINGAR
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

21
22

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
Övriga ansvarsförbindelser
Leasing och hyror

39

40

41
42
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Kassaflödesanalys
Kommunen
Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar
Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar
Ökning-/minskning+ förråd och varulager
Ökning+/minskning- kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering- i materiella anläggningstillgångar
Försäljning+ av materiella anläggningstillgångar
Investering i pågående projekt
Ökning-/minskning+ finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering- av skuld
Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar
Bidrag till statlig infrastruktur
Korrigering nedskrivning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Not

3
27

28
29
30

31
31
32

33
33
34
13
31

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring av likvida medel
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17

2016

Koncernen

2015

2016

2015

38 860
51 493
-10 873
0

29 729
48 186
-269
1 637

50 129
145 658
-8 787
893

40 479
146 188
-8 158
-283

79 479

79 283

187 893

178 226

-152 237
0
5 230
168 854
101 327

-117 833
131 780
-19
-13 071
80 140

-151 887
0
5 251
129 106
170 363

-112 510
131 780
1 589
17 740
216 825

-38 167
0
-38 402
1 152
-75 417

-57 012
4 504
-6 389
111
-58 786

-121 942
0
-130 071
-1 727
-253 740

-180 897
0
-4 645
-11 537
-197 079

0
0
1 639
1 784
0
3 423

0
0
0
1 784
0
1 784

115 267
0
0
1 784
0
117 051

14 650
0
0
1 784
0
16 434

29 332

23 138

33 674

36 180

27 924
57 256

4 786
27 924

48 853
82 528

12 673
48 853

29 332

23 138

33 675

36 180

EKONOMISK REDOVISNING

Noter kommunen
Noter resultaträkningen
Belopp i tkr
Not 1 Verksamhetens intäkter
Varav:
Försäljningsintäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljn av verksamhet och konsulttjänster
Relisationsvinster
Övriga intäkter
Interna intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Not 2 Verksamhetens kostnader
Varav:
Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Övriga tjänster
Lokal- och markhyror
Bränsle, energi och vatten
Hyra/leasing av anläggn.tillgång
Materialkostnader
Övriga kostnader
Realisationsförluster och periodiseringar
Interna poster
Summa externa kostnader
Diff interna konton
Summa verksamhetens kostnader
Not 3 Avskrivningar
Avskrivningar immateriella tillgångar
Avskrivningar byggnader och anläggningar
Avskrivningar maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa avskrivningar
Not 4 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Preliminär slutavräkning föregående år
Summa skatteintäkter
Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Kommunal fastighetsavgift
Bidrag för LSS-utjämning
Kostnadsutjämningsbidrag
Regleringsbidrag/-avgift
Reglering arbetsgivaravgift unga
Bidrag till ökat bostadsbyggande
Bidrag till tillfälligt stöd flyktingmottagande
Summa generella statsbidrag och utjämning
Not 6 Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa finasiella intäkter

2016

2015

1 252 123

1 241 632

15 453
74 663
53 872
251 031
86 056
-17
11 405
-759 659
492 463

12 481
70 566
53 694
203 798
91 583
2 847
749
-805 914
435 718

-3 118 526

-3 016 516

-1 346 726
-88 449
-5 025
-136 225
-251 473
-109 050
-224 147
-9 063
-19 819
-86 566
-82 323
0
759 659
-2 358 866
0
-2 358 866

-1 276 421
-87 388
-6 012
-132 507
-237 748
-91 437
-214 790
-9 390
-18 561
-74 128
-71 604
0
796 532
-2 219 984
9 382
-2 210 602

-28 111
-22 594
-788
-51 493

-27 694
-20 249
-243
-48 186

1 377 805
-6 892
1 395
1 372 308

1 312 595
1 428
-2 533
1 311 490

393 297
0
55 602
42 132
64 702
-1 145
0
11 497
21 350
587 436

370 369
3 454
53 778
51 060
52 801
-1 286
2 502
0
0
532 678

2 101
80
3 863
6 044

6 093
198
5 875
12 165
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Noter resultaträkningen
2016

2015

-358
-1 011
-7 664
-9 033

-1 267
-1 102
-1 166
-3 534

Not 8 Extraordinära poster
Realisationsvinst försäljning
Kostnader i samband med försäljning
Summa extraordinära poster

0
0
0

0
0
0

Not 9 Jämförelsestörande poster
Exploateringsintäkter
Reavinst
reaförlust försäljning av aktie
Återbetalning AFA
Använda öronmärkta medel
Summa jämförelsestörande poster

836
17
552
0
9 023
10 427

759
-2 847
0
-15 719
11 844
-5 963

2016

2015

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 014 033
-376 465
637 567

1 000 099
-348 355
651 744

272 506
-159 794
112 712

269 879
-158 018
111 860

Pågående investeringar
Anskaffningsvärde
Bokfört värde

104 287
104 287

65 885
65 885

Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Redovisat värde av utrangeringar och avyttringar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

651 744
13 934
0
0
0
-28 110
0
0
637 568

654 736
29 207
-4 504
0
0
-27 694
0
0
651 744

Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Redovisat värde av utrangeringar och avyttringar
Årets nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets avskrivningar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar
Redovisat värde vid årets slut

111 860
23 446
0
0
0
-22 594
0
0
112 712

93 653
38 456
0
0
0
-20 249
0
0
111 860

Belopp i tkr
Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader
Ränta på pensionsavsättningar
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

Noter balansräkningen
Belopp i tkr
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklignsarbeten och liknande arbeten
Ack av- och nedskrivningar på balanserade utgifter
Förvärvade immateriella tillgångar
Ackumulerade av- och nedskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Not 11 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
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Noter balansräkningen
Belopp i tkr
Pågående investeringar
Redovisat värde vid årets början
Årets investeringar
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar, aktivering
Redovisat värde vid årets slut
Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Ericsbergs Goif
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 Katrineholms Logistikposition AB
Aktier Katrineholm Rail Point AB
Aktier Katrienholms 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
Bostadsrätt
Summa värdepapper, andelar m.m.

2016

2015

65 885
108 875
0
-70 474
104 287

72 274
49 544
0
-55 934
65 885

0
4 300
4 300

1 639
4 300
5 939

40 129
4 000
40
30
0
0
255
2
32
7
6 890
1 818
2
6
53 210

40 129
4 000
40
30
0
1 152
255
2
32
7
6 890
1 818
2
6
54 362

36 100
-1 444
-4 332
8 500
-340
-1 700
36 784

36 100
-1 444
-2 888
8 500
-340
-1 360
38 568

810
18
8 124
4 066
13 017

788
32
8 362
9 066
18 248

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 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest
ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna
vid ett eventuellt ianspråkstagande 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 2016-12-31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 346 091 313 278 kronor och
tillgångarna till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 1 682 187 043 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 1 642 443 120 kronor.
Not 13 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 medfinsiera 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 14 Förråd m.m.
Måltidsverksamhetens förråd
Övriga förråd
Tomtmark för försäljning, bostadsmark
Tomtmark för försäljning, industrimark
Summa förråd m.m.
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Noter balansräkningen
2016

2015

23 539
26 247
53 560
37 605
87 456
148 881
377 287

30 005
19 019
34 672
36 109
66 998
38 249
225 050

Not 16 Kortfristiga placeringar
Aktie- och räntefonder Nordea
Räntepapper Nordea
Likvida medel Nordea
Räntefonder
Summa kortfristiga placeringar

6 985
41 263
0
3 220
51 468

6 985
41 263
0
3 220
51 468

Marknadsvärden
Räntefonder Nordea
Aktiefonder Nordea
Långa räntor Nordea
Likvida medel
Summa marknadsvärde
Uppbokad vinst
Orealiserad vinst

7 200
5 682
40 539
0
53 421
0
1 953

5 675
4 867
41 815
0
52 357
3 220
889

Not 17 Kassa bank
Handkassor
Plusgiro
Bank
Summa kassa bank

58
56 552
646
57 256

55
27 367
502
27 924

660 920
38 860
17 000
716 780
138

631 191
29 729
17 000
677 920
138

168 469
-5 217
11 259
585
1 169
0
-4 704
171 561
171 561
33 495

150 536
-983
12 842
-53
2 936
0
3 190
168 469
168 468
32 891

10
2
6 882
97%

9
5
2 156
96%

22 599
0
-11 200
0
505
11 905

32 880
0
-10 944
0
662
22 599

Belopp i tkr
Not 15 Fordringar
Kundfordringar
Fordran mervärdesskatt
Periodisering leverantörsfakturor
Fordran skatt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa fordringar

Not 18 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Utgående eget kapital
varav Fond upprustn saml lokaler
Fullmäktige har beslutat att avsätta 17 miljoner kronor av tidigare års resultat till
resultatutjämningsreserven.
Not 19 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Specifikation - Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående avsättning
Summa avsatt till pensioner
varav löneskatt
Antal visstidsförordnaden
Politiker
Tjänstemän
Överskottsmedel
Aktualiseringsgrad
Beräkningsgrund för pensioner mm framgår av avsnittet redovisningsprinciper
Not 20 Avsättning för statlig infrastruktur
Avsättning för Citybanan*
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjat belopp som återförts
Förändring av nuvärde
Summa
*utbetalning började 2013 och betalas enligt plan under 2013-2017
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Noter balansräkningen
2016

2015

0
0
0
0
0
0

0
3 271
0
0
0
3271

11 905

25 870

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

143 416
130 716
1 361
22 087
250 083
88 218
0
47 383
547 662

-67
100 215
1 720
19 584
257 356
85 412
0
45 125
378 808

0
0

0
0

594 694
-15 082
4 398
6 270
-1 986
0
-3 772
584 520
114 119

587 776
-2 593
8 379
-1 489
1 351
0
1 271
594 694
116 105

Not 25 Övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser dotterbolag
Borgensförbindelser föreningar
Borgensförbindelse och förlustansvar egna hem
Summa övriga ansvarsförbindelser

1 606 139
7 345
504
1 613 988

1 642 221
8 242
689
1 651 152

Not 26 Leasing och hyror
Operationella leasingavtal
Fastigheter*
Totala leasing- och hyresavgifter**
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år

1 163 907
204 662
778 195
181 050

383 013
107 427
229 326
46 258

Belopp i tkr
Övriga avsättningar
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjat belopp som återförts
Förändring avsättning
Summa
Summa avsättningar
Not 21 Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag
återstående antal år (vägt snitt)
Gatukostnadsersättningar
återstående antal år (vägt snitt)
Anslutningsavgifter
återstående antal år (vägt snitt)
Summa förutbetalda intäkter
Summa långfristiga skulder
Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras
linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
Not 22 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 löneskatt på pensionsförsäkring
varav pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension
Summa kortfristiga skulder
Not 23 Panter och därmed jämförliga säkerheter
Fastighetsinteckningar
Summa panter och därmed jämförliga säkerheter
Not 24 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna inkl löneskatt
Ingående ansvarsförbindelse
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Förändring av löneskatten
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse
varav löneskatt
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.
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Noter balansräkningen
2016

2015

51 436
22 199
29 237
0

27 009
15 565
11 395
49

2016

2015

194 339
183 466
-10 873

194 607
194 339
-268

225 050
377 287
-152 237

107 217
225 050
-117 833

18 248
13 017
5 230

18 229
18 248
-19

Not 30 Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Skulder 1/1
Skulder 31/12
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder

378 808
547 662
168 854

391 879
378 808
-13 071

Not 31 Investering i materiella anläggningstillgångar
Ingående värde 1/1
Utgående värde 31/12
Förändring

829 489
854 566
-25 077

820 663
829 489
-8 826

Avskrivningar under året

-51 493

-48 186

-185 524
38 402
0
-223 926

-225 811
-6 389
4 505
-223 926

54 362
53 210
1 152

54 251
54 362
-111

0
0
0

0
0
0

5 939
4 300
1 639

5 939
5 939
0

Belopp i tkr
Maskiner och inventarier
Totala leasing- och hyresavgifter
Därav förfall inom 1 år
Därav förfall inom 1-5 år
Därav förfall senare än 5 år
*2015 är första året som fastigheter redovisas som förpliktelse.
** Utfallet är ej jämförelsebart mellan åren p.g.a. ofullständiga uppgifter av
hyresavgifter 2015

Noter kassaflödesanalys
Belopp i tkr
Not 27 Ökning/minskning av gjorda avsättningar
Avsättningar 1/1
Avsättningar 31/12
Förändring av avsättningar
Not 28 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar 1/1
Kortfristiga fordringar 31/12
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar
Not 29 Ökning/minskning av förråd och varulager
Förråd/varulager 1/1
Förråd/varulager 31/12
Ökning-/minskning+ av förråd och varulager

Totala investeringar varav
inv. i pågående projekt
försäljningar
Aktiverade investeringar*
Not 32 Ökning av finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper andelar 1/1
Värdepapper andelar 31/12
Förändring
Not 33 Ökning/minskning av långfristiga skulder
Långfristiga skulder 1/1
Långfristiga skulder 31/12
Förändring
Not 34 Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar 1/1
Långfristiga fordringar 31/12
Förändring
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Noter kommunkoncernen
Noter sammanställd redovisning
Belopp i tkr
Not 35 Verksamhetens intäkter
Kommunen
KFAB
VSR
KVAAB
Interna mellanhavanden i form av intäkter har eliminerats
Summa verksamhetens intäkter

2016

2015

492 463
345 462
31 677
98 861
-241 566
726 897

435 718
339 405
29 760
95 812
-255 435
645 260

-2 358 866
-228 472
-29 858
-65 288
241 566
-2 440 918

-2 210 602
-216 755
-28 093
-61 447
255 435
-2 261 462

637 567
1 312 151
9 380
542 568
2 501 666

651 744
1 318 224
9 689
551 301
2 530 958

Not 38 Övr kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga interimsfordringar
Summa kortfristiga fordringar

25 613
393 650
419 263

43 650
223 126
266 776

Not 39 Specifikation till förändring av eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa utgående eget kapital

820 884
49 577
870 461

777 994
40 479
818 474

Not 40 Avsättningar till pensioner och liknande
Kommunens avsättning
KFAB
VSR
Summa avsättningar

171 561
807
18 155
190 523

168 469
1 348
15 527
185 344

Not 41 Långfristiga skulder
Lån
Summa långfristiga skulder

1 795 467
1 795 467

1 680 200
1 680 200

Not 42 Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Uppl kostn o förutb int
Summa kortfristiga skulder

119 889
536 897
656 786

54 014
473 666
527 680

Not 36 Verksamhetens kostnader
Kommunen
KFAB
VSR
KVAAB
Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats
Summa verksamhetens kostnader
Not 37 Fastigheter och anläggningar
Kommunen
KFAB
VSR
KVAAB
Summa fastigheter och anläggningar
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Finansiell analys
Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt
ekonomiskt resultat efter extraordinära poster om
49,6 mnkr (40,5 mnkr). Resultat för föregående år
redovisas inom parentes. Katrineholms Fastighets
AB, inklusive Katrineholms Industrihus AB,
redovisar ett positivt resultat om 10,9 mnkr
(11,2 mnkr). Katrineholms Vatten och Avfall AB
redovisar ett resultat om 0,0 mnkr (0,0 mnkr). Västra
Sörmlands Räddningstjänst redovisar ett resultat om
-0,3 mnkr (-0,5 mnkr). Katrineholms kommuns andel
i Västra Sörmlands Räddningstjänst uppgår till 82,4
procent 2015 och 2016.
Kommunen redovisar ett positivt ekonomiskt resultat
efter extraordinära poster som uppgår till 38,9 mnkr,
vilket motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter och
statsbidrag. Katrineholm kommuns krav för god
ekonomisk hushållning uppgår till en procent av
skatteintäkter och statsbidrag. Balanskravsresultatet
uppgår till 49,3 mnkr. Det budgeterade resultatet för
2016 var 21,1 mnkr.
Katrineholms kommun har en stark ekonomi.
Kommunens samtliga tre finansiella mål infrias.
Betalningsförmågan på kort sikt är stark och utvecklingen av verksamhetens nettokostnader bedöms som
rimlig. Kommunens skatteintäkter och utjämningsbidrag utvecklas i högre takt än nettokostnaderna.
Det innebär att den del av skatteintäkter och
utjämningsbidrag som tas i anspråk av de löpande
kostnaderna fortsätter minska, vilket skapar en
handlingsberedskap för oförutsedda kostnader samt
för att möta behoven i en växande verksamhet.
Kommunen är fortsatt fri från långfristiga skulder.
Kommunens soliditet inklusive ansvarsförbindelse
har ökat jämfört med tidigare. Det beror på att
pensionsförpliktelserna har minskat. 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. Kommunen har inga långfristiga skulder. Kommunens kostnader för pensioner
och pensionsskuld behöver fortsätta minska för att de
totala förpliktelserna även fortsättningsvis ska avta.
Utvecklingen av kommunens borgensåtagande är
fortsatt god med ett lägre åtagande än tidigare, vilket
minskar kommunens totala riskexponering.
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Finansiella mål
I enlighet med god ekonomisk hushållning och en
ekonomi i balans ska kommunens finansiella mål
anges i budget och stämmas av i delårsrapporten och
årsbokslutet. I tabellen nedan redovisas de finansiella
mål som fastställts av kommunfullmäktige i budgeten
samt utfallet för de senaste fem åren.
Finansiella mål

2016 2015 2014

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

2,0

1,6

0,2

Nettodriftskostnaderna ska inte öka snabbare
än skatteintäkterna (kvot)

0,8

0,7

2,8

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

2,7

2,6

2,4

Kommunen uppfyllde samtliga finansiella mål.
Kommunens resultat uppgår till 38,9 mnkr, vilket
motsvarar 2,0 procent av skatteintäkterna. Det
finansiella målet om en procent är således uppnått.
Nettodriftkostnaderna har under perioden ökat med
5,2 procent medan skatteintäkter och utjämning ökat
med 6,3 procent. Det resulterar i en kvot om 0,8.
Därmed bedöms det andra finansiella målet vara
uppfyllt då kvoten är mindre än ett. Avskrivningarna
uppgår till 2,7 procent av driftbudgeten, vilket är
under tre procent. Därmed är det tredje finansiella
målet uppfyllt. En god utveckling av de finansiella
målen skapar fortsatt bra förutsättningar.
Resultatanalys
Kommunen redovisade ett positivt resultat om
38,9 mnkr för 2016, vilket är 17,8 mnkr bättre än det
budgeterade resultatet. Det budgeterade resultatet
uppgick till 21,1 mnkr. Kommunens starka ekonomi
skapar förutsättningar att möta framtida utmaningar.

Nämnderna redovisade en budgetavvikelse om
11,6 mnkr, vilket tyder på en god ekonomistyrning.
Det är en förbättring om 19,1 mnkr jämfört med 2015
då budgeten överskreds med 7,5 mnkr. Avvikelsen
kan i huvudsak förklaras av vakanser, lägre elevantal
än prognostiserat och högre statsbidrag till vuxenutbildning än förväntat.
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Finansieringsverksamheten redovisade en avvikelse
gentemot budget om 6,2 mnkr. Det är en försämring
om 11,9 mnkr jämfört med 2015. Avvikelsen beror
till stor del på lägre semesterlönekostnader och
pensionsutbetalningar, statsbidrag för ökat bostadsbyggande och intäkter för fastigheter.
Tabellen nedan visar en sammanställning av de
förändringar som skett mellan 2015 och 2016.
Resultatutredning, mnkr
Resultat 2015
Nettokostnadsförändring
Skatteintäktsförändring
Statsbidrag- och utjämningsförändring
Finansnettoförändring
Extraordinära poster
Resultat 2016

29,7
-94,8
60,8
54,8
-11,6
0
38,9

Jämfört med 2015 har kommunen haft högre
nettokostnader och lägre finansnetto. Däremot var
skatteintäkter och statsbidrag högre, vilket har
bidragit till ett förbättrat resultat jämfört med 2015.
Finansnetto
Finansnettot består av finansiella intäkter minus
finansiella kostnader. Ett positivt finansnetto är
viktigt för kommunen eftersom det tillför medel till
den löpande verksamheten.

Kommunens finansnetto för 2016 uppgick till
-3,0 mnkr, att jämföra med 8,6 mnkr under 2015.
Finansnettot 2016 påverkades av lägre utdelning på
aktier och andelar, samt en finansiell kostnad som
inte är hänförlig till räntekostnader och ränta på
pensionsavsättningar. Ett kontinuerligt negativt
finansnetto minskar möjligheterna att betala
investeringar med egna medel och ökar behov av
upplåning. Den högre finansiella kostnaden som inte
är hänförlig till räntekostnader under året är av
engångsart. Årets negativa finansnetto kan därför
betraktas som temporärt.

Jämförelsestörande poster
De jämförelsestörande posterna för året uppgick till
10,4 mnkr. Den största posten består av använda
öronmärkta medel och avser bland annat tillfälliga
resursförstärkningar för tillväxtfrämjande åtgärder,
arbete med detaljplaner och bygglov samt insatser i
projekten arbetslinjen och klimatsmart mat.
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. Det har skett en förändring i redovisningsprinciperna där koncernens kreditutnyttjande redovisas under kassalikviditet, varför en jämförelse
mellan 2015 och 2016 inte ger en rättvisande bild av
utvecklingen.

Vid utgången av 2016 uppgick de likvida medlen i
kommunen till 57,3 mnkr. Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är därmed att betrakta som god.
Den största posten under kassalikviditeten uppgick
till 56,5 mnkr och bestod av en debetpost på checkkontot. För 2015 uppgick de likvida medlen till
27,9 mnkr. Det inkluderade en kreditpost i form av
checkkredit hos bolagen om 27,4 mnkr. För 2016
uppgick bolagens checkkredit till 143,5 mnkr. Det
skulle innebära att den totala kassalikviditeten
uppvisar ett underskott om 86,2 mnkr, vilket inte är
möjligt då kassan betraktas som en tillgång.
Med anledning av det har bolagens checkkredit om
143,5 mnkr lyfts upp i de kortfristiga skulderna,
varför kassalikvidieten uppvisar en ökning om
29,3 mnkr mellan 2015 och 2016.
Koncernkontot erläggs en avgift för varje dag som
checkkontot uppvisar ett överskott, varför det lönar
sig att nyttja checkkrediten. Bolagen nyttjar idag
checkkrediten i avvaktan på nyupplåning för bostadsbyggande. Koncernens totala beviljade checkkredit
uppgick till 200 mnkr. Vid 2016 års utgång hade
bolagen nyttjat 143,5 mnkr av den totala beviljade
checkkrediten. Kommunen redovisade ett positivt
saldo om 56,5 mnkr för checkkontot. Den totala
utnyttjade checkkrediten uppgick därför till
87,5 mnkr.
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Verksamhetens intäkter och kostnader
Verksamhetens intäkter uppgick till 492,5 mnkr,
vilket är en ökning om 56,7 mnkr jämfört med 2015.
Intäkterna bestod i huvudsak av bidrag, försäljning av
verksamhet samt taxor och avgifter.

intäkter och utjämningsbidrag utvecklas i högre takt
än nettokostnaderna. Det har varit fallet för
kommunen de senaste tre åren, vilket indikerar en
god ekonomisk utveckling och skapar goda
förutsättningar för framtiden.

Verksamhetens kostnader uppgick till 2 358,9 mnkr,
vilket är en ökning om 148,3 mnkr. Kostnaderna
bestod till största delen av personalkostnader, köp av
verksamhet, lokalkostnader och hyror. Förändringen
mellan åren motsvarar en nettokostnadsökning om
5,2 procent och består i huvudsak av högre
personalkostnader.

Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning samt
nettokostnader
Skatteintäkterna och utjämningsbidragen är
kommunens största inkomstkälla och svarade under
2016 för 79,7 procent av kommunens samtliga
driftsintäkter. För 2015 var utfallet 80,5 procent.
Mellan åren 2015 och 2016 har skatteintäkterna och
utjämningsbidragen ökat om 115,6 mnkr. Som
framgår av nedanstående diagram motsvarar det en
ökning om 6,3 procent. Generella statsbidrag och
utjämningen har ökat med 54,8 mnkr. Ungefär
32,8 mnkr av ökningen består av bidrag som inte
erhölls under 2015. Bidragen avser tillfälligt stöd för
flyktingmottagande och ökat bostadsbyggande.

Verksamhetens nettokostnadsutveckling uppgår till
5,2 procent och är därmed lägre än utvecklingen av
skatteintäkter och de generella statsbidragen. Det är
framförallt verksamhetskostnader bestående av löner
och sociala avgifter som bidragit till kostnadsökningen mellan åren.

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 2016 uppgick andelen till 95,2 procent exklusive
jämförelsestörande poster, vilket är en procentenhet
lägre än 2015. Det innebär att kommunens skatte-
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Under de senaste fem åren är det enbart under 2014
som förhållandet mellan skatter/bidrag och
nettokostnader var det omvända. Årets
nettokostnadsökningar är högre än 2014, men även
skatteintäkterna högre. Skatteintäkterna har ökat
kontinuerligt de senaste fem åren. Att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än skatteintäkterna är
ett av kommunens tre finansiella mål och en förutsätt-
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ning för att kommunen ska kunna ha en fortsatt god
ekonomisk utveckling.
Nettoinvesteringar och avskrivningar
Nettoinvesteringar och avskrivningar avser kostnader
för investeringar, exklusive exploateringar. Budgeten
avser de medel som avsatts enligt kommunfullmäktiges beslut och omfattar inte budgetjusteringar efter
årets slut.

fristiga. Förändringen mellan åren avser också
fodringar. De räntebärande skulderna uppgick till
547,7 mnkr. Det motsvarar en ökning om 168,9 mnkr
jämfört med 2015. Av den totala ökningen bestod
143,5 mnkr av en checkkredit för bolagen som har
lyfts från kassan till de kortfristiga skulderna. Checkkrediten avser kortfristiga skulder till kreditinstitut
och kunder. I övrigt utgörs differensen mellan åren i
huvudsak av leverantörsskulder.
Kommunens skuldexponering mot räntemarknaden
som andel av totalt eget kapital, avsättningar och
skulder uppgår till 37,8 procent. Kommunens
tillgångsexponering mot räntemarknaden som andel
av de totala tillgångarna uppgår till 34,5 procent.
Räntemarknaden kännetecknas generellt av låg risk,
varför Katrineholms kommuns skuldexponering mot
räntemarknaden inte ska tolkas som en hög riskfaktor.

Under 2016 uppgick den beslutade investeringsbudgeten, exklusive exploateringsmedel, till 129,9 mnkr.
Nettoinvesteringskostnaden uppgick till 75,3 mnkr.
Det innebär att kommunen förbrukade 58,0 procent
av de budgeterade investeringsmedlen. Sveriges
kommuner förbrukar i genomsnitt 80,0 procent av det
budgeterade beloppet. Katrineholms kommun band
under året upp investeringskapital som ej förbrukades
om 54,6 mnkr. Budgeterade investeringsmedel som ej
tas i bruk binder upp kapital i investerings- respektive
driftbudgeten.
En del av kommunens investeringar löper över flera
år, varför den återstående investeringsbudgeten för
dessa överförs till kommande år. Totalt föreslås
51,6 mnkr föras över till 2017. Av dessa avser
39,7 mnkr påbörjade investeringar. Avskrivningarna
uppgick till 51,5 mnkr.
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.

Långsiktig kapacitet
Kommunens 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.
Balanskravsutredning
För att utveckla kapaciteten på lång sikt ska
intäkterna överstiga kostnaderna. Detta uttrycks i
kommunallagen genom det så kallade balanskravet.
Balanskravet innebär att kommunens resultat inte bör
vara negativt. Nollresultat är det lägsta godtagbara
resultatet på kort sikt. På längre sikt räcker inte ett
nollresultat för att bevara den långsiktiga kapaciteten.

Från och med 2013 gäller nya regler avseende reservering av medel för framtida behov. Kommuner har
möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet
till en resultatutjämningsreserv (RUR). Även om
lagen gäller från och med 2013, kan resultaten för
2010–2012 reserveras retroaktivt. Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj 2013 om att anta
riktlinjer för resultatutjämningsreserven (RUR) samt
att göra en avsättning till RUR om 17 mnkr.
Balanskravsutredning, mnkr
Årets resultat

38,9

Reavinst vid försäljning
Reaförlust vid försäljning av aktier

0,9
0,6

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

40,3

Årets balanskravsresultat

40,3

Avgår öronmärkta medel

9,0

Resultat efter öronmärkning

räntebärande tillgångarna uppgick till 499,0 mnkr,
vilket motsvarar en ökning om 176,3 mnkr jämfört
med 2015. De räntebärande tillgångarna bestod i
huvudsak av fordringar, varav majoriteten är kort-

2016

49,3

Vid avstämning mot balanskravet återläggs under
perioden uppkomna reavinster/förluster. I tabellen
ovan redovisas även resultatet efter avräkning för
kostnader som är hänförliga till projekt som bekostats
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via tidigare års öronmärkta resultat. Under 2016
uppgick dessa kostnader till 9 mnkr. Kommunens
resultat efter avräkning av öronmärkta medel uppgick
till 49,3 mnkr. Balanskravsutredningen visar att
kommunens långsiktiga kapacitet är hög.
Tabellen nedan visar hur mycket medel som har
öronmärkts, beslutats, förbrukats och kvarstår att
förbruka för perioden 2010–2016.
Välfärdsutmaningar och
tillväxtprojekt, mnkr
Öronmärkta medel

20102016
109,8

Beslutade medel

86,6

Förbrukade medel

74,0

Kvarstående att förbruka av öronmärkta

35,8

Kvarstående att förbruka av beslutade

12,6

Kvarstående att besluta om

23,2

består av avsättningar till pensioner eller motsvarande
och avsättningar till infrastruktur. Avsättningar till
infrastruktur avser Citybanan och betalas enligt plan
2013–2017.
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.

Sedan 2010 har 109,8 mnkr öronmärkts för välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. Av de 86,6 mnkr som
beslutats om har 74,0 förbrukats och 12,6 mnkr har
inte använts. Kvarstående medel att besluta om uppgår till 23,2 mnkr. Totalt finns därmed 35,8 mnkr att
förbruka.
Tillgångar
De totala tillgångarna ökade med 196,8 mnkr under
året och uppgick till 1 447,9 mnkr. De materiella
anläggningstillgångarna ökade med 25,1 mnkr och
uppgick vid årets slut till 854,6 mnkr. De finansiella
anläggningstillgångarna minskade med 2,8 mnkr och
avser i huvudsak försäljning av Katrineholm Rail
Point AB samt minskning av kommunens andel i en
idrottsplats. Bidrag till statlig infrastruktur betraktas
som tillgångar och uppgick till 36,8 mnkr. Bidragen
består i huvudsak av bidrag till Citybanan och trafikplats vid Finntorp. Kommunfullmäktige fattade beslut
om att medfinansiera dessa 2009. Bidragen till statlig
infrastruktur har minskat med 1,8 mnkr och utgörs av
ackumulerad upplösning av Citybanan. Omsättningstillgångarna ökade med 176,3 mnkr jämfört med
föregående år och uppgick till 499,0 mnkr.
Skulder
Kommunen har inga långfristiga skulder. De kortsiktiga skulderna ökade med 168,9 mnkr och uppgick
vid årets slut till 547,7 mnkr. Av den totala differensen består 143,5 mnkr av en post tillhörande de
kommunala bolagen som tagits upp från kassan med
anledning av redovisningsprinciper. Övriga kortfristiga skulderna består till största del av leverantörsskulder och upplupna kostnader samt förutbetalda
intäkter.
Avsättningar
De totala avsättningarna har minskat med 10,9 mnkr
och uppgick vid årets slut till 183,5 mnkr. Dessa
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Kommunens soliditet enligt balansräkningen har
minskat med 4,7 procentenheter, från 54,2 procent till
49,5 procent från årsskiftet 2015 till 2016. Det innebär att tillgångarna har ökat i snabbare takt än det
egna kapitalet, vilket betyder att kommunens utgifter
för räntor och amorteringar ökar. Katrineholms
kommun har en högre soliditet än rikssnittet. För hela
riket saknas utfall för 2016. Med hänsyn taget till
ansvarsförbindelserna har soliditeten ökat med
2,5 procentenheter, från 6,7 procent till 9,2 procent,
då pensionsförpliktelser har minskat.
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. Katrineholm 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.
Skuldsättningsgrad (%)
Avsättningar till pensioner

2016 2015 2014
12

13

1

2

3

Kortfristiga skulder

38

30

32

Långfristiga skulder

0

0

0

50

46

48

Avsättningar till statlig infrastruktur

Total skuldsättningsgrad

13

Kommunens skuldsättningsgrad har ökat med fyra
procentenheter jämfört med 2015. Det beror på att de
kortfristiga skulderna i andel av eget kapital, avsättningar och skulder ökat. Det förklaras av en checkkredit hos bolagen avseende kassan som har upptagits
i de kortfristiga skulderna. Den högre skuldsättningsgraden under 2016 jämfört med 2015 är således
temporär och grundar sig i redovisningsprinciper.
Placeringar
Kommunen placerade 2013 en del av den överlikviditet, som de inlösta lånen från bolagen genererade,
i enlighet med kommunens finanspolicy. För 2016
uppgick det bokförda värdet av placeringarna till
51,5 mnkr. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till
53,4 mnkr. Den orealiserade värdeökningen uppgår
till 1,9 mnkr.

Räntenivåerna är fortsatt låga. Att räntenivåerna ska
öka kraftigt i det korta perspektivet är mindre sannolikt. För att erhålla en god avkastning har därför
kommunen gjort en omfördelning i portföljen.
Innehavet i långa räntor minskar jämfört med aktieinnehavet. Aktieinnehavet ökar med 4,2 procentenheter och innehavet i långa räntor minskar med
4,0 procentenheter. Med anledning av marknadsläget
kommer tillväxtmarknadsobligationer fortsatt uppta
en större andel av kommunens placeringar i långa
räntor jämfört med statsobligationer. Det framgår inte
av diagrammen nedan.

Pensioner och pensionsskulden
Den nuvarande redovisningsmodellen för
kommunens pensionsåtaganden, den så kallade
blandmodellen, innebär att årets kostnader för
pensioner består av utbetalningar till dagens
pensionärer samt avsättningar för kommande
pensioner för de som arbetar i kommunen idag.
Pensioner och pensionsskuld, mnkr

2016

2015

2014

Ansvarsförbindelse (inkl. särskild löneskatt)
som inte tagits upp bland avsättningarna

585

595

624

Avsättningar i BR (inkl. särskild löneskatt)
som inte tagits upp bland avsättningarna

172

168

162

0

0

0

756

763

786

Finansiella placeringar avseende
pensionsmedel
Återlånade medel

Årets kostnader för utbetalningar från ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) bokförs
löpande och belastar årligen resultatet. Pensionsskulden har minskat med 10,2 mnkr mellan 2015 och
2016 och kan förklaras av lägre pensionsutbetalningar. Trots att ränte- och basbeloppsuppräkningen
har varit mer kostsamma i år jämfört med 2015 har
den totala ansvarsförbindelsen minskat. Det är en
följd av den inlösen av pensionsåtagande om
397,7 mnkr som kommunen gjorde under 2013.
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Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen
(från och med 1998) 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
pensionsåtaganden för förtroendevalda.
Återlånade medel utgör skillnaden mellan totala
pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel,
angivna till marknadsvärde. Om 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 utgifter som uppkommer i verksamheten.
Katrineholms kommun har inte några finansiella
placeringar avseende pensionsmedel.
Borgensåtagande
Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från
kommunen som syftar till att stödja en icke
kommunal verksamhet. Borgensåtaganden avser
endast investeringar av sådan art att kommunen självt
kunde svara för dem, det vill säga investeringarna 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
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tillämpas restriktivt. Beslut att ingå borgen föregås av
en noggrann bedömning av den risk som borgensåtagandet medför.
Riskerna i kommunens borgensåtagande är låga.
Borgensförbindelserna var 1 614,0 mnkr vid bokslutstillfället. Det är en minskning om 37,2 mnkr
jämfört med 2015. Den största delen av borgensförbindelser är borgen för lån upptagna av
kommunens bolag. Riskerna i dessa förbindelser
bedöms vara låga.
Katrineholms Fastighets AB, inklusive Katrineholms Industrihus AB, hade vid årsskiftet nyttjat
1 091,1 mnkr av den totala beviljade borgensramen
om 1 310 mnkr. Katrineholms Vatten och Avfall AB
hade vid årsskiftet nyttjat 515 mnkr av den totala
beviljade borgensramen på 590 mnkr. Från och med
2010 infördes en borgensavgift, för närvarande
0,3 procent, gentemot kommunens bolag.
Även om riskerna med kommunens
borgensåtaganden bedöms vara låga är ett lägre
åtagande positivt eftersom det minskar kommunens
totala riskexponering.
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Redovisningsprinciper
Kommunen tillämpar de redovisningsregler som
anges i kommunallagen, den kommunala
redovisningslagen samt praxis i det kommunala
redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden
med undantag för leasingavtal.
Intäkter från avgifter, bidrag och
försäljningar
Kommunen följer Rådet för kommunal redovisnings
rekommendation nr. 18 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 Rådet för kommunal
redovisning som anger i sin rekommendation nr 4:2
att det är Sveriges kommuner och landstings (SKL)
decemberprognos som ska användas i beräkningen av
den preliminära slutavräkningen.
Anläggningstillgångar
Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en
varaktighet på minst tre år och med ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr.
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. Rådet för Kommunal
Redovisnings 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.
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.
Pensioner
Pensionsskulden har beräknats av Skandia och
redovisas enligt den sk. ”blandade modellen”, vilket
innebär att skulden t.o.m. 2016-12-31 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.
Pensionsskulden utgår från Skandias beräknade skuld
per den 31 december 2016.
Leasingavtal
Kommunen bokför alla leasingavtal mot resultaträkningen.
Semesterlöneskuld
I kommunens semesterlöneskuld ingår även
uppehållslön och ferielöneskuld. Skulden är
uppbokad för innevarande och föregående år samt för
okompenserad övertid.
Kommunen tillämpar inte samma princip angående
semesterlöneskuld i delårsbokslutet som i bokslutet
pga svårigheten att ta ut rättvisande siffror från
lönesystemet. Vid delåret används en prognos på
kostnaden för hela året som periodiseras med 2/3.
Sociala avgifter
Sociala avgifter har bokförts genom procentuella
personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Periodisering av skulden har skett.
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Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt
interndebiterats förvaltningarna med följande
procentpåslag:
Totalt
Anställda på kommunalt avtalsområde

50,00

Anställda på timlön

50,00

Pan-avtalet (personliga assistenter)

50,00

Uppdragstagare

31,42

Beredskapsarbete

50,00

Sammanställd redovisning
Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge
en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska
ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen
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 den sammanställda redovisningen ingår två bolag
som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun;
Katrineholms Fastighets AB och Katrineholm Vatten
och Avfall AB. Dessutom ingår ett delägt kommunalförbund, Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund.
Fram t.o.m. 2014 ingick även bolaget Logistikposition Katrineholm AB i den sammanställda
redovisningen, detta bolag såldes under 2015.
Följande bolag har uteslutits på grund av lågt ägande
eller omsättning understigande 2 procent av
kommunens skatteintäkter. Katrineholms
Entreprenörcentrum AB, KFV Marknadsföring AB
och Katrineholms Tekniska College.
Den sammanställda redovisningen 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 den
sammanställda redovisningen. I den sammanställda
redovisningens egna kapital ingår, förutom
kommunens, endast den del av bolagens egna kapital
som intjänats efter förvärvet.
I enlighet med rekommendation nr 8 från kommunala
redovisningsrådet delas obeskattade reserver upp i
avsättningar med 28 procent och eget kapital
72 procent.
Då den sammanställda redovisningen endast ska visa
koncernens förhållande mot omvärlden har interna
mellanhavanden inom koncernen eliminerats, varvid
väsentlighetsprincipen har tillämpats.

56 | Årsredovisning 2016 Katrineholms kommun

Den sammanställda redovisningen är grundad på
årsredovisningar vilka inte har varit definitivt fastställda vid konsolideringstidpunkten. Vissa avvikelser
av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört
med de definitiva årsredovisningarna i bolagen.
För i den sammanställda redovisningens ingående
bolag 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 sk blandade modellen
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 avsedda 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 m.m. har bidragit
till rörelsekapitalets (likviditetens) förändring.
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Intern ränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i
anläggnings- och omsättningstillgångar) som
utnyttjas inom en viss verksamhet.
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 m.m. 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, t.ex. 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, d.v.s.
graden av egna finansierade tillgångar.
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SÄRSKILDA UPPDRAG

SÄRSKILDA UPPDRAG
I tabellen redovisas aktuell status för uppdrag som
kommunfullmäktige beslutade om i samband med
övergripande plan med budget 2016-2018.
I redovisningen används följande symboler:

Resultatmål

Genomfört
Pågår
Ej genomfört

Kommentar

Utredning kring utbyggnad
av Duveholmshallen samt
byggnation av en samlingsbyggnad på Backavallen

Utredning genomförd och redovisad för service- och tekniknämnden i juni 2016.
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om övergripande plan med
budget 2017-2019 beslutat att avsätta investeringsmedel för uppfräschning av
Duveholmshallens entré, ombyggnad av Duveholmshallens D- och E-hall samt
byggnation av ett Idrottens Hus på Backavallen.

Fortsatt förstudie kring
byggnation av en ny skola i
centrum

Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i september 2016. I november
2016 beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Katrineholms Fastighets AB
(KFAB) att projektera, upphandla och bygga ny F-6 skola på norr samt ny
högstadieskola i Kv Järven Katrineholms kommun om högst 395 500 000 kronor.
Byggnationen ska vara färdigställd till höstterminen 2020.

Projektering av nytt
äldreboende

Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i september 2016. I november
2016 beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Katrineholms Fastighets AB
(KFAB) att projektera, upphandla och bygga nytt äldreboende till en kostnad om
högst 255 000 000 kronor. Byggnationen ska vara färdigställd under år 2019.

Utveckling av samordnad
vård och omsorg på
hemmaplan för samsjukliga
äldre personer

Uppdraget återrapporterades till kommunstyrelsen i september 2016.
Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig bakom socialnämndens och vård- och
omsorgsnämndens förslag att inrätta utredningsboende och mobilt
utredningsteam. Finansieringen sker inom ramen för socialnämndens respektive
vård- och omsorgsnämndens befintliga budgetramar. Kommunstyrelsen
beslutade vidare att uppdra till kommunledningsförvaltningen att undersöka
lokalfrågan för utredningsboende och mobilt utredningsteam. En återrapportering
om hur inrättandet av utredningsboende, utredningsteam samt lokalfrågan
fortskrider ska ske till kommunstyrelsens senast den 30 juni 2017.

Vidareutbildningsprojekt
kring HBTQ

De enheter som ska certifieras har under hösten och under januari/februari 2017
genomgått alla fyra utbildningsdagar och kommer under februari 2017 att
färdigställa handlingsplaner för respektive enhet och därmed motta certifikat. En
tredjedel av de enheter som ska diplomeras har genomgått utbildning och övriga
enheter kommer göra det under våren 2017. Föreläsningarna som resterande
medarbetare ska få ta del av påbörjas 2017 och avslutas 2018.

Skapa förutsättningar för
införande av E-arkiv

Arbete med förutsättningarna för införande av E-arkiv har fortsatt under året.
Bland annat har en nulägsanlys genomförts som resulterat i ett förslag om
genomförande av ett pilotprojekt.

Bygglov för byggnation av
en Black Box i Lokstallet

Bygglov är klart för ändrad användning. Kommunfullmäktige har i samband med
beslut om övergripande plan med budget 2017-2019 beslutat att avsätta
investeringsmedel under 2017 och 2018 för byggnation av en Black Box i
Lokstallet.

Projektering av ett nytt
parkeringsdäck på Norr

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om övergripande plan med
budget 2017-2019 beslutat att avsätta investeringsmedel under 2017 och 2018
för byggnation av ett nytt parkeringshus vid Katrineholm Central.

Projektering av en ny
brandstation

Upphandling är klar. Projektering pågår, planerad byggstart sommaren 2017.

Fortsätta arbetet för att
minska omfattningen av
sociala kontrakt

Kommunal hyresgaranti har införts. En ny enhet inom socialförvaltningen har
skapats som arbetar med biståndsprövning och uppföljning av sociala kontrakt.
Dialog förs också med fastighetsägare om individernas möjlighet att erbjudas
förstahandskontrakt. Det nya arbetssättet bedöms ha bidragit till ökat förtroende
och att fler hushåll har fått möjlighet till att få ett förstahandskontrakt. Efterfrågan
på sociala kontrakt har dock fortsatt vara hög.

58 | Årsredovisning 2016 Katrineholms kommun

Bilaga 1: Redovisning tillfälliga medel, integrationsfond samt RUR
Tillfälliga medel

Beslutade medel

Belopp i mnkr
Välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt
Kompetensplaneringsprojekt
E-förvaltning
Samhällsutveckling
Varumärket Sveriges Lustgård
Vision 2025
Särskilda insatser inom skolan
Tillväxtprojekt SBF
Arbetslinjen
Projekt Ungdomstorget
Verksamhetsomställning (demensriktlinjer)
Satsning sommarjobb
Klimatsmart mat
Hel- del på Lövåsen
Kompetensutv. förskola Reggio Emilia
Turistbyrån
Arbetskläder för utomhusbruk
Individ- och familjeomsorg
Lov- och sommarskola
Infrastruktur SBF
Tillväxtfrämjande åtgärder SBF
Uppbyggnad av arbetet med internationella strategin
Förstudier enligt Övergripande plan med budget 2015-2017
Resurser för volymökning barn och elever BIF
Extraordinära åtgärder flyktingkrisen
Tillfällig resursförstärkning arbete med detaljplaner och bygglov
Tillfällig resursförstärkning till bl.a. ungdomsverksamhet KTF
Tillfällig resursförstärkning VOF
Katrineholm 2017
Integrationsfonden
Resurser för volymökning barn och elever BIF
Resurser för fler ensamkommande barn och ungdomar SOC
Medel för kostnadsökningar i arbetet med rättssäkerhet SOC
Engångsmedel, flyktingsituationen
Tillfälliga medel SOC
Heltid som norm KLF
Sommarjobb VIAN
Skolskjutsar BIF
Arbetskläder VOF
HBTQ KTF
Engångsinsats SOC
Lönekompensation VOF
Bostäder för situationer av akut karaktär KFAB
Del av viteskostnader VOF

Förbrukade medel

Kvarstående

2010-2016

varav 2016

2010-2016

varav 2016

2010-2016

86,6
1,3
1,0
1,0
0,4
0,4
3,0
0,6
25,5
3,8
2,0
3,8
6,0
3,0
0,6
0,7
1,4
2,0
0,6
2,8
1,5
0,6
0,2
13,0
5,0
1,0
0,5
2,0
3,0

0,0

74,0

9,0

12,6
0,4
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,8
0,0
0,3
1,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
3,0

6,5
5,0
1,0
0,5

6,5
5,0
1,0
0,5

1,5
0,0
1,0
0,5

1,5
0,0
1,0
0,5

5,0
5,0
0,0
0,0

23,1
1,8
1,0
1,7
0,5
4,0
0,3
5,0
2,7
5,6
0,6

21,4

23,1

21,4

1,0
1,7
0,5
4,0
0,3
5,0
2,7
5,6
0,6

1,8
1,0
1,7
0,5
4,0
0,3
5,0
2,7
5,6
0,6

1,0
1,7
0,5
4,0
0,3
5,0
2,7
5,6
0,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,9
0,7
1,0
0,4
0,4
2,8
0,6
24,7
3,8
1,7
2,9
6,0
1,8
0,6
0,7
1,2
2,0
0,6
2,8
1,5
0,6
0,0
13,0
0,0
1,0
0,5
2,0
0,0

0,0

1,4

1,0
0,6
0,1

1,4
1,0

1,0
0,5
2,0

RUR
Enligt beslut i KF 2013-08-28 §157 avsattes 17 000 000 kr till resultatutjämningsreserven. Inget av dessa medel har nyttjats i samband med
bokslut för 2016.

Tillfälliga medel 2010-2016
Belopp i mnkr
Öronmärkta medel
Beslutade medel
Förbrukade medel
Kvarstående att förbruka av öronmärkta
Kvarstående att förbruka av beslutade
Kvarstående att besluta om

Välfärdsutmaningar Integrations- Engångsmedel,
och tillväxtprojekt
fonden
flyktingsituationen
109,8
86,6
74,0
35,8
12,6
23,2

11,1
6,5
1,5
9,6
5,0
4,6

23,1
23,1
23,1
0,0
0,0
0,0

Totalt
144,0
116,2
98,6
45,4
17,6
27,8
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Bilaga 2: Uppföljning av investeringar utförda av KFAB
Investeringsobjekt

Budget kr

Status

Utemiljö förskolor/skolor
Ljudabsorbenter och akustik

975 000
975 000

Allt beställt/Pågår
Allt beställt/Pågår

Sammanställning av mindre ombyggnationer i skolor/förskolor
(investeringar 50 tkr eller mindre)

865 000

Pågår

1 500 000
2 200 000
2 000 000
3 000 000

Pågår
Klart
Klart
Pågår

Oförutsedda mindre investeringsbehov (verksamhetsanpassningar/
myndighetskrav)
Larm förskolor
Fettavskiljare avlopp
Energibesparande åtgärder
Enskilda investeringar
Västra skolan. Ombyggnad av Björken 1 vån 2.
Regndroppen. Utomhusbelysning
Nyhemsskolan, fritidshem. Nytt entrétak

650 000
150 000
100 000

Klart
Klart
Klart

Nyhemsskolan. Belysning skolgård, vid fotbollsplanen framför stora
skolhuset.
Strandskolan. Vägg och dörr i aktivitetsrummet
Duveholmsskolan
Mysak. Utbyggnad av hall på Moses.

150 000
100 000
600 000
100 000
1 100 000
175 000

Klart
Klart
Klart
Utgår
Klart
Pågår

800 000
685 900

Pågår
Pågår

150 000
3 000 000
1 500 000
2 000 000

Utreds
Klart
Klart
Klart
Pågår

Berguven, Näverstugan, Forssjö och Skogsborg. Utrustning kök på nya
förskolor/avd.

1 000 000

Pågår

Sandbäcksskolan. Utbyggnad av matsal med 80 platser.
Röda huset, Kungsgatan 19. Ombyggnation studielokaler.
Almgården, ombyggnad av 16 toaletter/badrum
Hemtjänsten Yngaregården.Ny trapp
Summa

2 500 000
600 000
1 625 000
40 000
7 765 000

Pågår
Pågår
Pågår
Klart

1 700 000
200 000
1 900 000

Klart
Pågår

Forssjö Idrottshall
Nämndhuset säkerhet
Lokstallet bygghyttan
Konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation
Lokstallet. Musikrummen samt studion behöver akustikutredas samt
ljudisoleras ytterligare.
Duveholmshallen. A B C hallen. Nytt idrottshallsgolv
Duveholmshallen. Ombyggnad omklädningsrum (damernas) i simhallen.
Västra skolan. Ombyggnad av mottagningskök till produktionsskök.
Västra skolan. Utbyggnad av skolmatsalen med 60 platser.

Kommunägda fastigheter
Gamla vattentornet, fönster- och takrenovering
Stora Djulö. Målning fasasad och fönster
Summa
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Bilaga 3: Kommunkoncernen
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 allmännyttigt 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.
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 näringslivsutvecklingen 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 VA-verksamheten 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 sportperspektiv 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.
Katrineholm Rail Point AB
Katrineholm Rail Point AB ägs av Katrineholms
kommun, m4 gruppen AB och Svensk Logistikpartner AB. B sköter driften av terminalen inom
Katrineholms Logistikcentrum. Bolaget ska vara ett
logistiknav för alla slags transportlösningar och ska
erbjuda kostnadseffektiva och miljövänliga
logistiklösningar. Katrineholms kommun äger 32
procent av Katrineholm Rail Point AB, vilket
motsvarar 1 152 000 kr. Bolaget såldes i december
2016.
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, eloch energivetenskap samt fordons- och transportvetenskap. 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.

Förbund
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
Katrineholms kommun överlät 2012-01-01 aktierna i
Länstrafiken Sörmland AB till det nya kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Den
nya lagen om kollektivtrafik som trädde i kraft den 1
januari 2012 innebar att en myndighet för kollektivtrafik skulle inrättas. Ansvaret för kollektivtrafiken
övertogs därmed av den nya myndigheten.
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Kommunalförbundet har ansvaret för kollektivtrafiken i Sörmland. Förbundet ägs till hälften av
landstinget och till hälften av kommunerna i länet.
Katrineholms kommuns andel i förbundet är 6,19
procent.
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.
Regionförbundet Sörmland
Medlemmar i Regionförbundet Sörmland är
Landstinget Sörmland och de nio kommunerna i
länet. Regionförbundet Sörmland är medlemmarnas
gemensamma organ för regional utveckling och
samordning. Regionförbundet ska särskilt främja
inomregional samverkan beträffande trafik och
infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt
kompetensutveckling och arbetskraftstillgång.
Regionförbundet ska också utarbeta och fastställa en
strategi för länets utveckling, samordna insatser för
genomförandet av strategin, besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, upprätta och fastställa länsplaner för regional
transportinfrastruktur samt följa upp, låta utvärdera
och årligen till regeringen redovisa resultaten av det
regionala tillväxtarbetet.

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 varu-
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och 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
rentaffärsmässiga grunder.
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 Region Gotland. Huvudsakliga uppgift
är att som kompetensresurs för kommunerna arbeta
för en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom
att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för
energi- och 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 Landstinget 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, landsting
och kommun i syfte att underlätta och uppnå en
effektiv resursanvändning.
Kommuninvest ekonomisk förening
Katrineholms kommun är sedan 1995 medlem i
Kommuninvest ekonomiska förening. Kommuninvest är en frivillig medlemsorganisation för
Sveriges kommuner och landsting. 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.

Bilaga 4: Volymutveckling
Kommunstyrelsen
Utfall
2015

Utfall
2016

Antal leverantörsfakturor

73 370

73532

Antal lönespecifikationer

63 341

65199

Antal näringslivsfrämjande aktiviteter

195

195

Antal företagsbesök

101

101

2

5

Volymmått

Antal EU-ansökningar (projekt)

Bildningsnämnden
Utfall 2015

Utfall 2016

Volymmått
Vår

Höst

Vår

Höst

Antal barn i förskola inkl.
pedagogisk omsorg

1 697

1 636

1 776

1 709

Antal elever i grundskola

3 798

3 830

3 803

3 843

83

85

91

95

Antal barn i fritidshem

1 337

1 459

1 329

1 412

Antal elever i gymnasieskolan

1 154

1 168

1 156

1 176

43

41

39

36

Antal barn i kulturskolans
verksamhet (ämneskurs)

643

638

627

625

Antal pågående ärenden inom
Elevhälsan

623

-

648

745

Antal elever IKE
kartläggningsenhet

nytt
mått

nytt
mått

25

5

27

28

32

39

621

616

638

665

Antal elever i grundsärskola

Antal elever i gymnasiesärskolan

Antal barn inskrivna i omsorg på
obekväm tid
Antal elever som deltar i
modersmålsundervisning

*Utfallet för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem,
gymnasieskola och gymnasiesärskola avser de barn och elever
som kommunen har betalningsansvar för.

Allt fler barnfamiljer väljer att flytta till Katrineholm.
Sedan december 2013 har antalet barn i kommunens
förskolor ökat med 234 barn. För att möta det ökade
behovet av förskoleplatser har under samma period
14 nya förskoleavdelningar öppnats. I början av året
öppnade tre nya avdelningar på Näverstugan och
därefter har två nya avdelningar öppnat på
Guldregnet. I december öppnade två avdelningar på
den nya förskolan Berguven, vilket kompenserar för
de två avdelningar som har övergått till skolans
verksamhet på Pandan. Utöver detta har det privata
familjedaghemmet Kotten startat sin verksamhet
under året.
Antalet barn inskrivna i omsorg på obekväm tid har
fortsatt att öka. Under 2015 gjordes en översyn av
samtliga ärenden. Översynen visade att alternativet
att öppna en nattöppen förskola inte var aktuellt då
barnens behov av tillsyn var så skilda. De barn som är

inskrivna i omsorg på obekväm tid finns i alla delar
av kommunen.
Även inom grundskolan har det skett en kraftig
ökning av antalet barn. I december 2016 fanns 538
fler elever i de kommunala grundskolorna än i
december 2013. Av dessa är 221 en omfördelning
från friskolorna och 108 elever en ökning av
asylsökande elever och elever från andra kommuner.
Antalet barn inskrivna i fritidshem har minskat något
sedan föregående år. En grundligare analys kommer
att göras om trenden håller i sig.
Under året har det skett en ökning av elever inom
gymnasieskolan. Det är främst antalet elever på
individuella programmet med språkinriktning som
har ökat.
Antalet barn i Kulturskolans verksamhet har minskat
något sedan föregående år. Detta är bland annat en
följd av att Kulturskolan fått ett utökat uppdrag kring
estetiska lärprocesser vilket gör att lärarna är mer ute
i verksamheten än tidigare.
Under året har cirka 100 elever skrivits in på
Mottagningsenheten Bryggan. Under våren var
inströmningen av nyanlända elever betydligt större än
under hösten. Antalet elever som är berättigade till
modersmålsundervisning har ökat vilket lett till att
antalet elever som deltar i modersmålsundervisning
ökat. Det har också skett en ökning av andelen elever
som deltar i mordersmålsundervisning.
Bygg- och miljönämnden
Utfall
2015

Utfall
2016

341

300

13

18

166

159

Antal ansökningar förhandsbesked om bygglov

9

5

Antal antagna detaljplaner

4

4

Tillsynsuppdrag miljöskydd

134

103

Tillsynsuppdrag hälsoskydd

20

43

278

289

Volymmått
Antal inkomna bygglovsansökningar
Antal strandskyddsärenden
Antal anmälningsärenden, icke lovpliktiga
åtgärder

Tillsynsuppdrag livsmedel
Inkomna avloppsansökningar
Antal miljö- och hälsoskyddsärenden totalt

201

234

2 427

2 356
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Kultur- och turismnämnden
Volymmått
Arrangemangsbidrag, beviljade
Ungdomsbidrag Snabba stålar, beviljade
Antal besökare i Kulturhuset

Service- och tekniknämnden
Utfall
2015

Utfall
2016

28

24

5

7

280 663

278 249

20 331

22 685

4 144

10 645

Utfall
2015

Utfall
2016

Antal besökare i simhallen

120 783

126 628

Antal deltagare vid arrangemang/läger inom
Sportcentrum

nytt mått

140 921

301

293

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter

30 760

35 283

Drift/underhåll av kilometer GC-vägar

nytt mått

Drift/underhåll av kilometer gatuvägar

nytt mått

Antal lunchportioner förskola

232 754

235 337

Antal lunchportioner grundskola

588 966

602 018

Antal lunchportioner Duveholmsgymnasiet , KTC

133 550

136 593

Antal dagsportioner särskilt boende för äldre

127 841

127 601

42 188

42 371

221

162

1 002

998

112

113

Volymmått

Antal ansökningar om föreningssbidrag
Besök på Kulturhusets konstutställningar
Utlån av e-media
Utlån per invånare

7,6

7,5

varav lån per invånare på huvudbiblioteket

64%

59%

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial

35%

37%

Antal besökare på Perrongen, Lokstallet

59 588

37 406

Antalet beviljade arrangemangsgarantier är något
lägre än 2015 vilket beror på att delar av budgeten
fördelats till "Mitt drömprojekt" inom Katrineholms
100-årsfirande. Antalet ansökningar om Snabba stålar
har under året påverkats av förändringar inom
verksamheten Perrongen men förväntas öka framåt.
Anledningen till Perrongens lägre besöksantal jämfört
med 2015 är att den öppna drop in-verksamheten
varit stängd under en period. Efter sommaren
öppnande Perrongen med nytt koncept och en annan
åldersgräns. Årsstatistiken för könsfördelningen på
Perrongen slutar på 43procent tjejer och 57 procent
killar. Då är statistiken bara redovisad för de som
identifierar sig som tjej eller kille. Även fritidsgården
Gruvan och ungdomshuset i Valla ingår i statistiken
och framför allt Gruvan drar ner antalet tjejer totalt.
Verksamhetsförändringarna på Perrongen under året
visar att gruppverksamhet lockar fler tjejer.
Antalet e-lån har ökat markant under året. Det är
Bibblix, boktipsarapp för barn mellan 6 och 12 år
som står för hela ökningen jämfört med 2015.
Fördelningen i utlån mellan eboksportalen och
Bibblix är 41 prcoent respektive 59 procent.
Utlån per invånare har sjunkit något jämfört med
2015. Fler lån görs på skolbiblioteken och färre på
huvudbiblioteket, men anmäkningsvärt är att det på
totalen går att se en ökning av utån av vuxenlitteratur
och en minskning av utlån av barn- och
ungdomslitteratur. Huruvida Bibblix går att koppla
till denna minskning är för tidigt att säga i och med
att användandet av den ännu ej har stabiliserats.

Antal portioner matlåda äldreomsorg
Antal ärenden hos konsumentvägledningen
Antal anknytningar/abonnemang i kommunens
växel
Antal bilar inom bilsamordningen

Utfall på de nya måtten "Drift/underhåll av kilometer
GC-vägar" och "-gatuvägar" saknas. Inmätning har
gjorts av extern konsult, men arbetet har inte
redovisats för service- och teknikförvaltningen.
Antalet ärenden hos konsumentvägledningen har
minskat under 2016, vilket delvis förklaras av ändrat
beteende hos invånarna. Enklare ärenden tas ofta via
Konsumentverkets tjänst Hallå konsument.
Socialnämnden
Utfall
2015

Utfall
2016

Antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd,
genomsnitt per månad

706

709

Antal ensamkommande barn och unga

172

189

Volymmått

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem,
ensamkommande barn och unga

31503

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

25422

Antal utnyttjade vårddygn i familjehem, barn och
unga exkl ensamkommande

20 716*

20337

Antal utnyttjade vårddygn på institution, barn och
unga exkl ensamkommande

10 967*

3182

Antal utnyttjade vårddygn på institution, vuxna

7 085

4603

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag

1 633

1371

138

83

96

120

142

231

Antal pågående insatser,
kontaktfamiljer/kontaktpersoner
Antal kvinnofridsärenden
Antal sociala kontrakt
Antal stadigvarande serveringstillstånd
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32

28

Antal inkomna aktualiseringar

3 487

4447

Antal startade utredningar

1 962

1918

Antal avslutade utredningar

1 739

1992

Antal pågående utredningar

2 314

2452

Antalet hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd har
inte ökat väsentligt men hushållens sammansättning
har förändrats. Antal hushåll med många barn och
hushåll som inte är berättigade till ersättning från
Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan har ökat,
vilket påverkar beräkningen av ekonomiskt bistånd
som hushållen har rätt till enligt socialtjänstlagen.
Antalet utnyttjade vårddygn i familjehem avseende
barn och unga (exklusive ensamkommande) fortsätter
vara högt. Det är i regel är långa åtaganden, vilket
förklarar varför de utnyttjade vårddygnen varierar lite
mellan åren.
Antalet utnyttjade vårddygn på institution avseende
barn och unga har minskat kraftigt till följd av att
man har lyckats hitta alternativa lösningar i egen regi
för många barn och unga. De ärenden som ändå har
resulterat i institutionell placering är mycket
komplexa där placeringarna har fått ske utifrån stöd
av tvångslagstiftning (LVU). Socialnämnden
samarbetar med Barnahus i Nyköping i ärdenden som
rör barn under 18 år som misstänks vara utsatt för
våldsbrott, sexualbrott eller andra allvarliga brott.
Under 2016 har Katrineholm haft totalt 73 barn i
samråd och förhör, jämfört med 35 barn 2015.
Majoriteten av dessa ärenden har lett till insatser i
form av placering på HVB eller familjehem.
Antalet vuxna på institution har minskat jämfört med
2015 till följd av att man har lyckats hitta alternativa
stödinsatser inom egen regi, exempelvis genom
placering i socialnämndens kategoriboende.
Antalet kontaktfamiljer och kontaktpersoner har
minskat. Detta är ett resultat av socialnämndens
arbete med kvalitetssäkring av placeringar och
insatser. Vid genomgången har nämndens
verksamheter hittat alternativa stödinsatser eller
bedömt att i det enskilda ärendet inte längre
föreligger något behov av insatsen.
Antalet kvinnofridsärenden ökar. Majoriteten av
ärendena handlar om hedersrelaterat våld och
våldsutövarna är unga män. Samma utveckling kan
ses på nationell nivå. För att möta detta har
kvinnofridsverksamheten förstärkts.
Efterfrågan på sociala kontrakt fortsätter vara högre
än tillgången till lägenheter. Under 2016 har åtta
personer i dialog med KFAB beviljats ett eget
hyreskontrakt med kommunal hyresgaranti vid
försörjningsstöd. Detta är en positiv utveckling i
jämförelse med 2015.

Viadidaktnämnden
Utfall
2015

Utfall
2016

Producerade verksamhetspoäng gymnasial
nivå

143 600

205 000

Producerade verksamhetspoäng
grundläggande nivå

123 500

138 400

930

2 200

435
52 % kv,
48 % män

450
46% kv,
54% män

319

305

Antal tentander på eftergymnasial nivå på
Campus Viadidakt

296
64 % kv,
36 % män

306
65% kv,
35% män

Antal mottagna ungdomar som faller under
aktivitetsansvaret

45
40 % kv,
60% män

62
45 % kv,
55% män

Antal deltagare i arbetsmarknads-åtgärd i
Katrineholm anvisade av socialförvaltningen

263
48 % kv,
52 % män

144
55 % kv,
45% män

Antal deltagare i arbetsmarknads-åtgärd i
Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen

247
42 % kv,
58 % män

197
46 % kv,
54% män

Antal ungdomar 16-25 år från Katrineholm på
Viadidakt ungdomstorg

163
39 % kv,
61 % män

158
41 % kv,
59% män

Antal feriearbetare i Katrineholm

272
53 % kv,
47 % män

300
51 % kv,
49% män

Volymmått

Producerade verksamhetspoäng särskild
utbildning för vuxna
Antal studerande inom svenska för invandrare,
sfi, genomsnitt per månad
Antal studerande inom samhällsorientering,
genomsnitt per månad

I jämförelse med föregående år har det skett en
betydande ökning av producerade verksamhetspoäng
inom vuxenutbildning på gymnasial nivå, vilket beror
på ökade statsbidrag som medfört ökade möjligheter
att bevilja utbildning på distans och uppstart av fler
yrkesvuxutbildningar. Under hösten genomfördes
också en satsning för elever med tidigare studier på
gymnasial nivå som ännu inte uppnått slutbetyg.
Detta skedde då slutbetyg enligt förordningen om
vuxenutbildning inte längre skulle kunna utfärdas
efter den 1 januari 2017 för elever som läst enligt det
tidigare betygssystemet.
En viss ökning kan även ses beträffande producerade
verksamhetspoäng på grundläggande nivå. En
anledning är att fler elever snabbare avslutar sina
studier inom svenska för invandrare och övergår till
fortsatta studier inom komvux. Studier på
grundläggande nivå är en lagstadgad rättighet som
innebär att kommunen är skyldig att erbjuda alla
sökande studieplatser.
Inom särskild utbildning för vuxna började systemet
med verksamhetspoäng tillämpas under hösten 2015.
Det innebär att antalet producerade verksamhetspoäng mer än fördubblats 2016 jämfört med 2015.
Inom Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder har det skett
en minskning av anvisade deltagare från
socialförvaltningen i Katrineholm. Minskningen

Årsredovisning 2016 Katrineholms kommun | 65

noterades redan vid delårsbokslutet, varför
samverkan i dessa ärenden sågs över tillsammans
med socialförvaltningen. Antalet nyinskrivningar har
ökat under det fjärde kvartalet. Det finns ett fortsatt
behov av att följa arbetsprocesserna kopplade till
inflödet av deltagare. I detta sammanhang ska också
erfarenheterna analyseras av det sysselsättningsprojekt som ska genomföras under 2017 på uppdrag
av kommunfullmäktige. Målgrupp är i första hand
individer som bedöms ha svårt att tillgodogöra sig
befintliga studie- och arbetsförberedande åtgärder.

väljer privat hemtjänst. Antalet utförda timmar inom
hemtjänsten minskar totalt vilket kan härledas till en
mer korrekt rapporttering av utförd tid.
LSS-insatser utförda av extern part fortsätter att öka
jämfört med tidigare år. Personer som har daglig
verksamhet har ökat sedan 2015. Detta beror på att
fler unga med funktionsnedsättning har slutat skolan
och istället börjar på daglig verksamhet.
Överförmyndaren
Utfall
2015

Utfall
2016

Antal aktuella ärenden

596

620

varav godmanskap

298

306

varav förvaltarskap

69

65

varav ensamkommande barn

73

87

Antalet deltagare i arbetsmarknadsåtgärd från
Katrineholm anvisade av Arbetsförmedlingen har
också minskat något, även om denna minskning inte
är lika stor som den föregående.

Volymmått

Vård- och omsorgsnämnden
Utfall
2015

Utfall
2016

Utförda hemtjänsttimmar per månad, egen regi

17 084

14 601

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi

4 348

4 999

Personlig assistans beviljad enligt
socialförsäkringsbalken, internt utförd

9 303

9 493

Personlig assistans beviljad enligt
socialförsäkringsbalken, enbart de 20 första
timmarna, externt utförd

20 441

18 717

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd

659

704

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd

Volymmått

3 927

4 478

Belagda platser på LSS-boende

129

130

Antal brukare med daglig verksamhet inom LSS per
månad

193

201

1 527

1506

Beviljade timmar boendestöd per månad

Den interna hemtjänsten fortsätter att minska antalet
utförda timmar. Minskningen beror troligtvis på att
hemtjänsten har använt tidsrapporteringsverktyget
CareApp under hela 2016. Detta har medfört att den
rapporterade tiden är mer korrekt. Användningen av
CareApp påbörjades under sommaren 2015.
Den uppåtgående trenden med utförda timmar för
extern hemtjänst fortsätter eftersom fler personer
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Antalet ärenden rörande ensamkommande barn är
fortfarande högt men tillflödet av nya ärendet har
minskat under året för att nästan ha avstannat helt
mot slutet av 2016. Allt fler får beslut i asylfrågan
(vid årsskiftet cirka 35 procent). Kostnaden för
godmanskapet övergår då från staten till kommunen.
Antalet godmanskap för vuxna har ökat något jämfört
med föregående år. Den 1 juli 2017 träder ny
lagstiftning ikraft gällande framtidsfullmakter och
anhörigas behörighet, samt tydliggöranden kring
vanliga fullmakters giltighet. Detta har redan fått
effekten att fullmakter accepteras mer restriktivt.
Godmanskapen kan därför komma att öka något för
framförallt äldre där anhöriga idag sköter ekonomin
med en fullmakt.
Många nya gode män tillkom i samband med
ökningen av antalet ensamkommande barn i början av
året. Flera av dessa har nu anmält sig villiga att ta på
sig andra uppdrag. Mer komplicerade ärenden är
fortfarande svårare att hitta gode män till.

Bilaga 5: Uppföljning av indikatorer
I denna bilaga redovisas utfall för de indikatorer som
används som underlag för bedömning av
resultatmålen i kommunplanen. Indikatorerna
fastställdes i övergripande plan med budget 20162018. Vid rapportering av utfall för indikatorerna
används senast tillgäng statistik, i kommentaren
anges vilken period som statistiken avser. Utfallet ska
även rapporteras könsuppdelat när så är möjligt.

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
antal barn per årsarbetare i förskolan.

Genom trendpilar redovisas utvecklingen över tid:
Utfallet har förbättrats
Utfallet är oförändrat
Utfallet har försämrats
Utfallet kan inte jämföras över tid

Tillväxt, jobb och egen försörjning
Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Invånarantalet ska
öka till minst 34 000
personer vid
mandatperiodens
slut

Invånarantal

33 722

Företagarnas
sammanfattande
omdöme om
kommunens service

NKI 71

SKL:s servicemätning av kommunernas
myndighetsutövning (Insikt) 2016 visar att
företagare är allt nöjdare med kommunens
myndighetsutövning. Medelvärde för samtliga
56 kommuner som deltagit i undersökningen
2016 var NKI 69.

Svenskt Näringslivs
ranking av
kommunerna

rank 81

Katrineholm har klättrat från plats 128 till plats
81 i Svenskt Näringslivs ranking av lokalt
företagsklimat 2016.

Kundnöjdhet
avseende
kommunens service
och bemötande vid
bygg-, trafik- och
miljöärenden

5,1

16 851

Utfall
män

Kommentar

16 871

Utfall per 31 december 2016. Sedan årsskiftet
har befolkningen ökat med 260 personer.

KS
Ytterligare förbättrat
företagsklimat
KS, BMN, VON,
KIAB

Kundnöjdhet
avseende lokaler
som KIAB
tillhandahåller
Andel lokala
livsmedelsleverantörer via
kommunens interna
omlastningscentral
Ökad branschbredd
i det lokala
näringslivet
KS

Växande handel
och besöksnäring
KS, KTN, STN

Andel av totala
antalet branscher i
Sverige som finns
representerade i
Katrineholms
näringsliv

NKI 81

8

30%

Utfallet är en sammanställning av enkätresultat
för hela 2016 och visar medelvärdet för
företagares bedömning av handläggningstid,
bemötande, tillgänglighet och information
(skala 1-6 där 6 står för mycket nöjd). Totalt
svarade 68 företag på enkäten under 2016.
Utfallet avser NKI enligt mätning 2016.

Utfall per december 2016

Utfallet avser 2014, mätning gjord av Bisnode
Affärsanalys.

Försäljningsindex för
dagligvaruhandeln

101

Utfallet avser 2015.

Försäljningsindex för
sällanköpsvaruhandeln

73

Utfallet avser 2015.
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Resultatmål

Indikatorer
Detaljhandelns
totala omsättning

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

1 910
mnkr

Utfallet avser 2015.

Sysselsättning inom
handeln

861

Utfallet avser 2015.

Omsättningen inom
besöksnäringen

741
mnkr

Utfallet avser 2015 och är hämtat från
Handelns utredningsinstitut. Utfallet är inte
jämförbart med tidigare års utfall som
baserades på en annan källa (TEM).

Sysselsättningen
inom besöksnäringen

498

Utfallet avser 2015 och är hämtat från
Handelns utredningsinstitut. Utfallet är inte
jämförbart med tidigare års utfall som
baserades på en annan källa (TEM).

Fler nystartade
företag

Antal nya företag

145 st

KS

Antal nya företag
per 1000 invånare
Andel nya företag
som finns kvar efter
tre år

Fler ungdomar ska
starta UF-företag

Antal elever som
driver UF-företag

Utfallet avser hela 2016.

4,8

Utfallet avser 2016. Medelvärde alla
kommuner: 5,4.

80%

Utfallet avser 2016.

144

Utfallet avser läsåret 2016/2017.

KS, BIN
Andelen deltagare i
kommunens
arbetsmarknadsverksamhet som
börjar arbeta eller
studera efter
avslutad insats ska
öka
VIAN

Andelen studerande
som klarar målen i
utbildning i svenska
för invandrare ska
öka

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

15%

12%

17%

Rapporteringen avser deltagare från
Katrineholm under hela 2016 efter avslutad
insats.

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

9%

12%

6%

Rapporteringen avser deltagare från
Katrineholm under hela 2016 efter avslutad
insats.

Andelen studerande
från Katrineholm
som klarar målen i
utbildning i svenska
för invandrare

63%

59%

65%

Avser studerande på sfi, alla kurser, för
studerande från Katrineholm 2016. För 2015
var kommunernas resultat inte separerade
vilket ska beaktas vid jämförelser bakåt.

Andelen kvinnor och
män med
ekonomiskt bistånd
som övergår till
egen försörjning

45%

43%

48%

Totalt har 642 kvinnor och 1007 män sökt och
beviljats ekonomiskt bistånd en eller flera
gånger under 2016. 274 kvinnor och 231 män
har under året övergått till egen försörjning.

Andel personer (från
Katrineholm) med
ekonomiskt bistånd
som anvisas till
Viadidakt som går
vidare till egen
försörjning

17%

15%

20%

Rapporteringen avser anvisade deltagare från
socialförvaltningen i Katrineholm under hela
2016 som gått vidare till egen försörjning efter
avslutad insats.

Andel invånare med
tillgång till
fiberbaserat
bredband, i tätort
resp landsbygd

61%

Utfallet baseras på PTS statistik 1 oktober
2015. Utfallet var 67,9% i tätort, 7,4% på
landsbygd.

Andel invånare med
tillgång till 100
Mbit/s bredband,
i tätort resp
landsbygd

65%

Utfallet baseras på PTS statistik 1 oktober
2015. Utfallet var 72,7% i tätort, 7,4% på
landsbygd.

VIAN
Andelen kvinnor och
män med
ekonomiskt bistånd
som övergår till
egen försörjning ska
öka
VIAN, SOCN

Tillgången till
fiberbaserat
bredband ska öka
KS
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Attraktiva boende- och livsmiljöer
Resultatmål

Indikatorer

Ökat
bostadsbyggande

Antal färdigställda
lägenheter i
nybyggda småhus

19

Utfallet avser 2016.

Antal färdigställda
lägenheter i
nybyggda
flerbostadshus

67

Utfallet avser 2016.

Kommunens
försäljning av tomter
för småhus och
flerbostadshus

4 st

Utfallet avser 2016.

Handläggningstid för
bygglov

34 dagar

KS, VON, KFAB

Andelen nöjda
hyresgäster hos
KFAB ska öka

Kundnöjdhet
avseende KFAB:s
bostäder

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Under året har 236 bygglov beviljats. I 5 fall
har 10-veckorsperioden överskridits. Den
genomsnittliga handläggningstiden under
andra halvåret var 12 dagar för enkla ärenden
och 34 dagar för normala ärenden.

NKI 74

Utfallet avser NKI-undersökning 2016.

KFAB
Till- och
frångängligheten i
kommunala lokaler
ska öka
KS, BIN, STN,
VON, KFAB

Fortsatt bra
kommunikationer
KS, VON

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

Redovisning av
tillgänglighetsförbättrande
åtgärder i
kommunala lokaler

Under 2016 har en trapphiss installerats i
Safiren. Tillgänglighetsanpassningar för elever
med särskilda behov har utförts vid följande
skollokaler: Skogsborgsskolan, Järvenhallen,
Sköldinge skola, Östra skolan, grundsärskolan
Ängen samt vid Häringe förskola.
Verksamhetsanpassningar av säkerhetsskäl
har utförts vid Strandskolan och
Sandbäcksskolan. Inom vård- och
omsorgsförvaltningen ansvarar respektive
verksamhet för att löpande göra förbättringar i
sina lokaler utifrån planen för att förbättra
tillgängligheten i vård- och
omsorgsförvaltningens lokaler. Vissa åtgärder
har överlämnats till KFAB.

Tillgänglighetsinventering (fysisk)
av STN:s fastigheter
och anläggningar
(camping,
badplatser, parker,
lekplatser med
mera)

Indikatorn är ej mätbar med nuvarande
formulering enligt service- och
teknikförvaltningen. Vid renovering, om- och
tillbyggnad tas tillgänglighetsperspektivet alltid
i beaktande.

Invånarnas
bedömning av
kommunikationerna

63

Antal resande med
stadstrafiken (buss)

198 000

Utfallet avser 2016. Förändringen uppgår till
+3% jmf med föregående år.

Antal resande med
landsbygdstrafiken
(buss)

445 000

Utfallet avser 2016. Förändringen uppgår till
+3% jmf med föregående år.

Antal tågstopp i
rusningstid vid
Katrineholm Central
(vardagar kl 06-09
samt 16-19 under
normal säsong)

36

Andel invånare som
är nöjda med
kommunens gångoch cykelvägar
(belysning, underhåll, snöröjning,
trafiksäkerhet)

57

62

64

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 136 deltagande
kommuner: 60.

Utfallet avser vecka 40 2016. Vardagar avgår
16 tåg kl 06-09 och 20 tåg kl 16-19. Senaste
mätning gjordes i mars 2015, då avgick totalt
38 tåg samma tider.

55

59

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 136 deltagande
kommuner: 55.
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Resultatmål

Indikatorer
Andel invånare som
är nöjda med
kommunens gator
och vägar
(belysning, underhåll, snöröjning,
trafiksäkerhet)

Utfall
56

Utfall
kvinnor
56

Utfall
män
57

Vägunderhåll i
förhållande till
beräknat nyvärde

Kommentar
Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 136 deltagande
kommuner: 55.

Mätningarna har inte kunnat inledas på grund
av att beräkningar försenats från
underleverantör.

Utbildning
Resultatmål

Indikatorer

Förskolan ska
byggas ut efter
behov

Antal nya
förskoleavdelningar
som öppnas under
mandatperioden

14

Andel barn som får
plats på förskola på
önskat
placeringsdatum

60%

63%

58%

Utfallet avser 2016. Medelvärde KKiK: flickor
62%, pojkar 63%, totalt 63%.

Väntetid i antal
dagar för de barn
som inte fått plats på
förskola på önskat
placeringsdatum

29 dagar

32%

28%

Utfallet avser 2016. Medelvärde KKiK: flickor
29 dagar, pojkar 27 dagar, totalt 28 dagar.

Trygg och
utvecklande
förskoleverksamhet

Barn per årsarbetare
i förskolan, antal

6,3

Utfallet avser 2015. Medelvärde riket 5,3 barn
per årsarbetare och för länet 5,7 barn per
årsarbetare.

BIN

Faktisk personaltäthet, antal
närvarande barn per
närvarande personal

4,1

Utfallet avser hösten 2016.

Andel föräldrar som
är nöjda med den
verksamhet som
bedrivs i
Katrineholms
förskolor

81%

Utfallet avser hösten 2016.

Andel flickor och
pojkar på förskolan
som uppger att de
tycker om att vara
på förskolan

96%

97%

95%

Utfallet avser hösten 2016.

Alla elever ska tidigt
klara
kunskapsmålen i
skolan

Andel flickor och
pojkar som går ut
årskurs 1 som kan
läsa

83%

90%

77%

Utfallet avser vårterminen 2016. Resultatet har
förbättrats för flickor men försämrats för pojkar.

BIN, KTN

Andel elever som får
godkänt i alla
delmoment för de
nationella proven i
årskurs 3

61%

67%

56%

Utfallet avser 2016. Andelen flickor som klarat
alla delproven i svenska och matematik ökat
medan andelen pojkar som klarar alla delprov
har minskat något. Resultatet avser alla elever
folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla
kommuner: flickor 74%, pojkar 67%, totalt
71%.

Andelen elever som
får godkänt i alla
delmoment för de
nationella proven i
årskurs 6

90%

91%

90%

Utfallet avser 2015. I årskurs 6 har andelen
flickor som fått lägst betyg E för ämnesproven i
svenska, engelska och matematik minskat
medan andelen pojkar som fått lägst betyg E
har ökat något. Resultatet avser alla elever
folkbokförda i kommunen. Medelvärde alla
kommuner: flickor 93%, pojkar 91%, totalt 94%

BIN
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Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar
Utfallet avser antal nya avdelningar som
öppnats sedan årsskiftet 2013/2014.

Resultatmål

Indikatorer

Fler elever ska klara
målen i grundskolan
och nå höga resultat

Andelen flickor och
pojkar i årskurs 9
som är behöriga till
gymnasieskolan

79%

81%

76%

Utfallet avser 2016 och visar andelen elever i
år 9 som är behöriga till minst ett
yrkesprogram. Utfallet har förbättrats för flickor
men försämrats för pojkar. Resultatet avser
alla elever folkbokförda i kommunen.
Medelvärde alla kommuner: flickor 88%, pojkar
85%, totalt 86%

Meritvärdet för
flickor och pojkar i
årskurs 9

199

210

187

Utfallet avser 2016. Meritvärdet har minskat
något bådet för flickor och pojkar. Utfallet
avser alla elever som är folkbokförda i
kommunen. Medelvärde alla kommuner: flickor
228, pojkar 202, totalt 214.

BIN, KTN

Fler elever ska klara
målen i
gymnasieskolan och
nå höga resultat

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Andel elever med
ärende hos
Elevhälsan som
bedöms ha fått
förbättrade
förutsättningar att
klara målen i skolan
genom stödet från
Elevhälsan och
åtgärder som skolan
har satt in

92%

Utfallet avser 2016 och visar andel av
pedagogerna som svarat ja eller delvis på
frågan "Bedömer du att elevens förutsättningar
att klara målen i skolan har förbättrats som en
följd av stödet från elevhälsan och de åtgärder
som skolan har satt in."

Andel flickor och
pojkar som fullföljer
gymnasieprogram
inom 4 år

83%

85%

80%

Måttet har ersatts med Gymnasieelever med
examen eller studiebevis inom 4 år,
hemkommun, andel (%). Utfallet avser 2016.
Det har skett en liten minskning för både flickor
och pojkar. Medelvärde alla kommuner: flickor
81%, pojkar 77%, totalt 79%.

Andel flickor och
pojkar med
grundläggande
behörighet till
universitet och
högskola

54%

65%

41%

Utfallet avser 2016. Andelen har ökat för
kvinnor men minskat något för män.
Medelvärde alla kommuner: 53%; länet: 54%.

Betygspoäng för
flickor och pojkar
efter avslutad
gymnasieutbildning

13,4

14,2

12,6

Utfallet avser 2016. Betygspoängen efter
avslutad gymnasieutbildning har minskat något
för både flickor och pojkar. Medelvärde alla
kommuner: 14,0; länet: 13,8.

Elever/pedagogisk
personal
grundskola, antal

9,4

Andel flickor och
pojkar i årskurs 5
som har en positiv
syn på skolan och
undervisningen

86%

85%

88%

Utfallet avser 2016. Andelen är oförändrad för
både flickor och pojkar. Medelvärde alla
deltagande kommuner: 87%.

Andel flickor och
pojkar i årskurs 8
som har en positiv
syn på skolan och
undervisningen

70%

68%

72%

Utfallet avser 2016. Andelen är oförändrad för
både flickor och pojkar. Medelvärde alla
deltagande kommuner: 75%.

BIN

Andelen elever som
mår bra och trivs i
skolan ska öka

Kommentar

Utfallet avser 2015, statistik för 2016
presenteras under 2017. Motsvarande siffra
för både riket och länet var 10,4
elever/pedagogisk personal.

BIN, STN

Andel flickor och
pojkar som mår bra

Undersökningen Liv & hälsa ung genomförs
nästa gång 2017. Senast tillgängliga resultat
är från 2014:
Åk 5: flickor 95 %, pojkar 95 %, tot 95 %
Åk 7: flickor 80 %, pojkar 92 %, tot 85 %
Åk 9: flickor 71 %, pojkar 87 %, tot 78 %
År 2: flickor 78 %, pojkar 88 %, tot 83 %

Andel flickor och
pojkar som inte
använder tobak,
alkohol eller droger

Undersökningen Liv & hälsa ung genomförs
nästa gång 2017. Statistik finns för 2014. En
genomgång behöver göras av vilka
undersökningsfrågor som ska användas som
underlag för indikatorn.

Elevnärvaro vid
skollunchen på
högstadiet och vid
Duveholmsgymnasi
et och KTC

78%

Utfallet avser höstterminen 2016. Utfallet har
förbättrats både jämfört med vårterminen och
föregående höst.
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Resultatmål

Indikatorer

Höjd utbildningsnivå
i kommunen

Andel kvinnor och
män från Katrineolm
i grundläggande
vuxenutbildning som
klarar målen

73%

71%

76%

Utfallet avser studerande från Katrineholm
helår 2016 inom ämnesområdena svenska,
svenska som andraspråk, matematik och
engelska. För 2015 var Katrineholms och
Vingåkers resultat inte separerade vilket ska
beaktas vid jämförelser bakåt.

Andel kvinnor och
män från Katrineholm i gymnasial
vuxenutbildning som
klarar målen

64%

66%

62%

Utfallet avser studerande från Katrineholm
helår 2016 inom ämnesområdena svenska,
svenska som andraspråk, matematik och
engelska. För 2015 var Katrineholms och
Vingåkers resultat inte separerade vilket ska
beaktas vid jämförelser bakåt.

Andel kvinnor och
män i Katrineholm
med eftergymnasial
utbildning

29%

36%

23%

Utfallet avser 2015. Andelen har ökat
marginellt för kvinnor och är oförändrad för
män.

Andel invånare som
upplever sig vara
digitalt delaktig när
det gäller att nyttja
e-tjänster inom
kommun och
landsting

62%

61%

63%

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Andel invånare som
upplever sig vara
digitalt delaktig när
det gäller att utföra
bankärenden

86%

85%

87%

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Andel invånare som
upplever sig vara
digitalt delaktig när
det gäller att söka
information

86%

82%

91%

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Andel invånare som
upplever sig vara
digitalt delaktig när
det gäller att delta i
samhällsdebatten

49%

51%

46%

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Andel invånare som
upplever sig vara
digitalt delaktig när
det gäller att vara
aktiv på sociala
medier

49%

51%

46%

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Andel anställda i
Katrineholms
kommun som
känner sig digitalt
delaktiga och kan
använda de digitalta
verktyg och system
som behövs i
arbetet

77%

78%

77%

Utfallet avser andel medarbetare som på
påståendet "Jag känner mig digitalt delaktig
och kan använda de digitala verktyg och
system som jag behöver i mitt arbete" svarade
att det stämmer ganska eller mycket bra i
medarbetarundersökningen 2015.
Undersökningen görs nästa gång 2017.

BIN, KTN, VIAN,
VON

Den digitala
delaktigheten ska
öka i alla åldrar
KS, BIN, KTN,
VIAN, VON

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Omsorg och trygghet
Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Omsorgen för äldre
och funktionsnedsatta ska
byggas ut efter
behov

Väntetid till särskilt
boende inom
äldreomsorgen

58 dagar

64 dagar

50 dagar

Antal platser på
demensavdelningar

125

Demensplatser finns på Norrgläntan,
Lövåsgården, Igelkotten, Strandgården,
Vallgården, Almgården och Pantern.

Påbörjande av
byggnation av ett
nytt äldreboende

Ja

Planering för att bygga ett nytt äldreboende
pågår i samarbete mellan vård- och
omsorgsförvaltningen och KFAB.

VON
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Kommentar
Utfallet avser 2015. Utfall för 2016 kan ej
redovisas på grund av mätfel. Medelvärde
KKiK: 57 dagar.

Resultatmål

Indikatorer
Tillskapande av en
gruppbostad för
unga med
funktionsnedsättning

Ökad trygghet för
hemtjänstens
brukare
VON

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Ja

Arbetet med att bygga en gruppbostad för
personer med funktionsnedsättning pågår.

Personalkontinuitet
inom hemtjänsten –
antal personer som
en hemtjänsttagare
möter under 14
dagar, medelvärde

13

13

12

Andel brukare som
svarar att det känns
ganska/mycket
tryggt att bo hemma
med stöd från
hemtjänsten

87%

86%

88%

Andel brukare
inskrivna i
hemsjukvården med
en samordnad
individuell plan (SIP)
Fortsatt utveckling
av service och
omvårdnad för
hemtjänstens
brukare
STN, VON

Fortsatt utveckling
av vård och omsorg
för äldre i särskilt
boende
STN, VON

Minskad risk för
undernäring för
äldreomsorgens
brukare
STN, VON

Kommentar

Utfallet avser 2016. Medelvärde KKiK: kvinnor
15, män 15, totalt 15.

Utfallet avser 2016.

2016 gjordes 101 st SIP, 2015 81 st och
2014 209 st. Andelen personer som får en
samordnad individuell plan är låg i hela
Sörmland.

Andel brukare med
hemtjänst som
svarar att
personalen
oftast/alltid tar
hänsyn till åsikter
och önskemål

90%

89%

92%

Utfallet avser 2016.

Andel brukare med
hemtjänst som
svarar att de
oftast/alltid kan
påverka vilka tider
de får stöd

64%

65%

64%

Utfallet avser 2016.

Andel brukare som
svarar att de
sammantaget är
ganska/mycket
nöjda med den
hemtjänst de har

91%

90%

94%

Utfallet avser 2016. Medelvärde alla
kommuner: kvinnor 91%, män 91%, totalt
91%.

Andel brukare inom
särskilt boende som
svarar att
personalen
oftast/alltid tar
hänsyn till åsikter
och önskemål

82%

82%

82%

Utfallet avser 2016.

Andel brukare inom
särskilt boende som
svarar att de
oftast/alltid kan
påverka vilka tider
de får hjälp av
personalen

68%

68%

66%

Utfallet avser 2016.

Andel brukare som
svarar att det känns
ganska/mycket
tryggt att bo på ett
särskilt boende

88%

86%

91%

Utfallet avser 2016.

Andel brukare som
svarar att de
sammantaget är
ganska/mycket
nöjda med sitt
särskilda boende

86%

85%

88%

Utfallet avser 2016. Medelvärde alla
kommuner: kvinnor 84%, män 82%, totalt 83%

Andel brukare i
särskilt boende med
risk för undernäring
enligt bedömning i
Senior Alert

52%

57%

42%

Utfallet anger hur stor andel som riskerar
undernäring av de personer som fått en
riskbedömning. Mätningen avser tiden januaridecember 2016.
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Resultatmål

Fortsatt utveckling
av vård och omsorg
för personer med
funktionsnedsättning
VON

Barn och ungdomar
i behov av stöd från
socialnämnden ska i
ökad utsträckning
upptäckas tidigt och
få insatser där
barnets behov sätts
i centrum
BIN, KTN, SOCN

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Andel brukare i
särskilt boende med
bedömd risk för
undernäring som har
en planerad
förebyggande åtgärd

51%

48%

56%

Utfallet anger hur stor andel av de personer
som riskerar undernäring som har en planerad
förebyggande åtgärd. Mätningen avser
perioden januari-december 2016.

Andel brukare i
äldreomsorgen vars
nattfasta är mindre
än 11 timmar (med
hänsyn taget till den
enskildes önskemål)

39%

40%

38%

Utfallet avser nattfastemätningen i oktober
2016.

Andel brukare inom
omsorg till personer
med
funktionsnedsättning
som varit delaktiga i
personlig planering
avseende sin
omsorg

58%

59%

58%

Utfallet avser 2015.

Andel brukare inom
omsorg till personer
med
funktionsnedsättning
som svarar att de är
ganska/mycket
trygga i sitt boende

82%

82%

81%

Utfallet avser 2015.

Andel brukare inom
omsorg till personer
med
funktionsnedsättning
som varit delaktiga i
personlig planering
avseende sin
arbetssituation

72%

73%

71%

Utfallet avser 2015.

Andel brukare inom
omsorg till personer
med
funktionsnedsättning
som svarar att de är
sammantaget är
ganska/mycket
nöjda med sitt
boende/arbete/hjälp
en i sin helhet

87%

89%

84%

Utfallet avser 2015.

Antal
informationsbesök
av socialsekreterare
på förskola, BVC
och skola

0

Genomsnittlig
utredningstid för
individ- och
familjeomsorgens
utredningar
avseende barn och
ungdomar 0-20 år
Andel av barn som
kommunen placerar
i familjehem/på
institution som
genomgår hälsooch tandvårdsundersökning i
samband med
socialnämndens
första placering av
individen
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Inga planerade informationsbesök på förskola
eller BVC har genomförts av socialsekreterare.
Däremot har socialnämndens verksamheter,
t.ex. Ungdomssupport, ett nära samarbete
med skolan.

83 dagar

95 dagar

78 dagar

20%

20%

20%

Utfallet avser första halvåret 2016. Den
lagstadgade utredningstiden är max 120
dagar.

Rutiner för detta finns och det har även
arbetats fram gemensamma rutiner i länet.
Även om målet inte nås ligger Katrineholm bra
till jämfört med andra kommuner. Utfallet
påverkas av långa väntetider hos läkare samt
den omfattande mottagningen av
ensamkommande barn och unga.

Resultatmål

Indikatorer
Andel barn i
familjehem som
besökts minst en
gång per kvartal

Fortsatt utveckling
av socialnämndens
insatser utifrån den
enskildes behov

Utfall
95%

Utfall
kvinnor
95%

Utfall
män
95%

Barn och unga i familjehem besöks minst en
gång per kvartal. Dock finns enstaka
undantagsfall där besöken har fått bokas om
för att passa alla inblandade (barn, god man,
familjehem och ev. tolk).

Andel av de barn
och ungdomar som
kommunen placerat
i familjehem/på
institution som klarar
målen i skolan

Statistik saknas för gruppen som helhet. Under
året har totalt 12 barn omfattats av insatsen
Skolfam som syftar till att stärka skolgången
för familjehemsplacerade barn. Effekter på
skolresultaten går inte att redovisa då flera av
barnen följts under för kort tid. Bedömningen
är dock att modellen har positiva effekter för
barnens förmågor och fungerar som en
skyddsfaktor.

Andel brukare som
upplever att behovet
är tillgodosett

Utfallet avser 2015. Under de tre veckor som
undersökningen pågick valde 102 klienter att
delta. Alla deltagarna ansåg att deras situation
hade förbättrats efter kontakt med
socialförvaltningen. Nästa brukarundersökning
kommer att genomföras 2017.

Andel brukare som
upplever att
socialförvaltningen
har god tillgänglighet
och bra bemötande

Utfallet avser 2015. Nästa brukarundersökning
kommer att genomföras 2017.

SOCN

Ökad trygghet och
säkerhet för
kommunens
invånare

Kommentar

Invånarnas
bedömning av
tryggheten i
kommunen

59%

Andel av till
kommunen
inkommande
uppdrag avseende
klottersanering som
slutförs inom 24
timmar

59%

Under 2016 har 17 av 29 klotterärenden
sanerats inom 24 timmar. Omfattande klotter
är dock inte alltid möjligt att hinna sanera inom
24 timmar. Väder/temperatur kan också göra
sanering inom 24 timmar omöjlig, särskilt
vintertid.

1 437

Utfallet avser 2015. Antalet anmälda våldsbrott
har minskat jämfört med föregående år.
Medelvärde kommunerna i Sörmland: 1 122
anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.

KS, BIN, KTN, STN,
VON, VSR

Antal anmälda
våldsbrott i
kommunen (per
100 000 invånare)
Antal personer som
skadas eller
omkommer i olyckor
som föranleder
räddningsinsats
Andel olyckor där
räddningstjänstens
första enhet kommer
fram inom målsatt tid

72

98%

Antal personer som
utbildats av
räddningstjänsten
kring olycksförebyggande och
olycksavhjälpande
åtgärder

5 835

Andel av de olyckor
som föranlett
räddningsinsats där
en första skadebegränsande åtgärd
gjorts av enskild

43%

45%

71%

Utfallet avser andel invånare som i polisens
trygghetsundersökning 2015 svarat trygg på
frågan: ”Om du går ut ensam sent en kväll i
området där du bor, känner du dig då trygg
eller otrygg?”. Medelvärde länet: totalt 62%,
kvinnor 50%, män 74%. Utfallet har försämrats
jämfört med undersökningen 2013, särskilt för
kvinnor.

Antal omkomna 2016 var 5 personer, antal
allvarligt skadade 8 personer och antal lindrigt
skadade 59 personer. Antal allvarligt skadade
har minskat, antal omkomna och lindrigt
skadade har ökat jämfört med föregående år.
Utfallet avser 2016. Målsatt tid definieras i
förmågekarta i Handlingsprogram för Västra
Sörmlands Räddningstjänst - Direktionens vilja
2012-2015. Vid två av totalt 123
räddningsinsatser 2016 var framkomsttiden
längre än förmågekartans målnivå.
Utfallet avser 2016. Totalt har fler utbildats
jämfört med 2015. Även antalet utbildade
skolelever har ökat.

Utfallet avser 2016. För att utvärdera det
förebyggande arbetet för VSR statistik över om
enskilda har påbörjat en skadebegränsande
insats när räddningsstyrkan anländer till
olycksplatsen.
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Kultur, idrott och fritid
Resultatmål

Indikatorer

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

Andel invånare som
upplever sig vara
delaktiga i kulturlivet
i Katrineholm

45%

50%

38%

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

BIN, KTN, STN,
SOCN, VON

Andel invånare som
upplever sig
delaktiga i idrottslivet i Katrineholm

40%

40%

41%

Utfallet avser 2016, andel som svarat minst 5
på en skala 1-10 enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

Goda möjligheter till
en innehållsrik och
aktiv fritid i
Katrineholms
kommun

Invånarnas
bedömning av
fritidsmöjligheterna i
kommunen (parker,
natur, idrott, kultur,
föreningsliv, nöjen)

60

62

59

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 100)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 136 deltagande
kommuner: 61.

Invånarnas
bedömning av
biblioteksverksamhe
ten

7,8

8

7,5

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 136 deltagande
kommuner: 7,7.

Invånarnas
bedömning av
utställnings- och
konstverksamheter

7,1

7,3

6,8

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 136 deltagande
kommuner: 6,5.

Invånarnas
bedömning av
teaterföreställningar
och konserter

6,1

6,3

5,9

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10)
enligt SCB:s medborgarundersökning.
Medelvärde samtliga 136 deltagande
kommuner: 5,8.

Invånarnas
bedömning av
kulturutbudet för
barn och unga

5,9

6

5,8

Utfallet avser 2016, betygsindex (av max 10)
enligt tilläggsfråga i SCB:s
medborgarundersökning.

97%

97%

93%

Utfallet avser 2016 och visar total andel unga
besökare (han, hon, hen) som är nöjda med
den verksamhet som erbjuds.

95%

Utfallet avser 2015, andel externa lägerkunder
som skulle rekommendera andra att förlägga
läger/arrangemang till Sportcentrum. Ingen
kundundersökning har genomförts under 2016
på grund av pågående renoveringsarbeten.

BIN, KTN, STN,
VON
Kulturverksamheter
som invånarna är
nöjda med
BIN, KTN, VON

Andel unga och
unga vuxna som är
nöjda med den
verksamhet som
erbjuds inom
kulturområdet
Sportcentrum ska
ha nöjda utövare
och besökare

Utfall

Utfall
kvinnor

Andel nöjda utövare
och besökare på
Sportcentrum

Utfall
män

STN
Förbättrade
möjligheter att delta
i sociala aktiviteter
för brukare i
äldreomsorgen
STN, VON

Kommentar

Andel boendeplatser
i särskilt boende
som erbjuder minst
två organiserade
och gemensamma
aktiviteter på
vardagar

37%

Utfallet avser 2016.

Andel boendeplatser
i särskilt boende
som erbjuder minst
en organiserad och
gemensam aktivitet
per dag under
helgen

19%

Utfallet avser 2016.

Andel äldre som
svarar att de är
ganska/mycket
nöjda med de
aktiviteter som
erbjuds på sitt
särskilda boende

74%

76%

70%

Utfallet avser 2016.

Andel äldre i särskilt
boende som inte
besväras av
ensamhet

39%

38%

42%

Utfallet avser 2016.
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Resultatmål

Indikatorer
Andel äldre med
hemtjänst som inte
besväras av
ensamhet
Antal äldre som äter
i de kommunala
lunchrestaurangerna

Jämställda kulturoch fritidsverksamheter

Könsfördelning på
Perrongen,
Lokstallet

BIN, KTN, STN,
VON

Könsfördelning
bland deltagare i det
kulturella
föreningslivet

Andelen invånare
med goda
levnadsvanor ska
öka

Andel invånare som
använder tobak

KS, BIN, KTN, STN,
VIAN, VON

Utfall
42%

Utfall
kvinnor
44%

Utfall
män
40%

130

43%

Kommentar
Utfallet avser 2016.

Utfallet avser genomsnittligt antal besökare
per dag i kommunens lunchrestauranger för
äldre. Mätperioden är 1 januari till 31
december 2016.
43%

57%

Utfallet avser den genomsnittliga andelen
flickor/kvinnor bland Perrongens besökare
under samtliga månader 2016.
Aktuell statistik saknas.

13%

13%

13%

Utfallet avser 2012, andel som röker dagligen.
Riket: kvinnor 12%, män 11%, totalt 11%
Andel som snusar dagligen: Katrineholm:
kvinnor 3%, män 16%, totalt 10%. Riket:
kvinnor 3%, män 19%, totalt 11%

Andel invånare med
skadliga
alkoholvanor

5%

6%

4%

Utfallet avser 2012. Riket: kvinnor 7%, män
7%, totalt 7%

Andel invånare med
goda kostvanor

7%

9%

6%

Utfallet avser 2012, andel som äter frukt och
grönt minst 5 ggr/dag.
Riket: kvinnor 11%, män 5%, totalt 8%

Andel invånare som
är fysiskt aktiva

52%

49%

55%

Utfallet avser 2012, andel som ägnar minst 3
tim/vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter.
Riket: kvinnor 54%, män 57%, totalt 55%.

Hållbar miljö
Resultatmål

Indikatorer

Ökad andel miljöbilar i kommunens
verksamheter

Andel miljöbilar av
totalt antal bilar i
kommunkoncernen

Utfall
46%

Samtliga nämnder,
KFAB
Kommunens
energiförbrukning
ska minska
KS, BMN, VON,
KTN, STN, BIN,
VIAN, SOCN, KFAB

Minst hälften av
matavfallet ska
behandlas biologiskt
så att energi och
näring tas till vara

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar
Utfallet avser andel miljöbilar i
kommunkoncernen 2016 enligt KKiK.
Medelvärde KKiK: 33%.
Inom service- och teknikförvaltningens
bilsamordning utgör miljöbilarna 66% 2016.

Minskning av
energianvändning i
kommunens
lägenhetsbestånd
sedan 2008

16,5%

Utfallet avser procentuell minskning av
energianvändning för el och värme i KFAB:s
lägenhetsbestånd jämfört med basåret 2008.
Målet är att energianvändningen ska minska
med 20 procent till 2020.

Minskning av
energianvändning i
kommunens
verksamhetslokaler
sedan 2008

13,9%

Utfallet avser procentuell minskning av
energianvändning för el och värme i KFAB:s
verksamhetslokaler 2016 jämfört med basåret
2008. Målet är att energianvändningen ska
minska med 20 procent till 2020.

54%

En plockanalys har genomförts under hösten
2016 av SVAAB. Andelen matavfall som
samlas in och behandlas biologiskt är 67% för
villor, 37% för markbehållare (förekommer
främst vid hyreshus) och 58% för
flerfamiljshus. Innan gröna påsen infördes var
andelen 0%.

Andel matavfall som
samlas in och
behandlas biologiskt

STN, KVAAB
Andel hushåll som
uppger att de
sorterar ut matavfall
Andel hushållsavfall
som återvinns
genom
materialåtervinning,
inklusive biologisk
behandling

En kundenkät är planerad att genomföras
under 2017.
30%

Statistiken redovisas med ett års eftersläpning.
Utfallet avser 2015. Medelvärde KKiK: 39%.
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Resultatmål

Indikatorer

Andelen sjöar med
god ekologisk status
ska öka

Andel sjöar med god
ekologisk status

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

16%

Utfallet avser provtagningen 2015, nästa
provtagning sker 2017. I den regelbundna
provtagningen ingår 26 sjöar, utfallet avser
andel av dessa sjöar som bedöms ha god
ekologisk status avseende näringsförhållanden
(fosfor). 2015 provtogs 25 sjöar. Några sjöar
hade förbättrats och några försämrats jämfört
med mätningen 2013. Fyra sjöar hade god
ekologisk status (åtta sjöar 2013). Två av de
sjöar som försämrats provtogs sent under
säsongen, vilket kan ha gett för höga
fosforvärden. Den sjö som ej kunde provtas
2015, hade god ekologisk status 2013.

KS, BMN, STN

Skyddad natur ska
bevaras för att
främja biologisk
mångfald

Areal reservat och
biotopskydd

Kommentar

656ha

Utfallet avser 2015.

KS, STN
Fortsatt utveckling
av klimatsmarta och
ekologiska måltider i
kommunens
måltidsverksamhet
inom förskola, skola
och äldreomsorg
BIN, STN, VON

Ökat gästfokus i
kommunens
måltidsverksamhet
inom förskola, skola
och äldreomsorg

Matsvinn per portion
i samband med
lunchserveringarna,
antal gram

50 g

Utfallet avser hösten 2016.

Kostnaden för
kommunens inköp
av ekologiska
livsmedel som andel
av kommunens
totala kostnad för
inköp av livsmedel

31,2%

Kostnaden för
kommunens inköp
av närproducerade
livsmedel som andel
av kommunens
totala kostnad för
inköp av livsmedel

10%

Minskning av inköp
av hel- och
halvfabrikat

-10%

Andel barn som är
nöjda med maten
och måltidsmiljön

65%

63%

66%

Utfallet avser 2016. Det visar andel som svarat
instämmer helt/till stor del på påståendet "Jag
är nöjd med skolmaten", och är en
sammanslagning av svaren i de enkäter som
skickats till barn och elever inom
kommunal förskola, grundskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Andelen äldre som
svarar att maten
smakar ganska/
mycket bra på sitt
särskilda boende

78%

74%

87%

Utfallet avser 2016. Andelen har ökat både
bland kvinnor och män.

Andelen äldre som
svarar att måltiderna
på sitt särskilda
boende ofta/alltid är
en trevlig stund på
dagen

75%

73%

78%

Utfallet avser 2016. Andelen har minskat något
både bland kvinnor och män.

Andelen äldre på
särskilt boende med
en aktuell
genomförandeplan
som innehåller
information om den
äldres önskemål och
behov i samband
med måltiderna

45%

Utfallet avser 2016. På grund av brist på
ekologisk potatis och mindre inköp av kravkött
har andelen ekologiska livsmedel minskat
något under 2016.

Utfallet avser 2016.

Utfallet avser 2015. Inköpen av hel- och
halvfabrikat har minskats till en nivå där
resurser bättre läggs på andra utvecklingsområden. Indikatorn kommer att tas bort 2017.

BIN, STN, VON

78 | Årsredovisning 2016 Katrineholms kommun

Utfallet avser 2016.

Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Andel barn som har
möjlighet att välja
mellan olika
maträtter

78%

Utfallet avser 2016, Katrineholms kommunala
förskolor och skolor.

Andel äldre på
särskilt boende som
har möjlighet att
välja mellan olika
maträtter

40%

Utfallet avser 2016.

Andel elever som
har en bra schemaläggning av lunchen

91%

Utfallet avser 2016.

Ekonomi och organisation
Resultatmål

Indikatorer

Resultatet ska
uppgå till minst en
procent av
skatteintäkterna

Resultat i
förhållande till
skatteintäkter och
utjämning

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

2%

Utfallet avser 2016.

Ja

Utfallet avser 2016.

2,7%

Utfallet avser 2016.

Samtliga nämnder
Nettodriftskostnader
na ska inte öka
snabbare än
skatteintäkterna
Samtliga nämnder
Avskrivningar ska
under planperioden
inte ta mer än tre
procent av
driftbudgeten

Nettodriftskostnader
na ska inte öka
snabbare än
skatteintäkter och
utjämning,
måluppfyllelse
Avskrivningar i
förhållande till
nettodriftbudget

KS
Kommunens
lokalresurser ska
utvecklas för ökad
funktionalitet,
kostnadseffektivitet
och kundnöjdhet

Kundnöjdhet
avseende KFAB:s
verksamhetslokaler

NKI 64

Utfallet avser NKI enligt mätning 2016.

Samtliga nämnder,
KFAB
Kommunens
tillgänglighet per
telefon och e-post
ska förbättras

Andel invånare som
får svar på en enkel
e-postfråga inom två
arbetsdagar

89%

Utfallet avser 2016. Medelvärde KKiK: 86%.

Samtliga nämnder

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

50%

Utfallet avser 2016. Medelvärde KKiK: 52%.

Gott bemötande via
telefon, andel av
maxpoäng

78%

Utfallet avser 2016. Medelvärde KKiK: 78%.
På grund av ny mätmetod kan utfallet inte
jämföras med föregående år.

Andel av maxpoäng
i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån
ett invånarperspektiv

92%

Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i
undersökningen. Medelvärde alla deltagande
kommuner 76%. På grund av ny mätmetod
kan utfallet inte jämföras med föregående år.

Andel av maxpoäng
i SKL:s webbinformationsundersökning utifrån
ett företagarperspektiv

79%

Utfallet avser 2016, andel av maxpoäng i
undersökningen. Medelvärde alla deltagande
kommuner 79%. På grund av ny mätmetod
kan utfallet inte jämföras med föregående år.

Tydlig och effektiv
kommunikation
Samtliga nämnder
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Resultatmål

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kundnöjdhet
avseende
samhällsbyggnadsförvaltningens
information på
hemsidan
Ökat medarbetarengagemang
Samtliga nämnder

Tryggad
personalförsörjning
genom utvecklad
rekrytering
Samtliga nämnder

Minskad
sjukfrånvaro
Samtliga nämnder

Resultat i
undersökningen
kring hållbart
medarbetarengagemang

Kommentar
Underlaget omfattar för litet antal svarande.

78%

78%

77%

Utfallet avser 2015. HME-index består av tre
delindex. Jämfört med 2013 har
ledarskapsindex ökat från 74 till 75,
motivationsindex från 77 till 80 och
styrningsindex från 73 till 78 för kommunen
som helhet. Totalt ökade HME-indexet från 74
till 78. För kvinnor ökade HME-index från 75 till
78 och för män från 74 till 77.
Medarbetarenkätens svarsfrekvens var 65%.
Katrineholms resulat ligger i nivå med
genomsnittet för samtliga kommuner som
genomförde HME-undersökningen under
2015.

Andel påbörjade
rekryteringar där
tjänsten tillsätts

Rutiner håller på att utvecklas men indikatorn
kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt
sätt.

Andel rekryteringar
där tjänsten tillsätts
med eftersökt
kompetens enligt
rekryteringskravprofilen

Rutiner håller på att utvecklas men indikatorn
kan för närvarande inte mätas på ett tillförlitligt
sätt.

Andel
sjukfrånvarotimmar
av ordinarie
arbetstid, totalt

8,2%

8,8%

5,8%

Utfallet avser sjukfrånvaro bland
tillsvidareanställda i kommunen som helhet
under perioden 2015-12-01 t.o.m. 2016-11-30.
Jämfört med motsvarande period föregående
år har sjukfrånvaron ökat för både kvinnor och
män.

Del av sjukfrånvaro
som är längre än 60
dagar

54,8%

56,2%

46,3%

Utfallet avser andel av total sjukfrånvaro som
avser långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
bland anställda i kommunen som helhet under
perioden 2015-12-01 t.o.m. 2016-11-30.
Jämfört med motsvarande period föregående
år utgör långtidssjukfrånvaron en större andel
av den totala sjukfrånvaron. Andelen har ökat
för kvinnor men minskat för män.
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KONTAKTA OSS
Telefon
Kommunens växel: 0150-570 00
Öppet alla vardagar klockan 08:00-17:00

Besöksadress
Stadshuset Gröna Kulle
Fredsgatan 38
641 30 Katrineholm
Stadshuset Gröna Kulle har öppet måndag till fredag klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:00.

Skicka brev
Katrineholms kommun
(Förvaltningsnamn och kontaktperson)
Box 472
641 27 Katrineholm

E-post
kommunen@katrineholm.se

Webbplats
www.katrineholm.se

Facebook

www.facebook.com/katrineholm.se

YouTube

www.youtube.com/katrineholms

Instagram

www.instagram.com/katrineholmskommun/

Twitter

www.twitter.com/Katrineholm_se

Katrineholm
Läge för liv & lust

Vision 2025: I Katrineholm är lust den
drivande kraften för skapande och utveckling
– för liv, lärande och företagsamhet. Lust
är passion, vilja, ambition. Det är också det
lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av –
mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser.
Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för
handling och förändring.

Foto: Hanna Maxstad

Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm
Telefon 0150-570 00 (vardagar kl. 8–17)
www.katrineholm.se

Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017
Använda
Investerings- investeringsbudget 2016 medel 2016

Objekt
Bildningsnämnden
66030 Kulturskola
Tallåsaulan
Förskola
Idrottshallar
Hypernet direkt
66159 1:1 satsning
Grundskola
Gymnasieskola
Oförutsedda investeringar
TOTALT BIN

Avvikelse

Information om
ombudgetering
till 2017
Kommentar

141 000
350 000
3 340 000
900 000
850 000
12 700 000
1 700 000
1 282 000
1 349 000
22 612 000

64 000
338 000
935 000
951 000
955 000
1 057 000
1 087 000
1 095 000
2 400 000
8 882 000

77 000
12 000
2 405 000
-51 000
-105 000
11 643 000
613 000
187 000
-1 051 000
13 730 000

77 000
0
2 405 000
0
0
5 125 000
613 000
187 000
0
8 407 000

62006
62008
62011
62012
62022
62023
62026
62027
62028
62029
62031
62032
62033

Kommunledningsförvalningen och kommunfullmäktige
Årliga nätverksinvesteringar
1 019 000
Trådlösa accespunkter
1 034 000
Arbetsmiljöåtgärder KLF
477 000
Ekonomisystem
467 000
Stora Djulö Värdshus, fettavskiljare
200 000
Bredbandsutbyggnad
16 266 000
Stadsparken servering
300 000
Djulö vandrarhem
547 000
Krämbols gård
250 000
Gamla vattentornet
1 700 000
Talltullens skyddsrum
25 000
Stora Djulö, Målning fasad och fönster
908 000
Gröna Kulle
300 000
TOTALT KLF och KF
23 493 000

1 180 473
1 013 503
283 004
98 720
290 856
1 528 836
27 450
17 760
133 000
1 425 822
26 154
834 000
113 022
6 972 600

-161 473
20 497
193 996
368 280
-90 856
14 737 164
272 550
529 240
117 000
274 178
-1 154
74 000
186 978
16 520 400

-161 473
20 497
193 996
368 280
-90 856
14 737 164
272 550
529 240
117 000
274 178
-1 154
74 000
186 978
16 520 400

65002
65003
65007
65010

Kultur- och turismnämnden
Inventarier Ängeln
Konsthall
Konstnärlig utsmyckning
RFID, skolbibliotek
TOTALT KTN

253 000
43 000
659 000
349 000
1 304 000

47 000
57 000
748 000
372 000
1 224 000

47 000
57 000
748 000
372 000
1 224 000

300 000
100 000
1 407 000
721 000
2 528 000

Pågående projekt
Pågående projekt nya förskolor

Pågående projekt
Pågående projekt
Pågående projekt

2017 års investeringar påbörjat 2016
Pågår
Pågår
Pågår
täcks från oförutsedda kostn 2016
Pågår
Pågår avslutas 2017
Pågår avslutas 2017
Pågår avslutas 2017
Pågår avslutas 2017
Pågår avslutas 2017
Pågår
Pågår

Pågår
Pågår
Pågår
Pågår
Pågår

Använda
Investerings- investeringsbudget 2016 medel 2016

Objekt
60001
60006
60008
60009
60010
60012
60016
60017
60019
60020
60023
60024
60027
60028
60032
60034
60042
60043
60045
60046
60047
60052
60053
60057
60062
60063
60064
60067
60068
60072
60073
60074
60075
60076
60077
60078
60100

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöinventering
Tillgänglighetsåtgärder
Lövåsen/Sandbäcken
Gator
Parkeringsplatser centrum
Attraktiva gångstråk
Hastighetssäkring övergångst.
Nollvisionsåtgärder
Stortorget
Digitala skyltar
Ortofoto
Kartmaterial
Vingåkersvägen/Mejerigatan
Bondegatan
Ljus i staden
Utbyte av belysning i centrum
Digitalt visualiseringsbord
Övriga investeringar SBF 2013
Kollektivtrafikåtgärder
Genomfart
Tillfartsväg Valla Go-cartbana
Cykelplan, byte av skyltar
Hastighetsplan, byte av skyltar
Cykelstrategi
Hantverkargatan, gågata/gångfartsområde
Stadsparken
Östermalmsgatan norra delen, CG-väg
Fokusområde vatten
Miljöåtgärder enligt miljöstrategiska rådet
Aktivitetsparker i kransorterna
Forssjö fritidsområde
Carl Fredrikssons gränd (Åkes skor)
Castor ärendehanteringssystem B&M
GC-väg Kungsgatan
Herrgårdsvägen, ny bro vid Duveholm
P-hus
Blåklinten 3

60999 Försäljning fastigheter
TOTALT SBF

Avvikelse

Information om
ombudgetering
till 2017
Kommentar

400 000
514 000
950 000
1 956 000
575 000
566 000
421 000
643 000
3 443 000
1 150 000
73 000
-64 000
148 000
73 000
500 000
719 000
0
862 000
23 000
6 584 000
518 000
280 000
730 000
727 000
-873 000
150 000
880 000
100 000
140 000
500 000
0
0
0
0
0
0
-74 000

79 000
156 000
300 000
715 000
305 000
1 423 000
477 000
900 000
401 000
1 075 000
12 000
8 000
36 000
100 000
368 000
68 000
3 000
532 000
736 000
5 135 000
51 000
52 000
217 000
1 402 000
6 000
46 000
1 048 000
49 000
102 000
461 000
350 000
2 000
15 000
70 000
914 000
175 000
6 000

321 000
358 000
650 000
1 241 000
270 000
-857 000
-56 000
-257 000
3 042 000
75 000
61 000
-72 000
112 000
-27 000
132 000
651 000
-3 000
330 000
-713 000
1 449 000
467 000
228 000
513 000
-675 000
-879 000
104 000
-168 000
51 000
38 000
39 000
350 000
2 000
-15 000
-70 000
-914 000
-175 000
-80 000

321 000
358 000
650 000
1 241 000
270 000
-857 000
-56 000
-257 000
3 042 000
75 000
61 000
-72 000
112 000
-27 000
132 000
651 000
-3 000
330 000
-713 000
1 449 000
467 000
228 000
513 000
-675 000
-879 000
104 000
-168 000
51 000
38 000
39 000
350 000
2 000
-15 000
-70 000
-914 000
-175 000
-80 000

Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Avslutat
Fortsätter
Fortsätter
Avslutat
Avslutat
Fortsätter
Fortsätter
Avslutat
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Avslutat
Fortsätter
Fortsätter
Avslutat
Avslutat
Fortsätter
Avslutat
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Avslutat
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter

-591 000
22 023 000

24 000
17 819 000

-615 000
4 908 000

-615 000 Fortsätter
4 908 000

Använda
Investerings- investeringsbudget 2016 medel 2016

Objekt
63002
63013
63021
63022
63024
63032
63033
63035
63053
63081
63104
63106
63125
63139
63143
63152

Service- och tekniknämnden
Fordon och maskiner
Friluftsbad
Upprustning lekplatser, parkutrustning
Övriga IP, upprustning fastigheter
Storköksutrustning
Upprustning grusbelagda gc-vägar
Gatubelysning. Byte till LED belysning
Beläggningsytor
Belysningsstolpar besiktning byte
Upprustning gator, kantstöd, brunnar, räcken
Gatubelysning,byte kreosostolpar
Brobesiktningar
Måltidsmiljö i våra restauranger
Automatbevattning park
Sköna Gertruds väg, Renstigen, Älgstigen mfl
Belysning Djulö Allé
TOTALT STN
Vård- och omsorgsnämnden
TES

Avvikelse

10 460 000
210 000
800 000
378 000
2 500 000
156 000
4 173 000
5 000 000
862 000
150 000
221 000
925 000
500 000
100 000
1 500 000
2 000 000
29 935 000

9 473 000
52 000
577 000
52 000
1 894 000
8 000
1 703 000
4 602 000
643 000
23 000
107 000
103 000
476 000
7 000
593 000
1 859 000
22 172 000

987 000
158 000
223 000
326 000
606 000
148 000
2 470 000
398 000
219 000
127 000
114 000
822 000
24 000
93 000
907 000
141 000
7 763 000

175 000

21 280

153 720

67006 Arbetsmiljöåtgärder

200 000

29 157

170 843

67010 Arbetsmiljöåtgärder

400 000

194 924

205 076

67011 Specialutrustning

560 000

252 897

307 103

1 017 000
2 352 000

772 536
1 270 794

244 464
1 081 206

67016

67021 Treserva tillägg
TOTALT VON

Information om budgetöverföring - påbörjade investeringar

Information om
ombudgetering
till 2017
Kommentar
987 000
158 000
200 000
326 000
500 000
148 000
2 470 000
398 000
219 000
127 000
114 000
822 000
24 000
93 000
861 000
141 000
7 588 000

Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017
Projektet fortsätter 2017

154 000 Inköp av plattor mm
Inköp av höj och sänkbara bord gjordes 2016,
för att ytterliggare förbättra arbetsmiljön begärs
171 000 ombudgetering med kvarvarande belopp.
Inköp av höj och sänkbara bord gjordes 2016,
för att ytterliggare förbättra arbetsmiljön begärs
205 000 ombudgetering med kvarvarande belopp.
Inköp diskdesinfektorer påbörjades 2016, men
307 000 hann inte avslutas
Inköp av fler moduler till Treserva kommer att
244 000 göras under 2017
1 081 000

39 728 400

Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017
Använda
Investerings- investeringsbudget 2016
medel 2016

Objekt
Bildningsnämnden
66019 Elevhälsa
TOTALT BIN
62001
62004
62025
62030
62034
62036

Kommunledningsförvalningen och kommunfullmäktige
Communis
Webbutveckling
E-tjänstplattform
Sjöstugan
Oförutsedda mindre investeringsbehov
Nämndhusets säkerhet
TOTALT KLF och KF

Service- och tekniknämnden
63058 Uppsättning stålkanter finparker
63080 Inventarier Kerstinboda (samprojekt med KFAB)
63102
63144
63146
63154

Gatubelysning,byte stolpar
Backavallen arbetsfordon
Backavallen, ishallen avbytarbås, kiosk, akustik
Datastöd utveckling tillgänglighet
TOTALT STN

Avvikelse

Begäran om
ombudgetering
till 2017
Kommentar

75 000
75 000

0
0

75 000
75 000

75 000 Pågående projekt
75 000

1 596 000
175 000
600 000
173 000
150 000
175 000
2 869 000

0
0
0
0
0
0
0

1 596 000
175 000
600 000
173 000
150 000
175 000
2 869 000

1 596 000
175 000
600 000
173 000
150 000
175 000
2 869 000

Beräknas påbörjas 2017
Beräknas påbörjas 2017
Pågår
Pågår avslutas 2017
Stora Djulö fettavskiljare - 91
Beräknas genomföras 2017

80 000
3 089 000
885 000
400 000
200 000
100 000
4 754 000

0
0
0
0
0
0
0

80 000
3 089 000
885 000
400 000
200 000
100 000
4 754 000

80 000
3 089 000
885 000
400 000
129 000
100 000
4 683 000

Arbetet har inte hunnits med under 2017
Projektmedel till Rådmannen.
Arbetet har inte hunnits med under 2017
Arbetet har inte hunnits med under 2017
Arbetet har inte hunnits med under 2017
Projektet fortsätter 2017

Använda
Investerings- investeringsbudget 2016
medel 2016

Objekt
60004
60005
60011
60013
60018
60026
60033
60036
60037
60048
60049
60055
60066
60069
60071
60198

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nationell höjddatamodell
Uppdatering av arkivsystem
Nya informationsplatser
Stalls Backe
Hastighetssäkring inom 30-zon
Stora Djulö jordbruk
Byte av belysning, Hantverkarg.-Köpmang.
Djulö allé, belysning
Cirkulationsplats Nyköpingsvägen
Järnvägsinfarter
GC-väg Lövåsen
Eriksbergsvägen
Bie skola. Ny parkering samt av- och påstigningsplats
Tillgänglighetsåtgärder inventering
Trädgårdsgatan-Floragatan-Fredsgatan
KLC projekt
TOTALT SBF

Avvikelse

Begäran om
ombudgetering
till 2017
Kommentar

217 000
43 000
450 000
211 000
-15 000
485 000
-2 000
-52 000
-89 000
450 000
-986 000
447 000
-40 000
278 000
1 300 000
950 000
3 647 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

217 000
43 000
450 000
211 000
-15 000
485 000
-2 000
-52 000
-89 000
450 000
-986 000
447 000
-40 000
278 000
1 300 000
950 000
3 647 000

217 000
43 000
450 000
211 000
-15 000
485 000
-2 000
-52 000
-89 000
450 000
-986 000
447 000
-40 000
278 000
1 300 000
950 000
3 647 000

Fortsätter
Avslutat
Fortsätter
Avslutat
Fortsätter
Fortsätter
Avslutat
Fortsätter
Avslutat
Fortsätter
Avslutat
Fortsätter
Avslutat
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter

64008 Upprustning Moduler

340 000

0

340 000

64010 Utveckling Treserva
TOTALT SOCN

100 000
440 000

0
0

100 000
440 000

Planeringsarbete är påbörjat, offerterna har
340 000 inhämtats. Fortsätter 2017.
Behovsinventering och genomgång av moduler
100 000 är påbörjat. Fortsätter 2017.
440 000

Vård- och omsorgsnämnden
67001 Vks-system integrering TES
67024 Inköp mobiler TES
TOTALT VON

100 000
50 000
150 000

0
0
0

100 000
50 000
150 000

100 000 Inköp program integrering TES
50 000 Inköp mobiler TES
150 000

Socialnämnden

Begäran om budgetöverföring - ej påbörjade investeringar

11 864 000

Information om ombudgetering av exploateringsmedel från 2016 till 2017
Exploateringsbudget 2016

Objekt
80001
80003
80008
80009
80012
80017
80022
80030
80032
80034
80035
80036
80037
80038
80040
80043
80044
80045
80046
80047
80048

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Luvsjön etapp 3
Lövåsen
KLC Knorran
KLC Södra etableringsmark och anslutningsväg
Djulönäset
Sandbäcken
Kv.Hunden
Kv. Vägskälet 17
Ericsbergsvägen
Djulö skola
Kvarteret Hjorten
Kvarteret Örnen
Kvarteret Alen
Kv. Pionen
Norra stadsdelen
Duvestrand
Sportcentrum
Ragnars Gärde
Sköldinge-Valla 1:80
Barberaren 8 o 9
Maskinisten
TOTALT SBF

1 082 000
24 691 000
3 957 000
7 374 000
2 664 000
0
4 033 000
2 409 000
1 263 000
1 945 000
1 700 000
994 000
494 000
1 000 000
0
0
0
0
0
0
0
53 606 000

Använda
exploateringsmedel 2016
10 000
-287 000
147 000
-12 000
361 000
-852 000
78 000
442 000
663 000
138 000
900 000
-2 076 000
100 000
60 000
785 000
254 000
249 000
47 000
8 000
24 000
315 000
1 351 000

Avvikelse
1 072 000
24 978 000
3 810 000
7 386 000
2 303 000
852 000
3 955 000
1 967 000
600 000
1 807 000
800 000
3 070 000
394 000
940 000
-785 000
-254 000
-249 000
-47 000
-8 000
-24 000
-315 000
52 250 000

Information om
ombudgetering
till 2017
Kommentar
1 072 000
24 978 000
3 810 000
7 386 000
2 303 000
852 000
3 955 000
1 967 000
600 000
1 807 000
800 000
3 070 000
394 000
940 000
-785 000
-254 000
-249 000
-47 000
-8 000
-24 000
-315 000
52 250 000

Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter

Begäran om ombudgetering av exploateringsmedel från 2016 till 2017
Exploateringsbudget 2016

Objekt
80005
80007
80023
80025
80027
80028
80029
80031
80033
80039

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mogetorp
KLC exploatering
Jägarparken
Nyköpingsvägen
Utredning trollestrand
Utredning Djulö
Utredning Lövåsen
Exploatering Luvsjön villor
Klubbetorp, Björkvik
Kv Lien
TOTALT SBF

Summa exploatering kat 6

Använda
exploateringsmedel 2016

Avvikelse

Begäran om
ombudgetering
till 2017
Kommentar

50 000
6 628 000
727 000
6 273 000
300 000
200 000
100 000
-3 321 000
1 000 000
500 000
12 457 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50 000
6 628 000
727 000
6 273 000
300 000
200 000
100 000
-3 321 000
1 000 000
500 000
12 457 000

50 000
6 628 000
727 000
6 273 000
300 000
200 000
100 000
-3 321 000
1 000 000
500 000
12 457 000

66 063 000

1 351 000

64 707 000

64 707 000

Information om budgetöverföring - påbörjade exploateringar

52 250 000

Begäran om budgetöverföring - ej påbörjade exploateringar

12 457 000

Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
Fortsätter
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Marie Sandström Koski

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2016 med
ansvarsprövning
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelse för 2016, kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden och den gemensamma
lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för år 2016.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna i Katrineholms kommun har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet under år 2016 och genom utsedda lekmannarevisorer granskat verksamheterna
i Katrineholms Fastighets AB och dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB,
Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholms Vatten och Avfall AB.
Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året har bedrivits av
gemensam nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel, gemensam patientnämnd,
viadidaktnämnden (den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och
arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker) samt gemensam lönenämnd (mellan
Katrineholm och Gnesta kommuner).
Ifråga om ansvarsprövning bedömer revisorerna sammantaget att styrelsen och
nämnderna i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och årsredovisningen för 2016 är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed. Avslutningsvis tillstyrker revisorerna att
styrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna samt de enskilda ledamöterna i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2016 och att årsredovisningen godkänns.
Ärendets handlingar
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Revisionsberättelse %r år 2oi6
Vi har granskat styrelsens och nämndernas verksamhet under år 2oi6 och
genom utsedda lekmannarevisorer verksamheterna i Katrineholms Fastighets AB och dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB,Sörmland Vatten
och Avfall AB samt Katrineholm Vatten och Avfall AB.
Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året har bedrivits av gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, gemensam patientnämnd,viadidaktnämnden(den gemensamma nämnden för vu~~enutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers
kommuner)samt gemensam lönenämnd (Katrineholms och Gnesta kommuner).
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs i
enlighet med gällande må1, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige.
Revisorernas ansvar är att årligen pröva om verksamheten sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Vidare att pröva om verksamheten har bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag
och må1 samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en
rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
God ekonomisk hushållning
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans(KL
8:5 a-b). Resulatet visar ett positivt utfall på 38,9 mnkr vilket är 1~,8 mnkr
över budgeterat resultat.
Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av både verksamhets- och
finansiella må1 som fullmäktige har angivit avseende god ekonomisk hushållning iövergripande plan med budget 2oi5-2o1~.
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges må1 för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för
2016 är uppfyllda. Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering,
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att verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för
verksamheten.
De verksamhetsmässiga målen för 2016 är delvis uppfyllda. Redovisningen
lämnas sammanhållen, men vi noterar att vissa indikatorer som bedömningen görs utifrån inte är uppdaterade under 2oi6. Vi noterar också att
bedömningen av i vilken grad indikatorerna bedöms uppnådda inte helt
överensstämmer med bedömningen av måluppfyllelsen.
Under året ses en förändring där nettokostnaderna ökar mindre än nettonintäkterna, vilket är en bra förutsättning för kommunen att även på sikt
behålla en ekonomi i balans.
Kommunens soliditet enligt banlansräkningen har minskat med 4,~ procentenheter ti1149~5 Procent. Med hänsyn tagen till ansvarsförbindelsen har

soliditeten ökat med 2,5 procentenheter.
Kommunen har inga 1ån. Däremot finns borgensåtaganden till de helägda
kommunala bolagen med 1,6 mdkr.
Styrelsens och nämndernas verksamheter
Nämndernas sammanlagda resultat är positivt, 11,6 mnkr. Vi noterar att
Socialnämnden nu har positivt resultat, efter att ha redovisat större underskott under flera år. Nämnden har i Budget 2016-2018 fått en ökning med
i6,~ mnkr, io,4 procent. Nämnden har dessutom fått tillfälliga budgetmedel
för placeringar och försörjningsstöd samt att nämnden har återsökt medel
från Migrationsverket
Intern kontroll
Kommunens styrmodell bedömer vi är implementerad i organisationen.
Styrning från och återrapportering till fullmäktige följer styrmodellen och
dess utgångspunkter. Hänsyn tas till både ett medborgarperspektiv (nytta
och resultat) och ett internt perspektiv(verksamhet och resurser).
Vår bedömning är att den interna kontrollen uppmärksammas, att en god
struktur finns samt att en utveckling sker.
Ansvarsprövning
Vi bedömer sammantaget att styrelsen och nämnderna i allt väsentligt har
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt.
Årsredovisning 206
Revisorerna skall bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med
de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen för 2016 är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed.
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Ansvarsfrihet
Årets genomförda granskningsinsatser har inte föranlett revisorerna att
framföra anmärkning mot styrelsen och nämnderna eller enskild ledamot i
dessa organ.

Vi tillstyrker

att styrelsen, nämnderna,den gemensamma nämnden för
vård,omsorg och hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden,den gemensamma nämnden för vuxenutbildning,integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner
och gemensam lönenämnd(Katrineholms och Gnesta kommuner)samt de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 206
att

kommunens årsredovisning för 2016 godkänns.

Undantag på grund av valbarhetshinder och jäv
Lars F Eriksson har inte deltagit i granskning av vård- och omsorgsnämnden.
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse 2oi6
Granskningsrapport avseende gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel
Granskningsrapport avseende gemensam patientnämnd
Granskningsrapport från lekmannarevisor iKatrineholms Fastighets AB
Granskningsrapport från lekmannarevisor iKatrineholms Industrihus AB
Granskningsrapport från lekmannarevisor iKatrineholm Vatten och Avfall AB
Granskningsrapport från lekmannarevisor iSörmland Vatten och Avfall AB
Revisionsberättelse Katrineholms Fastighets AB
Revisionsberättelse Katrineholms Industrihus AB
Revisionsberättelse Katrineholm Vatten och Avfall AB
Revisionsberättelse Sörmland Vatten och Avfall AB
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Revisorernas redogörelse för år 2016
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen,fastställt
revisionsreglemente och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att
revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheterna sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen som sker i nämnderna är tillräcklig.
Utifrån väsentlighet och risk har under året följande granskningar gjorts.
Som sakkunnigt biträde har vi anlitat PwC.

Ändamålsenlighet och intern kontroll
Övergripande ansvarsutövande - revisionsdialog
I och med en ny mandatperiod har vi revisorer under 2016 valt att föra en
dialog med samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Revisionsdialogen
har hanterat revisorernas uppdrag i förhållande till nämnderna, nämndernas uppdrag enligt kommunallagen samt nämndernas tolkning av sitt
uppdrag, vilket har inkluderat fullmäktiges uppdrag till nämnden,intern
kontroll samt god ekonomisk hushållning.
Resultatet av dessa dialoger ligger dels till grund för vår bedömning i revisionsberättelsen, dels för de granskningar som planeras.
Granskning av kompetensförsörjning — uppföljning av tidigare
granskningar
Vi har i vår risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att följa upp den tidigare granskningen av kommunens arbete med kompetensförsörjning
(2014)och den genomförda granskningen av information kring resursfördelning och personaltäthet(2015).
Resultatet av vår uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet visar att
kommunstyrelsen fortfarande inte bedriver ett ändamålsenligt arbete med
att säkra behov av personal och kompetens. Bristerna som konstaterades
vid den förra granskningen är endast delvis åtgärdade.
Enligt vår bedömning kvarstår även tidigare konstaterade brister gällande
information till vård- och omsorgsnämnden, eftersom inga påvisbara förbättringar har skett beträffande rapportering till nämnden av riskanalyser
med anledning av personalförändringar/förändringar i personaltäthet.
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Översiktlig granskning av intern kontroll
Vi har genomfört en övergripande granskning av intern kontroll. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattade bedömning att det delvis finns en intern kontroll som säkerställer väsentliga och riskfyllda moment iverksamheten. Det har skett en utveckling och förbättring av internkontrollarbetet sedan tidigare revisionsgranskningar, men detta arbete
behöver fortsätta.
Granskningen visar att det inte framgår av reglementet att nämnderna ska
utarbeta internkontrollplaner, vilken struktur de ska ha eller att de ska
grunda sig på enväsentlighets- och riskbedömning. Trots detta upprättar
kommunstyrelsen och flertalet av nämnderna internkontrollplaner och

följer upp dessa årligen.
Granskning av Shared Business Service
Vi har granskat om kommunstyrelsen har säkerställt att Shared Business
Services(SBS)lett till en effektiv och samordnad verksamhet ur ett koncernperspektiv.
Granskningen visar att kommunstyrelsen inte säkerställt en effektiv och
samordnad verksamhet ur ett koncernperspektiv. Vi noterar att den uppföljning som sker i huvudsak är muntlig och att den tänkta strukturen för
kommunikation mellan kommunen och bolagen är endast delvis införd.
Det saknas dokumenterad uppföljning av effektivitet och vinster av samordningen. Det saknas tillräckliga underlag för att bedöma risker och behov av åtgärder. Ett arbete har inletts under 2016 som ger underlag för
fortsatt kommunikation och förbättringar.
Granskning av nämndernas beredningsprocess
Vi har granskat om kultur- och turismnämnden samt service- och tekniknämndenhar ändamålsenliga beredningsprocesser.
Vår granskning visar att de båda nämnderna i allt väsentligt har ändamålsenligaberedningsprocesser. Det finns strukturerade arbetssätt som är
väl kända. Däremot är arbetsprocesserna inte dokumenterade vilket medför att de är sårbara vid personalfrånvaro/förändringar.

Rättvisande räkenskaper
Delårsrapport 2oi6 - Kommunstyrelsen
Granskning av kommunens delårsrapport ingår i den lagstadgade revisionen där revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de må1 för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Av granskningen framgår att periodens resultat uppgick ti1142,2 mnkr(3~9
mnkr), vilket är högre än motsvarande period föregående år. Prognosen
per helår pekar på ett utfall om 21,4 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten

är att balanskravet uppnås under perioden, dock lämnas ingen bedömning
för året.
Nämnderna redovisade för första gången en samlad positiv prognos för
helåret med i,6 mnkr. Avvikelserna inom nämnderna var mindre än tidigare år. Per 31 augusti redovisades ett överskott för nämnderna på totalt
1~,9 mnkr.
Ett särskilt utlåtande har lämnats från revisorerna till fullmäktige i samband med granskning av delårsbokslut.
Årsredovisning för 2016 - Kommunstyrelsen
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för
sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de må1
fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
•Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
Vi bedömer att årsredovisningen iallt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans men balanskraysutredningen följer inte god redovisningssed. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå
enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Vissa områdenbör utvecklas. Detta gäller framförallt avseende den gemensamma
förvaltningsberättelsen och uppgifter om bolagens ekonomi, verksamhet
och personal.
•Är årsredovisningens resultat förenligt med de må1 fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges må1 för god
ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen
för 2016 är uppfyllda. Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande
må1 för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2oi6 är delvis
uppfyllda. Vi noterar att vissa indikatorer som används för bedömningarna inte alltid är uppdaterade under 2016,samt att bedömningen av i vilken grad indikatorerna bedöms uppnådda inte helt överensstämmer med
bedömningen av måluppfyllelsen.
•Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed. Avvikelser mot god redovisningssedhar påträffats avseende att en post felaktigt redovisas som extraordinär kostnad. Beloppet är 552 tkr, vilket vi bedömer som ej väsentligt.

Revisionsskrivelser och granskningar utöver ovan nämnda
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Vid granskningen av den gemensamma nämnden för vård, omsorg och
hjälpmedel har vi biträtts av landstingsrevisionen.
Granskningen har omfattat årsbokslut och former för samverkan med ansvariga nämnder hos huvudmännen.
Gemensam patientnämnd
Vid granskningen av den gemensamma patientnämnden har vi biträtts av
landstingsrevisionen.
Granskningen har omfattat nämndens internkontrollarbete. Den ekonomiska rapporteringen granskas inom ramen för granskningen av landstingets årsredovisning.

Samordnad revision
Katrineholms kommun har genomfört samordnad revision med personunion mellan kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i kommunensbolag.
Enligt aktiebolagslagen (11 kap 6 §)ska lekmannarevisorn efter varje räkenskapsårlämna en granskningsrapport tillbolagsstämman.
De bolag som omfattas av den samordnade revisionen är:
- Katrineholms Fastighets AB
- Katrineholms Industrihus AB (dotterbolag)
- Sörmland Vatten och Avfall AB
- Katrineholms Vatten och Avfall AB

Övrigt
Som underlag för revisionsplaneringen har en översiktlig väsentlighetsoch riskanalys genomförts. För vår verksamhet 2oi6 har vi haft en budget
på 126 tkr. Kostnaderna för vår verksamhet 2oi6 uppgår till i 28~ tkr.
Vår revision har omfattat att löpande granska och ta del av styrelsens och
övriga nämnders protokoll. Vi har även haft regelbundna träffar med
kommunfullmäktiges presidium. Revisorerna har varit representerade på
varje fullmäktigemöte.

Förteckning revisionsrapporter
Följande revisionsrapporter har färdigställts under revisionsåret 2016, och
har löpande distribuerats till kommunfullmäktiges presidium;
• Granskning av 2016 års årsredovisning
• Granskning av delårsrapport 2016
• Granskning av kompetensförsörjning — uppföljning av tidigare
granskningar
• Översiktlig granskning av intern kontroll
• Granskning av Shared Business Service
• Granskning av nämndernas beredningsprocess
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Y.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens årsredovisning för 2oi6. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2oi6.
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
Vi bedömer att årsredovisningen iallt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans men balanskraysutredningen följer inte god
redovisningssed. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som
ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Vissa områden
bör utvecklas. Detta gäller framförallt avseende den gemensamma förvaltningsberättelsen
och uppgifter om bolagens ekonomi, verksamhet och personal.
• Är årsredovisningens resultat förenligt med de må1 fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges må1 för god ekonomisk hushållning idet finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2016 är uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2oi6 är delvis uppfyllda. Vi noterar att vissa indikatorer som används för bedömningarna inte alltid är uppdaterade under 2016,samt att bedömningen av i vilken grad
indikatorerna bedöms uppnådda inte helt överensstämmer med bedömningen av måluppfyllelsen.
• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningen är upprättadenligt god redovisningssed.
Det finns några mindre avvikelser som redovisas i rapporten.
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2.

Inledning

I lag om kommunal redovisning regleras e~ernredovisningen för kommuner och landsting. Ilagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är Kommunstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

2.i.

Sie och revisionsfrågor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning(kap 3 — 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:g a) avge
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de må1
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen
för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfrågor:
• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
• Är årsredovisningens resultat förenligt med de må1 fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?
• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
• resultaträkning
• kassaflödesanalys
• balansräkning
• sammanställd redovisning
Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden av
balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de må1 för god ekono
misk hushållning som fullmäktige beslutat om.
Nämndernas rapportering till fullmäktige har granskats såsom den presenteras i årsredo
visningen.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för
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att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen iallt väsentligt ger en rättvisande
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma.
Vårt uppdrag omfattar inte en granskning och prövning om den interna kontrollen som
görs inom nämnderna är tillräcklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens
ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision ikommuner och landsting". Vägledningenbaseras på ISA(International Standards on Auditing). Som framgår av vägledningenkan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har
följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i
förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som presenterades 2oi~-o3-0~ samtjusterad version 2oi~-o4-03. Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2oi~-o3-29 och fullmäktige behandlar årsredovisningen 2oi~-o4-24•
Rapportens innehåll har sakgranskats av personal på kommunens Ekonomi- och upphandlingsavdelning.

2.2.

Revisionskriterier

Granskningen av årsredovisningen innebär enbedömning av om rapporten följer:
• Kommunallagen(KL)
• Lag om kommunal redovisning(KRL)
• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning(RKR)
• Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall,,finansiering och ekonomiskaställning

3.1.1.

Iakttagelser

Utveckling av kominusens verksamhet
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis
efter räkenskapsåret. Redovisningen lämnas först i de sju avsnitten med målredovisning.
Av årsredovisningen framgår i tillräcklig omfattning den förväntade utvecklingen inom
olika verksamheter.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas, det vill säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt åldersindelad. I övrigt lämnar
den personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av tabeller och verbal information. Vi noterar att sjukfrånvaron har ökat i alla grupper.
Förvaltningsberättelsen innehåller även information om andra förhållanden som har betydelseför styrning och uppföljning av verksamheten. Redovisningen utgår från kommunens styrmodell med sex övergripande målområden som sedan har brutits nedi resultatmål som redovisas i respektive avsnitt. Väsentliga händelser redovisas för respektive
övergripande mål(se även avsnitt 3.2). Någon särskild redovisning görs inte för nämndernasverksamhet då styrningen sker via må1 till nämnderna samt specifika uppdrag.
Kortfattad ekonomisk översikt lämnas i sammanfattningen och utvecklas sedan i finansiell analys i avsnittet ekonomisk redovisning. Uppföljning av särskilda uppdrag görs i ett
eget avsnitt. Vissa övergripande nyckeltal redovisas för fem år i sammanfattningen där
också en sammanfattning av var intäkterna kommer ifrån och hur de används. Nyckeltal
för verksamheten redovisas i bilaga. Uppföljning av indikatorer lämnas i bilaga där det
också framgår vilka nämnder som är berörda av respektive indikatorer.
Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen omfattar enbeskrivning av den samlade kommunala verksamhetens organisation och verksamhet. Vissa indikatorer gäller även bolag. Utveckling
behöver ske avseende uppgifter om ekonomi och verksamhet i bolagen. Beskrivning av
respektive de olika bolagen och övriga organisationer lämnas i bilaga, men det saknas
uppgifter om personal för de som ingår i den sammanställda redovisningen. Det framgår
av redovisningsprinciperna vilka av bolagen organisationerna som ingår i den sammanställda redovisningen.
Investeringsredovisning
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budgetawikelserför större investeringar lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredovisningen finns, men med viss mindre differens som vi bedömer som ej väsentlig. Uppföljninglämnas för större projekt där jämförelse görs mellan total investering hittills och
total budget per projekt.
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Vi ser positivt på att redovisning lämnas i bilaga för investeringar som genom%rs av
KFAB i fastigheter som används i kommunal verksamhet.

Driftredovisning
Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse med
övriga delar i årsredovisningen finns.
Nämndernas budgetavvikelser samt förändringen från avvikelser i prognoser under året
redovisas i tabellen på nästa sida. Vi ser positivt på att nämndernas sammanlagda resultat
är positivt. Vi noterar att Socialnämnden nu har positivt resultat, efter att ha redovisat
större underskott under flera år. Nämnden har i Budget 2oi6-2oi8 fatt en ökning med
16,E mnkr,io,4 %. Nämnden har dessutom satt tillfälliga budgetmedel för placeringar och
försörjningsstöd samt att nämnden har återsökt medel från Migrationsverket. Det framgår inte av kommunens sammanställning var reaförlusten vid försäljning av aktier redovisas.
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Promos avvikelsejämfört med årsbudet
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Kommunstyrelsen
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i,2

i,i

i,r

1,5

3,0

.~
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-5,0 -5,0
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0,6

0,2
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-i~,i
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Service- och tekniknämn-
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Socialnämnden

-5,0

-5,0

-5,0

Kultur- och turismnämnden
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Viadiaktnämnden
Summa nämnder

-2,0
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-2,0
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-2,0

-5~9

-5,0
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0,6

0,6
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-2,0 -2,0

-2
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1~7
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-2,0

1,2

4~3
1,6

-3~7

4~3
g,3

5,5
6,8

Reavinst
Finansierings, utdelningar
mm
Aktuell Skatteprognos

3,6

-i,8

-i,8

-io,o

-io,o

-~,2

-~,2

-~,2

Skatter och statsbidrag
Semesterlönes-

kuld/personalomkostnadsp
ålägg

4~0

4,0

4,0

4~0

Pensioner

3~5

3,5

4,0

4

9,1

152

9,2

9~2

9~2

9,2

6,0

5,3

o,o

Intäkter Viadidakt Vingåker
Finansnetto
Kapitalomkostnadsintäkter,
avskrivningar

i,4

i,4

-3,6

i,4

Ersättningar flyktingmottagning
Användning av öronmärkta
medel
Fastigheter/lokalvård
Återbetalning AFAförsäkrin
Summafinans

7,6

3,6

g6

-4 6

-1,3

Summa avvikelse från justeradbudget
Bud eterat resultat
Pro ostiserat resultat

i,8
2i,i
22,9

-2,3
2i,1
18,8

-2,3
2i,1
18,8

-8,3
2i,1
~,0

0~4
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Balanskraysresultat
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskraysutredning i avsnittet ekonomisk redovisning. Begreppet årets balanskraysresultat används också i resultaträkningen. Kommunen lägger dock i balanskraysutredningen till reavinsterna i stället för att dra av detta.
Detta belopp bedömer vi som ej väsentligt. Kommunen redovisar ianspråktagande av
öronmärkta medel efter balanskravet i balanskraysutredningen. Detta har vi ingen synpunkt på, då det finns ett positivt balanskraysresultat och detta påverkar inte. Vi noterar
dock att begreppet årets balanskraysresultat där detta belopp ingår i resultaträkningen,
vilket avviker från den mall som Rådet%r Kommunal Redovisning anger ska användas.
Det överskott som uppstod i balanskraysutredning enligt RKR:s mall för 2oi5 översteg det
underskott som uppstod 2oi4, varför vi bedömer detta som återställt, trots att kommunen
inte tydligt har fattat beslut om detta. Om kommunen ska ianspråkta medel från tidigare
år ska kommunens ekonomi uppfylla vissa villkor och det ska vara mycket väl motiverat
enligt Kommunallagen 8 kap i §(synnerliga skäl).

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förvaltningsberättelsens utvärdering av den ekonomiska ställningen kan utvecklas. Finansiell analys sker i avsnittet ekonomisk redovisning. Avstämning görs av de finansiella
målen. Det framgår inte tydligt vilken utvärdering kommunen gör av den ekonomiska
ställningen, även om flera nyckeltal utvärderas och kommenteras.

3.1.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen iallt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. I denna bedömning har vi
tagit hänsyn till de uppgifter som lämnas i bilagor.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och följer i huvudsak RKR information om hur balansresultatet ska redovisas och beräknas i balanskraysutredningen. Fel tecken används för reducering av realisationsvinster, men detta blir
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ej väsentligt. I resultaträkningen används begreppet årets balanskraysresultat efter att
justering har gjorts för jämförelsestörande poster, vilket inte stämmer med god redovisningssed och balanskraysutredningen. Årets resultat är riktigt redovisat.
Vi bedömer att %rvaltningsberättelsen inklusive bilagor innehåller den information som
ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed. Dock bör uppgifter om personal i de bolag som ingår i den sammanställda redovisningen redovisas. En
analys av den ekonomiska utvecklingen och verksamheten i bolagen bör också lämnas.
Avvikelse mot lag och god sed sker avseende att rubrikerna iresultat- och balansräkningen avseende den sammanställda redovisningen benämns kommunkoncernen,inte sammanställd redovisning. Noterna för denna ska redovisas intill kommunens noter, men de
redovisas separat.
Någon särskild redovisning för respektive nämnd och dess uppdrag i sin helhet sker inte i
årsredovisningen.

3.2.

God ekonomisk hushållning

g.2.~.

Iakttagelser

Finansiella må1
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2oi6:

~~~

~

Resultatet ska uppgå till i % av
sets resultat uppgår ti112,o%.
skatteintäkterna

Målet är nått.

Nettodriftskostnaderna ska
inte öka snabbare än skatteintäkterna.

Målet är nått. Vi har
Nettodriftkostnaderna ökade unnoterat att det står olika
der perioden med 5,2 %medan
siffror på tuå ställen i
skatteintäkter och generella statsrapporten. Båda uppbidrag ökade med 6,3 %.Kvoten
~Iler målet. Sifforna i
är o,8. Målet mäts på båda sätten
denfinansiella analysen
på olika ställen i årsredovisningen
är de rätta.

Avskrivningarna bör under
planperioden inte ta mer än 3
av driftbudgeten.

Avskrivningarna uppgick ti112,~
av driftkostnaderna netto.

Målet är nått.

Av redovisningen framgår att samtliga må1 uppfylls. Resultatet kommenteras under avsnitt målredovisning och ekonomisk redovisning.
Må1för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god ekonomiskhushållning som fastställts i budget 2oi6. Av den framgår att 57% av verksamhetsmålenbedöms som uppfyllda, medan 6 %bedöms som ej uppfyllda. I tabell på nästa sida
presenteras antalet verksamhetsmål utifrån kommunstyrelsens bedömning i årsredovisningen:
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i) Exkl finansiella må1 som tas unv i avsnittet Finansiella må1

Verksamhetsmålen bedöms utifrån underliggande indikatorer. Indikatorerna stäms av
mot tillgänglig statistik och uppgifter för år 2oi6. Om det inte finns tillgänglig data för
innevarande år, görs en bedömning utifrån den senast tillgängliga informationen
och/eller statistiken. Detta innebär att flera indikatorer bedöms utifrån utfallet från år
2oi5, men även i vissa fall tidigare än så. I tabellen nedan presenteras indikatorernas
samlade utfall utifrån underliggande beräkningsdokument:

llt
U
Delvis
u fyllt
Ej uppllt
Kan ej
bedömas

3.2.2.

62

38

2Y

i3

43

27

36

22

Revisionell bedömning

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med fullmäktiges må1 för god ekonomisk hushållning idet finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2oi6 är uppfyllda.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall är förenligt med fullmäktiges övergripande må1 för verksamheten. De verksamhetsmässiga målen för 2oi6 är delvis uppfyllda. Redovisningen lämnas sammanhållen, men vi noterar att
vissa indikatorer som bedömningen görs utifrån inte är uppdaterade under 2oi6. Vi noterar också att bedömningen av i vilken grad indikatorerna bedöms uppnådda inte helt
överensstämmer med bedömningen av måluppfyllelsen.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. En sammanställning av
måluppfyllelsen där alla övergripande må1 med resultatmål redovisas. Redovisningen sker
för varje resultatmål.

3.3•

Rättvisande räkenskaper

3.3.1.

Iakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.i och omfattar tillräckliga noter.
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Resultaträkningen redovisar i allt väsentligt samtliga kommunens intäkter och kostnader
för året samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. Jämförelse med
föregående år lämnas för varje delpost.
Årets resultat är positivt och uppgår ti1138,9 mnkr(29,~ mnkr). Resultat medför därför ett
överskott mot budget med ca ~~,8 mnkr. Avlämnade resultatkommentarer redogörs för
budgetavvikelserna.
I jämförelse med föregående år har verksamhetens intäkter ökat med 56,8 mnkr och
kostnaderna har ökat med 148,3 mnkr. Avlämnade upplysningar framgår orsakerna till
ökningen. Kommunen har erhållit bidrag %r ökat byggande med ii,5 mnkr vilket kommenteras. Någon kommentar lämnas inte i analysen om att bidrag till tillfälligt stöd för
flyktingmottagande ingår i de generella statsbidragen med 2~,4 mnkr.

i

i

~

~

~ •

~
'~

492,5

13,0%

-2 2io,6 -2 35g~9
-5i,5
-48,2

6~7~
6,8%

i

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens
kostnader
Avskrivnin ar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Summa skatter och
statsbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

r

435,7

"1 -1917,9

$231

I

~

~. ~
i

~ ~•

~~•

i 6 2,6

4144

-3 541,2 -2 26,2
-52,7
-5i,6
-1 -19055
5~2/ 920,2

1311,5
5327

1372,3
587,4

4,6%
10~3~

i 3 8,2
5524

1366,E
5540

1 844,2
i2,2

1959,7
6,0

6~3~
-50,5%

1930,E
15,2

~ 920,E
io,3

-3,5
29~g

-9,0

158,i%
30,5%

-4,6
2i,o

-4,0
Zi,S

3g~g

Avstämning av interna poster har %rbättrats, så att det nu inte finns någon differens mellankostnader och intäkter.
Balansräkning
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skulderper balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har värderats enligt principerna i KRL.
Från och med 2oi4 finns ett specifikt krav på komponentayskrivning av kommunens materiella anläggningstillgångar(RKR ii.4). Kommunen redovisar sedan 2oi4 nya investeringar med komponentuppdelning rnedan investeringar från tidigare år inte är indelade i
komponenter. Någon bedömning av resultateffekten av övergången till komponentavskrivning lämnas inte.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Den omfattar inte tillräckliga noter i den sammanställda delen. Där saknas not för övriga ej likviditetspåverkande
poster och noterna för materiella anläggningstillgångar för den sammanställda redovisningen behöver utvecklas för att man ska kunna göra en avstämning av balansräkningen.
Överensstämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns.
Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna är uppställda jämte kommunens räkenskaper utom
avseende noterna. Dessa är separat uppställda. Uppställningen följer god redovisningssed
utom att rubriken kommunkoncern används i stället för sammanställd redovisning.
Avvikelse mot god sed finns avseende notupplysningar som inte lämnas i samma omfattnings som för kommunen,exempelvis anläggningstillgångar.
Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendation 8.z Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncernfinterna poster har i

allt väsentligt skett.
Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade redovisningsprinciper itillräcklig omfattning.
Följande väsentliga avvikelser från god redovisningssed har noterats:
• Tilläggsupplysningar som anger mellanhavanden mellan kommunen och bolagen
samt mellan bolagen saknas. Det saknas också uppgifter om personal för de bolag
som ingår i den sammanställda redovisningen. Särskilda upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen lämnas inte i enlighet med RKR 8.2.

3.3.2.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upprättade enligt god redovisningssed.
Det finns mindre avvikelser mot god redovisningssed och dessa kommenteras på annan
plats i rapporten. Vi noterar att det finns ett e~rtra resultatbegrepp iresultaträkningen som
anger balanskraysresultat, som inte är beräknat på samma sätt som balanskraysutredningen. Årets resultat är korrekt, varför vi bedömer det som ej väsentligt.
2oi~-o4-03
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GRANSKNINGSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2016
FÖR GEMENSAM NÄMND FÖR SAMVERKAN
KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD
Sammanfattning
Med avseende på verksamhetsberättelsen för Regional stöd för samverkan
kring socialtjänst och vård omfattande Hjälpmedelscentralen, Vård och
Omsorgs College och FoU i Sörmland som upprättas vid årets slut har
revisionens granskning inte visat på några väsentliga felaktigheter.
Bedömningen är att årets bokslut i stort är upprättat i enlighet med gällande
bokslutsinstruktioner och den kommunala redovisningslagen samt att god
redovisningssed har tillämpats. Verksamhetsberättelsen för nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård ger i allt väsentligt en rättvisande bild
av resultat och ställning.
Vi bedömer att Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vår bedömning är att nämnden bedrivit
verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut undantaget att nämnden inte
har beslutat om någon intern kontrollplan och inte heller rapporterar någon
systematisk uppföljning av den interna kontrollen. Den interna kontrollen
bedöms ändå sammantaget som tillräcklig.

Bakgrund
Granskningen av verksamheten under 2016 har följt den revisionsplan som
upprättats av revisorerna i Landstinget Sörmland och länets kommuner
tillsammans. Den årliga granskningen omfattar grundläggande granskning,
fördjupade granskningar samt granskning av verksamhetsberättelse och
delårsrapport.
Granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed och
landstingets revisionsreglemente och omfattat dels ändamålsenlighet, det
vill säga om verksamheten bedrivits utifrån fullmäktiges mål och beslut,
lagar, avtal och föreskrifter och dels om verksamheten bedrivits på ett sätt
som är ekonomisk tillfredsställande, om räkenskaperna är rättvisande samt
om den interna kontroll som nämnden ansvarar för är tillräcklig.
EY har på uppdrag av revisorerna utfört revisionen av samtliga fyra
verksamhetsdelars räkenskaper och årsbokslut. Granskningsrapporter från
EY bifogas. Revisionskontoret har även granskat rapporteringen i de
verksamhetsberättelser som avlämnats för nämndens verksamheter.
Genomförd granskning är en del av underlaget för revisorernas uttalande i
revisionsberättelsen med tillhörande redogörelse. Revisorernas samlade
bedömning delges då kommun- respektive landstingsfullmäktige inför deras
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beslut i ansvarsfrågan i samband med att respektive kommuns och
landstingets samlade årsredovisningar behandlas.

Revisionsdialog
Som en del i den grundläggande granskningen träffar revisorerna
nämnderna och verksamhetsledningarna i ett forum som kallas
Revisionsdialog.
Revisionsdialogen är en träff utöver den genomgång av
bokslutsgranskningen som genomförs i mars-april varje år. Från revisionen
deltar en granskningsgrupp bestående av den revisor som är utsedd läsare av
protokoll för nämnden, ordförande eller vice ordförande i revisionen och en
tjänsteman från vårt revisionskontor. Från nämnden deltar oftast presidiet
och verksamhetschef.
Vid dialogen tas eventuella synpunkter eller kritik upp från revisorerna i
föregående års revisionsberättelse och eventuella synpunkter från den
löpande granskningen under året. I dialogen behandlas även frågor för att
kartlägga den interna styrningen och kontrollen i nämnden. Frågor skickas i
förväg till nämndens presidium och verksamhetschef.
Syftet med revisionsdialogen är att nämndens presidium och
verksamhetschef på ett tidigt stadium ska få del av revisorernas synpunkter
för att säkerställa riktigheten i underlagen för revisorernas bedömning och
därmed också ge revisorerna en mer solid grund för ansvarsprövningen.
Dessutom ges nämnden tillfälle att, utifrån revisionsdialogen, agera mot
bakgrund av de synpunkter som lämnats av revisorerna.
Revisionsdialogerna har fortsatt under 2016 och presidiet för nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) och revisorerna träffades den
16 november 2016 för dialog. Under året har dialogerna också berört
frågeställningar kring verksamheternas kompetensförsörjning samt arbete
utifrån landstingsfullmäktiges riktlinjer för arbetet med risker för, och
åtgärder mot korruption.

Revisionens granskningar 2016
Nedan görs en kort sammanfattning av de granskningar som revisorerna
genomfört och avrapporterat under året, som berör nämndens verksamhet.
Rapporterna och de svar som har lämnats av nämnden/förvaltningen finns
tillgängliga på Revisionens hemsida.
www.landstingetsormland.se/revisionen
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Rapporten omfattar - Revisionens
iakttagelser

Kommentarer i lämnade
svar från
nämnd/förvaltning

Granskningsrapport Granskning av årsbokslut och
2015
verksamhetsberättelse

Inget svar begärt

Revisorernas
Granskning av delårsrapport juli avseende
bedömning av
mål för god ekonomisk hushållning
delårsrapport 2016

Inget svar begärt

Samverkan kring
utskrivningsklara
patienter

Granskning i syfte att bedöma om
Svar begärt till 16 juni 2017
Landstinget Sörmland och länets
kommuner har en ändamålsenlig samverkan
kring utskrivningsklara patienter. Den
sammanfattande bedömningen är att
samverkan i huvudsak är ändamålsenlig,
förenlig med lag och lever upp till
fullmäktiges mål om tydliga processer. I
det fortsatta arbetet, inom ramen för
implementering av den nya
överenskommelsen kring trygg och effektiv
utskrivning, rekommenderas nämnden
säkerställa:
 En fungerande samverkan kring
avvikelsehantering för att
möjliggöra ömsesidigt
förbättringsarbete
 Att iakttagna brister i
informationsöverföring beaktas
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Granskning i syfte att säkerställa att
Svar begärt till 16 juni 2017
synergier tillvaratas som ligger i att
samverka i hela länet och som leder till en
så likvärdig service som möjligt i fråga om
missbruksvård och stöd till barn och unga.
Av rapporten framgår att det för
missbruksvård finns en överenskommelse
som är beslutad på tjänstemannanivå. Den
innehåller inte beskrivning av att
uppföljning ska göras av att den är känd
och att den följs. För stöd till barn och unga
finns en handlingsplan beslutad av
nämnden och i den finns också ambitionen
att utveckla former för uppföljning och
utveckling. Nämnden rekommenderas:
 Fastställa överenskommelsen om
samarbete i fråga om personer som
missbrukar
 Besluta om uppföljning av att
Riktlinjer för samverkan inom
missbruks- och beroendevård är
känd och att den följs

Landstingets
Granskning av landstingets styrande
Svar begärt till den 15 juni
styrande dokument dokument. Detta mot bakgrund av de
2017
organisations-förändringar som genomförts
både i den politiska organisationen och i
tjänste-mannaorganisationen. Det
övergripande syftet med granskningen är att
bedöma om landstingets styrande dokument
ger förutsättningar för tillräcklig styrning,
ledning, uppföljning och kontroll av
verksamheterna. För NSV har nedanstående
noterats:
 Av nämndens reglemente bör det
framgå att det är Landstinget
Sörmland som har
arbetsgivaransvar
 Nämndens delegationsordning är
inte helt anpassad till landstingets
tjänstemanna-organisation och bör
ses över
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En granskning i syfte att bedöma om
Svar begärt till den 15 juni
landstingsstyrelsen, som har
2017 från LS
vårdgivaransvar, säkerställer, kontrollerar
och följer upp att samverkan sker i den
operativa verksamheten när den enskilde
har behov av insatser både från
socialtjänsten och från hälso- och
sjukvården. Vår bedömning är att
landstingsstyrelsen till viss del uppfyller sitt
ansvar och rekommenderar
landstingsstyrelsen att:
 Säkerställa att SIP upprättas i
enlighet med lagkrav och gemensam
riktlinje
 Följa upp att alla berörda
verksamheter har kännedom om
riktlinjer och rutiner

Revisionens uppföljning av tidigare granskningar
Revisionen genomför sedan några år tillbaka en mer strukturerad
uppföljning av tidigare genomförda granskningar.
Granskning
(genomförd år)

Läkemedel för äldre (2012)

Bedömning efter uppföljning
Nytt journalsystem håller på att upphandlas. Infasning av
journalsystemet bedöms vara färdigt 2020. En uppföljande
granskning bör göras när det nya journalsystemet kommit
på plats.

Verksamhetsberättelse
Efter årets slut ska nämnden lämna en verksamhetsberättelse som utvärderar
årets verksamhet samt hur fastställda åtaganden, indikatorer, aktiviteter och
eventuella uppdrag har uppfyllts. Verksamhetsberättelsen är nämndens
återrapportering till landstingsstyrelsen. Måluppfyllelsen analyseras utifrån
resultatet av de åtaganden som nämnden gjort inom respektive perspektiv i
den sammanfattande analysen ska, om möjligt, ”balansen” mellan
perspektiven bedömas.
Verksamhetsberättelsen ska även innehålla ekonomiskt utfall för året och
relevanta nyckeltal. Resultatet av den interna kontrollen enligt av nämnden
fastställd internkontrollplan redovisas också.
Nämndens verksamhetsberättelse ska innehålla en rapport över respektive
enhet.
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Måluppfyllelsen av de strategiska målen kommer sedan att bedömas i
landstingets årsredovisning som avges från landstingsstyrelsen till
landstingsfullmäktige. I anvisningen från ekonomistaben anges också hur
verksamhetsberättelsen ska disponeras samt vilka obligatoriska delar som
ska ingå.
Verksamhetsberättelse har upprättats omfattande Regionalt stöd för
samverkan kring socialtjänst och vård, Hjälpmedelscentralen (HMC), Vård
och Omsorgs College och för FoU i Sörmland (FoUiS) i ett dokument med
fyra delar. Dessa har överlämnats till landstingsstyrelsen och respektive
kommunstyrelse för kännedom efter beslut i nämnden.
Regionalt stöd rapporterar om årets arbete med samverkansfrågor i
Sörmland respektive på nationell nivå. Av verksamhetsberättelsen framgår
också att Sörmland tagit del av medel Sörmland har sedan 2008 tagit del av
medel genom nationella överenskommelser mellan SKL och
Socialdeparatementet. De medel som fördelats genom nationella
överenskommelser har minskat och för 2016 var det 800 tkr. De fördelas
mellan några av utvecklingsområdena på FoUiS. 2016 var sista året och
inför 2017 kommer överenskommelserna ersättas av en plan för
partnerskap. Denna kommer inte att innehålla medel till länen/regionerna
som stöd för arbetet. De förväntas ha byggt upp en egen långsiktig hållbar
verksamhet för regionalt stöd.
Vård och Omsorgs College rapporterar om tydligheten mot NSV-nämnden.
De politiska ledamötena har på alla sätt visat ett ökat intresse för de frågor
som diskuteras i VO-College samt bra dialog med verksamhetschefen för
det regionala stödet. Rapporterar vinster med VO-College respektive största
utmaningarna regional och lokalt.
Avrapporteringen är informativ och tydlig och för både FoUiS och HMC
mål, mått, resultat och åtgärder.
Inom FoUiS så pågår, planeras eller har genomförts arbete inom de flesta
mål som är uppsatta för 2016. Redovisar mål 2016 och långsiktigt mål för
varje undergrupp: barn- och unga, vuxna och äldre.
För HMC sker rapportering enligt landstingets styrmodell, balanserad
styrning. Utifrån vår granskning vill vi lyfta fram nedanstående iakttagelser
och kommentarer kring några av nämndens åtaganden och indikatorer inom
perspektiven för HMC.

Medborgarperspektiv
Perspektivet har 15 indikatorer avseende tillgänglighet och nöjda brukare
och förskrivare. Föregående årsbokslut fanns 4 indikatorer. Utfall 5 gröna, 7
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gula, ingen röd, för 3 stycken finns ingen rapportering. Höga värden
generellt på indikatorerna.

Personalperspektiv
Perspektivet har 11 indikatorer, föregående år 6. Utfallet är 3 gröna, 1 röd
och för övriga finns ingen rapportering. Flera av dessa är kopplade till
medarbetarenkäten. Av verksamhetsberättelsen framgår att enkätresultatet
kom för sent för att analys skulle hinnas med innan verksamhetsberättelsens
avlämnande. Analys kommer att avrapporteras delårsrapport 1 2017.
Sjukfrånvarotid 5,1 % (föregående år 3,7 % i bokslutet), målvärde max 5,1
% vilket är höjt. Det som ökat är korttidsfrånvaron. Andel medarbetare med
sex eller fler sjukfrånvarotillfällen har ett utfall på 19,1 % mot målvärdet 8,3
%. Ökningen finns vid logistik- och teknikersektionen. Insatser med t ex
kontaktsamtal och mer individanpassade åtgärder.

Process- och förnyelseperspektiv
7 indikatorer inom perspektivet, föregående år 1. Utfallet är 4 gröna, 2 gula
och 1 röd. Avvikelsehanteringen prioriteras upp och ska påbörjas tidigare.
Processkartläggning pågår. Röd markering för Andel avvikelser som
hanteras inom 2 veckor från registreringsdatum men där förväntas ett ändrat
arbetssätt med hur avvikelserna fördelas öka utfallet.

Ekonomiperspektiv
4 indikatorer, 2 gröna, 1 röd och 1 gul. Rött utfall för soliditeten som inte
nås. Utfall 14,4 % mot målnivå 19 %.
Resultat för 2016 uppgår till + 0,2 mnkr, föregående år -4,3 mnkr, budget 0
mnkr. Aktiv styrning under året genom produktkalkyl. Vid två tillfällen
under 2016 skedde prisöversyn på grund av negativa resultat.
Inom ekonomiperspektivet vill vi också lyfta att för Vård- och
omsorgscollege och FoUiS, har balansering skett genom överföring av
intäkter/resultat till nästkommande år så att nollresultat visas (för i år ca 1,2
mnkr). Detta är inte i linje med god redovisningssed. För FoUiS finns 15
mnkr i balanserade medel. Posten har inte analyserats vidare vid detta
bokslut. Analys bör ske under 2017 så att hantering av eventuella
kvarvarande projektmedel och statsbidrag hanteras konsekvent i
organisationen.

Intern kontroll - rapportering
Resultatet av den interna kontrollen enligt av nämnden fastställd
internkontrollplan ska redovisas i Verksamhetsberättelsen.

ORG NR 232100-0032 · h:\revisionskontoret\gemensam\bokslut, budget\bokgrrap\2016\nsv\nsv-nämnden.doc · Utskriftsdatum: 2017-03-23 15:21

SID 7(8)

Innehåll
1

Inledning ......................................................................................................................2

2

Årsbokslut ...................................................................................................................2
2.1 Bokslutsprocessen.......................................................................................................2
2.1.1

Kommentar: ......................................................................................................2

2.2 Metod ..........................................................................................................................2
2.3 Resultaträkning ............................................................................................................2
2.3.1

Årets resultat jämfört med föregående år ..........................................................2

2.3.2

Årets resultat jämfört med budget......................................................................2

2.3.3

Granskning ........................................................................................................2

2.4 Balansräkning ..............................................................................................................3
2.4.1
3

Granskning ........................................................................................................3

Verksamhetsberättelse ...............................................................................................4
3.1 Innehåll ........................................................................................................................4
3.1.1

Kommentar: ......................................................................................................4

4

Finansiella mål ............................................................................................................4

5

Slutsats ........................................................................................................................4

6

Bilagor..........................................................................................................................4

1

1

Inledning

På uppdrag av landstingsrevisionen i Sörmland har vi granskat årsbokslut och verksamhetsberättelse 2016 för Hjälpmedelscentralen (HMC).

2
2.1

Årsbokslut
Bokslutsprocessen

Avstämningsansvar och upprättande av specifikationer fördelas mellan verksamenheten
och Samlad Redovisning (SR) varav sistnämnda har ansvar för flertalet av balanskontona.

2.1.1 Kommentar:
Rekommendationen är likt tidigare att samtliga bilagor och underlag finns hos enheten
oavsett vem som upprättar dem.

2.2

Metod

Årsbokslutet 2016 har granskats enligt god revisionssed. Kontroll har också skett av att
verksamheten har följt ”Anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016 ” från
Landstingets ledningsstab.

2.3

Resultaträkning
2.3.1 Årets resultat jämfört med föregående år

Årets resultat är ett överskott på 225 tkr att jämföra med föregående års underskott på
4 271 tkr. Den största delen av skillnaden på 4 496 tkr avser ökade intäkter med 21 131
tkr samt att personalkostnaderna föregående år uppgick till 23 % av intäkterna mot årets
20 %. För ytterligare analys av resultatet hänvisas också till bilaga ett och två.

2.3.2 Årets resultat jämfört med budget
Överskottet för år 2016 uppgår till 225 tkr mot budgeterat nollresultat. Avvikelsen avser
till största del ökad omsättning och ökad kostnad för sålda varor. Prognosen för årets
utfall uppgick i delårsbokslutet per 31 juli till noll kronor.

2.3.3 Granskning
För intäkter och kostnader har analys skett mot föregående år och budget för att bedöma
rimligheten. Större konton har analyserats för kontroll samt mot underlag. Granskningen
av resultaträkningen har utförts utan kommentarer och bedöms ge en rättvisande bild av
resultatet. Resultatanalys för 2014 – 2016 framgår av bilaga ett.

2

2.4

Balansräkning

Vilket nämnts ovan har Samlad Redovisning avstämningsansvar för flertalet av de
väsentliga balansposterna. Vår rekommendation är likt tidigare att verksamheten bör
stämma av samtliga möjliga poster för att få ett samlat grepp över verksamheten och en
kvalitetskontroll av resultatet.
Vid granskning av balansräkningen har en jämförande analys gjorts mellan år 2016 och
2015, se bilaga tre. Fyra poster har förändring > 3 mkr.
1) Kommunala hjälpmedel har ökat från 21 656 tkr till 26 004 vilket till största del
beror på ökad efterfrågan.
2) Landstingshjälpmedel har ökat från 56 119 tkr till 58 608 tkr vilket också beror på
ökad efterfrågan.
3) Kundfordringar uppgår detta år till noll kronor och föregående år till 12 866 tkr.
Denna balanspost har Samlad Redovisning avstämningsansvar för.
4) Förändring av Årets resultat på 4 495 tkr avser föregående års underskott på
4 495 tkr och årets överskott på 225 tkr.

2.4.1 Granskning
Kontroll har skett av att det för samtliga balansposter som enheten har ansvar finns en
upprättad bokslutsbilaga som är avstämd mot huvudbok. Väsentligaste posterna har
granskats mot underlag. Egna beräkningar har också genomförts för att bedöma
rimlighet.
Lager:
Bokfört lager uppgår till 20 259 tkr efter bokfört inkuransavdrag på 700 tkr. I samband
med revisionen togs en sammanställning fram som visade att artiklar som inte rört sig
de senaste 12 månaderna uppgår till 1 440 tkr. En anledning till detta är att det finns krav
på att ha vissa artiklar i lager trots en låg omsättningshastighet.
Personal från Hjälpmedelscentralen har under året medverkat vid inventeringar av
kundlager vilket har inneburit ökade inventeringsjusteringar. Differenser uppgående till
276 tkr har fakturerats i syfte att stärka medvetenheten om kontroll och avstämning av
lagersaldon.
Kommentarer:
Risk kan finnas för att artikel ersätts med ny version och den tidigare versionen ligger
kvar i lagret utan att användas eller utrangeras under en för lång tid.
Differenserna borde kunna minska framöver hos kundlagren då inventeringsrutinerna
har hamnat mer i fokus.
Granskning av balansräkningen har utförts utan anmärkning och bedöms ge en rättvisande bild av verksamheten. I verksamhetsberättelsens avsnitt om ekonomi finns ingen
uppgift om balansräkningen vilket skulle kunna ge ytterligare information. Detta är dock
inget krav enligt Anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016.

3

3

Verksamhetsberättelse

3.1

Innehåll

Enligt Anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016 ska verksamhetsberättelsen
innehålla följande sju avsnitt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Inledning
Medborgarperspektivet
Personalperspektivet
Process- och förnyelseperspektivet
Miljöperspektivet
Ekonomiperspektivet
Intern kontroll

3.1.1 Kommentar:
Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att avsnittet Intern kontroll
saknas samt att det i personalperspektivet saknas uppgift om antal arbetade timmar och frånvarotimmar.

4

Finansiella mål

Hjälpmedelscentralen har följande fyra finansiella mål för räkenskapsåret 2016.

Målvärde

Utfall

Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr

Noll

225 tkr

Soliditet

19 %

14,4 %

Nyttjandegrad

90 %

92 %

Resultatmarginal

40 %

34 %

Vilket framgår av ovan och i verksamhetsberättelsen uppfylls två av fyra mål.

5

Slutsats

Slutsatsen efter genomförd granskning är att enhetens redovisade resultaträkning samt
verksamhetsberättelse ger en rättvisande bild av räkenskapsåret 2016.

6

Bilagor

Bilaga 1:

Resultatanalys tre år

4

Bilaga 2:

Jämförande Resultaträkning

Bilaga 3:

Jämförande Balansräkning

Nyköping 2017-03-09

Susanne Lindberg

Johannes Karlsson

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Auktoriserad revisor

5

Bilaga 1

Resultatanalys
Landstinget Sörmland - Hjälpmedelscentralen
2016-01-01
2016-12-31

%

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Uthyrning hjälpmedel
Inkontinenshjälpmedel
Summa intäkter

29 864
125 722
31 501
187 086

Personalkostnader
Löner och arvoden
Sociala avgifter
Övr personalkostnader
Summa

-26 160
-11 351
-555
-38 066

-14,0%

Resultat efter personalkostnader

16,0%
67,2%
16,8%
100,0%

2015-01-01
2015-12-31
23 622
109 539
32 794
165 955

%
14,2%
66,0%
19,8%
100,0%

-4,8%

20,1%
100,0%

128 013

77,1%

119 127

76,9%

-5,5%

-79,8%

-9 452
-1 636
-29 202
-31 293
-4 223
-6 388
-2 763
-4 199
-2 249
-2 616
-26 681
-120 701

-6,1%

-79,5%

-9 162
-460
-42 685
-32 881
-4 729
-6 427
-2 566
-714
-2 200
-2 048
-28 527
-132 398

215

0,1%

-4 386

-2,6%

-1 575

-1,0%

367
-357
10

0,2%

-0,2%
0,1%

136
-557
-421

-0,4%

0,0%

502
-387
115

0,3%

-0,2%

Res. e. finansiella poster

225

0,1%

-4 271

-2,6%

-1 995

-1,3%

Årets resultat före skatt

225

0,1%

-4 271

-2,6%

-1 995

-1,3%

2017-03-04

-8 956
-950
-55 588
-31 455
-5 168
-6 380
-2 649
-803
-3 322
-2 532
-31 002
-148 806

66,0%

-22,9%

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande
Räntekostnader och liknande
Summa finansiella poster

79,7%

13,9%

-15,9%

Rörelseresultat

149 021

21 469
102 373
31 161
155 003

%

-24 673
-10 723
-481
-35 877

Lokalkostnader
Övr kostnader
Hjälpmedel
Inkontinensartiklar
Adm. kostnader
Övriga externa kostnader
Konsultarvoden o övr fr tjänster
Telefon och porto m m
Applikation och IT
Resultat sålda o utr M & I
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa rörelsens kostnader

-15,8%

-20,3%

-26 150
-11 380
-413
-37 942

2014-01-01
- 2014-12-31

-6,1%
-0,3%

-0,5%
-29,7%
-16,8%
-2,8%
-3,4%
-1,4%
-0,4%
-1,8%
-1,4%
-16,6%

-6,9%
-0,2%

-0,3%
-25,7%
-19,8%
-2,8%
-3,9%
-1,5%
-0,4%
-1,3%
-1,2%
-17,2%

-6,9%
-0,3%
-23,1%

-1,1%
-18,8%
-20,2%
-2,7%
-4,1%
-1,8%
-2,7%
-1,5%
-1,7%
-17,2%
-77,9%

0,1%
-0,3%

16:20

Jämförande Resultaträkning

Bilaga 2

Landstinget Sörmland - Hjälpmedelscentralen
Resultaträkning
Nettoomsättning

2016-12-31 2015-12-31 Avvikelse

i%

Notering

29 863 967

23 622 210

6 241 757

26,4%

1)

Uthyrning hjälpmedel

125 721 559

109 538 676

16 182 884

14,8%

2)

Inkontinenshjälpmedel

31 500 862

32 793 985

-1 293 122

-3,9%

Löner och arvoden

-26 159 803

-26 149 674

-10 128

0,0%

Sociala avgifter

-11 350 731

-11 379 882

29 151

-0,3%

-555 353

-412 730

-142 623

34,6%

-8 956 169

-9 161 519

205 351

-2,2%

-950 493

-459 696

-490 797

106,8%

3)

Hjälpmedel

-55 588 444

-42 684 588

-12 903 856

30,2%

4)

Inkontinensartiklar

-31 455 492

-32 881 426

1 425 933

-4,3%

Adm. kostnader

-5 168 007

-4 728 835

-439 172

9,3%

Övriga externa kostnader

-6 379 729

-6 427 079

47 350

-0,7%

Konsultarvoden o övr fr tjänster

-2 648 960

-2 566 000

-82 960

3,2%

-802 634

-713 728

-88 906

12,5%

Applikation och IT

-3 321 584

-2 199 696

-1 121 888

51,0%

Resultat sålda o utr M & I

-2 532 010

-2 048 215

-483 795

23,6%

-31 002 152

-28 527 353

-2 474 799

8,7%

367 080

501 553

-134 473

-26,8%

Räntekostnader och liknande

-357 355

-386 797

29 442

-7,6%

Årets redovisade resultat

-224 554

4 270 794

-4 495 348

-105,3%

0

0

0

Övr personalkostnader
Lokalkostnader
Övr kostnader

Telefon och porto m m

Avskrivningar och nedskrivningar
Ränteintäkter och liknande

Summa

5)

6)

1 och 2) Ökad omsättning p g a ökad försäljning och uthyrning. I de ökade försäljningsintäkterna ingår bl
a Freestyle Libre
3) Ekonomen tillhör landstingets centrala ekonomifunktion vilket innebär att HMC hyr in den tjänsten ingår i denna post. Innebär samtidigt en minskad lönekostnad jämfört med föregående år.
4) Ökning rimlig med hänsyn till ökad uthyrning av hjälpmedel ovan (14,8 %). 5 390 tkr avser inköp av
Fresstyle Libre
5) Kostnaden har ökat vilket bl a beror på byte av affärssystem inkl redovisning. Ökning av antal licenser
har inneburit ökade kostnader.
6) Föregående underskottskott men detta år ett mindre överskott.
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Jämförande Balansräkning

Bilaga 3

Landstinget Sörmland - Hjälpmedelscentralen
Balansräkning

2016-12-31 2015-12-31 Avvikelse

Inventarier i annans fastighet

i%

Notering

372 572

389 555

-16 983

-4,4%

Kommunala hjälpmedel

26 003 862

21 655 687

4 348 174

20,1%

Landstingshjälpmedel

58 608 305

56 119 349

2 488 956

4,4%

1 680 242

2 042 195

-361 953

-17,7%

20 259 072

20 119 453

139 619

0,7%

373 711

0

373 711

0,0%

6)

12 865 570 -12 865 570 -100,0%

2)

Övriga maskiner och inventarier + fordon
Lager hjälpmedel
Pågående arbeten mask och inv
Kundfordringar

0

Övriga fordringar

0

-245

744 552

2 771 532

0

2 000

-15 305 286

-19 576 080

-224 554

4 270 794

Övriga långfristiga skulder

-32 197 000

-32 197 000

0

0,0%

Leverantörsskulder

-15 894 482

-17 116 859

1 222 377

-7,1%

Upplupna lönekostnader och semester

-2 238 589

-2 615 352

376 763

-14,4%

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-2 089 706

-2 800 348

710 642

-25,4%

Summa

40 092 697

45 930 252

-5 837 555

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa
Balanserat resultat
Årets resultat

245 -100,0%
-2 026 980

3)

-73,1%

-2 000 -100,0%
4 270 794

1)

4)

-21,8%

7)

-4 495 347 -105,3%

5)

1) Ökningen avser till största del manuella rullstolar och sängar
2) Avstämningsansvar på Samlad Redovisning
3) och 4) Oväsentliga belopp
5) Underskott föregående år att jämföra med årets överskott, se jämförande RR
6) Ombyggnad för produktion på logistikavdelningen
7) Avvikelsen = föregående års underskott
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1

1

Inledning

På uppdrag av landstingsrevisionen i Sörmland har vi granskat årsbokslut och verksamhetsberättelse 2016 för Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård.

2
2.1

Årsbokslut
Bokslutsprocessen

Verksamheten har ingen egen balansräkning och därmed finns inget avstämningsansvar
mellan Samlad Redovisning och Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och
vård.

2.1.1 Kommentar:
Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård har enligt erhållen uppgift inga
skriftliga anvisningar till årsbokslutet. Avstämningar sker muntligen under hela
processen.

2.2

Metod

Årsbokslutet 2016 har granskats enligt god revisionssed.

2.3

Resultaträkning
2.3.1 Årets resultat jämfört med föregående år

Årets resultat är ett underskott på 20 tkr att jämföra med föregående års underskott på
90 tkr. Inga stora avvikelser jämfört med föregående år. Lön och sociala avgifter har ökat
med 33 tkr vilket är rimligt med hänsyn till nya löneavtalet. För ytterligare analys av
resultatet hänvisas också till bifogad bilaga ett och två.
Kommentar:
I verksamhetsberättelsen saknas jämförelse med föregående vilket vi rekommenderar
att ha med framöver.

2.3.2 Årets resultat jämfört med budget
Budgeterat resultat uppgår till noll att jämföra med redovisat resultat på - 20 tkr.
Kommentar:
I verksamhetsberättelsen saknas uppgift om budget varför analys ej är genomförbar. Rekommendationen är att framöver ha med resultatbudget i verksamhetsberättelsen.
I delårsbokslut den 31 juli 2016 uppgick helårsprognosen till noll kronor.

2

2.3.3 Granskning
För intäkter och kostnader har analys skett mot föregående år och budget för att bedöma
rimligheten. Större konton har analyserats för kontroll samt mot underlag. Granskningen
av resultaträkningen har utförts utan kommentarer och bedöms ge en rättvisande bild av
resultatet. Resultatanalys för 2015 – 2016 framgår av bilaga ett.

3

Slutsats

Slutsatsen efter genomförd granskning är att verksamhetens redovisade resultaträkning
ger en rättvisande bild av årsbokslut 2016.

4

Bilagor

Bilaga 1:

Resultatanalys två år

Bilaga 2:

Jämförande Resultaträkning

Nyköping 2017-03-09

Susanne Lindberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor

3

Bilaga 1

Resultatanalys

Regionalt Stöd för Samverkan kring socialtjänst och vård
2016-01-01
- 2016-12-31
Rörelsens intäkter
Bidrag och tjänster
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

%

2015-01-01
- 2015-12-31

%

1 163 460 93,2%
85 001
6,8%
1 248 461 100,0%

1 054 800 100,0%
1
0,0%
1 054 801 100,0%

1 248 461 100,0%

1 054 801 100,0%

-1 809
-0,1%
-12 388
-1,0%
-50 570
-4,1%
0
0
-52 062
-4,2%
-788 617 -63,2%
-347 325 -27,8%
-15 511
-1,2%
-1 268 282 -101,6%

0
-11 034
-1,0%
-16 416
-1,6%
-325
0,0%
-180
0,0%
-4 800
-0,5%
-765 127 -72,5%
-337 651 -32,0%
-9 407
-0,9%
-1 144 940 -108,5%

Rörelsens kostnader
TB 1
Hyra leasing bil
IT och tele
Hotell o logi m m
Adm. kostnader
Övriga externa kostnader
Kurs- och konferensavgifter
Lönekostnader övriga
Sociala kostnader
Övriga personalkostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-19 821

-1,6%

-90 139

-8,5%

Res. e. finansiella poster

-19 821

-1,6%

-90 139

-8,5%

Årets resultat före skatt

-19 821

-1,6%

-90 139

-8,5%

Finansiella poster

2017-03-08
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Resultatanalys

Bilaga 1

och vård

2017-03-08
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Bilaga 2

Jämförande Resultaträkning

Landstinget Sörmland Regionalt Stöd för Samverkan kring soc
Resultaträkning
Bidrag och tjänster

2016-12-31 2015-12-31 Avvikelse

i%

Notering

1 163 460

1 054 800

108 660

10,3% 1)

Övriga rörelseintäkter

85 001

1

85 000

11971819,7% 2)

Hyra leasing bil

-1 809

0

-1 809

0,0%

IT och tele

-12 388

-11 034

-1 354

12,3%

Hotell o logi m m

-50 570

-16 416

-34 154

Adm. kostnader

0

-325

325

-100,0%

Övriga externa kostnader

0

-180

180

-100,0%

-52 062

-4 800

-47 262

984,6% 4)

Lönekostnader övriga

-788 617

-765 127

-23 489

3,1%

Sociala kostnader

-347 325

-337 651

-9 674

2,9%

Övriga personalkostnader

-15 511

-9 407

-6 105

64,9%

Årets redovisade resultat

19 821

90 139

-70 318

0

0

0

Kurs- och konferensavgifter

Summa

208,1% 3)

-78,0% 5)

1) 1 161 tkr avser erhållet lönebidrag från RAR avseende år 2016.
2) 85 tkr avser fakturerad kostnad till kommuner för möteskostnader. Enligt ö k fakturerades inte detta föreg år.
3) Ökade kostnader men dessa har också fakturerats till kommunerna, se punkt 2 ovan.
4) Ökade kostnader men dessa har också fakturerats till kommunerna, se punkt 2 ovan.
5). Avvikelsen motsvaras av skillnaden mellan resultat för år 2016 respektive 2015
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1

1

Inledning

På uppdrag av landstingsrevisionen i Sörmland har vi granskat årsbokslut och verksamhetsberättelse 2016 för FoU i Sörmland (FoUiS). Driftansvaret för FoUiS har
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV).

2
2.1

Årsbokslut
Bokslutsprocessen

Verksamheten har ingen egen balansräkning och därmed finns inget avstämningsansvar
mellan Samlad Redovisning och FoUiS.

2.1.1 Kommentar:
FoUiS har enligt erhållen uppgift inga skriftliga anvisningar till årsbokslutet. Avstämningar sker muntligen under hela processen.

2.2

Metod

Årsbokslutet 2016 har granskats enligt god revisionssed.

2.3

Resultaträkning
2.3.1 Årets resultat jämfört med föregående år

Årets resultat är ett nollresultat att jämföra med föregående års underskott på 289 tkr.
Den största avvikelsen mot föregående år är minskade intäkter med 1 702 tkr och
minskade övriga kostnader med 1 985 tkr. För ytterligare analys av resultatet hänvisas
också till bilaga 1 och 2.
Kommentarer:
Av minskade intäkter på 1 702 tkr avser 1 145 tkr överföring av intäkter till nästa år för
att erhålla ett nollresultat. En överföring för att erhålla ett nollresultat är inte god redovisningssed. Det finns heller inget skriftligt beslut som om denna hantering.
I verksamhetsberättelsen finns ingen jämförelse med föregående vilket vi rekommenderar att ha med framöver.

2.3.2 Årets resultat jämfört med budget
Budgeterat resultat uppgår till minus 36 tkr att jämföra med årets nollresultat. Avvikelsen
avser till största del ökad omsättning och ökad kostnad för personal.
Kommentar:
Delårsbokslut upprättades inte varför prognos för årets utfall inte togs fram och därmed
kan ingen uppföljning genomföras.

2

2.3.3 Granskning
För intäkter och kostnader har analys skett mot föregående år och budget för att bedöma
rimligheten. Större konton har analyserats för kontroll samt mot underlag. Granskningen
av resultaträkningen har utförts utan kommentarer och bedöms ge en rättvisande bild av
resultatet. Resultatanalys för 2015 – 2016 framgår av bilaga ett.

3

Slutsats

Slutsatsen efter genomförd granskning är att enhetens redovisade årsbokslut samt verksamhetsberättelse ger en rättvisande bild av 2016 med undantag av överföring av
intäkter till nästa år för att erhålla ett nollresultat, se även avsnitt 2.3.1 ovan.

4

Bilagor

Bilaga 1:

Resultatanalys två år

Bilaga 2:

Jämförande Resultaträkning

Nyköping 2017-03-09

Susanne Lindberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor

3

Bilaga 1

Resultatanalys
Landstinget Sörmland FoU
2016-01-01
- 2016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Övriga statsbidrag + bidrag personal
Summa intäkter
Personalkostnader
Löner och arvoden
Sociala avgifter
Övr personalkostnader
Summa personalkostnader

%

3 741 928 37,7%
2 823 912 28,4%
3 367 123 33,9%
9 932 963 100,0%

-28,5%

%

7 340 672 63,1%
2 793 660 24,0%
1 500 000 12,9%
11 634 332 100,0%

-24,2%

-46,5%

-2 815 984
-1 236 100
-280 473
-4 332 557

5 315 726

53,5%

7 301 775

62,8%

Lokalkostnader
-162 308
Övr kostnader
-48 463
Inhyrd personal
-484 343
Verksamhetsknutna tjänster
-372 329
Adm. kostnader
-564 603
Övriga externa kostnader
-930 341
Konsultarvoden o övr fr tjänster + overhead
-2 496 567
Telefon och porto
-102 628
Applikation och IT
0
Tidningar o facklitteratur m m
-150 924
Jämförelsestörande intäkter och kostnader -3 220
Summa rörelsens kostnader
-5 315 726

-1,6%

-1,7%

-53,5%

-200 448
-255 567
-41 040
-339 197
-370 262
-430 058
-2 435 687
-105 132
-699
-21 692
-3 101 872
-7 301 653

0,0%

121

0,0%

-126
-126

0,0%

Resultat före övriga kostnader

-2 831 648
-1 245 613
-539 976
-4 617 237

2015-01-01
- 2015-12-31

-12,5%
-5,4%

-0,5%
-4,9%
-3,7%
-5,7%
-9,4%
-25,1%
-1,0%
-1,5%
0,0%

-10,6%
-2,4%
-37,2%

-2,2%
-0,4%
-2,9%
-3,2%
-3,7%
-20,9%
-0,9%
0,0%
-0,2%
-26,7%
-62,8%

Rörelseresultat

0

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande
Summa finansiella poster

0
0

Res. e. finansiella poster

0

0,0%

-5

0,0%

Årets resultat före skatt

0

0,0%

-5

0,0%

2017-03-05

0,0%
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Jämförande Resultaträkning

Bilaga 2

Landstinget Sörmland FoUiS
Resultaträkning

2016-12-31 2015-12-31 Avvikelse

i%

Notering

Nettoomsättning

3 741 928

7 340 672

-3 598 744

Medlemsavgifter

2 823 912

2 793 660

30 252

Övriga statsbidrag + bidrag personal

3 367 123

1 500 000

1 867 123

Löner och arvoden

-2 831 648

-2 815 984

-15 664

0,6%

Sociala avgifter

-1 245 613

-1 236 100

-9 513

0,8%

Övr personalkostnader

-539 976

-280 473

-259 502

92,5%

Lokalkostnader

-162 308

-200 448

38 139

-19,0%

Övr kostnader

-48 463

-255 567

207 104

-81,0%

Inhyrd personal

-484 343

-41 040

Verksamhetsknutna tjänster

-372 329

-339 197

-33 132

9,8%

Adm. kostnader

-564 603

-370 262

-194 341

52,5%

Övriga externa kostnader

-930 341

-430 058

-500 283

116,3%

-2 496 567

-2 435 687

-60 879

2,5%

Telefon och porto

-102 628

-105 132

2 504

-2,4%

Applikation och IT

0

-699

-150 924

-21 692

-129 233

595,8% 4)

-3 220

-3 101 872

3 098 652

-99,9% 5)

Räntekostnader och liknande

0

-126

126 -100,0%

Årets redovisade resultat

0

5

-5 -102,6%

Summa

0

0

Konsultarvoden o övr fr tjänster + overhead

Tidningar o facklitteratur m m
Jämförelsestörande intäkter och kostnader

-49,0% 1)
1,1%
124,5% 2)

-443 303 1080,2% 3)

699 -100,0%

0

1) Föregående år erhölls ersättning för genomförda utbildningar inkl eftersläpning av fakturering för 2014
vilket inte har skett med motsvarande omfattning i år.
2) Har erhållit bidrag från Kammarkollegiet med 2 187 tkr. Kontot har också debiterats med 1 144 702.- för att erhålla
ett nollresultat!! I kontot ingår också resultat för år 2015 !!!
3) Kostnaden för inhyrd personal har ökat vilket bedöms som rimligt och accepteras.
4) Kostnad för facklitteratur har ökat med 122 tkr p g a. kostnaden granskad mot faktura utan anmärkning.
5) Föregående ingick kostnader för ej nyttjade projektmedel, se även punkt 2 ovan.
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1

Inledning

1

På uppdrag av landstingsrevisionen i Sörmland har vi granskat årsbokslut och verksamhetsberättelse 2016 för Vård- och omsorgscollege (VO-College).

Årsbokslut

2
2.1

Bokslutsprocessen

Verksamheten har ingen egen balansräkning och därmed finns inget avstämningsansvar
mellan Samlad Redovisning och VO-College.

2.1.1 Kommentar:
VO-College har enligt erhållen uppgift inga skriftliga anvisningar till årsbokslutet. Avstämningar sker muntligen under hela processen.

2.2

Metod

Årsbokslutet 2016 har granskats enligt god revisionssed.

2.3

Resultaträkning
2.3.1 Årets resultat jämfört med föregående år

Årets resultat är enligt huvudbok ett nollresultat att jämföra med föregående års underskott på 65 tkr. Den största avvikelsen mot föregående år är att kostnaden för inhyrd
personal är 90 tkr lägre. Detta beror på att kostnaden för kvartal fyra år 2016 för inhyrd
personal inte är medtagen med 96 tkr. Upplysning finns dock om detta i verksamhetsberättelsen. För ytterligare analys av resultatet hänvisas också till bifogad bilaga ett och
två.
Kommentarer:
Vilket framgår ovan uppgår årets resultat enligt huvudbok till noll men I verksamhetsberättelsen uppgår resultatet till 128 tkr vilket är korrekt. Skillnaden beror på att i huvudboken finns en uppbokad kostnad på 128 tkr från landstinget vilken inte finns med i verksamhetsberättelsens resultaträkning.128 tkr som har bokförts som en kostnad är en
balansering av överskott och inte en riktig kostnad.
Resultat enligt verksamhetsberättelsen (tkr)

+ 128

Ej medtagen kostnad för inhyrd personal kvartal 4 (tkr)

-

96

Korrekt resultat (tkr)

+

32

I verksamhetsberättelsen saknas jämförelse med föregående vilket vi rekommenderar
att ha med framöver.
2

2.3.2 Årets resultat jämfört med budget
Budgeterat resultat uppgår till noll att jämföra med redovisat resultat på + 128 tkr. Avvikelsen avser med 113 tkr lägre utfall för inhyrd personal/processledare.
Kommentar:
I delårsbokslut den 31 juli 2016 uppgick helårsprognosen till noll kronor.

2.3.3 Granskning
För intäkter och kostnader har analys skett mot föregående år och budget för att bedöma
rimligheten. Större konton har analyserats för kontroll samt mot underlag. Granskningen
av resultaträkningen har utförts utan kommentarer och bedöms ge en rättvisande bild av
resultatet. Resultatanalys för 2015 – 2016 framgår av bilaga ett.

3

Slutsats

Slutsatsen efter genomförd granskning är att verksamhetens redovisade resultaträkning
ger en rättvisande bild av årsbokslut 2016.

4

Bilagor

Bilaga 1:

Resultatanalys två år

Bilaga 2:

Jämförande Resultaträkning

Nyköping 2017-03-09

Susanne Lindberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor

3

Bilaga 1

Resultatanalys

Landstinget Sörmland Vård och omsorgscollege
2016-01-01
- 2016-12-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Konsultarvode
Summa kostnader
TB 1
Övr fämmande tjänster och kostnader
Hyra/leasing bil korttid
Resekostnader
Adm. kostnader
Övriga externa kostnader
Inhyrd personal
Övriga personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

%

500 100,0%
500 100,0%

0
0
500 100,0%

2015-01-01
- 2015-12-31

%

500 100,0%
500 100,0%

-368
-368

-73,5%

132

26,5%
-20,7%

-73,5%

-128
-6
-2
0
-82
-282
0
-500

-25,6%

-99,9%

-103
-5
-1
-10
-78
0
0
-198

0

0,1%

-65

-13,1%

Res. e. finansiella poster

0

0,1%

-65

-13,1%

Årets resultat enligt huvudbok

0

0,1%

-65

-13,1%

Rörelseresultat

-1,1%
-0,5%
-16,4%
-56,3%

-0,9%
-0,2%
-2,0%
-15,7%
-0,1%
-39,5%

Finansiella poster

Resultat enligt VB
Övr främmande tjänster är en
balansering vilket innebär att
resultat enligt huvudbok bord
vara

2017-03-08

128

-65

128

38

15:37

Bilaga 2

Jämförande Resultaträkning

Landstinget Sörmland Vård och omsorgscollege
Resultaträkning

2016-12-31 2015-12-31 Avvikelse

Nettoomsättning

Notering

500 000

500 000

0

-367 668

367 668 -100,0% 1)

-128 000

-103 259

-24 741

Hyra/leasing bil korttid

-5 738

-4 645

-1 093

Resekostnader

-2 462

-1 109

-1 353

Adm. kostnader

0

-10 000

10 000 -100,0%

-81 956

-78 368

-3 588

-281 546

0

-281 546

0

-302

-298

65 351

0

0

Konsultarvode
Övr fämmande tjänster och kostnader

Övriga externa kostnader
Inhyrd personal
Övriga personalkostnader
Årets redovisade resultat

Summa

0

i%
0,0%

24,0% 2)
23,5%
122,0% 3)

4,6%
0,0% 4)

302 -100,0%
-65 649 -100,5% 5)

0

1) Motsvaras av inhyrd personal, se nedan.
2) 128 tkr avser kostnad bokförd av Samlad Redovisning för att erhålla ett nollresultat. Ej korrekt
men i verksamhetsberättelsen är det korrekt redovisat
3) Oväsentliga belopp som lämnas utan åtgärd
4) Avser kostnad för inhyrd processledare. Kostnad för kvartal 4 saknas med 96 tkr.
5) Avvikelsen motsvarar skillnaden mellan resultat år 2015 respektive år 2016. Korrekt resultat
ska vara 128 298.-. (= 128 000 + 298)

2017-03-08

15:43
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GRANSKNINGSRAPPORT FÖR GEMENSAM
PATIENTNÄMND ÅR 2016
Sammanfattning
Med avseende på verksamhetsberättelsen som upprättas vid årets slut har
revisionens granskning inte visat på några väsentliga felaktigheter.
Bedömningen är att årets bokslut i stort är upprättat i enlighet med gällande
bokslutsinstruktioner och den kommunala redovisningslagen samt att god
redovisningssed har tillämpats. Den gemensamma patientnämndens
verksamhetsberättelse ger i allt väsentligt en rättvisande bild av resultat och
ställning. Verksamheten har bedrivits utifrån fullmäktiges mål och beslut
undantaget att verksamhetsberättelsen vid vår granskning ännu ej behandlats
i nämnden. Detta kommer, enligt vad vi erfar, att ske på nämndens
sammanträde den 19 april vilket är efter det att fullmäktige ska behandla
årsredovisningen. Enligt reglementet för planering och uppföljning 1 ska
verksamhetsberättelserna beredas i nämnd under perioden februari/mars.
Ärendehanteringsprocessen behöver stärkas. Nämnden har stärkt arbetet
med att systematiskt följa upp den interna kontrollen mot beslutad intern
kontrollplan. Den interna kontrollen bedöms i övrigt som tillräcklig.

Bakgrund
Granskningen av verksamheten under 2016 har följt den Revisionsplan som
upprättats av revisorerna i Landstinget Sörmland och länets kommuner
tillsammans. Den årliga granskningen omfattar grundläggande granskning,
fördjupade granskningar samt granskning av verksamhetsberättelse och
delårsrapport.
Granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed och
landstingets revisionsreglemente och omfattat dels ändamålsenlighet, det
vill säga om verksamheten bedrivits utifrån fullmäktiges mål och beslut,
lagar, avtal och föreskrifter och dels om verksamheten bedrivits på ett sätt
som är ekonomisk tillfredsställande, om räkenskaperna är rättvisande samt
om den interna kontroll som nämnden ansvarar för är tillräcklig.
Den ekonomiska rapporteringen granskas av landstingets revisionskontor
inom ramen för granskningen av landstingets årsredovisning.
Genomförd granskning är en del av underlaget för revisorernas uttalande i
revisionsberättelsen med tillhörande redogörelse. Revisorernas samlade
bedömning delges då kommun- respektive landstingsfullmäktige inför deras

1

LF § 106/15, Planering och uppföljning i Landstinget Sörmland, reglemente

611 88 Nyköping · besök Repslagaregatan 19
tel 0155-24 50 00 · hemsida: www.landstinget.sormland.se/revisionen
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beslut i ansvarsfrågan i samband med att respektive kommuns och
landstingets samlade årsredovisningar behandlas.

Revisionsdialog
Som en del i den grundläggande granskningen träffar revisorerna
nämnderna och verksamhetsledningarna i ett forum som kallas
Revisionsdialog.
Revisionsdialogen är en träff utöver den genomgång av
bokslutsgranskningen som genomförs i mars-april varje år. Från revisionen
deltar en granskningsgrupp bestående av den revisor som är utsedd läsare av
protokoll för nämnden, ordförande eller vice ordförande i revisionen och en
tjänsteman från vårt revisionskontor. Från nämnden deltar oftast presidiet
och verksamhetschef.
Vid dialogen tas eventuella synpunkter eller kritik upp från revisorerna i
föregående års revisionsberättelse och eventuella synpunkter från den
löpande granskningen under året. I dialogen behandlas även frågor för att
kartlägga den interna styrningen och kontrollen i nämnden. Frågor skickas i
förväg till nämndens presidium och verksamhetschef.
Syftet med revisionsdialogen är att nämndens presidium och
verksamhetschef på ett tidigt stadium ska få del av revisorernas synpunkter
för att säkerställa riktigheten i underlagen för revisorernas bedömning och
därmed också ge revisorerna en mer solid grund för ansvarsprövningen.
Dessutom ges nämnden tillfälle att, utifrån revisionsdialogen, agera mot
bakgrund av de synpunkter som lämnats av revisorerna.
Revisionsdialogerna har fortsatt under 2016 och Patientnämndens
arbetsutskott 21 november 2016 för dialog. Under året har dialogerna också
berör frågeställningar gällande kompetensförsörjning samt arbetet utifrån
landstingsfullmäktiges riktlinjer i arbetet med risk för och åtgärder mot
korruption.

Revisionens granskningar 2016
Nedan görs en kort sammanfattning av de granskningar som revisorerna
genomfört och avrapporterat under året, och som berör Patientnämnden.
Rapporterna och de svar som lämnats av förvaltning/nämnd finns
tillgängliga på landstingsrevisorernas hemsida;
www.landstingetsormland.se/revisionen
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Rapporten omfattar - Revisionens
iakttagelser

Kommentarer i
lämnade svar från
nämnd/förvaltning

Granskningsrapport Granskning av årsbokslut och
2015
verksamhetsberättelse

Inget svar begärt

Revisorernas
Granskning av delårsrapport juli
bedömning av
avseende mål för god ekonomisk
delårsrapport 2016 hushållning

Inget svar begärt

Intern
Verifikationsgranskning för att bedöma
kontrollgranskning tillförlitligheten och den interna
kontrollen i den löpande redovisningen.
Vi har gjort ett antal kontoanalyser för
att bland annat granska rutiner att ange
syfte och deltagare, attest och
kontraattest. Vi har också bedömt
leverantörsfakturans formalia,
avtalstroheten mot, av landstinget,
ingångna avtal samt tillämpning av
kontoplan.

Inget svar begärt

Syfte och deltagare har bedömts som
”tillfredställande” och möjlig att
förbättra. Föregående år var
bedömningen ”god”. Då verksamheten
har få transaktioner att granska får en
notering stor påverkan på bedömningen.
Bedömningen för övriga delområden är
oförändrat ”mycket god”.
Rekommendation: Att stärka rutinen
för att ange syfte samt deltagare i
inköpssystemet.
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Landstingets
Granskning av landstingets styrande
Svar begärt till juni
styrande dokument dokument. Detta mot bakgrund av de
2017
organisations-förändringar som
genomförts både i den politiska
organisationen och i tjänstemannaorganisationen. Det övergripande
syftet med granskningen är att bedöma
om landstingets styrande dokument ger
förutsättningar för tillräcklig styrning,
ledning, uppföljning och kontroll av
verksamheterna. För patientnämnden har
nedanstående noterats:
 Av nämndens reglemente bör det
framgå att det är Landstinget
Sörmland som har
arbetsgivaransvar.
 Det pågår en uppdatering av
delegationsordningen som
kommer att beslutas i nämnden i
april 2017
 Landstingsfullmäktige beslutade
om patientnämndens reglemente
i juni 2002. Revisionen har
tidigare lyft frågan om
uppdatering av reglemente vid
den årliga revisionsdialogen med
nämnden. Anledning till att
reglementet inte har uppdaterats
är att nämnden väntar på vilka
konsekvenser statens utredning
av ett ändamålsenligt
klagomålssystem i hälso- och
sjukvården får för
patientnämndens verksamhet.

Revisionens uppföljning av tidigare granskningar
Revisionen genomför sedan några år tillbaka en mer strukturerad
uppföljning av tidigare genomförda granskningar.
Någon uppföljning som berör Patientnämnden har inte genomförts under
2016.
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Verksamhetsberättelse
Efter årets slut ska nämnden lämna en verksamhetsberättelse som utvärderar
årets verksamhet samt hur fastställda åtaganden, indikatorer, aktiviteter och
eventuella uppdrag har uppfyllts. Verksamhetsberättelsen är nämndens
återrapportering till landstingsstyrelsen. Måluppfyllelsen analyseras utifrån
resultatet av de åtaganden som nämnden gjort inom respektive perspektiv i
den sammanfattande analysen ska, om möjligt, ”balansen” mellan
perspektiven bedömas.
Verksamhetsberättelsen ska även innehålla ekonomiskt utfall för året och
relevanta nyckeltal. Resultatet av den interna kontrollen enligt av nämnden
fastställd internkontrollplan redovisas också.
Nämndens verksamhetsberättelse ska i förekommande fall innehålla en
rapport över respektive enhet.
Måluppfyllelsen av de strategiska målen kommer sedan att bedömas i
landstingets årsredovisning som avges från landstingsstyrelsen till
landstingsfullmäktige. I anvisningen från ekonomistaben anges också hur
verksamhetsberättelsen ska disponeras samt vilka obligatoriska delar som
ska ingå.
Verksamhetsberättelsen för Patientnämnden innehåller i stort de delar som
efterfrågas. Åtaganden finns under respektive perspektiv men det är enbart
för ekonomiperspektivet som det finns en mätbar indikator. Vid
Revisionsdialogen framkom att arbetet med indikatorer kommer att
prioriteras under 2017. Den verksamhetsberättelse vi har granskat är ännu ej
behandlad i nämnden. Detta kommer, enligt vad vi erfar, att ske på
nämndens sammanträde den 19 april. Enligt reglementet för planering och
uppföljning 2 ska verksamhetsberättelserna beredas i nämnd under perioden
februari/mars. Ärendehanteringsprocessen behöver stärkas.
Utifrån vår granskning vill vi lyfta fram nedanstående iakttagelser och
kommentarer kring några av perspektiven:

Medborgarperspektiv
Antal ärenden under året redovisas uppdelat på kön och ålder inom
perspektivet.
I verksamhetsberättelsens sammanfattande analys redovisas antal nya
ärenden som handlagts under år 2016 fördelat på problemområden. Utfallet
2

LF § 106/15, Planering och uppföljning i Landstinget Sörmland, reglemente
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är 1 421 vilket är en minskning med 9 % jämfört med året innan. Orsaken
till minskningen är inte känd. En tänkbar orsak kan vara att kansliet inte
varit fullt bemannat under perioden maj-november vilket inneburit färre
öppna telefonlinjer under kansliets telefontid.
Både antal och andel ärenden som rör synpunkter/klagomål gällande
kommunikation ökar. För vård och behandling syns däremot en minskning
både vad gäller antal och andel men det är fortfarande kategorin med flest
ärenden, 605 stycken under 2016.
Uppdelat på vårdtyp så syns en minskning för i princip samtliga kategorier
utom för Övrig vård med avtal. Där har antalet ärenden ökat från 7 till 17.
Någon ytterligare analys har inte genomförts över det ökade antalet ärenden
i denna kategori. I gruppen ingår de enskilda vårdgivare som driver
verksamhet enligt etableringslagarna eller via vårdavtal och som hanteras
inom Hälsovalsstaben
För antal kommunärenden rapporteras en minskning jämfört med år 2015.
Då gällde 35 av inkomna ärenden någon av länets kommuner. Motsvarande
siffra för 2016 är 29 ärenden.

Personalperspektiv
Inga indikatorer finns angivna eller rapporteras i verksamhetsberättelsen.
Kansliet har under hela året haft budget för fyra tjänster men under fem
månader har enbart 2,8 årsarbetare tjänstgjort på grund av partiell ledighet
samt pensionering under året. Vid årets slut samtliga tjänster tillsatta.
Eventuell sjukfrånvaro framgår inte av rapporten.

Process- och förnyelseperspektiv
Nämnden har ett åtagande kopplat till perspektivet Nämnden ska tillgodose
en effektiv och relevant återrapportering av inkomna synpunkter och
klagomål till de aktörer som ansvarar för kvalitetsutveckling och
patientsäkerhet.
Nämnden har utifrån sitt verksamhetssystem fortsatt utveckla
sammanfattningar av inkomna ärenden, Dessa skickas månadsvis
tillsammans med statistik till samtliga verksamhetschefer, vård- och
omsorgschefer eller motsvarande i landstinget och länets kommuner.
Samverkan sker också med IVO på nationell och regional nivå.
Nämnden har beslutat att två gånger per år ge ut en rapport som utifrån
inkomna synpunkter och klagomål ska belysa olika aktuella områden inom
hälso- och sjukvården. Målet är att ge en djupare beskrivning av vad patient
och närstående haft för synpunkter och klagomål på vården. Rapporten och
dess slutsatser ska delges berörda verksamheter i syfte att kunna bidra till ett
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Jag har granskat Katrineholms Fastighetsaktiebolags verksamhet för år 2016.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirekti
v
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar
är att
granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktige
s
uppdra`.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för
att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden nedan.
Föregaende år påtaladejag att det saknades uppdragsavtal med Katrineholms Kommun avseende
de
adminisb-ativa jänster som levereras till bolaget via kommunens Shared Business Services. Ett avtal
finns nz~ undertecknat av båda parter. Jag har dock genom intervjuer med bolaget och dess auktoriser
ade
revisor noterat att den interna kontrollen c bolaget under året har påverkats negativt p.g.a. att
samarbetet
med Shared Business Services intefungerat riktigt tillfredsställande. Det är styrelsens och verkställan
de
direkt~r~ens ansvar att tillse att bolaget har en god intern kontroll oavsett vem Born utför tjänsten.
Föregcrende år påtaladejag också deframtida riskerna och konsekvenserna med att inte göra nödvändigt
underhull pä de kommunala verksamhetslokalerna. Under 2016 har underhållsnivån ökatjämfört
med
201S. Deg är av vikt att bolagets underhållsniväfortsätter att öka och att bolagets styrelse återigen
kommzu~icerar behovet av resurserför nödvundigt underhåll och eventuellaframtida konsekvenser
av att
haför låga underhållsnivåer med ägaren, kommunen, och tillika hyresgäst avseende dessafastigheter.
Er
hyresnivå bör sättas så att bolaget klarar av nödvändigt underhåll avseende dessafastigheter.
Jag bedömer, utöver ovan nämnda noteringar, att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsen
ligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har
varit tillräcklig, men min rekommendation är att styrelsen och verkställande direktören förstärker den
interna Kontrollen kring de ekonomitjänster som levereras från kommunens Shared Business Services.
Katrineholm den 27 mars 2017
~_~
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Jag har granskat Katrineholms Industrihus Aktie

bolag verksamhet för år 2016.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedri
vs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirekt
iv
och beslut samt de lagar och föreskrifter som
gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansva
r är att
granska verksamhet och kontroll och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktig
es
uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslage
n, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att
ge
rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
mina
uttalanden nedan.
Föregäende år påtaladejag att det saknades uppdr
agsavtal med Katrineholms Kommun avseende
de
administrativa tjänster som levereras till bolag
et via kommunens Shared Business Services. Ett avtal
finns nu undertecknat av båda parter. Jag har
dock genom intervjuer med bolaget och dess aukto
riserade
revisor noterat att den interna kontrollen i bolag
et under året har påverkats negativt p.g.a. att sama
rbetet
med Shared Business Services intefungerat riktig
t tillfredsställande. Det är styrelsens och verks
tällande
direktörens ansvar att tillse att bolaget har engo
d intern kontroll oavsett vem som utför tjänsten.
Jag bedömer, utöver ovan nämnda noteringar, att
bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsen
ligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll
har
varit tillräcklig, men min rekommendation är
att styrelsen och verkställande direktören först
ärker den
interna kontrollen kring de ekonomitjänster
som levereras från kommunens Shared Business
Services.

Katrineholm den 27 mars 2017
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Katrineholms Fastighetsaktie6olaq, orq.nr 556011-0917

Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisn(ngen
Uttalanden
Vi har utfbrt en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen fbr Katrineholms Fastighetsaktiebolag fbr räkenskapsåret
2016-01-01-2016-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 12-37 i detta dokument.
Enligt v$r uppfattning har årsredovisningen och koncemredovisningen uppr5ttats i enlighet med årsrrdovisningslagen och
ger en i alla v5sentliga avseenden råttvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december
2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden fibr året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fbrenliq
med årsredovisningens odr koncernredovisningens 6vriga delar.

Stynlsena och verkställande direktSrens ansvar
Det ~r styrelsen och verkställande direktbrev som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen uppråttas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkstållande direktSren ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nbdvåndig fbr att upprätta en årsredovisning
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vi tillstyrker därför att bolagsståmman fastståller resultatråkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktbrev för beddmningen
av bolagets ah koncernens fdrmåga att fortsatta verksamheten.
De upplyser, när s5 är till~mpligt, om förhSllanden som kan påverka
förmågan att fvrtsåtta verksamheten och att apvånda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkstållande direktbrev avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att gdra något av detta.

Grund för uttalanden

Revisorns ansvar

Vi har utfSrt revisionen enligt International Standardson Auditing
(f5A) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs vårmars i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i Svrigt fullgjwt vårt yrkesetiska
ansvar eNigt dessa krav.

Våra måt år att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen ah koncernredovisningen som helhet inte innehåller
några våsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberåttelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men år Ingen garanti för att en revision som utfbrs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att uppt8cka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förv8ntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningenoch koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inh~mtat år tillräckliga och
ändamålsenliga som grund fbr våra uttalanden.
Annan information in irsndovlsningen och
koncemredovtsn)nyen
Det är styrelsen och verkstållande direktören som har ansvaret för
den andra informationen. Oen andra informationen återfinns på
sidorna 1-11(men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberåttelse avsyende dessa).

Som del av en revision enligt ISA anvånder vi professionellt
omdtime och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för våsentliga felaktiqheter iårsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utfSr
granskningsåtgårder bland annat utifrån dessa risker och
inhSmtar revisionsbevis som Sr tillräckliga och ändamåfsenliga
för att utgbra en grund för våra uttalanden. Risken fSr att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till fbljd av oegentligheter är
hbgre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande t maskopi,förfatskning, avsiktliga utelåmnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

VSrt uttalande avseende årsredovisningen och koncernreda
visningen omfattar inte denna information och vi qbr inget
uttalande med bestyrkande avseende denna indra information.
samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen ~r det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och bvervåga om informationen f väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i ävrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla vSsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utfarts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen inneh~ller
en väsentlig felaktighet, år vi skyldiga ett rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse fbr vår revision fbr att utforma
granskninqsåtgärder som br lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
utvärderar vi låmpligheten i de reclovisningsprinciper som
används och rimligheten i styr~Isens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhSrande
upplysningar.

A member liren of Ernst 8 Young Giobal Limited
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• drar vi en slutsats om ISmptigheten i att styrelsen och verkställandedirektören anva~der antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncemredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inh8mtade revisionsbevisen, om det finns någon våsentliq osäkerhetsfaktor som
avser sådana h5ndelser ~Iler fSrhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga dtt
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
våsentliq osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberåttelsen
fästa uppm~rksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osåkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar år otillråckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernretlovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberåttelsen. Dock kan
framtida händelser eller föfiållanden glira att ett bolag ah en
koncern inte längre kan fortsåtka verksamheten.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och fdrvaltningen av
bolagets angel5qenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets grganisation år utformad så att
bokfSringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i bvrigt kontrolleras på ett betrypgande sätt. Den
verkställande direktSren ska sköta den löpande fbrvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtq~rder som ~r nbdvändiga för att bolagets bokfdring ska fullgöras t 6verensståmmelse med lag och för att medelsförvaltningen
ska skotas på ett betryggande sitt.
Rer/soms ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av fSrvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamoteller verkställande direktbien i något väsentligt avseende:

•

utvärderar vi den 6vergripande presentationen, strukturen och
inneh$Ilet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern'
redovisningen återger de underligqande transaktionerna öch
h8ndelserna på ett sitt som q@r en rättvisande bild.

•

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen fdr enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att gbra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar for styrning,
bvervakninq och utförande av koncernrevisionen. Vi 5r ensamt
ansvariga fSr våra uttalanden.

Vårt mål beträffande revisionen av f8rslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och d~rmed vårt uttalande om detta, år
att med rimlig grad av säkerhet badoms om ftirslaget är f6renligt
med aktiebolagstaqen.

Vi m$ste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
m$ste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.

Rimlig såkerhet år en h6q grad av såkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utfbrs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptåcka åtgärder eller fbrsummelser som kan
f6ranleda ersättningsskyldighet rnotbolaget,eller att ett fbrslag till
dispositioner av bolagets vinst eller fdrlust inte år fbrenligt med
aktiebotagslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utf6rt en revision av Styrelsens och verkställande
direktbiens förvaltning fSr Katrineholms Fastighetsaktiebolag f6r
räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi ti0styrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt ftfrslaget
i f6rvaltrtingsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkstållande direktören ansvarsfrihet fyr råkenskapsåret.
Grund!öruttalanden
Vi har utfört revisionen eNigt god revisionssed i Sverige_ Vårt
ansvar enligt denna beskrivs Hårmora i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi år oberoende i förh$Ilande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesekiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser ett de revisionsbevis vi har inhåmtat ~r tillräckliga och
ändamålsenliga som grund for våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktSrens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget tip dispositioner
beträffande bolagets vinst eller fbrlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med h5nsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets ach koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i bvrigt.

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon fbrsummelse som kan föranleda ers~ttningsskyldighet mgt
bolaget, eller
•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslaqen eller bolagsordningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvånder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
fSrvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
fbrlust grundar sig iråmst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskninqsåtgärder som utfbrs baseras på vår
prof~sSio~ella bedömning med utgångspunkt i risk och våsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och bverträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och pr6var fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som år relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlaq för vårt uttalande om styrelsens fbrslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller ttirlust har vi granskat styrelsens
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att
kunna badoms om förslaget är fiirenligt med aktiebolagslagen.

Katrineholm den 28 mars 2017
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämmas i Katrineholms Industrihus Aktiebolag, orq.nr 556069-1510

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfbrt en tevision av årsredovisningen för Katrineholms
Industrihus Aktiebolag för räkenskapsåret 20i6-01-01-2Q16-12-31. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 13-29 i
detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enliqhet med årsredovisningslagen och ger en i alla v~sentliga
avseenden råttvinande bild av Katrineholms Industrihus
Aktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2016
och av dess finansiella rewltat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsb@råttelsen är fbrenliq med årsredovisningens tivriga dela.
Vi tillstyrker därfbr att botagsståmman fastställer resultah
räkningen och balansräkningen.
Crund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i fiirhållande till Katrineholms
Industrihus Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra utEalanden.
Annan Information 6n årsredovlsnlnpen
Det är styrelsen och verkst~~lande direktbrev som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen
återfinns på sidorna 1-12 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det ~r styrelsen och verkställande direktliren som har ansvaret
för att årsredovisningen uppråttas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den intema kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisningsom inte innehåller några v~sentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedbmningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förh$Ilanden som kan påverka fbrmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsattdrift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att gärs något av detta.
Rerlsorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av såkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet ~r en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktighet@r kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fet och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fSrväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdbme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för våsentliga felaktiqheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentliqheter eller på fel, utformar och utfor granskningsåtgärder
bland gynnat utifrån dessa risker och inhåmtar revisionsbevis som ~r tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till fSljd av oegentligheter är högre
än fair en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, for
falskninq, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller ~sidosättande av intern kontroll.

samband med var revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i v3sentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i tivrigt inhämtat under
revisionen samt bedbmer om informationen i bvrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utfbrts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehalter en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

A member firm of Errst & Ycung Global Limited

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse fSr vår revision for att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigh~terna, men intre för att uttala oss om effektiviteten iden interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprincipervom
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhSrande
upplysningar.
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drar vi en slutsats om lämpligheten i ett styrelsen och verkställandedirektören använder antagandet om fortsatt drift
vid. uppr8ttandet av,årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grundide inhämtade revisionsbevisen, om
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förm$ga att (ortsåtta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar 8r otillrätkliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden gSra att ett bolag inte långve kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningama, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en råttvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, dårihland de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enlfgt lagar och andra
itirfattningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltninq för Katrineholms Industrihus Aktiebolag för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31 Samt av fbrslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
fbrslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledam6ter och verkställande direktSren ansvarsfrihet för räkenskapså~et.
Grund lör uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i fbrhållande till Katrineholms
Industrihus Aktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som gruntl för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörena ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fSr förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fbrlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn kill de krav som bolagets
verksamhetsart, omfaktmng och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehpv, likviditet och
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar fbr bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 61and annat att
fortlöpande bedSma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen nchbolagets ekonomiska angelågenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkstållande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen eNigt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som ~r nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensst~mmetse med lag och för att medelsförvaltningen ska skStas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltninge~, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, ~r att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna öedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• fbretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon fbrsummelse som kan föranleda ersåttningsskyldiqhet mot
bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslaqen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller fbrlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hbq grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller fbrsummelser som
kan fSranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, ~Iler att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller fSrlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdSme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk~ingen av
förvaltningen och f6rslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgårder som utfSrs
baseras på vår professionella bedömning med utg5ngspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga fbr verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha sårskild betydelse för bolagets situation, Vi gir
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta ftir vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag fbr vårt uttalande
om styrelsens lövslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Katrineholm den 28 mars 2017
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13§ aktiebolagslagen
GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Org nr 556763-9876

Jag har granskat Katrineholm Vatten och Avfall Aktiebolags verksamhet för år 2016.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreslu~ifter som gäller för
verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen hay utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild
granskningsredogörelse har upprättats.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för mina uttalanden nedan.
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna
kontroll har varit tillräcklig.

Katrineholm den 29 mars 2017
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13§ aktiebolagslagen
GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i

Sörmland Vatten och Avfall AB
Org nr 556742-9302

Vi har granskat Sörmland Vatten och Avfall Aktiebolags verksamhet föc år 2016.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten. Lekmannacevisoreimas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och
pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god
revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild
granskningsredogörelse har upprättats.
Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden nedan.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna
kontroll har varit tilh~äcklig.

Katrineholm den 29 mars 2017
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr 556742-9302

Rapport om årsredovisningen
Styrelsens och verkställande d)rektörens ansvar
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sörmland
Vatten och Avfall A8 för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 19-37 i
detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Sörmland Vatten och Avfall ABs
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisningsom inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om fSrhållanden som kan påverka ftirmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Grund /öruttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sörmland Vatten och
Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan InlormatJon än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen
återfinns på sidorna 1-18 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter iårsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra
en grund (ör våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för(alskninq, avsiktliga utelämnandes, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.

samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten iden interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
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drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställandedirektören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grundide inhämtade revisionsbevisen, om
det (inns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att Fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Sörmland Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret
2016-01-01--2016-12-31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller lövlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är öberoende i förhållande till Sörmland Vatten och
Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation är utformad så atk bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styretsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgbras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligtavseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av (örslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet beddma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellk
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder snm utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag tör vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Katrineholm den 20 mars 2017
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-03-29

§ 45

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv
utskrivning (KS/2017:31)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att för sin del godkänna den redovisade
överenskommelsen mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland om
samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård är gemensam för Landstinget
Sörmland och länets nio kommuner, med landstinget som värdkommun.
I december 2015 beslutade Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
beslutade att en överenskommelse för samverkan mellan kommunerna och
landstinget kring trygg och effektiv utskrivning skulle tas fram. Nämnden föreslog
den 25 november 2016 att samtliga av nämndens huvudmän skulle godkänna
överenskommelsen.
Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till öppenvård
efter en slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för ett tillitsfullt
samarbete mellan parterna, så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas
utifrån individens behov och förutsättningar. Vidare syftar överenskommelsen även
till att tydliggöra parternas roller.
För att överenskommelsen ska gälla krävs att landstinget och samtliga kommuner
i länet godkänner och undertecknar överenskommelsen. Överenskommelsen
gäller från och med den 1 januari 2018.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-19
Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, § 31/16,
2016-11-25 (med tjänsteutlåtande och överenskommelse)
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-03-19

KS/2017:31 - 104

Ert datum

Vår handläggare
Marie Sandström Koski

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv
utskrivning
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för sin del godkänna den
redovisade överenskommelsen mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i
Sörmland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård är gemensam för Landstinget
Sörmland och länets nio kommuner, med landstinget som värdkommun.
I december 2015 beslutade Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
beslutade att en överenskommelse för samverkan mellan kommunerna och landstinget
kring trygg och effektiv utskrivning skulle tas fram. Nämnden föreslog den 25
november 2016 att samtliga av nämndens huvudmän skulle godkänna
överenskommelsen.
Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till öppenvård
efter en slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för ett tillitsfullt
samarbete mellan parterna, så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas
utifrån individens behov och förutsättningar. Vidare syftar överenskommelsen även till
att tydliggöra parternas roller,
För att överenskommelsen ska gälla krävs att landstinget och samtliga kommuner
i länet godkänner och undertecknar överenskommelsen. Överenskommelsen
gäller från och med den 1 januari 2018.
Ärendets handlingar


Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, § 31/16,
2016-11-25 (med tjänsteutlåtande och överenskommelse)
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Vår beteckning

2017-03-19

KS/2017:31 - 104

Beslutet skickas till: Överenskommelsens parter, socialnämnden, vård- och
omsorgsnämnden, akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård

PROTOKOLLSUTDRAG

SID 1(2)

DAT UM

DIARIE NR

2016-11-25

NSV16-0028-3

§ 31/16 Överenskommelse om samverkan för trygg
och effektiv utskrivning
Diarienummer:

NSV16-0028

Behandlat av
1 Nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård
2 Nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård

Mötesdatum
2016-10-21

Ärendenr
§ 27/16

2016-11-25

§ 31/16

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
Föreslå samtliga huvudmän att ingå överenskommelse om samverkan för
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Yrkanden
Mikael Edlund (S), Veronica Andersson (S), Jacob Sandgren (S), Daniel
Ljungkvist (S), Robert Skoglund (S), Ulrica Truedsson (S), Martina
Johansson (C), Linus Fogel (S) och Monica Lindell Rylén (S) yrkar bifall
till utskickat förslag.
Proposition
Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer utskickat förslag under proposition
och finner att det bifalls.
Sammanfattning
Nämnden beslutade i december 2015 att man skulle ta fram en
överenskommelse för samverkan mellan kommunerna och landstinget kring
trygg och effektiv utskrivning.
För att överenskommelsen ska gälla krävs att samtliga huvudmän godkänner
och undertecknar överenskommelsen.

Landstinget Sörmland

Repslagaregatan 19

611 88 Nyköping

Fax 0155-28 91 15

Tfn 0155-24 50 00
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård den 21
oktober, § 27/16
Tjänsteutlåtande 2016-10-14
Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland
om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Beslutet expedieras till
Samtliga huvudmän
Monika Agnedal, verksamhetschef regionalt stöd socialtjänst och vård
Länsstyrgruppen
Akten
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Överenskommelse om samverkan för trygg och
effektiv utskrivning
Förslag till beslut
Föreslå samtliga huvudmän att ingå överenskommelse om samverkan för
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Sammanfattning
Nämnden beslutade i december 2015 att man skulle ta fram en
överenskommelse för samverkan mellan kommunerna och landstinget kring
trygg och effektiv utskrivning. Vid dagens sammanträde presenteras ett
förslag till överenskommelse.
För att överenskommelsen ska gälla krävs att samtliga huvudmän godkänner
och undertecknar överenskommelsen.
Beslutsunderlag
Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i
Sörmland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Beslutet expedieras till
Samtliga huvudmän
Monika Agnedal, chef för det regionala stödet
Länsstyrgruppen
Akten
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SID 1(1)

Överenskommelse mellan Landstinget
Sormland och kommunerna i Sormland
om samverkan for trygg och effektiv
utskrivning fran sluten halso- och
sjukvard
1











Överenskommelsens parter
Landstinget Sörmland
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Katrineholms kommun
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun

Kommunerna kallas nedan gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”.
Landstinget Sörmland kallas ”landstinget”. Kommunerna och Landstinget gemensamt kallas
nedan ”parterna”.

2

Inledning

Den medicinska och tekniska utvecklingen har möjliggjort att individen i ökad omfattning kan
få vård av god kvalitet på ett tryggt och säkert sätt i hemmet.
Överenskommelsen syftar till att skapa trygg och effektiv övergång till öppen vård efter en
slutenvårdsvistelse genom att vara en god grund för ett tillitsfullt samarbete mellan parterna
så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas utifrån individens behov och
förutsättningar.
Överenskommelsen syftar även till att tydliggöra parternas roller. Den landstingsfinansierade
öppna vårdens ansvar för vård i hemmet för såväl psykiatriska som somatiska sjukdomar
belyses särskilt.

1

För att reglera processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma riktlinjer
ge stöd i det vardagliga arbetet.

3

Definitioner

Målgrupp
Målgruppen är personer, i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården behöver
insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården
samt den landstingsfinansierade öppna vården. Med öppen vård avses annan hälso- och
sjukvård än sluten vård. I denna överenskommelse menas sjukhusets
öppenvårdsmottagningar och primärvård.
Patienter som vårdas med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård undantas (1991:1129)

Fast vårdkontakt
En namngiven person som utses av verksamhetschefen inom den öppna vården 29 a § hälsooch sjukvårdslagen (1982:763).

Utskrivningsklar
Den behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den
slutna vården. (socialstyrelsens termbank)

Hemmet
Med hemmet avses både ordinärt och särskilt boende.

Landstingsfinansierad öppen vård
Innefattar både öppenvårdsmottagningar inom specialistvården och primärvården. I de flesta fall
innebär det vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdmottagning.

Hemgångsklar
En patient är hemgångsklar när samtliga kriterier nedan är uppfyllda






behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar
patienten har fått skriftlig information inför hemgång
fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården
nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst
har överförts till de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande
nödvändiga hjälpmedel och medicinteknisk utrustning från Landstinget är tillgängliga
för patienten

2

4

Syfte och Mål

Syfte
Åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som möjligt vid
utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Mål
Genom ett tillitsfullt samarbete med individens bästa i fokus:
-

känner sig Sörmlänningen trygg och självständig efter slutenvård
är vård- och omsorgsprocessen i Sörmland effektiv

5

Parternas ansvar

Alla parter har ansvar för att kunna genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska
tillhandahålla resurser och informationsöverföringssystem så att individen kan komma hem
på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att
samordnad individuell planering (SIP) i huvudsak kan utföras i hemmet och inte på sjukhus. I
särskilda fall ska samtliga parter kunna kalla till en SIP under sjukhusvistelsen.
Det är parternas gemensamma ansvar att tillräckliga resurser ges till hjälpmedelsprocessen
så att utskrivning från sluten vård kan ske på ett tryggt och effektivt sätt.
Alla berörda parter har ansvar för att medverka i att en SIP upprättas och följs upp.

5.1

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att deras folkbokförda personer kan lämna sjukhuset när de
bedöms som utskrivningsklara och är hemgångsklara.
Kommunen har skyldighet att medverka när landstinget kallar till SIP när sjukhuset bedömer
att sådan krävs inför utskrivning från sluten vård.

5.2

Landstingets ansvar

5.2.1

Slutenvård

Underrätta kommunen och berörda öppenvårdsenheter i
landstingsfinansierad öppen vård inom 24 timmar efter inskrivning.
Inskrivningsmeddelandet ska innehålla personuppgifter, inskrivningsorsak
och uppgift om beräknad utskrivningsdag.
Bedöma att patienten är utskrivningsklar och säkerställa att kriterierna för
hemgångsklar är uppfyllda.

3

Delta i samordnad individuell planering om öppenvården kallar.
5.2.2

Öppenvård

Verksamhetschef inom landstingsfinansierad öppen vård utser fast
vårdkontakt senast tre dagar efter underrättelse om att en patient är
utskrivningsklar. Fast vårdkontakt ska ha utsetts innan personen skrivs ut
från den slutna vården.
Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till samordnad individuell
planering senast tre dagar efter att en underrättelse mottagits om att
patienten är utskrivningsklar.

5.2.3

Öppen psykiatrisk tvångsvård

För patienter som ska skrivas ut till öppen psykiatrisk tvångsvård måste en
samordnad vårdplan enligt 7a § lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
ha upprättats innan patienten lämnar sjukhuset.

6

Processen kring trygg och effektiv utskrivning

Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar undvikbara återinskrivningar
i sluten vård. Genom god och säker läkemedelsbehandling och bedömning av
hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk bedömningsstruktur kan
inskrivning i sluten vård undvikas. Parterna ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva
arbetet.
Samarbetet i processen kring trygg och effektiv utskrivning ska stödjas av länsgemensamma
riktlinjer för att säkra och ge utrymme för en i högre grad individualiserad planeringsprocess
för särskilt utsatta individer.

7

Ekonomisk reglering

När överenskommelsen har trätt i kraft är parterna överens om att kommunernas ersättning
till landstinget för utskrivningsklara patienter på individnivå enligt betalningsansvarslagen
upphör.
Ekonomisk reglering inträder om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter
utskrivningsklar överskrider tre kalenderdagar1 under tre månader i följd. Representanter
från varje kommun och landstinget ska månatligen kontrollera följsamhet. Om det
genomsnittliga antalet dagar i sluten vård överstiger tre dagar ska en gemensam analys och

1

Beräknas enligt följande: Totala antalet dagar i slutenvård efter utskrivningsklar divideras med totalt antal
utskrivningsklara personer.

4

lämpliga åtgärder genomföras. Om problemet kvarstår månad tre ska kommunen ersätta
landstinget på individnivå från och med månad fyra.
Kommunerna debiteras med 6000 kronor per dygn i 2015 års prisnivå. Beloppet ska räknas
upp årligen med hänsyn till prisutvecklingen på vårddygn i riket. Den ekonomiska regleringen
hanteras kommunvis. Patienter som rapporterats som utskrivningsklara men som inte är
hemgångsklara omfattas inte av den ekonomiska regleringen.
När det genomsnittliga antalet dagar är tre eller färre under tre sammanhängande månader
upphör landstingets krav på ersättning.

8

Tvist

Tvister och samarbetsproblem löses i första hand på lokal chefsnivå. Om problemet inte kan
lösas där lyfts frågan till länsstyrgruppen. Kan länsstyrgruppen inte lösa frågan diskuteras
frågan vidare i nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV). Vid tvist som inte
kan lösas enligt ovan får frågan lyftas till domstol.

9

Uppföljning, utvärdering och revideringar i
överenskommelsen

Uppföljning av överenskommelsen ska följa särskild plan.
Ändring av och tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara skriftliga
samt undertecknade av parterna och i förekommande fall godkända av parternas beslutande
organ.
Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens
huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i lagtext
eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av länsstyrgruppen. Dessa ändringar
ska dokumenteras och biläggas övereskommelsen.

10

Överenskommelsen ikraftträdande och upphörande

Denna överenskommelse gäller från 180101 och tills vidare.
Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter efter beslut i NSV.
Denna överenskommelse har upprättats i 10 likalydande exemplar och utväxlats mellan
parterna.
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För Landstinget Sörmland

…………………………………………………
Monica Johansson
Landstingsstyrelsens ordförande

För Eskilstuna kommun

……………………………………………..
Jimmy Jansson
Kommunstyrelsens ordförande

För Flens kommun

………………………………………………
Jan-Erik Larsson
Kommunstyrelsens ordförande

För Gnesta kommun

………………………………………………
Johan Rocklind
Kommunstyrelsens ordförande

För Katrineholms kommun
………………………………………………
Göran Dahlström
Kommunstyrelsens ordförande
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För Nyköpings kommun

………………………………………………
Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande
För Oxelösunds kommun

………………………………………………
Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

För Strängnäs kommun

………………………………………………
Jacob Högfeldt
Kommunstyrelsens ordförande

För Trosa kommun

………………………………………………
Daniel Portnoff
Kommunstyrelsens ordförande

För Vingåker

……………………………………………..
Anneli Bengtsson
Kommunstyrelsens ordförande

7

Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (2)

2017-03-29

§ 46

Förslag till renhållningsordning (KS/2017:163)
Kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till renhållningsordning, bestående av
föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun och avfallsplan.
Avfallsplanen träder i kraft den 1 januari 2018 och föreskrifterna för
avfallshantering träder i kraft i samband med fastställandet i kommunfullmäktige.
2. Vidare, i samband med ikraftträdandet upphör nu gällande renhållningsordning
(föreskrifter, fastställda av kommunfullmäktige 2009-05-18 och reviderade 201410-20 samt avfallsplan som fastställdes 2012-10-15).
Sammanfattning av ärendet
Enligt 15 kap. 11 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som
ska innehålla föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan. Avfallsplanen är ett
instrument för att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering.
Föreliggande förslag till är framtagen av representanter från Katrineholms, Flens och
Vingåkers kommuner under ledning av Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB),
som enligt ägardirektiven, ska driva avfallsprocesserna. Målsättningen har varit att
utforma samordnade och enhetliga avfallsplaner för de tre kommunerna. Planen
innehåller mål och åtgärder som strävar efter en hållbar avfallshantering.
De förskrifter om avfallshanteringen, och som vid sidan av avfallsplanen, bildar
kommunens renhållningsordning är i stort sett oförändrade jämför med nu gällande
dock har vissa anpassningar gjorts utifrån aktuella förhållanden och aktuell
lagstiftning.
Förslaget till renhållningsordning är framarbetad med bred förankring. Under
perioden juni och juli 2016 skedde samråd med ett stort antal instanser, såväl statliga,
kommunala och privata samt ett antal olika intresseorganisationer. Som exempel kan
nämnas länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
räddningstjänsterna i berörda kommuner, de kommunala bostadbolagen och de
politiska partierna.
Allmänheten har också givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till
renhållningsordning i det att förslaget var under utställning under perioden augusti till
oktober 2016.
Under perioden oktober till december 2016 gavs dessutom samtliga nämnder inom
den kommunala organisationen i Katrineholms kommun möjlighet att lämnas
synpunkter på förslaget.

Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

2 (2)

2017-03-29

Ärendets handlingar






Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-15
Sammanträdesprotokoll från Katrineholm Vatten och avfall AB, 2017-03-01, § 12
Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun med bilagor.
Avfallsplan 2018-2022 med bilagedokument
Samrådsredogörelse

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Lars Härnström (M), Göran
Dahlström (S), Ylva G. Karlsson (MP), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S),
Ewa Callhammar (L), Tony Rosendahl (V), Cecilia Björk (S) samt bygg- och
miljöchefen Eva Frykman.
Förslag och yrkande
Anneli Hedberg (S) yrkar att ansvaret för att ta fram en handlingsplan mot
nedskräpning ska ändras till samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm istället för
service- och teknikförvaltningen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut med Anneli Hedbergs (S)
ändringsyrkande. Han finner att styrelsen biträder detta.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (3)

Datum

Vår beteckning

2017-03-15

KS/2017:163 - 450

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Förslag till renhållningsordning
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslag till
renhållningsordning, bestående av föreskrifter om avfallshantering för
Katrineholms kommun och avfallsplan. Avfallsplanen träder i kraft den 1 januari
2018 och föreskrifterna för avfallshantering träder i kraft i samband med
fastställandet i kommunfullmäktige.
2. Vidare, i samband med ikraftträdandet upphör nu gällande renhållningsordning
(föreskrifter, fastställda av kommunfullmäktige 2009-05-18 och reviderade 201410-20 samt avfallsplan som fastställdes 2012-10-15).
Sammanfattning av ärendet
Enligt 15 kap. 11 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning som ska
innehålla föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan. Avfallsplanen är ett
instrument för att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering.
Föreliggande förslag till är framtagen av representanter från Katrineholms, Flens och
Vingåkers kommuner under ledning av Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB),
som enligt ägardirektiven, ska driva avfallsprocesserna. Målsättningen har varit att
utforma samordnade och enhetliga avfallsplaner för de tre kommunerna. Planen
innehåller mål och åtgärder som strävar efter en hållbar avfallshantering.
De förskrifter om avfallshanteringen, och som vid sidan av avfallsplanen, bildar
kommunens renhållningsordning är i stort sett oförändrade jämför med nu gällande
dock har vissa anpassningar gjorts utifrån aktuella förhållanden och aktuell
lagstiftning.
Förslaget till renhållningsordning är framarbetad med bred förankring. Under perioden
juni och juli 2016 skedde samråd med ett stort antal instanser, såväl statliga,
kommunala och privata samt ett antal olika intresseorganisationer. Som exempel kan
nämnas länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
räddningstjänsterna i berörda kommuner, de kommunala bostadbolagen och de
politiska partierna.
Allmänheten har också givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till
renhållningsordning i det att förslaget var under utställning under perioden augusti till
oktober 2016.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum

Vår beteckning

2017-03-15

KS/2017:163 - 450

Under perioden oktober till december 2016 gavs dessutom samtliga nämnder inom den
kommunala organisationen i Katrineholms kommun möjlighet att lämnas synpunkter
på förslaget.
Ärendets handlingar





Sammanträdesprotokoll från Katrineholm Vatten och avfall AB, 2017-03-01, § 12
Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun med bilagor.
Avfallsplan 2018-2022 med bilagedokument
Samrådsredogörelse

Ärendebeskrivning
För varje kommun ska det, enligt 15 kap. 11 § Miljöbalken, finnas en
renhållningsordning som ska innehålla föreskrifter om avfallshanteringen och
avfallsplan. Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner har tagit fram förslag till
ny renhållningsordning för perioden 2018-2022 under ledning av Sörmland Vatten och
Avfall AB.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning.
Under perioden oktober-december 2016 har kommunens nämnder haft möjlighet att
yttra sig över förslaget till renhållningsordning.
Förvaltningens bedömning
Den föreslagna renhållningsordningen är ett omfattande och i stora delar tekniskt
dokument. Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att förslaget är framtaget i en
gemensam process med de tre kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker, under
ledning av SVAAB. Målsättningen har varit att utforma samordnade och enhetliga
avfallsplaner för de tre kommunerna. Dokumentet innehåller mål och åtgärder som
strävar efter en hållbar avfallshantering.
En lång rad olika aktörer, inklusive de kommunala nämnderna, de politiska partierna,
statliga myndigheter, företag och intresseorganisationer fått möjlighet att avge sina
synpunkter under processens gång. Likaså har förslaget varit utställt så att allmänheten
har kunnat lämnas sina synpunkter. De synpunkter som lämnats under processen finns
redovisad i den bifogade samrådsredogörelsen.
Dessa förhållanden bör rimligen säkerställa att förslaget till renhållningsordning
optimalt och ändamålsenligt samt att den vilar på en bred förankring.
Kommunledningsförvaltningens förslag är därför att kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige att anta renhållningsordningen. Som en konsekvens av ett sådant
beslut upphör nu gällande renhållningsordning att gälla.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum

Vår beteckning

2017-03-15

KS/2017:163 - 450

Beslutet skickas till:
Katrineholm Vatten och Avfall AB

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun
Inledande bestämmelser
Gällande lagstiftning
1 § För kommunens avfallshantering
gäller
miljöbalken (1998:808) och
avfallsförordning (2011:927),
föreskrifter om avfallshantering i
förordningar utfärdade med stöd av
miljöbalken,
övriga författningar gällande
hantering av avfall,
andra författningar t.ex. lagen
(2006:412) om allmänna
vattentjänster och arbetsmiljölagen
(1977:1160),
allmänna bestämmelser för
användande av Katrineholms
kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning samt information
till fastighetsägare (ABVA),
renhållningstaxa för Katrineholms
kommun,
tillsynsmyndighetens taxa
Utöver de författningar som anges i
första stycket gäller dessa föreskrifter
om avfallshantering.
Bestämmelserna i dessa föreskrifter
med tillhörande bilagor utgör
tillsammans med kommunens
avfallsplan, den kommunala
renhållningsordningen.
Definitioner

2 § Termer och begrepp som används
i dessa föreskrifter har samma
betydelse som i 15 kapitlet
miljöbalken och i avfallsförordningen.
I övrigt används följande begrepp med
de betydelser som här anges:

1. Med den renhållningsansvariga nämnden avses
kommunstyrelsen.
2. Med renhållaren avses
Katrineholm Vatten och
Avfall AB.
3. Med tillsynsmyndighet avses
den nämnd som fullgör
kommunens skyldigheter
inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
4. Med nyttjanderättshavare
avses den som, utan att vara
fastighetsinnehavare, har rätt
att bruka eller nyttja
fastighet.
Exempelvis omfattas
arrendatorer och servitutsinnehavare av begreppet.
5.

Med väghållare avses den
enskilde eller det organ som
ansvarar för väghållningen.
Staten, kommunen,
vägsamfälligheter eller
samfällighetsföreningar och
enskild fastighetsägare är
exempel på väghållare.

6. Med tomt avses en egen
fastighet eller del av en
fastighet, som är bebyggd
eller avses bebyggas.
7. Med permanentboende avses
att en eller flera personer är
folkbokförda på fastigheten/i
byggnaden.
8. Med fritidshus avses
byggnad som taxerats som
fritidshus och som är avsedd
att användas som tillfällig
bostad under semester eller
fritid och som inte nyttjas för
permanentboende.

9. Med verksamhet avses alla
verksamheter som inte är
privathushåll t.ex. skolor,
restauranger, butiker, företag
och institutioner.
10. Med en– och tvåfamiljshus
menas friliggande hus med en
eller två bostäder, t.ex.
enplanshus, villor, stugor,
jaktstugor, boningshus på
jordbruksfastighet, lantställen,
sommarhus, fritidshus samt
parhus, radhus och kedjehus
där varje bostad har ett eget
tak och en egen ingång.
11. Med matavfall avses
biologiskt lättnedbrytbart
hushållsavfall, dock inte
trädgårdsavfall, enligt bilaga
1.
12. Med grovavfall avses
hushållsavfall som är så tungt
eller skrymmande eller har
andra egenskaper som gör att
det inte är lämpligt att samla
in i säck eller kärl.
13. Med behållare avses säck,
kärl av plast, container,
underjordsbehållare,
latrinbehållare eller någon
annan anordning för
uppsamling av hushållsavfall.
14. Med enskilda
avloppsanläggningar avses
t.ex. slutna tankar,
slamavskiljare och
minireningsverk som inte
ingår i en allmän VAanläggning. Även
filtermaterial från
fosforfällande anläggningar
inkluderas i begreppet.

1

Kommunens ansvar för
renhållning, information och tillsyn

3 § Den renhållningsansvariga
nämnden har verksamhetsansvar för
hanteringen av hushållsavfall i
kommunen, med särskilt ansvar för att
hushållsavfall som utgörs av farligt
avfall samlas in och transporteras till
en behandlingsanläggning.

7 § Fastighetsinnehavare är skyldig
att i erforderlig omfattning informera
den eller de som bor i eller är
verksamma i fastigheten om gällande
regler för avfallshantering.
Fastighetsinnehavare ska till
renhållaren anmäla ändring som
berör avfallshanteringen eller
hushållsavfallsabonnemang.

Hantering av det avfall som omfattas
av kommunens ansvar utförs av
renhållaren.

Hushållsavfall

4 § Tillsynen över avfallshanteringen
enligt miljöbalken och enligt
föreskrifter meddelade med stöd av
miljöbalken utförs av tillsynsmyndigheten.

8 § Hushållsavfall ska lämnas till
renhållaren om inte annat anges i
dessa föreskrifter.

5 § Renhållaren informerar hushållen
om avfallshanteringen och de
insamlingssystem för förpackningar,
tidningar och för avfall från elektriska
och elektroniska produkter som är
tillgängliga i kommunen.

9 § Varje fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare ska sortera ut de
avfallsslag som anges i bilaga 1 som
hör till dessa föreskrifter. Det
utsorterade avfallet lämnas av
fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren på plats som
anvisas i bilaga 1.

Fastighetsinnehavares och
nyttjanderättshavares ansvar för
betalning och information

6 § Avgift ska betalas för den
insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som utförs
genom renhållarens försorg och i
enlighet med föreskrifter som
kommunen har meddelat med stöd av
27 kap. 4 § miljöbalken.
Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig enligt fastställd taxa.
Betalningsskyldigheten kan inte
överföras på nyttjanderättshavaren.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för
avfall som uppkommer på fastigheten
och för att hantera det uppkomna
avfallet så att risk för skada eller
olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppstår.

Skyldighet att lämna avfall

Sortering av hushållsavfall
inklusive grovavfall

Fastighetsinnehavare och
nyttjanderättshavare är skyldiga att se
till att det utsorterade avfallet
transporteras bort från fastigheten så
ofta att olägenhet för människors
hälsa och miljön inte uppstår.
10 § Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare ska sortera ut
matavfall och hålla det skilt från
annat avfall genom att lämna det i de
särskilda påsar som tillhandahålls för
ändamålet av renhållaren. Påsarna
ska lämnas i avsedd behållare.
Närmare vägledning angående vad
som utgör matavfall framgår av de
sorteringsanvisningar som
tillhandahålls av renhållaren.

11 § Anslutning av matavfallskvarn
regleras
i enlighet med gällande
Fastighetsinnehavare av fastighet där
hushållsavfall uppkommer, ska inneha ABVA.
hushållsavfallsabonnemang.

Emballering av hushållsavfall,
fyllnadsgrad och vikt

12 § I behållare och utrymme för
avfall får endast läggas sådant avfall
för vilket behållaren och utrymmet är
avsedda. Avfall som läggs i behållare
ska vara förpackat enligt renhållarens
anvisningar. Förpackningen ska även
vara väl försluten för att förhindra
spridning av avfallet liksom
uppkomsten av skada, ohälsa och
olycksfall i arbetet eller annan
olägenhet. Se anvisning i bilaga 2.
Behållare som inte uppfyller
ovanstående krav hämtas ej vid
ordinarie hämtningstillfälle.
Hämtningen hanteras separat och kan
medföra tillägg enligt
renhållningstaxan.
Varm aska, slagg, frätande ämnen
eller ämnen som kan förorsaka
antändning får ej läggas i behållaren.
13 § Behållare får inte fyllas mer än så
att den lätt kan tillslutas och flyttas
utan orimliga svårigheter samt att den
tillgodoser gällande arbetsmiljökrav.
Latrinbehållare ska förslutas av
fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren och förses med
sådan etikett som renhållaren
tillhandahåller. Etiketten ska ifyllas
enligt renhållarens instruktion.
Anskaffande, underhåll och skötsel
av behållare och annan utrustning

14 § En förteckning över behållare
och annan utrustning som
tillhandahålls av renhållaren anges i
bilaga 2.
15 § Kärl ägs och tillhandahålls av
renhållaren. Fastighetsinnehavaren har
ansvar för rengöring och tillsyn av
kärl. Säckar tillhandahålls inte.
Container och latrinbehållare
tillhandahålls av renhållaren.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för
och bekostar installation och underhåll
av övriga inom fastigheten
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förekommande anordningar och
utrymmen för avfallshanteringen samt
för städning och borttagande av
hinder. Andra behållare, såsom
säckhållare, samt enskilda
avloppsanläggningar anskaffas,
installeras och underhålls av
fastighetsinnehavaren. Inrättandet av
avloppsanläggningar kräver
anmälan/ansökan hos den kommunala
nämnden.
16 § Behållare ska vara tillgängliga
och ges service i form av
återkommande underhåll för att
förebygga driftavbrott och olägenhet
såsom buller, lukt och dylikt. Såväl
behållare som inom fastigheten
förekommande anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska
installeras och underhållas så att
kraven på god arbetsmiljö uppfylls
och risken för olycksfall minimeras.
Hämtnings- och transportvägar

17 § Fastighetsinnehavaren ska se till
att transportvägen fram till
avfallsbehållarens hämtnings- och
tömningsplats hålls i farbart och
lättframkomligt skick.
Transportvägen ska röjas från sly,
utstickande grenar och vintertid från
snö och hållas halkfri. Hämtningsväg
som nyttjas vid hämtning av
hushållsavfall, samt vändplan i de fall
behov av att vända hämtningsfordon
föreligger, ska vara så dimensionerad
och hållas i sådant skick att den är
farbar för hämtningsfordon, såvida
inte särskilda skäl föreligger.

Hämtningsplats och placering av
behållare

18 § Renhållaren ska ha tillträde till
de utrymmen i fastigheten där arbetet
ska utföras. Nycklar, portkoder och
dylikt ska vid begäran om hämtning
lämnas till renhållaren eller till den
renhållaren anlitar. Ändringar ska
utan uppmaning meddelas
renhållaren.
19 § Behållare ska vara uppställda så
att hantering med den utrustning som
används i kommunens renhållningssystem kan ske och att hämtning
underlättas.
Behållare ska inför hämtning normalt
ställas vid tomtgräns så nära
uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt, såvida inte
särskilda skäl föreligger häremot eller
det är fråga om tömning av särskilda
behållare såsom enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, eller
om renhållaren informerat om annan
plats. Om farbar väg inte kan
anordnas ska avfallet lämnas på plats
som anvisas av kommunen.
20 § En fastighetsinnehavare med
flerbostadshus belägna på en eller
flera fastigheter med gemensam
tomtgräns får ha en samlad
uppställningsplats för ett eller flera
kärl efter meddelande till renhållaren.
Hämtningsområde och
hämtningsintervall

21 § Kommunen består av tre
hämtningsområden; centralort,
utanför centralort samt tätorten Valla,
se bilaga 3.
22 § Ordinarie hämtning av
hushållsavfall sker med nedanstående
intervall enligt punktsatserna:
1. Från flerbostadshus och
verksamheter sker hämtning av
matavfall och övrigt brännbart
hushållsavfall varannan vecka
hela året. I centralorten och

tätorten Valla kan hämtning
förekomma varje vecka enligt
vad renhållaren bestämmer.
2. Från en- och tvåfamiljshus för
permanentboende sker hämtning
av matavfall och övrigt
hushållsavfall varannan vecka
hela året.
3. Från fritidshus som ej
används för permanentboende
sker hämtning av matavfall och
övrigt hushållsavfall varannan
vecka under sommarperiod enligt
schema på renhållarens hemsida.
4. Hämtning av utsorterat farligt
avfall sker genom insamling
enligt det schema som publiceras
på renhållarens hemsida.
5. Hämtning av brännbart
grovavfall och icke brännbart
grovavfall sker enligt schema
som publiceras på renhållarens
hemsida.
6. Hämtning av latrin sker enligt
schema som publiceras på
renhållarens hemsida.
7. Hämtning av slam från
slamavskiljare och
minireningsverk ska ske minst en
gång per år.
8. Tömning av sluten tank sker
vid behov efter beställning av
fastighets-/ nyttjanderättshavaren,
men minst en gång per år.
9. Hämtning av filtermaterial
från fosforfällande anläggning
sker i enlighet med villkor i
tillstånd från
tillsynsmyndigheten.
10.Tömning av fettavskiljare ska
ske minst en gång per år eller
efter vad som krävs för att
säkerställa anläggningens
funktion enligt gällande ABVA.
11.Utöver ordinarie hämtning
kan extra hämtningar beställas
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mot avgift enligt
renhållningstaxan.

på anmodan av tillsynsmyndigheten
lämna de uppgifter i fråga om
förpackningsavfallets art,
sammansättning, mängd och
hantering som behövs som underlag
för kommunens renhållningsordning.

23 § Från en- och tvåfamiljshus för
permanentboende eller fritidsboende
kan hushållsavfall hämtas var fjärde
vecka under förutsättning att
fastighetsinnehavaren eller
Slam
nyttjanderättshavaren till
Allmänt om slam
tillsynsmyndigheten har gjort anmälan
om kompostering av matavfall och att 27 §
allt matavfall komposteras på
a) För enskilda avloppsfastigheten. Beställning av utsträckt
anläggningar bör lock eller
hämtningsintervall görs hos
manlucka kunna öppnas av en
renhållaren.
person, får inte vara övertäckt
när tömning ska ske och bör inte
Särskilt om hushållsavfall från
väga mer än 15 kg. Tunga/stora
verksamheter
lock och övriga hinder kan
24 § Hushållsavfall från verksamheter
medföra tillägg enligt
ska hållas skilt från annat avfall än
renhållningstaxan.
hushållsavfall. För hushållsavfall från
Fastighetsinnehavaren ansvarar
verksamheter gäller 8-23 §§, 27-31 §§
för anläggningens anskaffning,
om ej annat anges nedan.
skötsel och underhåll.
Hushållsavfall som utgörs av
b) Fettavskiljare ska uppfylla
elektriska och elektroniska produkter
krav enligt standard SSEN 1825lämnas vid kommunens återvinnings1 och 2. Lock och manlucka bör
central eller vid annat ställe som anges
kunna öppnas av en person, får
i bilaga 1.
inte vara övertäkt när tömning
Verksamheter ska sortera ut matavfall
ska ske och bör inte väga mer än
och hålla det skilt från annat avfall
15 kg. Varm- och kallvatten bör
genom att lämna det i särskilda påsar
finnas i anslutning till
eller separata kärl som tillhandahålls
fettavskiljaren. Tunga/stora lock,
för ändamålet av renhållaren.
övriga hinder eller avsaknad av
Sorteringsanvisningar gällande
varm- och kallvattenanslutning
matavfall framgår av bilaga 1 och 2.
kan medföra tillägg enligt
renhållningstaxan.
Annat avfall än hushållsavfall
Fastighetsinnehavaren ansvarar
för anläggningens anskaffande,
Uppgiftsskyldighet
skötsel och underhåll.
25 § Den som yrkesmässigt bedriver
verksamhet där det uppstår annat
28 § Enskilda avloppsanläggningar
avfall än hushållsavfall ska på begäran och fettavskiljare ska vara
av tillsynsmyndigheten lämna de
lättillgängliga för tömning.
uppgifter i fråga om avfallets art,
Avstånd mellan uppställningsplats för
sammansättning, mängd och hantering slambil och anslutningsplats bör vid
som behövs som underlag för
nyanläggning inte överstiga 10 meter.
kommunens renhållningsordning.
Slangdragning längre än 10 meter
eller hinder vid tömning kan medföra
26 § Den som yrkesmässigt tillverkar,
tillägg enligt renhållningstaxan.
till Sverige för in eller säljer en
29 § Fett från avskiljare vid butik,
förpackning eller en vara som är
innesluten i en sådan förpackning, ska restaurang, bageri, gatukök och

liknande verksamhet ingår i begreppet
hushållsavfall och därmed jämförligt
avfall. Hämtning av fett från
fettavskiljare ska ske vid behov och så
ofta att funktionen säkerställs eller
enligt ABVA.
30 § Filtermaterial från fosforfällande
anläggningar och andra jämförbara
filter ska hämtas i enlighet med det
tillstånd som getts av kommunens
tillsynsmyndighet för enskilda
avloppsanläggningar och ska följa
leverantörens hanteringsanvisningar.
Filtermaterialet ska vid hämtning vara
väl förpackat och tillgängligt på
sådant sätt att hämtning enkelt kan
utföras. I anslutning till anläggningen
ska fastighetsinnehavaren
tillhandahålla instruktioner/skyltar för
att möjliggöra en enkel hämtning för
renhållaren.
Anläggningar med filtermassa i
lösvikt och som tillkommit innan
dessa föreskrifter trätt i kraft är
undantagna från kravet att filtermassor
ska vara förpackat. Filtermaterial i
lösvikt ska vara sugbart, eventuellt
efter vattentillförsel. För tömning av
filtermaterial i lösvikt hänvisas till
bestämmelser om avstånd mellan
slamsugningsfordonets angöringsplats
och slambrunn.
För tömning/hämtning av
filtermaterial i säck ska utrymme för
tömning/hämtning med kranfordon
finnas. Avståndet mellan kranfordonets angöringsplats och filtermaterialet får vara högst 10 meter om
förpackat filtermaterial om < 500 kg
används och högst fem meter om
< 1 000 kg används. Den fria höjden
ska vara minst sju meter, även mellan
kranfordonets angöringsplats och
filtermaterialet. Om ovanstående krav
inte uppfylls krävs särskild
hämtningsteknik vilket kan medföra
tillägg enligt renhållningstaxan.
Efter det att uttjänt filtermaterial
hämtats ska nytt filtermaterial
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omgående tillföras anläggningen
omhändertas, en redogörelse för på
genom fastighetsinnehavarens försorg. vilket sätt omhändertagandet ska ske
utan att det innebär risk för olägenhet
31 § Enskilda avloppsanläggningar
för människors hälsa och miljön samt
ska tömmas i enlighet med det
uppgift om den tidsperiod som
tillstånd som getts av tillsynsanmälan/ansökan avser.
myndigheten, följa leverantörens
hanteringssanvisningar samt vara
Gemensam avfallsbehållare
lättillgängliga för tömning. Det ska
34 § Tillsynsmyndigheten får, efter
vara tydligt markerat var på
ansökan från två fastighetsägare av
fastigheten som anläggningen finns
varsin fastighet för småhus, fritidshus
samt på själva anläggningen var
eller flerbostadshus som har
slamtömning ska ske. Tydliga
gemensam tomtgräns eller är
slamtömningsinstruktioner ska finnas
jämförligt närliggande, medge
tillgängliga i direkt anslutning till
användande av gemensam
minireningsverk.
avfallsbehållare under förutsättning
Fastighetsinnehavaren är skyldig att
att bestämmelserna i dessa
vidta åtgärder för att skydda sin
föreskrifter uppfylls och att
anläggning från skador vid tömning
olägenheter för människors hälsa
med slambil. Fastighetsinnehavaren
eller miljön inte uppstår.
ansvarar för att eventuella
Detsamma gäller om båda
förberedelser inför tömning utförs
fastigheterna är närliggande och har
enligt anläggningsleverantörens
samma fastighetsinnehavare, eller om
anvisningar.
avfallsbehållarna sedan tidigare har
samma uppställningsplats. Ansökan
Undantag
om gemensam avfallsbehållare ska
Allmänt om undantag
göras hos tillsynsmyndigheten.
32 § Alla undantag som utfärdas
enligt dessa föreskrifter är
personanknutna och upphör därmed
att gälla vid nya ägarförhållanden. Vid
ändring av ägarförhållanden måste ny
anmälan/ansökan göras. Beviljade
undantag kan tidsbegränsas.
Tidsbegränsningen bestäms av
tillsynsmyndigheten. I paragraferna
för undantag anges vilken instans som
ska ta emot anmälan/ansökan.
Undantag kan återkallas om
förutsättningarna för dessa förändrats,
den enskilde vid ansökan lämnat
felaktiga uppgifter eller om villkor för
undantag inte efterlevts.
Tillsynsmyndigheten ska översända
kopia av beslut till renhållaren.
Handläggning av anmälnings- och
ansökningsärenden

33 § Anmälan/ansökan ska göras
skriftligen och innehålla uppgifter om
vilka avfallsslag som avses

av matavfall på fastigheten ska efter
anmälan ske i skadedjurssäker
behållare och på sådant sätt att
olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppstår.
38 § Kompostering av latrin från
fastigheten kan efter ansökan till
tillsynsmyndigheten ske i särskild
därför avsedd anläggning på
fastigheten. Sedan kompostering skett
får latrinet användas på fastigheten.
39 § Eget omhändertagande av slam
från enskilda anläggningar och
filtermaterial från fosforfällande
anläggningar från den egna
fastigheten kan efter ansökan till
tillsynsmyndigheten ske i särskild
därför avsedd anläggning på
fastigheten eller annat liknande
omhändertagande för användning av
näringsämnen på fastigheten.
Utsträckt hämtningsintervall

Eget omhändertagande av
hushållsavfall

40 § Tillsynsmyndigheten får efter
ansökan från fastighetsinnehavaren
medge att hämtning av slam från
enskilda avloppsanläggningar ska ske
vartannat år om särskilda skäl
föreligger.

35 § Avfall får endast tas om hand på
den egna fastigheten enligt vad som
anges nedan och under förutsättning
att det kan ske utan risk för olägenhet
för människors hälsa och miljön.

41 § Tillsynsmyndigheten kan efter
ansökan medge förändringar i
hämtning av filtermaterial från
fosforfällande anläggningar om
särskilda skäl föreligger.

36 § Trädgårdsavfall från fastigheten
får komposteras på den egna
fastigheten utan särskild anmälan.

Uppehåll i hämtning

Torrt trädgårdsavfall som inte kan
komposteras får eldas endast om det
kan ske utan att olägenhet uppstår
och i enlighet med gällande
bestämmelser.
37 § Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderätthavare som själv avser
att kompostera annat hushållsavfall
än trädgårdsavfall från fastigheten
ska anmäla detta till
tillsynsmyndigheten. Kompostering

42 § Uppehåll i hämtning av
hushållsavfall vid permanentbostad
kan efter ansökan medges
fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten
inte kommer att nyttjas under en
sammanhängande tid om minst sex
månader. Uppehåll i hämtning vid
fritidshus kan efter ansökan medges
om fastigheten inte nyttjas under hela
hämtningssäsongen. Ansökan ska
göras hos tillsynsmyndigheten senast
två månader före den begärda
uppehållsperioden. Vid
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uppehållsperiodens slut återupptas
hämtning automatiskt om inte förnyad
ansökan har gjorts och beviljats.
Befrielse från skyldigheten att
överlämna hushållsavfall till
kommunen

43 § Fastighetsinnehavare som själv
kan ta hand om sitt hushållsavfall på
den egna fastigheten på ett sätt så att
inte olägenhet uppstår, kan efter
ansökan till tillsynsmyndigheten om
det finns särskilda skäl, befrias från
skyldigheten att lämna avfall till
renhållaren för transport,
bortskaffande och återvinning.
Tillsynsmyndigheten kan, när
särskilda skäl föreligger, medge
ytterligare undantag från dessa
föreskrifter.

Sluttömning av enskilda
avloppsanläggningar
44 § Sluttömning av enskilda
avloppsanläggningar ska ske när en
fastighet kopplats till det allmänna
spillvattennätet.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft i
samband med fastställande i
Kommunfullmäktige då avfallsföreskrifter för Katrineholms kommun
antagna 2009-05-18 § 71, och
reviderades senast 2014-10-20
§ 10, upphör att gälla.
Beslut meddelade med stöd av
tidigare gällande avfallsföreskrifter
ska anses vara meddelade med stöd av
motsvarande bestämmelser i denna
föreskrift.

6

Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun
Bilaga 1
Sorteringsbilaga
Nedanstående instruktioner gäller
hushållsavfall. Nedan uppräknade avfallsslag
ska sorteras ut från hushållsavfallet.

Matavfall
Matavfall är biologiskt lättnedbrytbart avfall
eller livsmedelsavfall från hushåll eller
verksamheter som restauranger, storkök,
butiker eller livsmedelsindustri. Matavfall är
rester av det man äter som blivit över,
bortrensat eller utgånget.
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från
annat avfall. Matavfallet ska lämnas i de
särskilda påsar eller separata kärl som
tillhandahålls för ändamålet av renhållaren.
Närmare vägledning angående vad som utgör
matavfall framgår av de sorteringsanvisningar
som tillhandahålls av renhållaren. Egen
matavfallskompostering ska anmälas till
tillsynsmyndigheten enligt vad som framgår i
föreskrifterna om avfallshantering.

Grovavfall
Grovavfall utgörs av hushållsavfall som på
grund av sin beskaffenhet inte ryms i avsett
kärl eller behållare för hushållsavfall, så kallat
skrymmande avfall, exempelvis utrangerade
möbler, cyklar, barnvagnar och större
emballage. Grovavfall från hushåll kan
transporteras till någon av kommunens
återvinningscentraler av
fastighetsägare/nyttjanderättshavare/boende
och lämnas där. Grovavfallet kan också, efter
beställning enligt schema som publiceras på
renhållarens hemsida, hämtas vid fastigheten
av renhållaren eller den renhållaren anlitar.
Hämtning förutsätter att avfallet buntas eller
emballeras på lämpligt sätt samt förses med
märkning så det tydligt framgår att det är
grovavfall och från vilken fastighet detta
härrör.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall från fastigheten får
komposteras på den egna fastigheten eller
lämnas på kommunens återvinningscentral.

Hushållens farliga avfall
Farligt avfall är ett sådant ämne eller föremål
som är avfall och som är markerat med en
asterisk (*) i avfallsförordningens (2011:927)
bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter som
har meddelats med stöd av 12 § samma
förordning. Olika slags farligt avfall får inte
blandas. Farligt avfall kan lämnas till
återvinningscentralen. Inlämnat farligt avfall
ska vara väl förpackat så att det går att hantera
och lagra utan att det innebär risker för
personal och utrustning. På förpackningen ska
innehållet tydligt vara angivet. Hämtning av
utsorterat farligt avfall sker genom insamling
enligt schema som publiceras på renhållarens
hemsida.

Med farligt avfall avses bland annat:
 färg, tryckfärg, lim och hartser som
innehåller farliga ämnen,
 kemikalier,
 lim, t.ex. kontaktlim, epoxylim, spackel
 syror och basiskt avfall (t.ex. frätande
ämnen som kaustiksoda, svavelsyra,
ammoniak, lut),
 spillolja och annat oljeavfall,
 fotokemikalier, t.ex. fix och framkallare,
 bekämpningsmedel,
 lösningsmedel,
 kvicksilveravfall, t.ex. termometrar,
barometrar, reläer,
 aerosoler (sprayburkar),
 cytostatika,
 el- och elektronikavfall.

annan plats som anvisas av producent. De kan
även lämnas på kommunens
återvinningscentral.
Uttjänta bilar
Uttjänta bilar ska lämnas till plats som
hänvisas av producent.
Ytterligare avfall med producentansvar kan
tillkomma. I sådana fall hänvisas till
producenternas sorteringsanvisningar.

Övrigt avfall
Nedan uppräknade avfallsslag kan sorteras ut
från hushållsavfallet och lämnas på de
uppsamlingsställen som anges vid respektive
avfallsslag.

Avfall med producentansvar

Återanvändning

Avfall som omfattas producentansvaret, t.ex.
tidningar, förpackningar, el- och
elektronikavfall, uttjänta bilar m.m. ska
hanteras enligt särskilda anvisningar från
respektive producent. Återvinningsbart
material ska utsorteras och lämnas till den
plats som kommunen eller producent anvisar.

Återanvändning innebär att något kan
användas igen istället för att återvinnas eller
kastas. På återvinningscentralen finns
möjlighet att lämna saker till återanvändning.

Förpackningar
Förpackningar av papper, metall, plast, färgat
och ofärgat glas samt tidningar och
returpapper ska lämnas vid en
återvinningsstation (ÅVS), i ett fastighetsnära
system som fastighetsägaren tillhandahåller
eller på annan plats som anvisas av producent.
El- och elektronikavfall, lysrör,
lågenergilampor och glödlampor samt
batterier
El- och elektronikavfall t.ex. kyl- och
frysskåp, spisar, TV-apparater och
batteridrivna leksaker samt lysrör,
lågenergilampor, glödlampor och batterier
som omfattas av producentansvar ska
hushållen lämna på kommunens
återvinningscentral, i ett fastighetsnära system
som fastighetsägaren tillhandahåller eller på
annan plats som anvisats av producent.
Butiker som säljer elutrustning måste från och
med 1 oktober 2015 ta emot uttjänta
elprodukter. I mindre butiker gäller ”en mot
en-principen”, vilket innebär att du kan lämna
ditt elavfall när du köper en ny liknande
produkt. Större butiker som säljer elutrustning
och som har en försäljningsyta på över 400
kvadratmeter har skyldighet att ta emot alla
typer av småelektronik, som är mindre än 25
cm, även om du inte köper något nytt.
Undantag: Lysrör och andra ljuskällor med
innehåll av kvicksilver ska hanteras som
farligt avfall.
Läkemedel
Läkemedel från hushåll ska lämnas till apotek.
Undantag: Cytostatika ska hanteras som farligt
avfall, se ovan.
Kasserade/uttjänta bildäck
Kasserade/uttjänta bildäck, med eller utan
fälg, ska lämnas till däckförsäljare eller på

Kasserade sprutor och kanyler
Kasserade sprutor och kanyler ska, väl
emballerade så att skada, ohälsa och olycksfall
i arbetet eller annan olägenhet inte
uppkommer, läggas i behållare för kasserade
sprutor och kanyler som kan hämtas på apotek.
Fylld behållare återlämnas till ett apotek.

Mindre mängd byggavfall
Hantering av byggavfall ingår inte i
kommunens renhållningsansvar. Mindre
mängd byggavfall från reparationer i lägenhet
och villa kan dock lämnas till kommunens
återvinningscentral.

Avfall från husbehovsjakt
Jaktavfall ska i första hand läggas tillbaka i
skogen. Mindre mängd jaktavfall kan läggas i
behållaren under förutsättning att det är väl
emballerat, enligt bilaga 2. Jaktavfall anses
inte vara matavfall och ska inte läggas i påse
avsedd för matavfall.

Döda sällskapsdjur
Kontakta veterinär för kremering av djuret. Är
det ett litet djur kan det läggas emballerat,
enligt bilaga 2, i behållare för hushållsavfall.

Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms
kommun
Bilaga 2
Förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av
renhållaren
Kärl
190 l
400 l
660 l

Container
8 m3

140 l
matavfallskärl för
verksamheter
23 l
latrinbehållare
Gröna påsar och hållare för matavfall tillhandahålls av renhållaren enligt tabell
nedan.
Påssortiment
6 liter
60 liter

Avsedd för
Hushåll och
verksamheter
Verksamheter

Hållare
Tillhandahålls
Tillhandahålls inte

Följande gäller för avfall som lämnas i behållare för hushållsavfall:
(Gäller inte 140 l matavfallskärl för verksamheter.)
•
•
•
•
•
•
•

Allt avfall ska vara packat i påse av plast.
Alla påsar ska knytas med dubbelknut.
Gröna påsar får inte inneslutas i annan påse eller säck.
Gröna påsar med matavfall och påsar med brännbart avfall ska
läggas i behållare för hushållsavfall.
Påse med avfall får maximalt ha måttet 600 x 600 x 700 mm.
Påse med avfall får maximalt ha vikten 15 kg.
Löst avfall får inte förekomma i behållaren.

15 kg

700 mm

600 mm
600 mm
1 (1)
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1 Inledning
”Det finns inget avfall” är branschorganisationen Avfall Sveriges vision. Visionen ska fungera
som en långsiktig ledstjärna för utmaningarna att röra sig uppåt i avfallstrappan och att bryta
sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt.
En fungerande och välplanerad avfallshantering är en
viktig del av den kommunala infrastrukturen och en
förutsättning för en hållbar stadsutveckling.
Avfallsmängderna ökar ständigt och om ökningen
fortsätter i samma takt som hittills kommer mängderna
öka med 50 procent till år 2035. Samtidigt ökar
medvetenheten om behovet av åtgärder för att
förebygga uppkomsten av avfall. Kommunen har ett
övergripande ansvar för omhändertagande av
hushållsavfall och ansvar för avfallsplanering.

Figur 1. Visar avfallstrappans olika steg.

EU har beslutat om en avfallstrappa som styr hur
avfallet ska tas omhand i samtliga medlemsländer. I
första hand handlar det om att se till att det skapas så
lite avfall som möjligt vilket är det bästa sättet för att
minska användningen av jordens resurser och påverkan
på miljön. Då avfall väl uppstått är det viktigt att
hantera det på ett sådant sätt att miljöpåverkan
minimeras.

Första steget i trappan är att förebygga uppkomsten av avfall och därmed minska mängden
avfall. Andra steget innebär att sådant som kan återanvändas ska göra det i så hög grad
som möjligt. Till exempel möbler, kläder och byggmaterial. Tredje steget är att återvinna och
på så vis kan stora resurser sparas. Fjärde steget är energiutvinning genom förbränning
vilket ger värme och el. Femte steget är deponering vilket ska ske i sista hand. Diagrammet
nedan visar att Sverige stadigt klättrat upp i avfallstrappan och idag ligger på en nivå strax
över 40 av maximalt 100. Trenden visar en positiv utveckling.

Figur 2. Visar Sveriges position i avfallstrappan.
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1.1 Syfte
Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning som är ett lagstiftat verktyg för
att styra, utveckla och följa upp kommunens avfallshantering. Avfallsplanen är framtagen av
representanter från Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner under ledning av
Sörmland Vatten och Avfall AB som, enligt ägardirektiven, har i uppdrag att driva
avfallsplaneprocessen framåt. Framtagande och genomförande av planerna är ett samspel
mellan kommunerna och Sörmland Vatten och Avfall AB.
Ambitionen med framtagen avfallsplan är att Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner
ska lyckas klättra högre upp i avfallstrappan. Vidare har målsättningen varit att utforma
samordnade och enhetliga avfallsplaner för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder som på kort och lång sikt strävar efter en hållbar
avfallshantering.
1.2 Uppföljning
Uppgifterna i avfallsplanen ska enligt avfallsförordningen ses över vart fjärde år och planen
ska revideras vid behov. Varje år ska en uppföljning av mål genomföras. Uppföljningen ligger
till grund för om det finns behov av att revidera avfallsplanen.
Årligen ska Sörmland Vatten och Avfall AB rapportera pågående arbete i kommunstyrelsen.
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1.3 Roller och ansvar
Funktioner som deltar i avfallsplanearbetet framgår av avsnitt ”Arbetsprocess för framtagning
av avfallsplanen”, se sidan 10.
Styrgruppen ansvarar för att:







Följa arbetet med avfallsplanen.
Besluta angående förslag och ändringar under planperioden.
Fortlöpande rapportera pågående arbete till kommunernas politiska organ.
Säkerställa att arbetet med avfallsplanen ligger i linje med verksamhetens
övergripande mål.
Bedöma resultat och besluta om en åtgärd är godkänd att avsluta.
Delta i styrgruppsmöten. Styrgruppsmöten sker minst tre gånger per år.

Projektedarens roll (Sörmland Vatten) ansvarar för att:









Se till att mål och åtgärder uppnås.
Planera och organisera avfallsplanearbetet.
Delegera och följa upp aktiviteter i/med projektgrupp.
Kommunicera, engagera och motivera projektgrupp.
Påverka och få saker gjorda.
Kalla till och leda projektmöten.
Kalla till och leda styrgruppsmöten.
Fortlöpande rapportera till styrgrupp och förankra projektgruppens arbete.

Projektdeltagarna ansvarar för att:






Föreslå vilka funktioner (resurser) som bör involveras i arbetet för att avfallsplanens
mål ska kunna uppnås.
Fortlöpande rapportera till projektledaren.
Se till att delegerade uppgifter följer tidplanen.
Sammanställa delegerade uppgifter.
Delta vid projektmöten. Projektmöten sker minst fyra gånger per år.
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2 Nulägesbeskrivning
2.1 Kommunalt ansvar för avfallshantering
Kommunen har ansvar för insamling, hantering och behandling av hushållsavfall, bortsett
från det avfall som omfattas av producentansvar. Kommunens ansvar gäller även jämförligt
avfall från verksamheter. Kommunens ansvar framgår av 15 kapitlet i Miljöbalken.
Kommunen är skyldig att ha en renhållningsordning. En renhållningsordning består av en
avfallsplan samt föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen och är styrande för
avfallshanteringen.
Det kommunala ansvaret omfattar följande fraktioner:








Kärlavfall
Matavfall
Grovavfall
Trädgårdsavfall
Latrin
Slam från små enskilda avloppsanläggningar och från fettavskiljare
Farligt avfall

Sörmland Vatten och Avfall AB sköter, på uppdrag av Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner, kundregister, fakturering och drift av renhållningsverksamheten.
Kommuninvånarna erbjuds insamling av hushållsavfall på flera olika sätt. I kommunerna
finns flera återvinningsstationer samt en återvinningscentral i respektive kommun. Under
2016 byggs en ny återvinningscentral i Flens kommun med anledning av att nuvarande ligger
på Flens kommuns deponi som ska sluttäckas till 2024. Återvinningscentralen i Katrineholms
kommun drivs av Tekniska Verken i Linköping AB. Det finns en deponi i anslutning till denna
återvinningscentral som fortfarande tar emot avfall för deponering. Återvinningscentralen i
Vingåkers kommun behöver också omlokaliseras då den ligger på Vingåkers kommuns
deponi som ska sluttäckas till omkring 2020. I dagsläget pågår planering av en ny
återvinningscentral i närheten av nuvarande anläggning.
2.2 Plockanalys och kundenkät
Sörmland Vatten och Avfall AB genomför plockanalys av
kärlavfall vartannat år. Syftet är att se vilken typ av avfall som
slängs i hushållens kärlavfall i Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner. Genom plockanalys fås kunskap om vilka
kommunikationsinsatser som behöver göras och vilka områden
inom renhållning som behöver utvecklas. Plockanalys av
hushållens kärlavfall 2015 visar att innehållet i en påse till
hälften består av matavfall. Vidare består innehållet till en
fjärdedel av förpacknings- och tidningsmaterial som egentligen
ska sorteras på återvinningsstationer.

Figur 3. Innehållet i en påse
består till hälften av matavfall.

Sörmland Vatten och Avfall AB genomför kundundersökning via enkäter vartannat år.
Resultat av plockanalys och kundenkät redovisas i bilaga 9.
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2.3 Förhållanden inom kommunen som påverkar avfallets mängd och sammansättning
(2015)
Flen
Flens kommun har en landareal på 826 km2 med 16 440 invånare och 10 124 hushåll.
Boendeformen en- och tvåfamiljshus utgör den största delen, men antalet fritidshus är högt,
närmare bestämt 2 236 stycken. Det är att jämföra med antal hyres- och bostadsrätter som
utgör 3 452 stycken i Flens kommun. Förutom centralorten består Flen av sju tätorter:
Bettna, Hälleforsnäs, Malmköping, Mellösa, Skebokvarn, Sparreholm och Vadsbro. Ungefär
60 procent av kommunens invånare bor på landsbygden.
Flens kommun är den största arbetsgivaren med 1 173 tillsvidareanställda. I Flens kommun
finns drygt 1 000 registrerade företag, de flesta är småföretagare med 1-5 anställda. Det
finns också större företag som GB Glace, Volvo Parts, Flens Byggmaskiner och Momento.
Katrineholm
Katrineholms kommun har en landareal på 1 025 km2 med 33 462 invånare och 17 709
hushåll. Bostads- och hyresrätter är en stor del av hushållens boendeform, 8 788 stycken.
Det finns 7 112 en- och tvåfamiljshus och 1 809 fritidshus i kommunen. Förutom centralorten
Katrineholm har kommunen sju tätorter: Bie, Björkvik, Forssjö, Julita/Äsköping, Sköldinge,
Strångsjö och Valla.
Katrineholms kommun är den största arbetsgivaren med drygt 3 000 anställda inom 100 olika
yrken. De största privata arbetsgivarna är SKF Mekan och Kronfågel.
Vingåker
Vingåkers kommun har en landareal på 370 km2 med 8 953 invånare och 5 088 hushåll. I
Vingåker är en- och tvåfamiljshus den vanligaste bostadsformen, då de är 2 778 stycken.
Antalet fritidshus är 1 004 och bostads- och hyresrätter är 1 306. Förutom centralorten består
Vingåker av fem tätorter: Baggetorp, Högsjö, Läppe, Marmorbyn och Österåker. Ungefär två
tredjedelar av kommunens invånare bor i centralorten medan en tredjedel återfinns på
landsbygden och i tätorterna.
I Vingåkers kommun finns 510 registrerade företag som tillsammans genererar 1 722
arbetstillfällen. Vingåker har, jämfört med övriga landet, en större offentlig tjänsteverksamhet
och kommunen är den i särklass största arbetsgivaren med ungefär 700 anställda.
I tabell 1 redovisas antal invånare och antal hushåll i kommunen fördelat på boendeform.
Tabell 1. Fördelning av antal per boendeform under 2015.

Befolkning
och boende
Flen
Katrineholm
Vingåker
Regionen

Invånare

16 440
33 462
8 953
58 855

En- och
tvåfamiljshus
4 437
7 112
2 778
14 327

Flerfamiljshus
3 452
8 788
1 306
13 546

Fritidshus
2 236
1 809
1 004
5 049

Gästnätter*
137
250
77
464

Pendlingsnetto
- 166
- 32
- 117
- 315

* Övernattning på hotell, vandrarhem, stugby och camping.
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3 Uppföljning föregående avfallsplan
Avfallshanteringen har utvecklats under planperioden 2013-2017. Arbetet har omfattat mål
och åtgärder kopplat till förebyggande av hushållsavfall, källsortering av hushållsavfall, farligt
avfall, kärlavfall, grovavfall, latrin och slam från små avloppsanläggningar, verksamhetsavfall,
nedlagda deponier och nedskräpning.
Avfallsplanen 2013-2017 har i hög grad uppfyllts när det gäller konkreta åtgärder, däremot
har alla mål som ställts upp ännu inte kunnat nås. I bilaga 4 redovisas uppföljning av mål och
åtgärder.
Exempel på sådant som avfallsplanearbetet resulterat i:
•

Gemensam rutin för att beakta avfallshantering i samhällsplaneringen har tagits fram.

•

Gemensam handläggningsrutin för nedskräpnings- och skrotbilsärenden har tagits
fram.

•

Regler och riktlinjer för fosforfällor finns med i föreskrifter om avfallshantering.

•

Kontinuerlig mätning av matsvinn inom skola och äldreomsorg.

•

Broschyr om fettavskiljare har tagits fram (målgrupp fastighetsägare och
verksamhetsutövare).

•

Finns möjlighet att från och med 2015 lämna kläder till insamling och produkter/varor
till återanvändning på återvinningscentralen i Flens kommun.

•

Finns möjlighet att från och med 2014 lämna kläder till insamling på
återvinningscentralen i Vingåkers kommun. Från och med 2015 finns även möjlighet
att lämna produkter/varor till återanvändning.

•

Studieresa för tjänstemän och politiker till Tekniska Verken i Linköping (2013) och
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (2015) inför start av matavfallsinsamling.

•

Infört optisk sortering av matavfall i grön påse.

•

Genomfört dialog med restauranger och mindre butiker gällande matsvinn genom
besök och utskick av folder.

•

Dialog har förts med hemsjukvården och det framkom att det finns tydliga rutiner
gällande källsortering och hantering av medicinskt avfall.

•

Identifikation av kärl genom byggnadens koordinat i Flens och Vingåkers kommuner
har genomförts.

•

Utvecklat och samordnat strategier och regler för hemkompostering.

•

Flens avloppsreningsverk (2015), Katrineholms avloppsreningsverk (2008) och
Vingåkers avloppsreningsverk (2012) är Revaq-certifierade.
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4 Framtid
4.1 Utredning förändrat producentansvar
Idag ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) för insamling och återvinning
av förpackningar och tidningar. Verksamheten finansieras av producenterna och bedrivs utan
vinstsyfte.
2011 tillsatte regeringen en avfallsutredning i syfte att se över möjlighet att flytta ansvar för
insamling av förpackningar och tidningar till kommunen medan själva återvinningen fortsatt
ska skötas av producenterna. Kommunerna förslås fortsättningsvis samla in förpackningsoch tidningsmaterialet och sedan överlämna det till producenterna mot en ersättning.
Producenterna ska, som idag, fortsättningsvis ansvara för att det insamlade avfallet återvinns
på ett riktigt sätt. Genom att kommunen får möjlighet att utveckla nya fastighetsnära och
rationella system för att hantera allt hushållsavfall kan det underlätta för hushållen att lämna
ifrån sig förpacknings- och tidningsmaterial. Under 2015 tillsattes en vidare utredning i syfte
att ta fram ett förslag till hur det förändrade ansvaret ska utformas i praktiken.
Ett eventuellt ikraftträdande verkar, enligt tidigare uppgift, vara aktuellt först 2018.
Nedan presenteras citat som publicerades 2016-03-31 på branschorganisationen Avfall
Sveriges hemsida.
”Utredaren föreslår , i enlighet med uppdraget att ansvaret för insamling flyttas över till
kommunerna. Kommunernas ansvar innebär enligt förslaget bland annat att hushållen ska
kunna lämna sitt hushållsavfall på en plats som ligger inom rimligt avstånd från fastigheten.
Insamlingen ska ske på ett sätt som effektivt bidrar till att nå målen för materialåtervinning i
förordningarna om förpackningsavfall och returpapper. I detta ingår att hushållen ska kunna
lämna in fem olika fraktioner förpackningsavfall samt returpapper. Hushållen ska också få
tillgänglig information om skyldigheten att sortera ut det och att lämna det till kommunens
insamlingssystem, hur sorteringen ska gå till och var avfallet kan lämnas. De ska också få
information om vilka återvinningsresultat som sorteringen bidrar till. Enligt förslaget ska
insamlingssystemet också vara samordnat med insamlingen av det övriga hushållsavfallet.
Utredningen föreslår också att det ska krävas tillstånd för att driva ett återvinningssystem för
förpackningsavfall eller returpapper. Återvinningssystemen ska vara rikstäckande och
lämpliga.
För att ersätta kommunerna för kostnaderna i samband med insamlingen föreslår
utredningen att en producentavgift tas ut av producenterna. Utredaren anser att ett system
där kommuner och producenter, via sina företrädare, kommer överens om en ersättning för
insamlingstjänsten är att föredra framför en ersättning som är reglerad av en myndighet.
Utredningen har här tittat på hur insamlingen av elavfallet organiseras där El-kretsen på
frivillig väg träffat avtal med alla kommuner om ersättningen för insamlingstjänster.
Utredningen föreslår, när det gäller ersättningssystemet att det vore att föredra om parterna,
producenterna respektive kommunerna, kunde lösa detta på frivillig väg, även om det måste
finnas en mer byråkratisk ordning som back-up” (Avfall Sverige).
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5 Arbetsprocess för framtagande av avfallsplanen
Arbetet med revidering av avfallsplanen har varit organiserat med en styrgrupp och en
projektgrupp. Tjänstemän och politiker från kommunerna, Sörmland Vatten och Avfall AB,
Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall
AB har ingått i stygrupp och projektgrupp. Projektledare från Sörmland Vatten och Avfall AB
har lett processen framåt. En projektplan togs fram av projektledaren för att klargöra syfte,
mål, tidplan och resursbehov under revideringsarbetet och har förankrats i styrgruppen.
Arbetet påbörjades i november 2015 då styrgrupp och projektgrupp deltog i en workshop i
syfte att, på ett kreativt sätt, komma med förslag och idéer på hur vi tillsammans kan utveckla
avfallshanteringen i kommunerna. Deltagarna delades in i fem olika grupper. Varje grupp
tilldelades ett av följande fokusområden: förebyggande av avfall och återanvändning, farligt
avfall, återvinning, resurshushållning i livmedelskedjan och avfallsbehandling. Gruppernas
förslag och idéer har varit vägledande under revideringsarbetet.
Under perioden januari till juni 2016 har projektgruppen, i samråd med styrgrupp, arbetat
fram mål och åtgärder för perioden 2018-2022. För ett effektivt arbete delades
projektgruppen in i tre olika grupper som arbetat med framtagande av mål och åtgärder för
olika fokusområden. Vid behov har andra funktioner inom kommunen bjudits in till
projektmöte.
Ledstjärnorna i nuvarande avfallsplan har varit vägledande i revideringsarbetet och kommer
kvarstå för kommande avfallsplanperiod.


Det ska vara enkelt att göra rätt



Positiva budskap



Långsiktighet



Effektivitet



God arbetsmiljö
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I styrgruppen har följande funktioner ingått:
Sörmland Vatten och Avfall AB, VD, Björnar Berg
Sörmland Vatten och Avfall AB, Kommunikatör, Pernilla Stråhle
Flen Vatten och Avfall AB, Ledarmot, Björn Berglöv
Flens kommun, Kommunledningen, Arne Lundberg
Flens kommun, Samhällsbyggnadschef, Peter Israelsson
Katrineholm Vatten och Avfall AB, Ordförande, Johan Hartman
Katrineholms kommun, Kommunledningen, Anneli Hedberg
Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadschef, Lars Hågbrandt
Vingåker Vatten och Avfall AB, Ordförande, Kristina Jonsson
Vingåkers kommun, Kommunledningen, Leif Skeppstedt
Vingåkers kommun, Samhällsbyggnadschef, Thorsten Schnaars/Suzan Östman Bäckman/
Peter Grönlund
I projektgruppen har följande funktioner ingått:
Sörmland Vatten och Avfall AB, Projektledare/miljöstrateg, Matilde Bertholdsson
Sörmland Vatten och Avfall AB, Projektledare/miljöstrateg, Therese Allard
Sörmland Vatten och Avfall AB, Affärsområdeschef renhållning, Ann-Christine Nyberg
Sörmland Vatten och Avfall AB, Kommunikatör, Elisabeth Elmberg
Flens kommun, Miljöchef, Mikael Boman
Flens kommun, Teknisk projektledare, Ulrica Ekström
Katrineholms kommun, Avdelningschef, bygg, miljö och trafik, Eva Frykman
Katrineholms kommun, Miljöstrateg, Håkan Lernefalk
Vingåkers kommun, Miljö- och Säkerhetssamordnare, Cecilia Larsson
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6 Resurser
De mål som satts upp i avfallsplanen kräver engagemang och resurser för att kunna nås
inom den angivna tidsperioden. Flera olika förvaltningar och kommunala bolag är ansvariga
för olika aktiviteter i avfallsplanen. Det är viktigt att respektive organisation tilldelas de
resurser som behövs för att genomföra dessa. Samarbete mellan olika aktörer kommer att
vara nyckeln till hur väl arbetet lyckas med att nå målen i avfallsplanen.
Samhällsplaneringen är en viktig del för att främja ett miljövänligt beteende och för att nå en
hållbar avfallshantering. Våra tre kommuner är föränderliga och avfallshanteringen måste
beaktas i alla delar av den fysiska planeringen för att göra det möjligt för kommuninvånarna
att agera så miljövänligt som möjligt.
6.1 Kommunikation
Inom avfallshantering är kommunikation ett nyckelbegrepp. I avfallsplanearbetet används
kommunikation som ett av verktygen för att skapa förutsättningar för att nå uppsatta mål i
avfallsplanen.
För att nå målen i avfallsplanen behövs beteendeförändringar hos såväl kommuninvånare
som verksamhetsutövare i kommunen. Med information om varför något genomförs samt
återkoppling av resultat kan vi skapa engagemang och förståelse för förändringar.
Engagemang och förståelse är grunden för att skapa beteendeförändringar hos
kommuninvånarna. De ändrade vanorna leder i sin tur till en mer hållbar avfallshantering och
minskar miljöbelastningen. Att skapa en mer positiv attityd till avfallshanteringen är också
viktigt för att öka förståelse mellan förändringar i avfallshanteringen och den miljönytta som
skapas.
Information utformas för att kunna tas emot av alla målgrupper och med hänsyn till individens
förutsättningar. Bilder och illustrationer är viktiga verktyg som kompletteras med lättförståelig
text på svenska. Olika medier används för att nå ut till kommuninvånarna och efter att
bedömning om vilken/vilka medier som ska användas anpassas informationen till respektive
medieplattform. De medier som används är exempelvis hemsida, Facebook, Instagram,
annons i tidning, fakturabilaga, broschyr, film och event.
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7 Utvalda fokusområden 2018-2022
Det är generellt sett mer lönsamt och resurseffektivt att förebygga avfall än att återanvända,
återvinna, energiåtervinna eller deponera. Genom att förebygga uppkomsten av avfall sparas
energi och material som behövs för att tillverka nya produkter.
Utifrån EU-direktiv, nationella, regionala och lokala mål och prioriteringar har nedanstående
fem fokusområden valts ut. Sörmland Vatten och Avfall AB genomför vartannat år
plockanalys och kundenkät. Plockanalys genomförs i syfte att få kunskap om vad som
lämnas och i vilken omfattning. Kundenkät genomförs i syfte att få en överblick av vad
kommuninvånare tycker om de tjänster som Sörmland Vatten och Avfall AB tillhandahåller.
Resultatet av plockanalys och kundenkät används i avfallsplanearbetet, vid såväl uppföljning
av nuvarande mål som vid framtagande av nya mål för perioden 2018-2022.
Syftet med fokusområdena är att Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner ska lyckas
klättra högre upp i avfallstrappan.
I följande avsnitt beskrivs respektive fokusområde och de mål och åtgärder som är kopplade
till respektive område. I bilaga 1 redovisas mål, åtgärd, ansvar, projektmedlemmar, start- och
slutdatum, bakgrund, genomförande, resurser och finansiering som krävs för att genomföra
åtgärden och på så sätt nå uppsatta mål. Framtagna mål och åtgärder har under arbetets
gång förankrats i styrgruppen.

Fokusområde

Fokusområde

Fokusområde

Hushållens farliga
avfall inkl. el- och
elektronikavfall

Resurshushållning i
livsmedelskedjan

Återanvändning och
återvinning

Fokusområde

Fokusområde

Latrin och slam

Nedskräpning
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7.1 Fokusområde Hushållens farliga avfall inkl. el- och elektronikavfall
Avfall som uppstår i hushållen är ett prioriterat
Visste du?
område i den nationella avfallsplanen. En viktig del i
avfallshanteringen är att få bort giftiga och farliga
Mängd insamlat el- och
ämnen ur kretsloppet. Dagligen hanteras farligt avfall
elektronikavfall under 2015
i hemmet utan att man kanske tänker på det. Det är
uppskattas motsvara 47 000 st
lätt att glömma bort att leksaken från
TV-apparater à 55 tum.
snabbmatsrestaurangen kan innehålla ett batteri som
ska tas omhand på rätt sätt så att det inte orsakar
skada. Batterier, färg, elektronik och nagellack är exempel på sådant som är farligt avfall.
Idag hamnar en del farligt avfall i kärlavfallet som egentligen ska lämnas till
återvinningscentralen och/eller via mobil insamling.
Med det som bakgrund har mål och åtgärder tagits fram som avser hushållens farliga avfall
inklusive el- och elektronikavfall.
Syftet är att kommuninvånarna ska få bättre kunskap om hantering av det farliga avfall som
uppstår i hemmet. Det ska resultera i att farligt avfall inte hamnar i kärlavfallet. Vidare kan
tillgänglighet vara avgörande för hur kommuninvånarna hanterar sitt farliga avfall inklusive eloch elektronikavfall. Det är viktigt att det är enkelt att lämna avfall. Därför ska nuvarande
insamlingssystem utvärderas och förslag till förbättringsåtgärder ska genomföras, om
utvärderingen visar att behov finns. Kostnad för att genomföra eventuella åtgärder ska vägas
mot miljönyttan. Därefter ska eventuella åtgärder förverkligas.

Mål 1

Åtgärd 1.1

Ansvar

Startdatum

Slutdatum

Farligt avfall (inkl. eloch elektronikavfall)
ska inte förekomma i
kärlavfallet.

Genomföra
kommunikationsinsats
som riktar sig till
hushåll.

SVAAB
(Projektledare/
miljöstrateg)

2019-01

2019-06

Mål 2

Åtgärd 2.1

Ansvar

Startdatum

Slutdatum

Andelen hushåll som
tycker att de har
ganska eller mycket
bra tillgänglighet för
att lämna farligt avfall
(inkl. el- och
elektronikavfall)
överstiger 75 %
under planperioden.

Utvärdera nuvarande
insamlingssystem och
genomför eventuella
åtgärder som behövs
för att öka tillgängligheten.

SVAAB
(Projektledare/
miljöstrateg)

2018-01

2021-12
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7.2 Fokusområde Resurshushållning i livsmedelskedjan
Matavfall och matsvinn är prioriterade områden i den
nationella avfallsplanen. Matavfall består av
oundvikligt samt onödigt matavfall. Matsvinn är så
kallat onödigt matavfall som hade kunnat konsumeras
om det hanterats annorlunda.

Visste du?
I Sverige slängs i genomsnitt 81 kg
matavfall per person. Av detta är 28
kg fortfarande ätbart.

Oundvikligt matavfall är sådant som vanligtvis inte kan
ätas exempelvis skal, ben och kaffesump.
Plockanalys 2015 av hushållens kärlavfall visar att innehållet i en påse till hälften består av
bioavfall (matavfall och mjukpapper).
Utsortering av matavfall från såväl hushåll som verksamheter startades under våren 2016.
Matavfall läggs i gröna påsar som slängs i befintligt kärl/container/central
uppställningsplats/underjordsbehållare, tillsammans med andra påsar som innehåller
brännbart hushållsavfall. Det utsorterade matavfallet rötas i en biogasanläggning, där biogas
och biogödsel bildas. Biogasen används som drivmedel, vilket är bättre ur ett
klimatperspektiv än fossilt bränsle, som bensin och diesel.
Med det som bakgrund har mål och åtgärder tagits fram avseende matavfall och matsvinn.
Målsättningen är att kommuninvånarna och verksamheter ska känna sig motiverade att
sortera ut sitt matavfall. Detta anses kunna uppnås genom kommunikationsinsatser.
Kommunikation är ett viktigt verktyg för att dels synliggöra fördelar med att minska matsvinn
men även att uppmuntra kommuninvånarna att sortera ut sitt matavfall. För att följa upp
kommunikationsinsatser genomförs plockanalys och matsvinnsmätningar.

Mål 3

Åtgärd 3:1

Ansvar

Startdatum

Slutdatum

Minst 50 % av
matavfallet ska
behandlas biologiskt
så att energi och
näring tas tillvara.

Genomföra
kommunikationsinsats riktad mot
kommuninvånare
och verksamheter i
syfte att återkoppla
miljönyttan och
uppmuntra till att
sortera matavfall.

SVAAB
(kommunikatör)

2018-10

2022-12
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Åtgärd 3.2

Ansvar

Startdatum

Slutdatum

Undersök och
analysera anledning
till att kommuninvånare valt att inte
sortera matavfall i
grön påse.
Attitydundersökning
ska genomföras
2019 och jämföras
med 2017.
Kommunikationsinsat
ser ska baseras på
resultatet.

SVAAB
(Kommunikatör)

2018-01

2019-12

Mål 4

Åtgärd 4:1

Ansvar

Startdatum

Slutdatum

Matsvinn i kommunal
offentlig verksamhet
(skola och
äldreomsorg) ska ha
minskat med minst
20 % till 2022 jämfört
med 2014.

Mäta matsvinn i
kommunal offentlig
verksamhet (skola
och äldreomsorg)
och genomföra
Kommunikationsinsats för att minska
svinnet.
Kommunikationsinsats ska även
inkludera privata
förskolor och skolor.

Barn- och
utbildnings-, och
kulturförvaltning eller
motsvarande i Flens
kommun.

2018-04

2022-12

Service- och
teknikförvaltningen
eller motsvarande i
Katrineholms
kommun.
Kommunledningsförv
altningen eller
motsvarande i
Vingåkers kommun.
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7.3 Fokusområde Återanvändning och återvinning
Återanvändning och återvinning är prioriterade
Visste du?
områden i nationella avfallsplanen. Återanvändning
Du som kommuninvånare konsumerar i
är det andra steget i avfallstrappan och innebär att
snitt 15 kg textil per år. Av dessa
material exempelvis textilier och möbler som inte
återanvänds ungefär 3 kg.
längre används kan lämnas vidare till
återvinningscentralen för återanvändning.
Återvinning är tredje steget i avfallstrappan och
innebär att till exempel petflaskor, tidningar och pappersförpackningar samlas in och
omvandlas till nya likvärdiga produkter.
Med det som bakgrund har mål och åtgärder tagits fram avseende återanvändning och
återvinning.
Syftet med mål 5 är att kontorsmöbler som inte längre används i kommunens egna
verksamheter ska kunna nyttjas av någon annan inom kommunen. På så sätt minskar
antalet nyinköp och miljönyttan tillgodoses. För att lyckas med målet krävs en inventering av
vad för typ av kontorsmöbler som finns inom kommunen idag, men som inte används. Efter
inventering ska rutin och system för implementering tas fram avseende återanvändning av
kontorsmöbler.
Syftet med mål 6 är att minska mängden osorterat bygg- och rivningsavfall som lämnas på
återvinningscentralen. Genom utbildning ska kommunens tjänstemän få kunskap om hur
handläggning av ärenden som rör bygg- och rivningsavfall kan utvecklas. Exempelvis vid
ärenden som kräver en kontrollplan. En kontrollplan är till för att säkerställa att
byggnaden/åtgärderna uppfyller lagstiftningen. Vid handläggning av ärendet ska byggherren
informeras om alternativ till utsortering av bygg- och rivningsavfall samt miljönyttan med
återanvändning av bygg- och rivningsavfall.
Syftet med mål 7 är att genom kommunikation och dialog i samband med besök på
återvinningscentralen uppmuntra kommuninvånarna att lämna textilier till återanvändning.
Syftet med mål 8 är att kommuninvånarna ska få bättre kunskap om hantering av
förpacknings- och tidningsmaterial, så att det inte hamnar i kärlavfallet utan istället på
återvinningsstationerna. För att följa upp kommunikationsinsatser genomförs plockanalys.
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Mål 5

Åtgärd 5:1

Ansvar

Startdatum

Slutdatum

Begagnade
kontorsmöbler från
kommunens
verksamheter ska
lämnas in på utvald
lagerplats inom
kommunen i syfte att
återanvändas.

Ta fram rutin och
implementera system
för återanvändning
av kontorsmöbler
inom kommunens
egna verksamheter
inklusive bolag.

Kommunledningen
eller motsvarande
delegerar ansvar till
lämplig funktion inom
kommunen.

2018-09

2018-12

Mål 6

Åtgärd 6:1

Ansvar

Startdatum

Slutdatum

Mängden osorterat
bygg- och
rivningsavfall som
lämnas till
återvinningscentralen
ska minska.

Genomföra
utbildning riktad mot
bygglovhandläggare,
byggnadsinspektörer
byggherrar,
fastighetsägare,
gatudriftsansvariga
och planarkitekter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen eller
motsvarande
(utbildning och
tillsyn).

2019-01

2019-05

Mål 7

Åtgärd 7:1

Ansvar

Startdatum

Slutdatum

Mängden
återanvändningsbara
textilier ska minska i
kärlavfallet.

Uppmuntra hushållen
att lämna textilier till
återanvändning.

SVAAB
(kommunikatör).

2018-01

2018-06

Mål 8

Åtgärd 8:1

Ansvar

Startdatum

Slutdatum

Andelen
förpacknings- och
tidningsmaterial i
kärlavfallet
understiger 20 %.

Genomföra
kommunikationsinsats som riktar sig
till hushållen.

SVAAB
(Projektledare/
miljöstrateg).

2019-01

2019-12

SVAAB (mätning
sammanställning av
resultat).

ÅVC- personal
(kundbemötande).

Åtgärd 6.1: Kunnig personal på återvinningscentralen kan hjälpa besökaren
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7.4 Fokusområde Latrin och slam
Kretsloppsanpassade lösningar för små avlopp gör det möjligt att återföra näringsämnen
(framförallt kväve och fosfor) till produktiv åkermark. Avloppet från toaletten, det vill säga urin
och avföring, innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan ersätta handelsgödsel i
lantbruk eller på egen tomt. Idag finns det metoder som möjliggör återföring av näring från
avlopp till odling på ett miljömässigt och hygieniskt sätt. I ett kretsloppsanpassat avlopp är
toalettvattnet skiljt från övrigt spillvatten (BDT-vatten). Dessutom används toaletter som
spolar mindre vatten än en vanlig toalett.
Med det som bakgrund har mål och åtgärder tagits fram avseende latrin och slam.
Syftet är att utreda möjligheten att ta emot och behandla utsorterade fraktioner från
kretsloppsanpassade avloppslösningar, samt skapa förutsättningar för kommuninvånarna att
välja en kretsloppanpassad avloppslösning. Detta görs genom att ta fram hanteringsrutiner
som fungerar i hela kedjan, det vill säga från tömning till behandling. I det arbetet är det
viktigt att de rutiner och åtgärder som tas fram är långsiktiga och hållbara.

Mål 9

Åtgärd 9:1

Ansvar

Startdatum

Slutdatum

40 % av fosforn
och 10 % av kvävet
i spillvatten från
små avlopp tas
tillvara och återförs
som växtnäring till
åkermark.

Utreda möjligheten
att ta emot och
behandla utsorterade fraktioner från
små avloppsanläggningar.

SVAAB

2019-04

2019-12
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7.5 Fokusområde Nedskräpning
Med nedskräpning menas att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken till
exempel fimpar, snabbmatsförpackningar, godispapper, tuggummi, påsar, burkar,
engångsgrillar, glas och pantflaskor.
Ett strategiskt arbete mot nedskräpning innebär positiva effekter för kommunen eftersom
städinsatser innebär betydande kostnader för kommunen och skattebetalarna varje år,
pengar som skulle kunna användas till annat. Ett rent samhälle ger bättre förutsättningar för
turism och lokalt näringsliv, ger en tryggare och trevligare miljö för kommuninvånarna och
betyder att skador på människor och djur minskar.
Många kommuner har idag ett strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Naturvårdsverket
har tagit fram en vägledning för hur kommuner kan arbeta med detta.
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner är engagerade i projektet
”Skräpplockardagarna” som anordnas av Håll Sverige Rent. Konceptet är enkelt – det
handlar om att få bort skräpet. Projektet vänder sig främst till förskolor och skolor.
Med det som bakgrund har mål och åtgärder tagits fram avseende nedskräpning.
Genom att implementera ett strategiskt arbetssätt kan nedskräpning minskas. Kunskap om
mängd och sammansättning av skräp på olika platser underlättar bland annat planering av
infrastrukturen med papperskorgar, städinsatser och andra lösningar på ett effektivt sätt.

Mål 10

Åtgärd 10:1

Ansvar

Startdatum

Slutdatum

Nedskräpning ska
minska i
kommunerna.

Ta fram en
handlingsplan mot
nedskräpning.

Samhällsbyggnads
förvaltningen eller
motsvarande i
Flens kommun.

2018-01

2018-12

Kommunledningsförvaltningen eller
motsvarande i
Vingåkers
kommun.
Samhällsbyggnads
förvaltningen eller
motsvarande i
Katrineholms
kommun.
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Bilaga 1. Mål och åtgärder 2018-2022
Mål 1: Farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) ska inte
förekomma i kärlavfallet.
Åtgärd 1.1: Genomföra kommunikationsinsats som riktar sig till hushåll.
Uppföljning: Målet följs upp genom plockanalys som genomförs vartannat år.

Ansvarig (funktion)

SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg)

Projektmedlemmar (funktion)

SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg)
SVAAB (ÅVC-personal)
SVAAB (Kommunikatör)
Kommun (Kommunikatör eller motsvarande)

Startdatum

2019-01

Slutdatum

2019-06

Bakgrund/Varför

Dagligen hanteras farligt avfall i hemmet utan att man
kanske tänker på det. Det är lätt att glömma bort att
leksaken från snabbmatsrestaurangen kan innehålla ett
batteri som ska tas omhand på rätt sätt så att det inte
orsakar skada. Batterier, färg, elektronik och nagellack är
exempel på sådant som är farligt avfall. Det är viktigt att
farliga avfall sorteras på rätt sätt så det inte orsakar
skada.

Genomförande

Syftet är att kommuninvånarna ska få bättre kunskap om
hantering av det farliga avfall som uppstår i hemmet. Det
ska resultera i att farligt avfall inte hamnar i kärlavfallet.

Resurser

Kommunikationsinsats
Nedlagd tid: SVAAB (kommunikatör) tar fram
kommunikationsmaterial gällande farligt avfall. Ansvarar
för att lämna över materialet till kommunernas
kommunikatör. Uppskattas ta max 40 timmar.
Kommun (Kommunikatör) ansvarar för att
kommunikationsmaterial används inom respektive
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kommun. Motsvarar max 2 timmars arbete.
Kostnad: SVAAB. Kostnad för tryckning 10 000 kr.
Plockanalys (kostnad och nedlagd tid):
Extra kostnad för entreprenör: Ca 10 000 kr.
Personalkostnad för att genomföra plockanalys:
6 personer som arbetar i totalt 384 timmar.
Bemanningspersonal: 270 kr * 384 timmar = 103 680 kr.
Material för att genomföra plockanalys: 18 000 kr.
Luncher i samband med plockanalys: 4 000 kr.
Sammanställa resultat och analysera plockanalys:
40 timmar.
Total kostnad plockanalys: 135 680 kr och 425 timmar.
Finansiär

Kommunikationsinsats
Nedlagd tid: SVAAB för framtagande av
kommunikationsmaterial. Nedlagd tid bekostas av
SVAAB.
Kommun (Kommunikatör) nedlagd tid max 2 timmar.
Nedlagd tid bekostas av kommunen.
Kostnad: Tryckning. 10 000 kr. Beskostas av SVAAB.
Plockanalys: Kostnad och nedlagd tid bekostas av
SVAAB.
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Mål 2: Andelen hushåll som tycker att de har ganska eller
mycket bra tillgänglighet för att lämna farligt avfall (inkl. el- och
elektronikavfall) överstiger 75 % under planperioden.
Åtgärd 2.1: Utvärdera nuvarande insamlingssystem och genomför eventuella
åtgärder som behövs för att öka tillgängligheten.
Uppföljning: Målet följs upp genom kundenkät vartannat år.

Ansvarig (funktion)

SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg)

Projektmedlemmar (funktion)

SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg)
SVAAB (Affärsområdeschef kundservice och
kommunikation)

Startdatum

2018-01

Slutdatum

2021-12

Bakgrund/Varför

Tillgänglighet kan vara avgörande för hur
kommuninvånare hanterar sitt farliga avfall. Det är viktigt
att det är enkelt att lämna farligt avfall. Batterier, färg, eloch elektronik samt nagellack är exempel på sådant som
är farligt avfall.

Genomförande

Nuvarande insamlingssystem för farligt avfall (till
exempel insamling med miljöbil, butiksinsamling och
återvinningscentral) ska utvärderas.
När systemet utvärderats ska förslag till åtgärder tas
fram, om behov finns. Kostnad för att genomföra
eventuella föreslagna åtgärder ska vägas mot
miljönyttan. Därefter sker eventuella åtgärder.
Kommunikationsinsatser ska ske i samband med
genomförandet i de fall ändringar görs.

Resurser

Utvärdera
Nedlagd tid: SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg)
utvärdering och ta fram förslag till eventuella åtgärder
uppskattas ta 120 timmar.
Kostnad: Om identifieringen visar att åtgärder behöver
göras kommer förslag till kostnad presenteras för
styrgrupp för förankring och beslut om fortsatt arbete.
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Finansiär

Utvärdera
Nedlagd tid: SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg) 120
timmar.
Kostnad: Eventuellt kostnad om systemet behöver
förbättras. Bekostas av SVAAB och/eller kommun.
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Mål 3: Minst 50 % av matavfallet ska behandlas biologiskt så
att energi och näring tas tillvara.
Åtgärd 3.1: Genomföra kommunikationsinsats riktad mot kommuninvånare
och verksamheter i syfte att återkoppla miljönyttan och uppmuntra till att
sortera matavfall.
Uppföljning: Följs upp genom plockanalys vartannat år. I samband med
plockanalys undersöka renhet i grön påse.

Ansvarig (funktion)

SVAAB (Kommunikatör)

Projektmedlemmar (funktion)

SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg)
SVAAB (ÅVC-personal)
Kommun (Kommunikatör eller motsvarande)

Startdatum

2018-10

Slutdatum

2022-12

Bakgrund/Varför

Hälften av det som slängs i soppåsen är matavfall.
Matavfall kan omvandlas till biogas och biogödsel.
Kommunikation är viktigt för att uppmuntra till att sortera
ut matavfall och samtidigt återkoppla miljönyttan.
Biogas används som drivmedel vilket är bättre ur ett
klimatperspektiv än fossilt bränsle, som bensin och
diesel. Vid framställning av biogas bildas en rötrest som
kan användas som biogödsel i lantbruket, vilket är ett
alternativ till konstgödsel.
2015 sorterades 34 procent av uppkommet matavfall ut i
Sveriges kommuner (som sorterar matavfall), enligt
uppgift från Naturvårdsverket. Målformuleringen anses
därför vara rimlig utifrån verkligheten.

Genomförande

Skapa kommunikationsmaterial i syfte att uppmuntra
kommuninvånare till att sortera matavfall i grön påse.
Även miljönyttan ska återkopplas genom kommunikation.
Kommunikation ska ske enligt avfallsplanens
kommunikationsplan och matavfallsinsamlingens
kommunikationsplan.
Plockanalys genomförs vartannat år för att följa upp
målet.
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Kommunikationsinsats kommer att genomföras efter
planperiodens slut.
Resurser

Kommunikationsinsats
Nedlagd tid: SVAAB (Kommunikatör) 40 timmar.
Kommun (Kommunikatör) 10 timmar.
Kostnad: Tryckning 10 000 kr. Bekostas av SVAAB.
Plockanalys (kostnad och nedlagd tid)
Kostnad: SVAAB står för kostnad av plockanalys.
Detaljer redovisas i mål 1: Farligt avfall (inkl. el- och
elektronikavfall) ska inte förekomma i kärlavfallet.

Finansiär

Kommunikationsinsats
Nedlagd tid: SVAAB (Kommunikatör) 40 timmar.
Kommun (Kommunikatör) 10 timmar.
Kostnad: Tryckning 10 000 kr. Bekostas av SVAAB.
Plockanalys
Kostnad: SVAAB står för kostnad av plockanalys.
Detaljer redovisas i mål 1: Farligt avfall (inkl. el- och
elektronikavfall) ska inte förekomma i kärlavfallet.
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Åtgärd 3.2: Undersök och analysera anledning till att kommuninvånare valt att
inte sortera matavfall i grön påse. Attitydundersökning ska genomföras 2019
och jämföras med 2017. Kommunikationsinsatser ska göras baserat på
resultatet.
Uppföljning: Attitydundersökning 2019.

Ansvarig (funktion)

SVAAB (Kommunikatör)

Projektmedlemmar (funktion)

SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg)
Kommun (Kommunikatör eller motsvarande)

Startdatum

2018-01

Slutdatum

2019-12

Bakgrund/Varför

För att i kommunikationsinsatser vända sig till rätt
målgrupp är det viktigt att få kunskap om varför
kommuninvånare valt att inte sortera matavfall i grön
påse.

Genomförande

Attitydundersökning ska genomföras i samband med
kundenkäten 2017. Resultatet ska sedan bearbetas och
analyseras. Kommunikationsinsats kommer att baseras
på resultatet. Ny attitydundersökning kommer att ske
2019 för att få kunskap om kommuninvånarnas attityd
förändrats. Kommunikation ska ske enligt avfallsplanens
kommunikationsplan och matavfallsinsamlingens
kommunikationsplan.

Resurser

Attitydundersökning
Nedlagd tid: SVAAB (Kommunikatör). Behov av att
analysera den del som gäller den här åtgärden
uppskattas ta 4 timmar.
Kostnad: SVAAB. Lägga till frågor i kundenkäten.

Finansiär

Attitydundersökning
Nedlagd tid: SVAAB (Kommunikatör). Behov av att
analysera den del som gäller den här åtgärden
uppskattas ta 4 timmar.
Kostnad: SVAAB. Lägga till frågor i kundenkäten.
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Mål 4: Matsvinn i kommunal offentlig verksamhet (förskola,
skola och äldreomsorg) ska ha minskat med minst 20 % till
2022 jämfört med 2014.
Åtgärd 4.1: Mäta matsvinn i kommunal offentlig verksamhet (förskola, skola
och äldreomsorg) och genomföra kommunikationsinsats för att minska
svinnet. Kommunikationsinsatsen ska även inkludera privata förskolor,
skolor och äldreomsorg.
Uppföljning: Mäta svinnet av mat i kommunal offentlig verksamhet (skola och
äldreomsorg) under planperioden.

Ansvarig (funktion)

Barn-, utbildnings-, och kulturförvaltning eller
motsvarande i Flens kommun.
Service- och teknikförvaltningen eller motsvarande i
Katrineholms kommun.
Kommunledningsförvaltningen eller motsvarande i
Vingåkers kommun.
Kommunens kommunikatör eller motsvarande

Projektmedlemmar (funktion)

Kommun (Kostchef eller motsvarande)
SVAAB (Kommunikatör)

Startdatum

2018-04

Slutdatum

2022-12

Bakgrund/Varför

Idag slängs stora mängder mat, så kallat matsvinn.
Matsvinn definieras som livsmedel som slängs, men som
hade kunnat konsumerats om det hade hanterats
annorlunda.

Genomförande

Genomföra kommunikationsinsatser för att väcka
medvetenhet om fördelar med att minska matsvinnet.
Genomföra matsvinnsmätningar i förskolor, skolor och
äldreomsorg under minst en vecka två gånger per år.
Kommunikationsinsatsen ska även inkludera privata
förskolor, skolor och äldreomsorg.
Matsvinnsmätning ska ske samordnat och samtidigt i
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.
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Resurser

Matsvinnsmätning
Nedlagd tid: Kommun ansvarar för att genomföra
mätningar.
Kommunikationsinsats
Nedlagd tid: Ta fram kommunikationsmaterial
samordnat i Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner. SVAAB bör involveras med anledning av
matavfallsinsamlingen. Kommunen har ansvar för att
genomföra kommunikationsinsats kopplat till matsvinn.
Kommunikationsinsats bör samordnas med
kommunikationsinsats för matavfall mål 3.
Kommunens kommunikatör eller motsvarande ansvarar
för att vidareförmedla framtaget kommunikationsmaterial
till privata förskolor, skolor och äldreomsorg.

Finansiär

Barn-, utbildnings-, och kulturförvaltning eller
motsvarande i Flens kommun.
Service- och teknikförvaltningen eller motsvarande i
Katrineholms kommun.
Kommunledningsförvaltningen eller motsvarande i
Vingåkers kommun.
Kommunens kommunikatör eller motsvarande i Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner.
SVAAB bistår med nedlagd tid. Ansvarar ej för att ta fram
kommunikationsmaterial kopplat till matsvinn.
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Mål 5: Begagnade kontorsmöbler från kommunens
verksamheter ska lämnas in på utvald lagerplats inom
kommunen i syfte att återanvändas.
Åtgärd 5.1: Ta fram rutin och implementera system för återanvändning av
kontorsmöbler inom kommunens egna verksamheter inklusive bolag.
Uppföljning: Dokumentation av inlämnade och utlämnade möbler ska ske.

Ansvarig (funktion)

Kommunledningen eller motsvarande delegerar ansvar
för denna åtgärd till lämplig funktion inom kommunen.

Projektmedlemmar (funktion)

Kommunledningen eller motsvarande utser lämplig
funktion.

Startdatum

2018-09

Slutdatum

2018-12 (därefter årlig uppföljning)

Bakgrund/Varför

Det finns många produkter och varor idag som kastas
även om de är funktionsdugliga, till exempel
kontorsmöbler med mera. Syftet är att sådant som till
exempel inte används av en avdelning kan tas om hand
av någon annan inom kommunens egna verksamheter.
På så sätt kan nyinköp minskas. Kommunen föregår med
gott exempel genom att se miljönyttan med
återanvändning. Genom detta väcks medvetenhet om
fördelar med återanvändning.

Genomförande

Inventering
Först behöver en inventering genomföras. Hur hanteras
begagnade kontorsmöbler idag (förvaring, distribuering,
nyttjande)?
Rutin och implementering
Utifrån resultat ovan ta fram rutin och implementera
system för återanvändning. Kommunikation om systemet
med återanvändning av kontorsmöbler kan behövas
inom kommunens egna verksamheter.

Resurser

Inventering, rutin och implementering
Nedlagd tid: 80 timmar för den som samordnar arbetet,
inkluderar kommun (Kommunikatör).

Finansiär

Kommunen
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Mål 6: Mängden osorterat bygg- och rivningsavfall som lämnas
till återvinningscentralen ska minska.
Åtgärd 6.1: Genomföra utbildning riktad mot bygglovhandläggare,
byggnadsinspektörer, byggherrar, fastighetsägare, gatudriftsansvariga och
planarkitekter.
Uppföljning: Följs upp genom resultat av tillsyn och mätning av mängd
osorterat bygg- och rivningsavfall. Mängd 2017 ska jämföras med mängd
2022.
Ansvarig (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande
(utbildning och tillsyn)
SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg)

Projektmedlemmar (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande
(utbildning och tillsyn)
SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg)

Startdatum

2019-01

Slutdatum

2019-05

Bakgrund/Varför

Genom utbildning ska kommunens tjänstemän få
kunskap om hur handläggning av ärenden som rör byggoch rivningsavfall kan utvecklas. Exempelvis vid ärenden
som kräver en kontrollplan. En kontrollplan är till för att
säkerställa att byggnaden/åtgärderna uppfyller
lagstiftningen. Vid handläggning av ärendet ska
byggherren informeras om alternativ till utsortering av
bygg- och rivningsavfall samt miljönyttan med
återanvändning av bygg- och rivningsavfall.

Genomförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att
genomföra utbildning, bedriva tillsyn av inventering av
byggnader inför rivning. Bedriva tillsyn över hantering av
bygg- och rivningsavfall.
SVAAB ansvarar för frekventa mätningar och
sammanställning av resultat.

Resurser

Utbildning (Kommun)
Kostnad: Kostnad för utbildare (konsult). Halvdag (mat,
fika, lokal) ca 50 000 kr.
Nedlagd tid: Praktiskt i förberedelserna med
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utbildningstillfället 10 timmar
Mätning av mängd osorterat bygg- och rivningsavfall
inklusive sammanställning (SVAAB)
Resurser för mätning och sammanställning av resultat.
Finansiär

Utbildning och tillsyn står Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande för.
SVAAB ansvarar för mätning och sammanställning av
resultatet.
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Mål 7: Mängden återanvändningsbara textilier ska minska i
kärlavfallet.
Åtgärd 7.1: Uppmuntra hushållen att lämna textilier till återanvändning.
Uppföljning: Följs upp genom plockanalys vartannat år.
Ansvarig (funktion)

SVAAB (Kommunikatör)
ÅVC-personal (kundbemötande)

Projektmedlemmar (funktion)

SVAAB (Kommunikatör)
ÅVC-personal (kundbemötande)

Startdatum

2018-01

Slutdatum

2018-06

Bakgrund/Varför

I snitt konsumeras 15 kg textil per år. Av dessa
återanvänds ungefär 3 kg. Genom kommunikation är
förhoppningen att mer textiler lämnas till återanvändning
istället för att slängas i hushållsavfallet.

Genomförande

Genom kommunikation och dialog i samband med besök
på återvinningscentralen uppmuntra hushållen att lämna
textilier till återanvändning.

Resurser

Dialog på återvinningscentral
Nedlagd tid: SVAAB. Kommer ingå i det dagliga arbetet
vid återvinningscentralen.

Finansiär

SVAAB
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Mål 8: Andelen förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfallet
understiger 20 %.
Åtgärd 8.1: Genomföra kommunikationsinsats som riktar sig till hushåll.

Uppföljning: Målet följs upp genom plockanalys som genomförs vartannat år.

Ansvarig (funktion)

SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg)

Projektmedlemmar (funktion)

SVAAB (Projektledare/Miljöstrateg)
SVAAB (Affärsområdeschef kundservice och
kommunikation)

Startdatum

2019-01

Slutdatum

2019-12

Bakgrund/Varför

En hel del förpacknings- och tidningsmaterial hamnar i
kärlavfallet. Syftet är att kommuninvånare ska få bättre
kunskap om hur man ska hantera förpacknings- och
tidningsmaterial. Det ska resultera i att det inte hamnar i
kärlavfallet.

Genomförande

Kommunicera utifrån vad avfallsutredningen visar.

Resurser

Oklart på grund av avfallsutredningen.

Finansiär
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Mål 9: 40 % av fosfor och 10 % av kväve i spillvatten från små
avlopp tas tillvara och återförs som växtnäring till åkermark.
Åtgärd 9.1: Utreda möjligheten att ta emot och behandla utsorterade
fraktioner från små avloppsanläggningar.
Uppföljning: Beror av resultat.

Ansvarig (funktion)

SVAAB

Projektmedlemmar (funktion)

SVAAB (VA-strateg)
SVAAB (Chef för Produktion VA-verk)
SVAAB (Affärsområde renhållning)
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande

Startdatum

2019-04

Slutdatum

2019-12

Bakgrund/Varför

Av fastställd VA-plan framgår att projektgruppen ska ta
fram förslag till målsättning för avfallsplanen. Förslaget till
målformulering har lämnats av projektledaren för VAplanarbetet.
Målformuleringen kommer från Naturvårdsverkets förslag
till etappmål inför 2018 (Naturvårdsverkets
fosforuppdrag).
Kretsloppsanpassade avloppslösningar förutsätter
system för mottagning och behandling av utsorterade
fraktioner innan återföring sker till jordbruksmark.
Lösningarna måste vara robusta och långsiktiga så att
minsta möjliga miljöpåverkan uppkommer och med så få
resurser som möjligt.
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Genomförande

Ett uppstartsmöte med representant från SVAAB
(Affärsområde renhållning) och representant från
Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande sker i
april 2019. SVAAB behöver underlag från kommunen
gällande befintliga kretsloppsanpassade
avloppsanläggningar för att kunna göra utredningen
(nulägesanalysen).
Nästa steg är att titta på möjligheter att ta emot och
behandla utsorterade fraktioner från
kretsloppsanpassade avloppsanläggningar.
Sammanställning av resultat kommer att ske och vara
vägledande för fortsatt arbete.

Resurser

Nulägesanalys/ hanteringskedja
Nedlagd tid: Kommun (Miljöinspektör) 20 timmar inkl.
startmöte i april 2019. Kommun lämnar information till
SVAAB.
SVAAB (Affärsområde renhållning) 20 timmar inkl.
startmöte i april 2019.
Nulägesanalys inkl. sammanställning
Nedlagd tid: SVAAB 120 timmar.

Finansiär

Nulägesanalys inkl. sammanställning
Nedlagd tid: Kommun (Miljöinspektör) att ta fram
underlag.
SVAAB (Affärsområde Renhållning) för att göra
nulägesanalys inklusive sammanställning av resultat.
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Mål 10: Nedskräpning ska minska i kommunerna.
Åtgärd 10:1: Ta fram handlingsplan mot nedskräpning.
Uppföljning: Följs upp genom mätning av avfallsmängder från nedskräpning
samt statistik över antalet befogade klagomålsärenden kopplat till
nedskräpning. Uppföljning av nollmätning sker under avfallsplaneperioden i
respektive kommun.
Ansvarig (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande i
Flens kommun.
Service- och teknikförvaltningen eller motsvarande i
Katrineholms kommun.
Kommunledningsförvaltningen eller motsvarande i
Vingåkers kommun.

Projektmedlemmar (funktion)

Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande i
Flens kommun.
Service- och teknikförvaltningen eller motsvarande i
Katrineholms kommun.
Kommunledningsförvaltningen eller motsvarande i
Vingåkers kommun.

Startdatum

2018-01

Slutdatum

2018-12

Bakgrund/Varför

Med nedskräpning menas att slänga eller lämna föremål
av olika karaktär på marken, till exempel fimpar,
snabbmatsförpackningar, godispapper, tuggummi, påsar,
burkar, engångsgrillar, glas och pantflaskor.
Ett strategiskt arbete mot nedskräpning innebär positiva
effekter för kommunen eftersom städinsatser innebär
betydande kostnader för kommunen och skattebetalarna
varje år, pengar som skulle kunna användas till annat. Ett
rent samhälle ger bättre förutsättningar för turism och
lokalt näringsliv, ger en tryggare och trevligare miljö för
kommuninvånarna och betyder att skador på människor
och djur minskar.
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Genomförande

Göra en nulägesbeskrivning. Hur mycket tid/resurser
läggs idag på nedskräpning i kommunen? Kartlägg var i
kommunen nedskräpning förekommer.
Nulägesbeskrivningen ska inkludera en nollmätning av
nedskräpningen i respektive kommun (valfritt område).
Därefter ta fram en handlingsplan mot nedskräpning och
implementera ett strategiskt arbetssätt.
Uppföljning av nollmätning sker under
avfallsplaneperioden i respektive kommun.
Många andra kommuner har tagit fram handlingsplaner
för ett strategiskt arbete. Till exempel finns en
vägledning för kommuner som kan tillämpas, ”Strategiskt
arbete för minskad nedskräpning rapport 6551”.
Vägledningen är framtagen av Naturvårdsverket.

Resurser

Nulägesbeskrivning och nollmätning
Nedlagd tid: Att ta fram en nulägesbeskrivning och
genomföra nollmätning uppskattas ta 40
timmar/kommun.
Handlingsplan och implementering
Nedlagd tid: 80 timmar/kommun
Kostnad: Nedlagd tid

Finansiär

Samhällsbyggnadsförvaltningen eller motsvarande i
Flens kommun.
Service- och teknikförvaltningen eller motsvarande i
Katrineholms kommun.
Kommunledningsförvaltningen eller motsvarande i
Vingåkers kommun.
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Bilaga 2. Tillståndspliktiga och anmälningspliktiga
avfallsanläggningar
Tabell 1. Tillståndspliktiga och anmälningspliktiga avfallsanläggningar i Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner.

Avfallsanläggningar
Flens kommun
(återvinningscentraler)

Katrineholms
kommun

Vingåkers
kommun

Lokalisering
Verksamhetskod

Talja 1:5
90.40, 90.50,
90.80, 90.110,
90.170

Vik 1:5
90.300

Typ av avfall som
hanteras
Omhändertagande

Hushållsavfall,
verksamhetsavfall
Mottagning,
sortering,
omlastning,
krossning/flisning,
kompostering.

Kapacitet, ton

Se tillåten
avfallsmängd.
Mellanlagring:
grovavfall,
producentansvar,
kärlavfall 15 000
ton/år.

Lasstorp 4:1
90.300, 90.160,
90.30, 90.330,
90.360, 90.450,
90.50, 90.70
Hushållsavfall,
verksamhetsavfall
Mottagning,
sortering,
omlastning,
krossning/flisning,
kompostering,
deponering,
mellanlagring.
Återvinningscentral.
Se tillåten
avfallsmängd.
De mängder som
motsvaras av
verksamhetskoderna. I tillståndet
har inga mängder
preciserats.

Tillåten avfallsmängd,
ton/år

Mellanlagring:
500 ton farligt
avfall/år, maximalt
50 ton lagring
samtidigt.
Sortering:
Verksamheters
grovavfall 1 500
ton/år.
Krossning/flisning:
2 500 ton trä/år.
Kompostering:
1 000 ton/år.
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Hushållsavfall,
verksamhetsavfall
Mottagning,
sortering,
omlastning,
krossning/flisning,
kompostering.

Se tillåten
avfallsmängd.

Övrigt

Flens kommun

Katrineholms
kommun

Vingåkers
kommun

Under 2016 byggs
en ny återvinningscentral.
Ovanstående gäller
ny anläggning.

Anläggningen drivs
av Tekniska Verken
i Linköping AB.

Planering för en ny
återvinningscentral
pågår då
nuvarande ligger på
deponi som ska
sluttäckas till
omkring 2020.

Anläggningen drivs
av Sörmland Vatten
och Avfall AB på
uppdrag av Flen
Vatten och Avfall
AB.
Flens kommun är
ansvarig för
deponin. Deponin
togs ur bruk 2008.

Återvinningscentralen drivs på
uppdrag av
Katrineholm Vatten
och Avfall AB.

Deponi och
hantering av avfall
bortsett från farligt
avfall ingår under
samma tillstånd.
Avfallsanläggningen drivs av
Sörmland Vatten
och Avfall AB på
uppdrag av
Vingåker Vatten
och Avfall AB.
Vingåkers kommun
är ansvarig för
deponin. Deponin
togs ur bruk 2008.
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Bilaga 3. Deponier i Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner
Flen
Under 2014/2015 klassades de nedlagda kommunala deponierna i Flens kommun
enligt MIFO fas 1. Klassningen gjordes på sju av de potentiella deponierna som
omnämnts i tidigare avfallsplan. Ytterligare två klassningar har gjorts, Bygget och
Sjöänden, dessa är klassade i ett examensarbete sedan tidigare.
Tabell 2. Deponier i Flens kommun.

Benämning

Lokalisering

Deponerat
avfall

Talja 1:5
fastighetsägare
kommunen

Frutorps
avfallsupplag,
infart från
förbifarten.

Deponin var i
drift till 2008.
Hushållsavfall,
industriavfall.

Bettna-Löta 12:5
fastighetsägare
privatperson

N:6532052
E:0594069
Ligger längs
vägen som går
mellan Bettna
skola och
Aspgården

Hushållsavfall,
latrin,
byggnadsavfall
och trädgårdsavfall.

N:6554934
E:0600512
“Rysskärret”
Ligger nära södra
infarten till
Malmköpings
tätort.

Affärs- och
industriavfall
(asbest, sten
och fiberull),
trädgårdsavfall
med mera.
Möjligen askor
från träindustri
med tryckimpregnering.

“Klovstenstippen”
Området ligger ca
70 meter in på
vänster sida om
Klovstensvägen, i
riktning ner mot
badplatsen.

Mestadels
hushållsavfall,
slakteriavfall
samt bildäck.

b

Malma-Lundby
1:21/6:2
fastighetsägare
privatperson

Malmköping 2:2
fastighetsägare
kommunen

Riskklass

Kommentar

Deponin är
av länsstyrelsen
klassad
som en
deponi för
icke farligt
avfall.

Deponin i drift
till 2008. Ska
vara sluttäckt
2024 enligt
beslut från
Länsstyrelsen.

2
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2

4

Planerad MIFO
fas 2. Avfall är
besprutad med
orto-diklorbensen.
Förbränning av
avfall på
deponin har
sannolikt bildat
dioxin.
Planerad MIFO
fas 2.
Förbränning av
hushålls-avfall
ska ha skett och
resterna har
deponerats på
området.
Förbränningen
har sannolikt
bildat dioxin.
Planerad MIFO
fas 2. Bedöms
motiverat med
hänsyn till
Malmköpings
vattenskyddsområde.

Malmköping 2:6
fastighetsägare
kommunen

“Plevnadeponin”
bakom
Furuvägen i nära
anslutning till
Rysskärret.

Schaktmassor.
Möjligen askor
från träindustri
med tryckimpregnering.

N:6553318
E:0589631
Deponin ligger
längs Stavvägen
ca 175 meter
innan Eriksberg.

Schaktmassor
och hushållsavfall.

Helgesta-Mälby
3:8
fastighetsägare
privatperson

Igenvuxen infart
från Sparreholmsvägen mellan
fastigheterna
Sparreholmsvägen 7 och
Åkarvägen 1.

Hushållsavfall
och inventarier
såsom möbler.

Valsund 1:9
fastighetsägare
Holmens Bruk AB

Längs väg 57 ca
300 m efter
avfarten mot
Valsund.

Hushållsavfall
och jämförligt
avfall. På 80talet brändes
bilvrak på
platsen, dessa
täcktes med
schaktmassor.

Mellösa-Mälby 1:1
fastighetsägare
Svenska kyrkan

Bygget 1:1

Sjöänden 1:1

3

Planerad MIFO
fas 2. Bedöms
motiverat med
hänsyn till
Malmköpings
vattenskyddsområde.
Platsen behöver
städas från
skrot med mera.

4

4

Dunker, mellan
fastigheterna på
Dal 1:8 och
Bygget 1:8.

3

3

Dunker
3
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N:6548096
E:0597633
I kärret intill
ligger skrot som
behöver städas
bort.
N:6550183
E:0607878
Platsen har på
senare år
använts för
dumpning.
Behöver städas
från skrot, fat
och byggavfall.
Har behandlats
och klassats i
tidigare studentarbete.
Har behandlats
och klassats i
tidigare studentarbete.

Katrineholm
Tabell 3. Deponier i Katrineholms kommun.

Benämning

Lokalisering

Deponerat
avfall

Forssjödeponin

Eriksberg 10:1

Hushållsavfall,
industriavfall

3

Rosenholmdeponin

Djulö 2:3, Djulö
2:4, Djulö 2:31

Schaktmassor,
hushållsavfall,
industriavfall

3

Västra
Djulödeponin

Djulö 2:41

Hushållsavfall,
industriavfall

3

Backadeponin

VingåkersHovmanstorp 1:1

Hushållsavfall,
industriavfall

3

Östra
Djulödeponin

Djulö 2:3

Hushållsavfall,
industriavfall

3

Lasstorpsdeponin

Gersnäs 3:8

Hushållsavfall,
industriavfall

2

Värmbolsdeponin

Åkra 2:1

Hushållsavfall

3

Claestorps säteri

Bonneråd 1:1

Hushållsavfall

4

Strångsjödeponin
Bretorp

Strångäng 1:1

Hushållsavfall

4

Vesteråsen

Vesteråsen 1:1

Hushållsavfall

4

Djupvik

Björkvik 1:1

Kocktorpsdeponin

Åsätter 1:4

Hushållsavfall

4

Rösarne

Rösarne 1:1

Hushållsavfall

4

Sofielundsdeponin

Ekeby 6:1

Hushållsavfall,
industriavfall

4

Valladeponin

Fyrö 9:2

Hushållsavfall

3

Eriksberg mfl.

Hushållsavfall,
rivningsmaterial,
lantbruksavfall

3

Eriksbergsdeponin

Hushållsavfall
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Riskklass

3

Kommentar

Aspnästets såg

Svartbol 1:1

Avfall från
sågverksrörelse

3

Tegelbruksdeponin

Ramsta 2:26

Tegelavfall

3

Strängstorpsdeponin

Nordankärr 1:2

Hushållsavfall

4

Biedeponin

Bie 3:3

Hushållsavfall

4

Ökna Grindstuga

Gäversnäs 1:1

Hushållsavfall

3

Himlingedeponin

Granhammar 2:1

Hushållsavfall

4

Fimtatorp-LomsjöMosstorp

Fimtatorp 1:13

Hushållsavfall

4

Valstavägens
deponin

Åsa 8:4

Hushållsavfall

4

Vika deponin

Lasstorp 4:1

Kommunal
avfallsdeponi
som pågår idag

2

Leby Hage,
Fågelsta

Lebyhagen

Hushållsavfall,
grovavfall

3

Lövåkersdeponin

Lilla Lövåker 2:2

Hushållsavfall

4

Ramsnäs

Ramsnäs 1:1

Hushållsavfall

4

Bäck

Bäck 1:1

Hushållsavfall

4

Hedängsdeponin

St Högbrunn 2:7

Hushållsavfall

4
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Vingåker
Tabell 4. Deponier i Vingåkers kommun.

Benämning

Lokalisering

Deponerat
avfall

Högsjö

Hushållsavfall.

3

Läppe

Hushållsavfall
och metall

4

Baggetorp

Hushållsavfall
och jämförligt
avfall

3

Marmorbyn

Hushållsavfall
och jämförligt
avfall

Lomsjön

Oklart, metall
synligt

Gamla
murfabriken
Dammslund

Oklart, metall
synligt

4

Åsen (Vingåkers
tätort)

Hushållsavfall

4
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Riskklass

Kommentar

Bilaga 4. Uppföljning av avfallsplan 2013-2017
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Bilaga 5. Lagstiftning avfallsområdet
5.1 EU-lagstiftning
EU utformar direktiv och förordningar som ska införas i medlemsländernas nationella
lagstiftning. Sveriges avfallshantering styrs därmed till stora delar av EU-gemensam
lagstiftning. EU-regleringen om avfall finns i avfallsdirektivet från 2008 (2008/98/EG).
Direktivet anger en avfallshierarki om vilken prioriteringsordning som ska gälla för
avfall i medlemsländernas lagstiftning. Det är ett ramdirektiv, vilket innebär att det är
möjligt att anta specialdirektiv. Avfallshierarkin innebär att största prioritet är att
förebygga att avfall uppkommer. Att minska avfallsmängderna är något som hela
Europa eftersträvar. Det avfall som ändå uppkommer ska utifrån avfallshierarkin i
första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand återvinnas till
exempel genom utvinnande av energi och i sista hand deponeras. Ordningen gäller
under förutsättning att det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt. Avfallshierarkin
inkluderades i den svenska avfallsförordningen 2011.
5.2 Svensk lagstiftning
På nationell nivå finns såväl styrande lagstiftning och förordningar som föreskrifter,
mål, planer, strategier och program inom avfallsområdet. Avfallshanteringen i Sverige
är styrd av olika lagkrav. De lagar som styr den kommunala avfallshanteringen och
hanteringen av hushållsavfall är framförallt Miljöbalken med tillhörande förordningar.
Avfallsområdet är dock omfattande, det berörs av och berör olika delar av samhället
och därmed även flera olika lagområden. Förutom Miljöbalken, Avfallsförordningen
och flertalet förordningar om producentansvar finns annan anknytande lagstiftning i
sammanhanget till exempel Plan- och bygglagen och Arbetsmiljölagen.
5.2.1 Miljöbalken
Regler om avfall och producentansvar finns främst i Miljöbalkens kapitel 15 och i olika
förordningar utfärdade med stöd av balken. Miljöbalkens kapitel 15 handlar om avfall
och producentansvar. Utgångspunkten är att avfall ska hanteras på ett sådant sätt att
det inte uppkommer olägenhet ur hälso- eller miljöskyddssynpunkt. Kommunen
ansvarar för transport och behandling av hushållsavfall. Kravet på en kommunal
renhållningsordning med avfallsplan finns i Miljöbalken kapitel 15. Varje kommun ska
ha en renhållningsordning som ska innehålla kommunens föreskrifter om
avfallshantering och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall
som uppkommer inom kommunen och åtgärder för att minska mängden avfall och
dess farlighet. Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2006:6) beskriver
vad en kommunal avfallsplan ska innehålla. Renhållningsordningen innehåller de
bestämmelser som styr avfallshanteringen i kommunen och den ska antas av
kommunfullmäktige.
5.2.2. Nationell avfallsplan
Nationella avfallsplanen har som huvudsyfte att styra avfallshanteringen så att den blir
mer resurseffektiv. Den inriktar sig på behovet att minska avfallets mängd och farlighet
genom att förebygga dess uppkomst.
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Planen anger följande områden:


Hantering av avfall inom bygg- och anläggningssektorn



Hushållens avfall



Resurshushållning i livsmedelskedjan



Avfallsbehandling



Illegal export av avfall

5.2.3. Nationellt program för att förebygga avfall
Avfallsförebyggande programmet handlar om att tänka giftfritt och resurseffektivt redan
från början, innan något blivit avfall. Åtgärder görs på ett tidigt stadium så att avfall inte
uppstår. Därför räknas exempelvis inte återvinning som att förebygga avfall.
Avfallsförebyggande programmet ska vägleda och insipirera svenska aktörer så att
miljömålen nås och att det blir mindre avfall, samt att produkter utformas utan innehåll
av farliga ämnen.
Avfallsförebyggande programmet anger följande fokusområden:


Mat



Textil



Elektronik



Bygg- och rivningsavfall

5.2.4 Regionala mål och program
Arbetet med åtgärdsprogrammet startade under 2013. Länsstyrelsen har en
samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Under våren 2015 har
åtgärdsförslagen slutredigerats och nu finns ett åtgärdsprogram med 26 åtgärder.
Syftet med programmet är att höja länets ambitioner i arbetet med att nå
generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet sker i bred förankring vilket betyder
att företrädare från kommuner, organisationer, landsting, näringsliv med mera är
delaktiga i arbetet. Representant från Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner
samt från Sörmland Vatten och Avfall AB deltar i arbetet. Genom arbetet ska
deltagarna tillsammans hitta inspiration, samarbetsvinster och ökat engagemang för
ett hållbart Södermanland. För att skapa regional delaktighet i miljöarbetet har ett
regionalt miljö- och klimatråd bildats i Södermanlands län. Rådet ska bidra till att miljöoch klimatarbetet får genomslag i regionen. Rådet ska även arbeta för en förbättrad
samordning av miljö- och klimatarbetet och en samsyn av miljöutmaningar i regionen.
Kommunstyrelsens ordförande i Flens kommun, kommunstyrelsens ordförande i
Katrineholms kommun och kommunstyrelsens ordförande i Vingåkers kommun ingår i
miljö- och klimatrådet.
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Åtgärdsprogrammet består av fyra temaområden:


Biologisk mångfald



Energi och klimat



Miljögifter i vardagen



Vatten
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Bilaga 6. Nulägesbeskrivning
6.1 Avfallsmängder och behandling
Nedan presenteras avfallsmängder i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.
Det saknas tillförlitlig statistik om vilka mängder av verksamhetsavfall som olika
företag och branscher genererar.
Tabell 5. Avfallsmängder i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner under 2015. Avfallsmängder för latrin
och slam presenteras under respektive avsnitt.

Avfallstyp

Fraktioner

Lämnas

Producentansvarsmaterial

Förpackningar
av glas, plast,
metall, papper.
Well (ÅVC)

Återvinningsstationer

74

71

70

Farligt avfall
(inkl. el- och
elektronikavfall)

Såväl inom
som utom
producentansvar

Återvinningscentral

29

29

24

Grovavfall

Trädgårdsavfall, trä,
brännbart,
metallskrot,
restavfall

Återvinningscentral

162

192

202

Kärlavfall

Brännbart och
matavfall

Behållare vid
fastighet

216

215

213

Slam från små
avlopp

Slam från små
avlopp

Tömning vid
fastighet

387

413

235

Latrin

Latrin

Behållare vid
fastighet

0,86

0,79

Fett

Fett

Tömning vid
fastighet

8,41

12,00
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Medel
regionen
2011
(kg/person)

Medel
regionen
2015
(kg/person)

Median
kommun i
Sverige
2015
(kg/person)

Tabell 6: Förteckning över fraktion fördelat per behandlingsmetod under 2015.

Behandlingsmetod

Fraktion

Mängd (ton)
Flen

Katrineholm

Vingåker

Materialåtervinning

Förpackningar och
tidningar

1 159

2 365

630

Förbränning med el- och
värmeutvinning

Hushållens restavfall
samt brännbart
grovavfall inkl.
impregnerat trä

5 798

11 121

3 360

Biologisk behandling –
rötning med
biogasutvinning

Insamlat matavfall från
hushåll och
verksamheter

0

181

0

Biologisk behandling –
central kompostering

Trädgårdsavfall

166

672

529

Biologisk behandling –
hemkompostering

Matavfall

61

124

21

Deponering

Icke farligt avfall

146

21

37

Deponering (asbest)

Farligt avfall

6

11

10

Våtkompostering

Latrin

20

17

10

Hygienisering

Slam

12 080

8 280

3 792

213

368

130

19 649

23 160

8 519

Fett
Totalt
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6.2 Fraktioner under kommunalt ansvar
Kärlavfall exklusive matavfall
Insamling av kärlavfall sker på olika sätt i kommunerna beroende på förutsättningarna.
Utbud av kärlstorlekar varierar mellan kommunerna.
Centrala uppställningsplatser avser container/kärl som används av flera fastigheter.
Sådana platser finns både i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner, dock är det
mest förekommande på landsbygden i Flens kommun.
I Katrineholms kommun finns i vissa flerbostadshusområden underjordsbehållare.
Underjordsbehållare har nedkasthål ovanför marken. Tömning av underjordsbehållare
görs med kranbil. I förhållande till invånarantalet har kommunen många
underjordsbehållare.
Matavfall
Matavfall är rester som blivit över, bortrensat
eller utgånget. Under våren 2016 startades
matavfallsinsamling. Matavfall läggs i gröna
påsar som slängs i befintligt kärl/container/
centrala uppställningsplatser/underjordsbehållare, tillsammans med övrigt brännbart
hushållsavfall. Påsarna tillhandahålls av
Sörmland Vatten och Avfall AB i egenskap av
renhållare. Kärlavfallet transporteras till
behandlingsanläggning där gröna påsarna
separeras från andra påsar i en så kallad
optisk sorteringsanläggning.
Det utsorterade matavfallet rötas därefter i en
biogasanläggning, där biogas och biogödsel
bildas. Biogasen kan till exempel användas
som drivmedel vilket är bättre ur ett
klimatperspektiv än fossilt bränsle, som bensin
och diesel. Vid framställning av biogas bildas
en rötrest som kan användas som biogödsel i
lantbruket; ett alternativ till konstgödsel.
I få fall mals matavfallet i en matavfallskvarn som är kopplad till ledningsnätet. Som
tidigare i Katrineholms kommun samlas malt matavfall in och behandlas från ungefär
25 verksamheter i kommunen. Enligt avtal går detta matavfall idag till Eskilstuna för
behandling i biogasanläggning. På sikt är målsättningen att detta matavfall ska
behandlas i rötgaskammaren som planeras byggas i Katrineholms kommun.
Matavfall kan komposteras om man vill använda kompostjorden på den egna
fastigheten.
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Grovavfall
Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushåll som inte ryms i eller av andra
skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Exempel på grovavfall är
uttjänta möbler, cyklar, wellpapp, plast, metallskot och träavfall. Privatpersoner erbjuds
hämtning av grovavfall vid fastigheten två gånger om året enligt renhållarens schema,
vilket ingår i renhållningsavgiften.
Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralen där fraktionerna sorteras ut var för sig
och återvinns eller behandlas beroende på materialslag.
Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer i samband med trädgårdsskötsel till
exempel gräsklipp, löv och avklippta grenar. Trädgårdsavfall kan lämnas på
återvinningscentralen där det komposteras och mals till jord. Det komposterade
materialet används till viss del till sluttäckning av deponi i Flens, Katrineholms och
Vingåkers kommuner men en del (ris) blir fjärrvärme och el.
Latrin
Latrin är avföring, urin och toalettpapper som i detta sammanhang kommer från olika
typer av torrtoaletter. Latrin från Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner ingår i
ett kretslopp för jordbruket där växtnäringen återförs till produktiv mark. Latrin
hygieniseras och återvinns genom en metod som kallas våtkompostering. Antal
abonnemang var totalt 591 stycken i regionen under 2015.
Slam från små avlopp och från fettavskiljare
Slam från små avlopp omfattar slam från slamavskiljare, BDT, slutna tankar och små
reningsverk. Slam från små avlopp i Flens och Vingåkers kommuner behandlas vid
reningsverken. I Katrineholms kommun körs slam till externslambrunnarna för
hygienisering innan spridning på åkermark. Antal anläggningar var totalt 8 752 stycken
i regionen under 2015.
Fettavfall är fast avfall som samlas upp i fettavskiljare i restauranger, storkök och
liknande platser. Antal anläggningar var totalt 90 stycken i regionen under 2015.
Farligt avfall
Farligt avfall är sådant avfall som har egenskaper som gör att det behöver behandlas
på ett särskilt sätt för att inte sprida farliga ämnen. Farligt avfall från hushållen kan
lämnas på återvinningscentralen. Mobil insamling av farligt avfall sker med Miljöbilen
en gång per år. Då finns möjlighet för privatpersoner att lämna farligt avfall som till
exempel nagellack, småbatterier, färg, lösningsmedel, glödlampor, smått el- och
elektronikavfall. Miljöbilen stannar på flera platser i kommunerna. Farligt avfall kan året
runt lämnas på återvinningscentralen.
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6.3 Fraktioner under producentansvar
Producenterna har ansvar för insamling och behandling av följande fraktioner:


Tidningar



Pappersförpackningar



Plastförpackningar



Metallförpackningar



Glasförpackningar



Däck



Småbatterier



Blybatterier



Bilar



El- och elektronikavfall

Tidningar och förpackningar (papper, plast, metall, glas)
Producentansvaret för tidningar och förpackningar ombesörjs i praktiken av
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI). FTI ansvarar för att etablera och
driva återvinningsstationerna. Tidningar och förpackningar materialåtervinns.
Däck
Svensk Däckåtervinning AB ansvarar för insamling av däck. Under 2015 har det
lämnats 110 ton däck sammantaget på återvinningscentralerna i Flens, Katrineholms
och Vingåkers kommuner.
Bilar
Saknas uppgift om mängd bilar som återvanns i Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner under 2015.
Småbatterier och blybatterier
Producenterna har skyldighet att se till att småbatterier samlas in i holkar som bland
annat finns på återvinningsstationer och återvinningscentraler. Större batterier som till
exempel bilbatterier kan lämnas på återvinningscentralen. Under 2015 samlades 29,4
ton småbatterier in och 53,5 ton bilbatterier in sammantaget i Flens, Katrineholms och
Vingåkers kommuner.
El- och elektronikavfall
Avfall i form av uttjänta elektriska och elektroniska produkter omnämns som el- och
elektronikavfall. El-kretsen ansvarar för att det av kommunen insamlade el- och
elektronikavfallet som omfattas av producentansvar kommer till rätt behandling och
återvinning. Under 2015 samlades 978 ton el- och elektronikavfall in sammantaget i
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Mängden omfattar avfall både med och
utan producentansvar, inklusive kyl och frys.
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Läkemedel
Läkemedel som inte är farligt avfall omfattas av producentansvar och ska lämnas till
apotek. Apoteken har skyldighet att ta emot överblivna läkemedel. Kommunerna har
tecknat avtal med apotek för hantering av kasserade sprutor och kanyler från hushåll.
Återanvändning
Det är möjligt att lämna produkter och varor till återanvändning på återvinningscentralen i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Under 2014 har avtal
tecknats med Myrorna gällande uppställning och ombesörjning av insamlingsbehållare
för kläder på återvinningscentralen i Vingåker. Under 2015 har avtal tecknats med
Hjärta till hjärta gällande uppställning och ombesörjning av insamlingsbehållare för
kläder på återvinningscentralen i Flen. Avtal har under 2015 tecknats med Myrorna
gällande uppställning och ombesörjning av container för produkter/varor till återanvändning på återvinningscentralerna i Flen och Vingåker. Endast upplåtelse av plats
tillhandahålls av renhållaren.
Sedan tidigare är det möjligt att lämna kläder för insamling och produkter och varor till
återanvändning på återvinningscentralen i Katrineholm. Varje år anordnas loppisar och
intäkterna går oavkortat till en lokal förening eller organisation.

Tabell 7. Förteckning över material till återanvändning som lämnats vid återvinningscentralerna i Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner under 2015.

Fraktion

Mängd (ton)
Flen

Material till
återanvändning
Textil till
återanvändning
Totalt

Katrineholm
2,5
2,8

14,0
Data saknas

5,3

14,0
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Vingåker
5,5
17,0
22,5

Bilaga 7. Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
7.1 Sammanfattning
Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan som syftar till att ta fram mål
och åtgärder för hur avfallets mängd och farlighet ska minska. Denna avfallsplan
omfattar perioden 2018-2022.
Avfallsplanen innehåller mål för att öka sortering av matavfall, förpackningar och
tidningar, farligt avfall samt bygg- och rivningsavfall. Vidare finns mål för att minska
matsvinnet och nedskräpningen samt att öka återanvändning av kontorsmöbler inom
kommunen och återanvändning av textilier. Ett av målen fokuserar på återföring av
växtnäring.
Till respektive mål finns åtgärder kopplat som ska genomföras under perioden 20182022. Avfallsplanens mål utgår bland annat från de nationella miljökvalitetsmålen,
främst God bebyggd miljö, Begränsad miljöpåverkan och Giftfri miljö. Avfallsplanen
bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen. Flera av målen i avfallsplanen handlar om att
sortera avfallet på ett bättre sätt än idag, vilket ger ökade möjligheter för såväl
återanvändning som återvinning. På så sätt kan Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner förflytta sig uppåt i avfallshierarkin och miljöpåverkan från avfallsbehandlingsledet minskar. Genom materialåtervinning minskar behovet av jungfruliga
råvaror och därmed blir miljöpåverkan mindre än i materialutvinningsledet.
Genom återanvändning kan nya produkter ersättas av befintliga och miljöpåverkan
från tillverkningsledet minskar. Med utsortering av matavfall och separat behandling
genom rötning med biogasutvinning kan matavfallets innehåll av både energi och
näring tas tillvara. Energin blir till biogas som kan ersätta fossila bränslen och näringen
blir biogödsel som kan återföras till produktiv åkermark. Det avfall som kan återanvändas eller materialåtervinnas istället för att förbrännas genererar en positiv
miljövinst när slaggmängderna och utsläppen från avfallsförbränningsanläggningar
minskar.
Ökade sorteringsmöjligheter kräver välplanerade fysiska utrymmen i hela hanteringskedjan. Från avfallsutrymmen i nära anslutning till den egna bostaden och på
fastigheten, till plats för anläggningar där material och avfall kan hanteras och
behandlas. Det fysiska utrymmet i tätbebyggda områden är ofta begränsat och ska
betjäna olika intressen och utrymmen för avfallshantering måste därför prioriteras.
Ett större antal insamlingsplatser kräver god planering för att göra transportarbetet så
litet som möjligt och för att de transporter som alstras ska ha så liten miljöpåverkan
som möjligt. Ökad närhet med fler insamlingsplatser kan minska mängden transporter
med privata fordon eftersom fler invånare då har insamlingen på gång- och cykelavstånd. Samtidigt som de transporter som utförs på uppdrag av renhållaren kan
göras med högt ställda miljökrav när det gäller miljöklassning och bränsleanvändning.
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7.2 Inledning
Syftet med avfallsplanen 2018-2022 är att, i enlighet med lagstiftningen, ta fram
”uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska
avfallets mängd och farlighet”.
7.3 Behov av miljöbedömning
Enligt Miljöbalken 6 kapitlet 11§ ska en miljöbedömning göras när en myndighet eller
kommun upprättar planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Inom
ramen för en sådan miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning göras och
vad den ska innehålla framgår av förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder i syfte att minska avfallsmängderna och
göra avfallet mindre farligt. Det förutsätter och innebär förändringar i arbetssätt inom
och mellan olika aktörer. Därmed kan avfallsplanen anses medföra en betydande
miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.
7.4 Avfallsplanens innehåll
Tio mål med tillhörande åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet i Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner har tagits fram:
Mål 1: Farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) ska inte förekomma i kärlavfallet.
Mål 2: Andelen hushåll som tycker att de har ganska eller mycket bra tillgänglighet för
att lämna farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) överstiger 75 % under
planperioden.
Mål 3: Minst 50 % av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas
tillvara.
Mål 4: Matsvinn i kommunal offentlig verksamhet (förskola, skola och äldreomsorg)
ska ha minskat med minst 20 % till 2022 jämfört med 2014.
Mål 5: Begagnade kontorsmöbler från kommunens verksamheter ska lämnas in på
utvald lagerplats inom kommun i syfte att återanvändas.
Mål 6: Mängden osorterat bygg- och rivningsavfall som lämnas till återvinningscentralen ska minska.
Mål 7: Inlämning av återanvändningsbara textilier ska öka.
Mål 8: Andelen förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfallet understiger 20 %.
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Mål 9: 40 % av fosforn och 10 % av kvävet i avlopp tas tillvara och återförs som
växtnäring till åkermark utan att detta medför exponering för föroreningar som riskerar
att vara skadliga för människor eller miljö.
Mål 10: Nedskräpning ska minska i kommunerna.
7.5 Avgränsningar och alternativ
Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder som medför förändringar i arbetssätt inom
och mellan olika aktörer.
7.5.1 Nollalternativ
I en miljökonsekvensbeskrivning ska ett nollalternativ finnas, för att kunna jämföra
konsekvenserna av den föreslagna åtgärden med att inte göra någon planerad
förändring.
Ett nollalternativ för en avfallsplan innebär att inte anta en ny avfallsplan med
tillhörande mål för 2018-2022. Det skulle betyda att avfallshanteringen i Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner skulle fortsätta att utvecklas, men utan att
verksamheten skulle ha en målbild som skulle var långsiktig och förankrad hos andra
aktörer som man är beroende av. Det skulle i sin tur medföra risk för kortsiktiga beslut,
svårigheter för den kommunala renhållningsverksamheten att samverka i det
strategiska arbetet med andra kommunala förvaltningar och en otydlighet i
kommunikationen med invånare och verksamheter. I Flens, Katrineholms och
Vingåkers kommuner skulle avfallsmängderna troligen snabbt öka. Sammantaget
skulle man riskera att gå miste om den strategiska kraft som avfallsplanering innebär,
när det gäller att arbeta långsiktigt för att minska avfallsmängderna och avfallets
farlighet.
7.6 Samråd under arbetet med att ta fram avfallsplanen och
miljökonsekvensbeskrivning
Arbetet med revidering av avfallsplanen (och föreskrifter) har varit organiserat med en
styrgrupp och en projektgrupp. Tjänstemän och politiker från kommunerna, Sörmland
Vatten och Avfall AB, Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och
Vingåker Vatten och Avfall AB har ingått i styrgrupp och projektgrupp. Projektledare
från Sörmland Vatten och Avfall AB har lett processen framåt. En projektplan togs
fram av projektledaren för att klargöra syfte, mål, tidplan och resursbehov under
revideringsarbetet och har förankrats i styrgruppen.
Arbetet påbörjades i november 2015 då styrgrupp och projektgrupp deltog i en
workshop i syfte att, på ett kreativt sätt, komma med förslag och idéer hur vi
tillsammans kan utveckla avfallshanteringen i kommunerna. Deltagarna delades in i
fem olika grupper. Varje grupp tilldelades ett av följande fokusområden: förebyggande
av avfall och återanvändning, farligt avfall, återvinning, resurshushållning i livmedelskedjan och avfallsbehandling. Gruppernas förslag och idéer har varit vägledande
under revideringsarbetet.
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Avfallsplanen med tillhörande miljöbedömning kommer att ställas ut för allmännheten
och gå ut på remiss till berörda parter. Avfallsplanen (och föreskrifter) kommer att
antas av kommunfullmäktige.
7.7 Miljöpåverkan
Till grund för miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen ligger framför allt
de nationella miljökvalitetsmålen, som dessutom har regionala preciseringar, samt
lokala miljömål och övrig omvärldsanalys som arbetet med framtagandet av avfallsplanen har inneburit.

7.7.1 Nulägesbeskrivning
Se nulägesbeskrivning i bilaga 6.

7.7.2 Beaktande av nationella miljökvalitetsmål
Utgångspunkten för denna miljökonsekvensbeskrivning har varit att relatera
avfallsplanens mål och åtgärder till den inverkan de har på miljökvalitetsmålen.
Avfallsplanens mål utgår bland annat från de nationella miljökvalitetsmålen, främst
God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, Giftfri miljö och
dess preciseringar. Avfallsplanen bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen.


Begränsad klimatpåverkan





Frisk luft



Bara naturlig försurning



Myllrande våtmarker



Giftfri miljö



Levande skogar



Skyddande ozonskikt



Ett rikt odlingslandskap



Säker strålmiljö



Storslagen fjällmiljö



Ingen övergödning



God bebyggd miljö



Levande sjöar och vattendrag



Ett rikt växt- och djurliv



Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust
och skärgård

7.7.3 Miljöpåverkan från avfallsplanen fokusområde Hushållens farliga avfall
inkl. el- och elektronikavfall
Mål 1: Farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) ska inte förekomma i kärlavfallet.
Mål 2: Andelen hushåll som tycker att de har ganska eller mycket bra tillgänglighet för
att lämna farligt avfall (inkl. el- och elektronikavfall) överstiger 75 % under
planperioden.
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Dessa mål innehåller åtgärder om att genomföra kommunikationsinsatser som riktar
sig till sig till hushållen samt att utvärdera nuvarande insamlingssystem och genomföra
eventuella åtgärder för att öka tillgängligheten.
Farligt avfall och el- och elektronikavfall ska sorteras rätt vilket uppnås genom ökad
tillgänglighet och kunskap.
Genomförandet av målet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:


Samtliga nationella miljökvalitetsmål, framförallt Giftfri miljö, påverkas positivt
genom förebyggande av avfall och minskad farlighet i avfallet.

Avfall som uppstår i hushållen är ett prioriterat område i den nationella avfallsplanen.
En viktig del i avfallshanteringen är att få bort giftiga och farliga ämnen ur kretsloppet.
Dagligen hanteras farligt avfall i hemmet utan att man kanske tänker på det. Det är lätt
att glömma bort att leksaken från snabbmatsrestaurangen kan innehålla ett batteri
som ska tas omhand på rätt sätt så att det inte orsakar skada. Batterier, färg,
elektronik och nagellack är exempel på sådant som är farligt avfall.

7.7.4 Miljöpåverkan från avfallsplanen fokusområde Resurshushållning i
livsmedelskedjan
Mål 3: Minst 50 % av matavfallet ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas
tillvara.
Mål 4: Matsvinn i kommunal offentlig verksamhet (förskola, skola och äldreomsorg)
ska ha minskat med minst 20 % till 2022 jämfört med 2014.
Dessa mål innehåller åtgärder om att undersöka och analyseras anledningen till att
kommuninvånare valt att inte sortera ut matavfall i grön påse. Vidare ska svinnmätningar genomföras i kommunal offentlig verksamhet. Därefter ska kommunikationsinsatser genomföras.
Genomförandet av målet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:


Begränsad klimatpåverkan



Frisk luft



God bebyggd miljö

Målet ligger också i linje med etappmålet som gäller ökad resurshushållning i
livsmedelskedjan. Matavfall som sorteras ut är en resurs både för sitt energi- och
näringsinnehåll. Genom rötning med biogasutvinning kan energi tas tillvara på som
biogas, som kan användas som drivmedel istället för fossila bränslen. Efter
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rötningsprocessen kvarstår näringsrik biogödsel som kan återföras till produktiv
åkermark.
För att sortera ut matavfall krävs fysiska utrymmen, en långsiktig och rubust
insamlings- och rötningsmetod samt god kommunikation med kommuninvånarna.

7.7.5 Miljöpåverkan från avfallsplanen fokusområde Återanvändning och
återvinning
Mål 5: Begagnade kontorsmöbler från kommunens verksamheter ska lämnas in på
utvald lagerplats inom kommun i syfte att återanvändas.
Mål 6: Mängden osorterat bygg- och rivningsavfall som lämnas till återvinningscentralen ska minska.
Mål 7: Inlämning av återanvändningsbara textilier ska öka.
Mål 8: Andelen förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfallet understiger 20 %.
Detta mål innehåller åtgärd om att genomföra utbildning riktat mot bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, byggherrar, fastighetsägare, gatudriftsansvariga
och planarkitekter.
Genomförandet av målet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:


Begränsad klimatpåverkan



Frisk luft



God bebyggd miljö



Giftfri miljö

Bygg- och rivningsavfall är ett nationellt prioriterat område, eftersom volymerna är
stora och materialen sammansatta är återanvändning en utmaning. Genom att skapa
en dialog med entreprenören om material och byggmetoder kan farligt bygg- och
rivningsavfall upptäckas redan vid källan alternativt inte uppstå alls. Med information
om sortering av bygg- och rivningsavfall minskar miljöpåverkan i avfallshanteringsledet. En ökad materialåtervinning minskar miljöpåverkan från utvinning av jungfruliga
material.
För många kommuninvånare fungerar återvinningscentralen och dess utformning som
ett slags skyltfönster för hur avfallshantering fungerar i stort. En tydligt utformad
återvinningscentral där bland annat återanvändning lyfts fram och görs tydliga och
tillgängliga kan påverka kommuninvånarna att tänka och agera mer miljövänligt.
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7.7.6 Miljöpåverkan från avfallsplanen fokusområde Latrin och slam
Mål 9: 40 % av fosforn och 10 % av kvävet i avlopp tas tillvara och återförs som
växtnäring till åkermark utan att detta medför exponering för föroreningar som riskerar
att vara skadliga för människor eller miljö.
Detta mål innehåller åtgärder om att utreda möjligheten att ta emot och behandla
utsorterade fraktioner från små avloppsanläggningar.
Genomförandet av målet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:


Begränsad klimatpåverkan



Frisk luft



God bebyggd miljö



Giftfri miljö



Ingen övergödning

Genom att utreda möjligheten att ta emot och behandla utsorterade fraktioner från
kretsloppsanpassade avloppslösningar, skapas förutsättningar för kommuninvånarna
att välja en kretsloppanpassad avloppslösning. Detta görs genom att ta fram
hanteringsrutiner som fungerar i hela kedjan; det vill säga från tömning till behandling.
I det arbetet är det viktigt att de rutiner och åtgärder som tas fram är långsiktiga och
hållbara för att uppnå en miljömässig och konstnadseffektiv lösning.

7.7.7 Miljöpåverkan från avfallsplanen fokusområde Nedskräpning
Mål 10: Strategiskt arbetssätt i syfte att minska nedskräpning ska implementeras.
Genomförandet av målet bedöms på ett betydande sätt kunna bidra till:


Begränsad klimatpåverkan



Levande sjöar och vattendrag



Frisk luft



God bebyggd miljö



Giftfri miljö

Detta mål innehåller åtgärder om att ta fram en handlingsplan mot nedskräpning.
Genom att implementera ett strategiskt arbetssätt kan nedskräpning minskas.
Kunskap om mängd och sammansättning av skräp på olika platser underlättar bland
annat planering av infrastrukturen med papperskorgar, städinsatser och andra
lösningar på ett effektivt sätt.
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Ett stategiskt arbete mot nedskräpning innebär positiva effekter för kommunen
eftersom städinsatser innebär betydande kostnader för kommunen och skattebetalarna varje år, pengar som skulle kunna användas till annat. Ett rent samhälle ger
bättre förutsättningar för turism och lokalt näringsliv, ger en tryggare och trevligare
miljö för kommuninvånarna och betyder att skador på människor och djur minskar.
Kommunen är motorn i det lokala miljömålsarbetet. Det är på den lokala nivån som
många åtgärder kan genomföras för att nå miljömålen och där görs även många
avvägningar i arbetet med att nå ett hållbart samhälle. Det är bra om miljömålen
kopplas till kommunens egna politiska mål och instrument för att bli en del av den
lokala politiken.
7.7.8 Bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan
Tabell 8. Bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan

Fokusområde i
avfallsplanen

Betydande miljöpåverkan

Kommentar

Hushållens farliga avfall inkl.
el- och elektronikavfall

Ja/ Nej

Övervägande positiv
miljöpåverkan:
Med bättre utsortering av
farligt avfall inkl. el- och
elektronikavfall minskar
miljöpåverkan i flera led.
Tidsperioden för avfallsplanens giltighet är för kort för
att målen ska hinna generera
en betydande miljöpåverkan.

Resurshushållning i
livsmedelskedjan

Övervägande positiv
miljöpåverkan:

Ja

Genom rötning med biogasutvinning kan matavfall
nyttiggöras både till sitt
energi- och näringsämnesinnehåll.
Återanvändning och
återvinning

Övervägande positiv
miljöpåverkan:

Ja

Med bättre utsortering av
avfall som kan återanvändas
och materialåtervinnas
minskar miljöpåverkan i flera
led.
Flens, Katrineholms och
Vingåkers kommuner är tre
dynamiska och expansiva
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kommuner med mycket
nybyggnation. Målet ger
därför en betydande
miljöpåverkan.
Latrin och slam

Övervägande positiv
miljöpåverkan:

Ja

Att skapa alternativa
avloppslösningar som är
långsiktiga och robusta
påverkar miljön lång tid
framöver.
Nedskräpning

Övervägande positiv
miljöpåverkan:

Ja

Ett rent samhälle ger bättre
förutsättningar för turism och
lokalt näringsliv, ger en
tryggare och trevligare miljö
för kommuninvånarna och
betyder att skador på
människor och djur minskar.

Positiv miljöpåverkan
Avfallsplanen som helhet syftar till att minska avfallets mängd och farlighet. Det avfall
som förebyggs minskar miljöpåverkan på samtliga miljömål. Arbetet med att minska
avfall måste göras av flertalet kommuninvånare om kommunen ska kunna uppnå
mätbara resultat under planperioden 2018-2022. Att förebygga det avfall som uppstår
är mycket viktigt och nödvändigt, då Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner
ska föregå med gott exempel och vägleda kommuninvånarna att agera mer
miljövänligt.
Många av målen handlar om att genom kommunikation och ökad medvetenhet få
kommuninvånarna att sortera ut sitt avfall på ett bättre och mer miljömässigt sätt, samt
att finna långsiktiga och robusta lösningar som ger positiva miljövinster över tid. På så
sätt kan man flytta sig högre upp i avfallshierarkin och miljöpåverkan från avfallsbehandlingsledet minskar. Genom materialåtervinning minskar behovet av jungfruliga
råvaror och därmed blir miljöpåverkan mindre även i materialutvinningsledet. Med
återanvändning kan nya produkter ersättas av gamla och miljöpåverkan från
tillverkningsledet minskar. Med utsortering av matavfall och separat behandling av
detta genom rötning med biogasutvinning kan matavfallets innehåll av energi och
näring tas tillvara. Energin blir till biogas som kan ersätta fossila bränslen och näringen
blir biogödsel som kan återföras till produktiv åkermark.
Det avfall som kan gå till återanvändning och materialåtervinning istället för att
förbrännas genererar en positiv miljövinst när slaggprodukter och utsläpp från
avfallsförbränningsanläggningar minskar.
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Närhet och tillgänglighet för kommuninvånare att lämna ifrån sig sitt avfall minskar
transporter med privata fordon. De transporter som utförs på uppdrag av renhållaren
kan göras med högt ställda miljökrav när det gäller miljöklassning och bränsleanvändning.
Negativ miljöpåverkan
Närhet och tilllgänglighet är viktiga aspekter för att minska mängd farligt avfall. Ökad
sortering av avfall kan generera mer privata transporter till insamlings- och sorteringsplatser. Det i sin tur kan ge ökad miljöpåverkan med utsläpp. Det är därför viktigt att
öka tillgängligheten för och medvetenheten hos våra kommuninvånare.
Ökade sorteringsmöjligheter kräver också en väl fungerande samhällsplanering som
gynnar hela hanteringskedjan. Från tillgängliga platser att lämna avfall i nära
anslutning till sitt hem till plats för material och avfall där avfall kan hanteras och
behandlas. Det fysiska utrymmet i tätbebyggda områden är ofta begränsat och ska
oftast konkurrera med andra intressen. Det innebär att utrymmen för hantering av
avfall måste prioriteras.

7.7.8 Åtgärder för uppföljning och övervakning av betydande miljöpåverkan.
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har många olika roller när det gäller
avfallshantering. Det är därför viktigt att skapa gemensamma förutsättningar för att
lyckas. Kommunerna har följande ansvar:



Kommunerna ansvarar enligt Miljöbalken att se till att hushållsavfallet samlas in
och behandlas. Kommunen är också skyldig att ta fram riktlinjer för hur detta ska
gå till, genom avfallsplan och föreskrifter (så kallad renhållningsordning).
 Kommunen driver egen verksamhet som ger upphov till avfall, allt från
kontorsmaterial och möbler till matavfall och parkskötsel.
 Kommunen gör upphandlingar, exempelvis vid ny-, om- och tillbyggnad av
kommunala verksamheter, som i sin tur genererar avfall.



Kommunen har planmonopol, det vill säga att kommunen själva ansvarar för sin
egen fysiska planering och hur staden ska utvecklas.



Kommunen är markägare och har därmed makt över vilka villkor som ska gälla
för markens användning.



Kommunen är tillsynsmyndighet över verksamheter som drivs inom och till viss
del utanför kommunen.

Kommunens många och olika roller gör det tydligt att behovet av samverkan är stort
mellan kommunens olika förvaltningar och bolag. För att avfallsplanens mål ska kunna
uppfyllas med så stor positiv miljöpåverkan som möjligt är det viktigt att samverka och
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samråda med andra offentliga aktörer, entreprenörer, privata företag, intresseorganisationer och kommuninvånare. I detta arbete är kommunikation, tillgänglighet
och dialog viktigt. Att förmedla miljönyttan och hjälpa kommuninvånarna att göra rätt.
Vidare är det viktigt att kommunerna föregår med gott exempel som en röd tråd genom
sina verksamheter. Att ställa tydliga krav och följa upp och vara en god förebild.
Många av planens mål handlar om att genomföra kommunikationsinsatser och skapa
förutsättningar för kommuninvånarna att göra rätt. För att kunna skapa förutsättningar
för detta behöver avfallsverksamheten vara en del i kommunens planeringsprocesser,
såsom utformning, infrastuktur, tillgänglighet med mera.
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Bilaga 8. Samrådsredogörelse
Kommunstyrelsen är projektägare och har huvudansvaret för att ta fram en
renhållningsordning inkluderande avfallsplan samt renhållningsföreskrifter för Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner. Beslut om ny renhållningsordning fastställs av
kommunfullmäktige (KF) i respektive kommun.
En del i processen med att ta fram en avfallsplan är att samråda med berörda aktörer
för att fånga upp deras önskemål och synpunkter. Enskilda möten med personer från
olika förvaltningar och bolag har genomförts angående specifika frågor där
specialkunskaper krävts. Under processen har möten också hållits med en
projektgrupp bestående av berörda personer inom olika förvaltningar och bolagets
ansvarsområden inom VA- och renhållning.
Arbetet med revidering av ny renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) har varit
organiserat med en styrgrupp och en projektgrupp. Tjänstemän och politiker från
kommunerna, Sörmland Vatten och Avfall AB, Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm
Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB har ingått i styrgrupp och
projektgrupp. Projektledare från Sörmland Vatten och Avfall AB har lett processen
framåt. En projektplan har tagits fram av projektledaren för att klargöra syfte, mål,
tidplan och resursbehov under revideringsarbetet och har förankrats i styrgruppen.
Under perioden januari till juni 2016 har projektgruppen, i samråd med styrgrupp,
arbetat fram mål och åtgärder för perioden 2018-2022. För ett effektivt arbete delades
projektgruppen in i tre olika grupper som har arbetat med framtagande av mål och
åtgärder för olika fokusområden. Vid behov har andra funktioner inom kommunen
bjudits in till projektmöte eller kontaktats via e-post/telefon.
Ledstjärnorna i nuvarande avfallsplan har varit vägledande i revideringsarbetet och
kommer kvarstå för kommande avfallsplanperiod.






Det ska vara enkelt att göra rätt
Positiva budskap
Långsiktighet
Effektivitet
God arbetsmiljö

En viktig del i arbetet med renhållningsordningen är att samråda med berörda aktörer
och att fånga upp önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv. Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning
samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter, som kan ha ett väsentligt
intresse i saken, när förslag till renhållningsordning upprättas. Innan
renhållningsordningen antas ska förslaget ställas ut för granskning för allmänheten
under fyra veckor. Därefter sker remiss till utvalda nämnder innan förslaget fastställs
av kommunfullmäktige (KF) i respektive kommun.
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Bilaga 9. Plockanalys och kundenkät
9.1 Plockanalys
Plockanalys är en metod för karaktärisering av avfall, vilket innebär att avfall sorteras i
olika fraktioner som vägs separat så att en procentuell avfallssammansättning kan
beräknas. Plockanalysen visar till exempel vad en avfallspåse från ett hushåll
innehåller. Resultatet av plockanalysen används som underlag i avfallsplanearbetet.
Sörmland Vatten och Avfall AB genomförde för tredje året, 2015 (2011 och 2013), en
plockanalys av hushållens säck- och kärlavfall i Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner. Plockanalysen genomförs i egen regi.
Avfall hämtas in från flerfamiljshus, villor, markbehållare och containrar. Plockanalysen
syftar till att få kunskap om vilken potential som finns till ökad återvinning, minskning
av farligt avfall samt vilka åtgärder som bör prioriteras framöver.
9.1.1 Resultat plockanalys 2015
I nästan alla delprov återfanns farligt avfall i form av batterier, kanyler, mediciner,
diabetessprutor, aerosol, parfym, tändare och diverse kemikalier. Det mest förekommande var batterier följt av medicin och kanyler.
I nästan alla delprov återfanns el- och elektronikavfall i form av kablar, glödlampor,
brandvarnare, solcellslampor, ficklampor, hörlurar och diverse elektriska leksaker. Det
mest förekommande var glödlampor följt av kablar och solcellslampor. I nästan alla
delprov återfanns återanvändnings- och återvinningsbart material i form av textil,
exempelvis trosor, kalsonger, bh och någon enstaka tröja. Dessa textilier var i de
flesta fall trasiga eller ansågs som utslitna. Vissa av textilierna som inte var trasiga
slängdes troligt för att de tillhörde kategorin underkläder, det vill säga inte trasiga men
inte textilier som personer lämnar för återanvändning. För detta krävs bättre metoder
för material-återvinning. Rent procentuellt kan det för de som studerar diagrammen
verka som det rör sig om stora mängder, men återanvändningsbart material suger åt
sig både fukt och väta, som resulterar i att viken ökar.
Det biologiska behandlingsbara uppgår till nästan 50 procent av avfallet. Då utgör
trädgårdsavfallet enbart några procent av totalvikten, medan den stora delen utgörs av
rent matavfall.
I samtliga delprov återfanns material som hör till kategorin producentansvar.
9.2 Kundenkät
Syftet med kundundersökningen är att få en överblick av vad kunder tycker om
Sörmland Vatten och Avfall AB och affärsområdet renhållning och dess tjänster. Vad
som behöver utvecklas för att motsvara kundernas förväntningar och bolagets
affärsmål. Kundundersökning har genomförts i form av enkät under 2009, 2011, 2013
och 2015. Svaren i enkäten ger bolaget kunskap om vad kunder tycker om de tjänster
som bolaget utför. Rapporten är en sammanställning av resultat och analys av
kundenkät för 2015. Resultat och analys av kundenkät kommer endast att ske för den
del som avser affärsområde renhållning. Rapporten redovisar även trender utifrån
tidigare års underlag från kundenkät.
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9.2.1 Resultat av kundenkät 2015
Strategier och mål i nuvarande avfallsplan kopplade till kundenkät 2015.








Mål 2: Andelen hushåll som är ganska eller mycket nöjda med informationen
om källsortering överstiger 70 %.
2009

2011

2013

2015

Flen

63 %

69 %

71 %

67 %

Katrineholm

64 %

63 %

66 %

68 %

Vingåker

61 %

62 %

73 %

65 %

Mål 3: Andelen hushåll som har ganska eller mycket stort förtroende för att
insamlat avfall omhändertas på ett riktigt sätt överstiger 75 %.
2009

2011

2013

2015

Flen

65 %

58 %

69 %

65 %

Katrineholm

68 %

66 %

68 %

76 %

Vingåker

69 %

56 %

69 %

71 %

Mål 6: Andelen hushåll som tycker de har ganska eller mycket bra
tillgänglighet för att lämna farligt avfall överstiger 75 %.
2009

2011

2013

2015

Flen

75 %

73 %

61 %

73 %

Katrineholm

76 %

69 %

70 %

69 %

Vingåker

75 %

70 %

76 %

64 %

Mål 8: Andelen hushåll som tycker det är ganska eller mycket enkelt att lämna
grovavfall ökar till år 2017 jämfört med 2013.
2009

2011

2013

2015

Flen

Ej med i enkät

Ej med i enkät

60 %

59 %

Katrineholm

Ej med i enkät

Ej med i enkät

63 %

60 %

Vingåker

Ej med i enkät

Ej med i enkät

59 %

53 %
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Bilaga 10. Återvinningsstationer
Tabell 9. Återvinningsstationer i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Återvinningsstationer
i Flens kommun
Brogetorp

Adress

Ort

Januarivägen

Flen

Domarvägen

Domarvägen

Mellösa

Dunkers Skola

Flen

Frutorp (ÅVC)

Avfallupplaget, v 55

Flen

Föreningsgården, Skebokvarn

Sparreholmsvägen

Skebokvarn

Grusplan Variagatan

Variagatan

Flen

Grönviksvägen, Hälleforsnäs

Hälleforsnäs

ICA Kvantum

Hantverkargatan(väg mot ICA) Flen

Kungsbackavägen

Kungsbackavägen/Valstavägen Bettna

Lötvägen

Lötvägen 9

Flen

Malmheden, Malmköping

Förrådsgatan

Malmköping

Tempo, Sparreholm

Skarvnäsvägen 7

Sparreholm

Torsbovägen

Torsbovägen 2

Hälleforsnäs

Trädgårdsgatan

Trädgårdsgatan 29

Malmköping

Vasagatan

Vasagatan 2

Flen

Willys

Tegelvägen 2 vid P-plats

Flen

Återvinningsstationer
i Katrineholms kommun
Coop Nära

Adress

Ort

Bievägen / Kyrkogatan

Katrineholm

Fotbollsplan

Kanntorpsgatan

Sköldinge

ICA Supermarket

Odderg 9

Katrineholm

ICA Äsköping

Doktorsvägen

Julita

Idrottshallen

Svanvägen

Forssjö

Isrinken Backavallen

Prins Bertils gata

Katrineholm

Kv Svärdsliljan

Margaretehillsgatan

Katrineholm

Lyktan Forssjö Golv

Odderg 38

Katrineholm

Paviljong Sveaparken

Jungfrugatan/Tegnervägen

Katrineholm

P-plats

Fredsg./Malmg.

Katrineholm

P-plats

Stora Malmsvägen

Katrineholm

P-plats

Sveavägen/Teatergatan

Katrineholm

P-plats KFAB

Vallavägen/Stockholmsvägen

Katrineholm

Servicebutiken

Vedebyvägen

Björkvik

Tempo

Magasinsgatan

Valla

Vid Äldreboendet

Bieåsen

Bie

Vikatippen (ÅVC)

Vid v 56, mot Bie, Karsuddens Katrineholm

55

sjukhus
Återvinningsstationer
i Vingåkers kommun
Affären, Baggetorp

Adress

Ort

Kilstavägen 2

Baggetorp

Folke Angers väg/Ekebergsvägen,
Marmorbyn

Marmorbyn

Gamla brandstationen, Lindberga

Österåker/
Vingåkers
kommun
Vingåker

Hackstavägen 17 (norr)
Lastbilscentralen (LBC) (Söder)

Idrottsvägen

Vingåker

P-plats Campingen

Läppe

P-plats järnvägsbron (centrum)

Vingåker

P-plats Konsum

Bruksvägen

Viktippen (ÅVC)

Högsjö
Vingåker
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2017-02-15

Samrådsredogörelse
Bakgrund
Arbetet med revidering av ny renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) har varit
organiserat med en projektgrupp och en styrgrupp. Tjänstemän och politiker från Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner, Sörmland Vatten och Avfall AB, Flen Vatten och
Avfall AB, Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB har ingått i
styrgrupp och projektgrupp. Projektledare från Sörmland Vatten och Avfall AB har lett
processen framåt. En projektplan togs fram av projektledaren för att klargöra syfte, mål,
tidplan och resursbehov under revideringsarbetet och har förankrats i styrgruppen.
Under perioden januari till maj 2016 har projektgruppen, i samråd med styrgrupp, arbetat
fram mål och åtgärder för perioden 2018-2022. För ett effektivt arbete delades
projektgruppen in i tre olika grupper som har arbetat med framtagande av mål och åtgärder
för olika fokusområden. Vid behov har andra funktioner inom kommunen bjudits in till
projektmöte eller kontaktats via e-post/telefon.
Ledstjärnorna i nuvarande avfallsplan har varit vägledande i revideringsarbetet och kommer
kvarstå för kommande avfallsplanperiod.
Ledstjärnor






Det ska vara enkelt att göra rätt
Positiva budskap
Långsiktighet
Effektivitet
God arbetsmiljö

En viktig del i arbetet med renhållningsordningen är att samråda med berörda aktörer och att
fånga upp önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv. Flens, Katrineholms och
Vingåkers kommuner ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter, som kan ha ett väsentligt intresse i saken när förslag till
renhållningsordning upprättas. Innan förslaget till renhållningsordning föreslås antas av
kommunfullmäktige i respektive kommun ska förslaget ställas ut för granskning för
allmänheten samt kommuniceras med de av kommunen utvalda nämnder.
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Samråd
Samråd har skett genom remissförfarande under perioden 30 maj till och med den 1 augusti
2016 med nedan angivna statliga och kommunala instanser samt med utvalda företag och
föreningar.
Länsstyrelsen i Södermalands län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR), Flens Räddningstjänst, Nyköpingsåarnas
Vattenvårdsförbund, Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Centerpartiet (samtliga kommuner),
Liberalerna (Flens och Katrineholms kommun), Folkpartiet Liberalerna (Vingåkers kommun),
Kristdemokraterna (samtliga kommuner), Miljöpartiet de gröna (samtliga kommuner),
Socialdemokraterna (samtliga kommuner), Sverigedemokraterna (samtliga kommuner),
Västerpartiet (samtliga kommuner), Moderaterna (samtliga kommuner), Vägen till Livskvalité
(Vingåkers kommun), Kommunala pensionärsråd (samtliga kommuner), Kommunala
handikappråd (samtliga kommuner), Tidnings- och förpackningsinsamlingen (FTI),
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), El- kretsen, Tegelstaden AB, Heimstaden Katrineholm,
D. Carnegie & Co (f.d. Lundbergs fastigheter), AB Vingåkershem, Vingåkers
kommunfastigheter AB, Sofielund, Hyres Huset Katrineholm, KFAB, Flens Bostäder AB,
Flens kommunfastigheter.
Nedan redovisas och bemöts synpunkter inkomna under samrådsperioden
Underlagsdokument
Yttrande Sörmland Vatten:
Under stycket fokusområden och rubriken fokusområde resurshushållning i
livsmedelskedjan, fjärde stycket står det ”onödigt” matavfall. Det som menas är ”oundvikligt”
matavfall.
Svar: Underlaget ändras efter inkomna synpunkter.
Föreskrifter
Yttrande Vingåkers kommun:
Kasserade sprutor och kanyler ska, väl emballerade så att skada, ohälsa och olycksfall i
arbetet eller annan olägenhet inte uppkommer, läggas i behållare för kasserade sprutor och
kanyler som kan hämtas på apotek.
Jag bedömer att det borde stå så här efter revideringen:
Kasserade sprutor och kanyler ska, väl emballerade så att skada, ohälsa och olycksfall i
arbetet eller annan olägenhet inte uppkommer, läggas i behållare för kasserade sprutor och
kanyler som kan hämtas på apotek. Fylld behållare återlämnas till ett apotek.
Svar: Föreskrifterna revideras efter inkomna synpunkter för samtliga tre kommuner.
Yttrande Katrineholms kommun:
Förslag till ny formulering av 22§ p9 renhållningsföreskrifterna: ”9. Hämtning av filtermaterial
från fosforfällande anläggning sker i enlighet med villkor i tillstånd från tillsynsmyndigheten”.
Svar: Föreskrifterna revideras efter inkomna synpunkter för samtliga tre kommuner.
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Föreskrifter bilaga 2
Yttrande Sörmland Vatten:
Rubriken ”Förteckning över påsar och hållare för sortering av matavfall” bör tas bort då det
räcker med den ovanstående rubriken ”Förteckning över behållare och annan utrustning som
används i kommunen”.
Svar: Underlaget revideras efter inkomna synpunkter för samtliga tre kommuner.
Yttrande Sörmland Vatten:
Både ordet kärl och behållare används för att benämna avfallskärl. Bör vara konsekvent
gällande benämning.
Svar: Benämning av avfallskärl ändras till behållare för samtliga tre kommuner.
Yttrande Sörmland Vatten:
Punkterna under rubriken ”Följande gäller för avfall som lämnas i behållare för hushållsavfall”
gäller inte för 140 liters matavfallskärl för verksamheter. Det bör tydliggöras.
Svar: Tillagt ”Gäller inte 140 l matavfallskärl för verksamheter” för samtliga tre kommuner.
Yttrande Sörmland Vatten:
Det bör förtydligas att gröna påsar inte ska läggas i en annan påse eller i en säck, för att
klara den optiska sorteringen.
Svar: Punkten ”Gröna påsar får inte inneslutas i annan påse eller säck” är tillagd under
rubriken ”Följande gäller för avfall som lämnas i behållare för hushållsavfall” för samtliga tre
kommuner.
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Utställning
Respektive kommun har ställt ut förslag till reviderad renhållningsordning under perioden
5 september till 3 oktober 2016. Under utställningsperioden har handlingarna funnits
tillgängliga på följande platser: Flens kommun, Flens bibliotek, Stadshuset Gröna kullen
(Katrineholm), Kulturhuset Ängeln (Katrineholm), Vingåkers kommun, Vingåkers bibliotek
samt hos Sörmland Vatten.
Nedan redovisas och bemöts synpunkter inkomna under utställningsperioden
Underlagsdokument
Yttrande Sörmland Vatten (kommunikation):
I bilagsdokumentet finns en punkt, 8 ”Samrådsredogörelse”. I nuläget finns ingen text under
rubriken. Där bör det in en generell text som beskriver både samråd och utställning.
Samrådsredogörelse för samråd och utställning redovisas i ett separat dokument.
Synpunkterna lämnas av Sörmland Vatten, avd. kommunikation.
Förslag till text:

”8. SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING
Kommunstyrelsen är projektägare och har huvudansvaret för att ta fram en
renhållningsordning inkluderande avfallsplan samt renhållningsföreskrifter för Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner. Beslut om renhållningsordningen fattas av
kommunfullmäktige i respektive kommun.
En del i processen med att ta fram en avfallsplan är att samråda med berörda aktörer för att
fånga upp deras önskemål och synpunkter. Enskilda möten med personer från olika
förvaltningar och bolag har genomförts angående specifika frågor där specialkunskaper
krävts. Under processen har möten också hållits med en projektgrupp bestående av berörda
personer inom olika förvaltningars och bolags ansvarsområden inom VA- och avfallsområdet.
Arbetet med revidering av ny renhållningsordning (avfallsplan och föreskrifter) har varit
organiserat med en styrgrupp och en projektgrupp. Tjänstemän och politiker från
kommunerna, Sörmland Vatten och Avfall AB, Flen Vatten och Avfall AB, Katrineholm Vatten
och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB har ingått i styrgrupp och projektgrupp.
Projektledare från Sörmland Vatten och Avfall AB har lett processen framåt. En projektplan
togs fram av projektledaren för att klargöra syfte, mål, tidplan och resursbehov under
revideringsarbetet och har förankrats i styrgruppen.
Under perioden januari till maj 2016 har projektgruppen, i samråd med styrgrupp, arbetat
fram mål och åtgärder för perioden 2018-2022. För ett effektivt arbete delades
projektgruppen in i tre olika grupper som har arbetat med framtagande av mål och åtgärder
för olika fokusområden. Vid behov har andra funktioner inom kommunen bjudits in till
projektmöte eller kontaktats via e-post/telefon.
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Ledstjärnorna i nuvarande avfallsplan har varit vägledande i revideringsarbetet och kommer
kvarstå för kommande avfallsplanperiod.






Det ska vara enkelt att göra rätt
Positiva budskap
Långsiktighet
Effektivitet
God arbetsmiljö

En viktig del i arbetet med renhållningsordningen är att samråda med berörda aktörer och att
fånga upp önskemål och erfarenheter utifrån olika perspektiv. Flens, Katrineholms och
Vingåkers kommuner ska på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter, som kan ha ett väsentligt intresse i saken när förslag till
renhållningsordning upprättas. Innan renhållningsordningen antas ska förslaget ställas ut för
granskning för allmänheten under fyra veckor innan förslaget antas av kommunfullmäktige i
respektive kommun.
Svar: Rubriken ”samrådsredogörelse” kvarstår och ändras inte till ”samråd och utställning”
som föreslås. Anledningen är att rubriken beskiver den process som ligger till grund för att en
samrådsredogörelse upprättas.
Första stycket sista meningen ” Beslut om renhållningsordningen fattas av
kommunfullmäktige i respektive kommun”
Ändras till: Beslut om ny renhållningsordning fattas av kommunstyrelsen i respektive
kommun.
Underlaget ändras delvis utifrån inkomna synpunkter. Föreslagen mening ” Under processen
har möten också hållits med en projektgrupp bestående av berörda personer inom olika
förvaltningars och bolags ansvarsområden inom VA- och avfallsområdet”
Ändras till: ”Under processen har möten också hållits med en projektgrupp bestående av
berörda personer inom olika förvaltningar och bolagets ansvarsområden inom VA- och
renhållning".
Sista meningen ”innan förslaget antas av kommunfullmäktige i respektive kommun”
Ändras till: innan förslaget antas av kommunstyrelsen (KS) och verkställs av
Kommunfullmäktige (KF) i respektive kommun. Det är den korrekta beslutsgången.
Föreskrifter
Yttrande Sörmland Vatten (kommunikation):
22 §
10. Tömning av fettavskiljare ska ske i enlighet med gällande ABVA.
Byt till: (för alla tre kommuner)
22 §
10. Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång per år eller efter vad som krävs för att
säkerställa anläggningens funktion enligt gällande ABVA.
Svar: Synpunkten har kommunicerats med Avfall Sveriges jurist som meddelar att
”tömningsintervall ska anges i avfallsföreskrifterna och det gäller även beträffande
fettavskiljare. I enskilda beslut (t ex en ansökan om glesare intervall än det som regleras i
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avfallsföreskrifterna skulle det i ett beslut som följer på ansökan dock kunna anges
tömningsintervall i det enskilda fallet).”
Beträffande angiven standard är det lämpligt att hänvisa till ABVA, som i sin tur hänvisar till
standard gällande bland annat funktion.
Med stöd av detta ändras punkten enligt detta förslag för samtliga tre kommuner.
Yttrande Sörmland Vatten (VA):
Förändringar önskas i Föreskrifterna för samtliga tre kommuner, enligt följande:
2§
14. Med enskilda avloppsanläggningar avses t.ex. slutna tankar, slamavskiljare och
minireningsverk som inte ingår i en allmän VA- anläggning.
Ändras till:
2§
14. Med enskilda avloppsanläggningar avses t.ex. slutna tankar, slamavskiljare och
minireningsverk som inte ingår i en allmän VA- anläggning. Även filtermaterial från
fosforfällande anläggningar inkluderas i begreppet.
27 § punkten föreslås delas i a och b, enligt följande.
a) För enskilda avloppsanläggningar bör lock eller manlucka kunna öppnas av en person, får
inte vara övertäkt när tömning ska ske och bör inte väga mer än 15 kg. Tunga/stora lock och
övriga hinder kan medföra tillägg enligt renhållningstaxan. Fastighetsinnehavaren ansvarar
för anläggningens anskaffande, skötsel och underhåll.
b) Fettavskiljare ska uppfylla krav enligt standard SSEN 1825-1 och 2. Lock och manlucka
bör kunna öppnas av en person, får inte vara övertäkt när tömning ska ske och bör inte väga
mer än 15 kg. Varm- och kallvatten bör finnas i anslutning till fettavskiljaren. Tunga/stora
lock, övriga hinder eller avsaknad av varm- och kallvattenanslutning kan medföra tillägg
enligt renhållningstaxan. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens anskaffande,
skötsel och underhåll.
Svar: I Föreskrifterna behöver förtydligande ske enligt inkommande synpunkt. Detta görs för
samtlig tre kommuner.
Yttrande Sörmland Vatten (VA):
Övriga synpunkter gäller 22 § 10. Tömningsintervall på fettavskiljare ska följa standarden
1825-1 och 2 så att fettavskiljarens funktion vidhålls.
Svar: Synpunkten har kommunicerats med Avfall Sveriges jurist som meddelar att
”tömningsintervall ska anges i avfallsföreskrifterna och det gäller även beträffande
fettavskiljare. I enskilda beslut (t ex en ansökan om glesare intervall än det som regleras i
avfallsföreskrifterna skulle det i ett beslut som följer på ansökan dock kunna anges
tömningsintervall i det enskilda fallet).”
Beträffande angiven standard är det lämpligt att hänvisa till ABVA, som i sin tur hänvisar till
standard gällande bland annat funktion. Med stöd av detta ändras punkten enligt tidigare
förslag för samtliga tre kommuner.

6

2017-02-15
Föreskrifter bilaga 2
Yttrande Sörmland Vatten (kommunikation):
14 § En förteckning över behållare och annan utrustning som används i kommunen anges i
bilaga 2.
Ändras till:
14 § En förteckning över behållare och annan utrustning som tillhandahålls av renhållaren
anges i bilaga 2.
I bilaga 2 till föreskrifterna, överskriften:
Förteckning av behållare och annan utrustning som används i kommunen
Ändras till:
Förteckning av behållare och annan utrustning som tillhandahålls av renhållaren
I bilaga 2 till föreskrifterna, tabell:
Ta bort kolumnen ”underjordsbehållare”, eftersom dessa behållare inte tillhandahålls av
renhållaren.
Svar: Underlaget revideras efter inkomna synpunkter för samtliga tre kommuner.
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Samråd nämnder
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har under perioden 6 oktober 2016 till
8 februari 2017 samrått med de av kommunen utvalda nämnder.
Nedan redovisas och bemöts synpunkter inkomna under samråd med nämnder.
Yttrande Flens kommun (samhällsbyggnadsnämnd):
”Med anledning av förslaget till omformuleringar på sidorna 4-5 i samrådsredogörelsen vill
samhällsbyggnadsnämnden framföra att beslut om renhållningsordning kommer att fattas av
kommunfullmäktige, inte av kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har inga andra
synpunkter på föreslagen avfallsplan 2018-2022 än att planen är bra och överskådlig.
Svar: Underlagsdokumentet revideras efter inkomna synpunkter.
Yttrande Katrineholms kommun (Bildningsnämnden):
Bildningsnämnden ställer sig i huvudsak positiva till förslaget till avfallsplan. En
sammanfattande synpunkt från bildningsnämnden är att de fem fokusområden som
redovisas i förslaget endast i begränsad omfattning tar fasta på att förebyggande av avfall,
trots att detta framhålls som den mest lönsamma och resurseffektiva metoden.
Svar: Framtagande av avfallsplanen har utgått från avfallshierarkin där det högsta steget är
förebyggande av avfall.
Yttrande Katrineholms kommun (Bildningsnämnden):
Bildningsnämnden poängterar önskemål om informationsinsatser rörande källsortering,
riktade mot kommunens egna verksamheter. Nämnden lyfter också fram önskemål om att
handlingsplaner behöver preciseras för att vara mätbara.
Svar: Ansvar för kommunikationsinsatser regleras i kommunens egna föreskrifter.
Samtliga mål och åtgärder i avfallsplanen är uppbyggda på ett sådant sätt att de ska vara
mätbara och uppföljningsbara.
Yttrande Katrineholms kommun (Bygg- och miljönämnden):
Beträffande åtgärd 1.1 i avfallsplanen föreslår nämnden en annan formulering: ”Genomföra
årligen återkommande kommunikationsinsatser som riktar sig till hushåll under
planperioden.” och att slutdatum för densamma flyttas fram till december 2022. Motivet för
denna synpunkt är att Bygg- och miljönämnden anser att återkommande
kommunikationsinsatser behöver göras gällande farligt avfall under hela planperioden.
Svar: Kommunikationsinsatsen i ovanstående åtgärd är kopplad till plockanalysen som
genomförs vartannat år (nästa analys sker 2018). Resultatet från plockanalysen ligger till
grund för de kommunikationsinsatser som genomförs. Under planperioden kommer
kommunikationsinsatser genomföras som ligger utanför avfallsplanen. I avfallsplanen finns
även åtgärder som följs upp av kundenkäten som också ligger till grund för
kommunikationsinsatser under planperiod.
Yttrande Katrineholms kommun (Bygg- och miljönämnden):
Startdatum för åtgärd 9.1 tidigareläggs till januari 2018.
I sitt yttrande lämnar nämnden också motivering till ovanstående synpunkter. I övrigt har
bygg- och miljönämnden inga synpunkter på förslaget till renhållningsordning.
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Svar: Projekt- och styrgrupp har behandlat frågan om mål 9. Beslut har tagits av styrgrupp
21 oktober 2016 att inte tidigarelägga åtgärdsarbetet då resurser inom kommunerna och
Sörmland Vatten saknas. Mål och åtgärd kommer genomföras enligt förslag, det vill säga
april till december 2019. Arbetet med delar av målet kan påbörjas av kommunerna redan nu
genom sökt LOVA-bidrag.
Yttrande Katrineholms kommun (Service- och tekniknämnden):
Resurshushållning i livsmedelskedjan där nämnden anser det vara positivt att det finns fokus
på matsvinnet i offentlig verksamhet.
Yttrande Katrineholms kommun (Service- och tekniknämnden):
Nämnden anser att ansvaret för handlingsplan mot nedskräpning ska ligga på den förvaltning
som ansvarar för miljöfrågor.
Svar: Det är den funktion inom kommunen som arbetar med frågan som också bör ta fram
handlingsplanen. Det är där kompetensen finns.
Yttrande Katrineholms kommun (Service- och tekniknämnden):
Vidare, efterlyser nämnden kostnadsberäkningar för flera aktiviteter samt frågor om hur
jämställdhets- respektive barnperspektivet beaktas i framtagandet av renhållningsordningen.
Svar: Mål och åtgärder är inte specificerade till kronor och ören utan till funktioner och
nedlagd tid.
Bemyndigandena för renhållningsordningens avfallsplan framgår av Miljöbalken och
avfallsförordningen. Utgångspunkterna för planen är därmed strikt miljö- och
hälsoskyddsmässiga och det finns inte några formella skyldigheter att beakta något
jämställdhetsperspektiv. När det gäller barnkonventionen gäller den som svensk lag.
Barnkonventionens inverkan på avfallsplanen har övervägts med att bedömningen har gjorts
att barnkonventionens krav inte inverkar på avfallsplanen.
Yttrande Katrineholms kommun (Vård- och omsorgsnämnden):
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till renhållningsordning med
föreskrifter om avfallshantering och avfallsplan.
Yttrande Katrineholms kommun (Övriga nämnder):
Viadidaktnämnden har meddelat att man inte bedömer att renhållningsordningen direkt berör
dess verksamhet och avstår därför från att yttra sig.
Socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har inte lämnat något yttrande.
Yttrande Vingåkers kommun (Samhällsbyggnadsnämnden):
Samhällsbyggnadsnämnden har granskat föreslagen revidering och har uppfattning om att
Vingåkers kommun ansvarar för totalt 4 av de 11 åtgärder som föreslås i avfallsplanen.
Totalt förutspås ca 210 arbetstimmar samt 50 000 kr täcka kostnaderna för att genomföra
dessa åtgärder under planperioden.
Nämnden gör bedömning att resurserna är rimliga att tillsätta för dessa åtgärder och har inga
synpunkter på förslaget.
Nämnden har inte heller några synpunkter på förslaget på revidering av
renhållningsföreskrifterna.
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Svar: Även om kommunerna inte står som direkt ansvarig för ett mål och åtgärd kan de
fortfarande vara delaktiga som projektmedlem, resurs och finansiär samt delta i
genomförandet av mål och åtgärd.
Yttrande Vingåkers kommun (Kultur- och fritidsnämnden):
Kultur- och fritidsnämnden anser att det bör framgå av planen att man vid placering av
anordningar för insamling av avfall och anordningar/lokaliseringar för hantering av avfall alltid
ska beakta placeringens möjliga påverkan på det rörliga friluftslivet och värdefulla
kulturmiljöer.
Kultur- och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra mot remissen.
Svar: Lokalisering och uppförandet av anordningar för insamling av avfall styrs av nationell
lagstiftning såsom Miljöbalken, Plan- och bygglagen och kommunernas egna förskrifter för
avfallshantering.
Yttrande Vingåkers kommun (Socialnämnden):
Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget till reviderad Renhållningsordning.
Socialnämnden hade gärna sett en annan lösning än förbränning av den relativt stora
avfallsmängd som inkontinensartiklar för olika åldrar utgör.
Svar: Förbränning är den behandlingsmetod som är upphandlad för hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall.
Yttrande Vingåkers kommun (Socialnämnden):
Införandet av de gröna påsarna för matavfall har inneburit stora praktiska och än så länge
olösta problem i nämndens särskilda boenden. Här anser socialnämnden det som viktigt att
lösningar snarast åstadkoms.
Svar: Sörmland Vatten anser att ansvarig verksamhet snarast utarbetar fungerande
lösningar för insamling av matavfall i grön påse.
Yttrande Vingåkers kommun (Socialnämnden):
Socialnämnden vill poängtera att såväl organiserandet som utformandet av avfallsinsamling
och information om denna sker på ett sätt som är möjligt för personer med olika
funktionsnedsättningar att ta till sig och sedan praktiskt utföra. Det är också viktigt att
informationen lämnas på ett betydligt antal fler språk än svenska då samtliga tre berörda
kommuner har en stor andel invånare med bristande färdigheter i svenska.
Svar: Ansvar för kommunikationsinsatser regleras i kommunens egna föreskrifter.
Yttrande Vingåkers kommun (Socialnämnden):
Socialnämnden anser att användningen av förkortningen ”kvm” för kvadratkilometer i
avfallsplanen under punkt 2.3 är för lätt tolka som kvadratmeter och därför inte bör
användas.
Svar: Underlaget revideras efter inkomna synpunkter.
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-03-29

§ 47

Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse (KS/2016:498)
Kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till revidering av riktlinjer för
arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse.
Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet beslutade den 2016-12-07 § 36 att ingå till kommunfullmäktige om
en revidering av riktlinjerna för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse. Detta då det inför
2016 års beslut om arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse fanns en vilja att kriterierna för
utmärkelsen skulle utökas och även omfatta medborgarperspektivet.
Förslag till revideringar står skrivet med röd text i förslaget.
Ärendets handlingar



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-02-24
Protokollsutdrag från personalutskottet 2016-12-07 § 36 - revidering av riktlinjer
för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse
 Förslag till revidering - Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-02-24

KS/2016:498 - 025

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till revidering
av riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse.
Sammanfattning av ärendet
Personalutskottet beslutade den 2016-12-07 §36 att ingå till kommunfullmäktige om
en revidering av riktlinjerna för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse. Detta då det inför
2016 års beslut om arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse fanns en vilja att kriterierna för
utmärkelsen skulle utökas och även omfatta medborgarperspektivet.
Förslag till revideringar står skrivet med röd text i förslaget.
Ärendets handlingar



Protokollsutdrag från personalutskottet 2016-12-07 § 36 - revidering av riktlinjer
för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse
Förslag till revidering - Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340

Protokollsutdrag
PERSONALUTSKOTTET

1 (1)

2016-12-07

§ 36

Revidering riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse
(KS/2016:498)
Personalutskottet beslutar att ingå till kommunfullmäktige om en revidering av
riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse med syftet att utmärkelsen också ska
omfatta ett medborgarfokus.
Ärendebeskrivning
Inför 2016 års beslut om arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse fanns en viljeinriktning att
kriterierna för utmärkelsen skulle utökas och omfatta medborgarperspektivet.
För att utmärkelsen också ska omfatta medborgarna föreslås kriterierna utökas med
kursiverad text.
Att arbetsplatsen arbetar aktivt med interna förbättringsåtgärder inom området
arbetsmiljö- och hälsoarbetet som gynnar personalen/verksamheten samt
medborgarna.
 Gemenskap
 Engagemang
 Jämlikhet
 Hälsa
 Delaktighet
 Service
Ärendets handlingar
 Riktlinjer arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse, 2016-01-18
 Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen, 2016-12-01
Personalutskottets överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Christer
Sundqvist (M), Ulrica Truedsson (S) samt ekonomi- och personalchef Susanne
Sandlund.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Styrdokument

Riktlinjer för arbetsmiljöoch hälsoutmärkelse
Övergripande anvisningsdokument

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2017-XX-XX §X
Giltighetstid till och med 20XX-XX-XX
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RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ- OCH
HÄLSOUTMÄRKELSE
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2016-01-18

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2004-12-15, § 316
Ändring av kommunfullmäktige
2016-01-18, § 6

Förvaltarskap1
Personalenheten

Uppföljning
Hur:

Ingen uppföljning görs.

När:

Inget slutdatum finns

1

-

Förvaltarskapet innebär ansvar för att
dokumentet följs
är tillgängligt
följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
dokumentet följs upp och revideras
dokumentet är aktuellt och uppdaterat
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RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ- OCH
HÄLSOUTMÄRKELSE
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2016-01-18

Riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse
Arbetsmiljöutmärkelse
Mål
Genom arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen ska kommunen verka för att
uppmärksamma insatser som genomförs för en bättre arbetsmiljö ute på de olika
arbetsplatserna.
Syfte
Arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen ska lyfta fram ledande exempel på hur
medarbetarna har samarbetat för att skapa en god arbetsmiljö.
Genom att visa på fördelarna ska denna utmärkelse inspirera våra arbetsplatser i
kommunen att förstå att satsningar på en bra arbetsmiljö utgör en viktig del av
verksamheten.
Kriterier
Att arbetsplatsen arbetar aktivt med interna förbättringsåtgärder inom området
arbetsmiljö- och hälsoarbetet som gynnar personalen/verksamheten samt
medborgarna.







Gemenskap
Engagemang
Jämlikhet
Hälsa
Delaktighet
Service

Tillvägagångssätt






Enhetschef/avdelningschef nominerar till personalenhetens team
arbetsmiljö- och hälsa, det arbetslag, arbetsgrupp, enskild medarbetare som
han/hon upplever uppfyller en eller flera kriterier för arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelsen.
Nominering kan göras fram till 30 september varje år.
Därefter intervjuas de nominerade grupperna av personal från arbetsmiljöoch hälso-teamet som bedömer om kriterierna uppfylls.
Teamet tar fram max tre förslag som lämnas över till personalutskottet som
sedan beslutar och fördelar prispengarna.

4 (4)
RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ- OCH
HÄLSOUTMÄRKELSE
Styrdokument Övergripande anvisningsdokument
Datum

2016-01-18

Priser för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse




Personalutskottet fördelar årligen prispengar á 50 000 kronor.
Utmärkelsen delas ut årligen vid kommunfullmäktiges sammanträde
alternativt vid annat lämpligt tillfälle som personalutskottet beslutar.
Prispengar för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelsen ska användas till
gemensam aktivitet som främjar en god arbetsmiljö och hälsa.
_____________________

Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-03-29

§ 48

Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna
Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun
(KS/2016:437)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad detaljplan för Ragnars gärde, del av
fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun.
Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö,
Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för
nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus, parhus och enbostadshus samt
möjliggöra för nybyggnation av förskola/skola och etablering av verksamheter i
Forssjö.
Planförslaget har varit utställd för granskning under perioden 10 november till 1
december 2016. Handlingarna har funnits tillgängliga på Kulturhuset Ängeln och på
samhällsbyggnadsförvaltningen samt på Katrineholms kommuns hemsida.
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande.
Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-20
Sammanträdesprotokoll bygg- och miljönämnden 2017-03-08 § 24
Antagandehandling, 2017-03-08

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig avdelningschefen Erik Bjelmrot.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-03-20

KS/2016:437 - 212

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna
Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättad detaljplan för
Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms
kommun.
Sammanfattning av ärendet
En detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö,
Katrineholms kommun har upprättats. Detaljplanens syfte är att skapa möjligheter för
nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus, parhus och enbostadshus samt
möjliggöra för nybyggnation av förskola/skola och etablering av verksamheter i
Forssjö.
Planförslaget har varit utställd för granskning under perioden 10 november till 1
december 2016. Handlingarna har funnits tillgängliga på Kulturhuset Ängeln och på
samhällsbyggnadsförvaltningen samt på Katrineholms kommuns hemsida.
Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande.
Ärendets handlingar



Sammanträdesprotokoll bygg- och miljönämnden 2017-03-08 §24
Antagandehandling, 2017-03-08

Emma Fälth
Nämndsekreterare

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 00
E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Antagandehandling
1(21)
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Dnr: Plan 2015:7

PLANBESKRIVNING

tillhörande

Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna
Ericsberg 6:1 m fl, Forssjö, Katrineholms kommun

ANTAGANDEHANDLING
Upprättad inom Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2017-03-08

Antagandehandling
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HANDLINGAR
Plankarta i skala 1:1000 med
planbestämmelser
Planbeskrivning (detta dokument)
Illustrationsplan
Behovsbedömning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanens syfte är att i Forssjö, cirka fem kilometer sydost om Katrineholms centrum
skapa möjligheter för nya bostäder i form av flerbostadshus, radhus, parhus och enbostadshus
samt möjliggöra nybyggnation av förskola/skola och etablering av verksamheter.
Bebyggelsen ska placeras i ett harmoniskt mönster med goda möjligheter till utblickar över
sjön för boende, besökare i området och för trafikanter på Bruksvägen. Den befintliga
bäckfåran bör bevaras. Bra kommunikationstråk till omgivande skogsområde och till
Forssjösjön ska finnas genom området.
Detaljplanen skapar förutsättningar för en utbyggd service och underlag för en bibehållen
kollektivtrafik.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Forssjö villasamhälle. Planområdet omfattar ca 30
hektar mark och ca 6,5 hektar vatten.

Planområdet är markerat med streckad linje

Markägoförhållanden
Huvuddelen av marken ingår i fastigheten Eriksberg 6:1 som ägs av Ericsberg Fideikommiss
AB. I planområdet ingår också en villafastighet Forssjökvarn 1:172 (4 800 m2 ) som ägs av
privatperson.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011. Därmed följer detaljplanen den nya Plan- och
bygglagen (2010:900) med de ändringar som infördes i januari 2015.
Kommunala beslut

Bygg- och miljönämnden beslutade 2015-06-10 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att upprätta ny detaljplan för Ragnars gärde i Forssjö, Katrineholms kommun, i syfte
att möjliggöra byggnation av bostäder. Skäl som nämnden anförde var att Forssjö är en tätort
med positiv befolkningsutveckling och där det är en stor efterfrågan på lediga tomter. I
nuläget finns dock i Forssjö endast ett fåtal tomter till försäljning. Inom Forssjökvarn i
anslutning till skolområdet finns nya tomter i en nyligen antagen detaljplan.
Detaljplanen uppfyller kriterierna för att placeras i prioritetsgrupp 1 då den tillåter byggnation
av ca 200 bostäder. Finansieringen av planen sker genom att exploatören bekostar
planläggningen. Avtal mellan förvaltningen och exploatören har upprättats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med standardförfarande som
kan förlängas till utökat förfarande.
Översiktsplan

En exploatering av Ragnars gärde föreslås i den nya översiktsplanen 2030 för Katrineholms
kommun- del landsbygd. Översiktsplanen antogs i december 2016.
Detaljplan

Området är inte tidigare detaljplanelagt.
Planprogram

Ett planprogram skickades på samråd till berörda fastighetsägare och myndigheter mellan 15
oktober och 5 november 2015. I planprogrammet fanns två exempel på hur möjlig
exploatering skulle kunna utformas. Utifrån dessa alternativ samt inkomna synpunkter har det
förslag till detaljplan som nu skickas ut på samråd tagits fram
Riksintresse

Planområdet berörs inte av något riksintresse. Ca 300 meter öster om planområdet finns
riksintresse för kulturmiljövården, Ericsberg (D29).
Behovsbedömning av planens miljöpåverkan

En behovsbedömning är gjord enligt checklista. Kommunen bedömer att planens
genomförande inte innebär någon betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen
med mark, vatten eller andra resurser. Ingen miljökonsekvensbeskrivning enl. 6 kap. 11 § MB
upprättas i detta skede. Denna bedömning grundas på att negativa konsekvenser av
planförslaget som påverkar miljön inte bedöms uppstå.
Länsstyrelsen anser sig dock i yttrande över behovsbedömningen, daterat 2015-09-25, inte
utan vidare kunna ställa sig bakom kommunens bedömning. Beroende på utformning av
planen och i vilken utsträckning mark inom strandskydd, värdefull jordbruksmark och mark
med höga naturvärden kommer att tas i anspråk kan Länsstyrelsen komma till olika slutsatser.
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FÖRENLIGHET MED ÖVERSIKTSPLAN OCH MILJÖBALK
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i ”Översiktsplan 2030 Katrineholms
kommun – del landsbygd”. Översiktsplanen för landsbygden antogs av fullmäktige i
december 2016.
Förslag till detaljplan för Ragnars gärde bedöms vara förenlig med miljöbalkens
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.
Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom planområdet.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Bebyggelse

Forssjö är ett modernt villasamhälle med ett gynnsamt läge drygt 5 km sydost om
Katrineholms centrum. Ett dominerande inslag är Forssjö bruk med anor som järnbruk sedan
1600-talet, men som numera är ett av landets modernaste sågverk ägt av Sandåsa Timber.
Sågverket är en viktig arbetsgivare i orten med ca 30 anställda (feb 2014 enligt artikel Svea
Jord & Skog).
I trakten finns Sörmlands största gods, Ericsbergs slott.
Inom planområdet finns en villafastighet uppförd under 2000-talet. Vid strandkanten finns två
byggnader för vattenpumpar. Den ena används vid behov för intag av reservvatten för
dricksvatten. Den andra nyttjas av en sjövattenförening för bevattning.

Villafastigheten Forssjökvarn 1:172

Grusväg vid Forsjösjön och pumpstation för
reservvatten

Gamla smedjan, byggd 1855. Kolhusen byggda
1842 längre bort

Gamla kraftverket från 1899
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Villafastighet norr om Ragnars gärde och
Bruksvägen med utblick över gärdet mot sjön.
Troligen på platsen dit stugan Råstock flyttades.

Villafastighet gränsande till planområdet i öster

Villafastigheten nordöst om planområdet

Villor bakom trädridå norr om planområdet

Service

Planområdet ligger ca 5 km från Katrineholms centrum som har ett brett utbud av
kommersiell och offentlig service. God cykelförbindelse finns till Katrineholm.
I Forssjö finns förskola och skola för åldrarna förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem och,
fritidsgård. Här finns också bollplaner och badplats vid väg 52 mot Nyköping. Bland andra
möjligheter till fritidsaktiviteter kan nämnas samlingslokal, fotbollsplaner, gymnastikhall,
motionsspår och slalombacke (Spökbacken) samt Folkets park (Ekudden).
Kollektivtrafik

Bra bussförbindelser och cykelväg till Katrineholm ger bra förutsättningar för att utveckla
hållbara transporter. Busslinje 490 mellan Katrineholm (Resecentrum) och Björkvik
trafikerar(2015) Forssjö med 10 dubbelturer på vardagar och 3 dubbelturer lördag-söndag.
Restiden till och från Katrineholms resecentrum varierar mellan 10 och 13 min för olika
avgångar beroende på hur många stopp som görs.
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Natur och kultur
Riksintresse

Planområdet berörs enligt Länsstyrelsen inte direkt av något riksintresse. Ca 300 meter öster
om planområdet finns riksintresse för kulturmiljövården, Ericsberg (D29). Riksintresset
motiveras av bland annat slottslandskap med bruk och socken- och häradscentrum präglat av
storgodset Ericsberg samt en vetenskapligt intressant stenåldersboplats, Östra Vi. Till
riksintressets uttryck hör bland annat Forssjö järnbruk med masugn, såg och äldre vägnät. Ett
skogsparti skiljer Ragnars gärde från bruksområdet och Länsstyrelsen bedömer påverkan på
riksintresset som ringa. Hänsyn ska dock tas till riksintresset så att åtgärder i området inte
påverkar riksintresset negativt.
Nyckelbiotop

I gränsen mellan den öppna åkermarken och skogsområdet i sydväst finns en nyckelbiotop
bestående huvudsakligen av asp, 50 %, gran 30 %, samt björk och al. Några gamla, grova
tallar, samt ek och skogslind finns. Hassel förekommer sparsamt. Inom biotopen finns rikligt
med död ved, samt vedsvamp och tickor.

Nyckelbiotopen ca 1,6 ha bestående av aspskog med inslag av gran.
Nyckelbiotopen föreslås ligga inom naturmarksområde med planbestämmelse NATUR och
skyddas med egenskapsbestämmelse biotop, som innebär att skogen ska skyddas och bevaras
som och utvecklas fritt som naturskog.
Bäckravin

Inom planområdet finns en naturlig bäckfåra som löper från skogsområdet i väster ner mot
Forssjösjön i sydöst. Bäckravinen omfattas av det allmänna biotopskyddet enligt 7 kap 11§
Miljöbalken. I förordningen om områdesskydd tillhörande Miljöbalken, bilaga 1, anges i
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punkt 5 att småvatten och våtmark i jordbruksmark innefattas av det generella biotopskyddet i
landet. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges. Fråga
om dispens prövas av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen bedömer att bäckfåran är ett naturligt vattendrag som omfattas av
strandskyddet, som är 100 m på båda sidor om bäcken.

Vy över Ragnars gärde från väster

Vy över Ragnars gärde från öster
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Åkermark

En stor del av området är idag jordbruksmark som brukas och har ett bra brukningsvärde. Det
är ett välarronderat skifte som ägs av Ericsbergs Fideikommiss AB. Jordbrukets framtid på
platsen råder inte kommunen över. Det nuvarande arrendet går ut nästa år. Som underlag i
avvägningen för huruvida jordbruksmarken är värdefull eller inte har den karta över areella
näringar framtagen som ett led i den fysiska riksplaneringen på 1970-talet använts. Detta
underlag är enligt Länsstyrelsen fortfarande relevant eftersom de platsbundna
förutsättningarna för att bedriva jordbruk i stort inte har förändrats så mycket. Enligt detta
underlag ingår dock inte Ragnars gärde varken i det som betecknas som Jordbrukets primära
intresseområden eller inom Jordbrukets större sammanhängande intresseområden.
Skogsmark

Skogsområdet utmed stranden i västra delen av planområdet och längs med skogsbrynet i
sydväst är en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop (se ovan). Skogsmarken utanför
biotopen i nordöst och nordväst består av barrskog med inslag av lövträd.
Vattenområden

Forssjösjön med möjlighet till fiske, bad och båtliv är i direkt anslutning till planområdet.
Närheten till sjön innebär ett stort mervärde vid en exploatering. De nya tomterna kommer
inte att inkräkta på allmänhetens tillgång till vattnet.
Bebyggelsekultur

Forssjö är en gammal bruksort med anor från 1600-talet. 1644 anlades den första
hammarsmedjan, men vattenkraften var innan dess redan utnyttjad i Forssjö. I början av 1900talet fanns en linbana för forsling av byggnadsmaterial från sågen i Forssjö till Katrineholm.
Linbanan gick över sjön och korsade vägen vid stugan Råstock.
Forssjös centrala delar ligger inom utpekat riksintresse för kulturmiljövården med Ericsbergs
slott som kärna. Till riksintressets uttryck hör bland annat Forssjö järnbruk med masugn, såg
och äldre vägnät.

Disponentbostaden byggd 1814, renoverad 1919

Bruksgården från 1794 påbyggd under tidigt
1900-tal

År 1794 uppfördes Bruksgården i Forssjö där ett tiotal familjer bereddes nya bostäder. Åren
därefter byggdes de båda flyglarna varigenom huvudparten av bruksarbetarna fick ett boende
nära järnbruket. I en av flyglarna inrymdes även en tid Forssjö skola
Befintlig bebyggelse i centrala delarna av orten domineras av gula putsade byggnader med
röda branta lertegeltak, som tillhör godset Ericberg. I öster finns sågverket som bedriver
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verksamhet i stora gula industribyggnader med timmerupplag runt. Småhusen som
huvudsakligen finns i den västra delen har kommit till under olika årtionden under 1900-talet,
men det finns även villabebyggelse av senare datum från omkring 2010 i området längst i
väster närmast Katrineholm. Villa bebyggelsen har olika form och utseende och är byggda
med olika material och färg.
Fornlämningar

Inför framtagandet av detaljplaneförslaget för Forssjökvarn utreddes även markområdet vid
Ragnars gärde. Riksantikvarieämbetet genomförde under 2014 en arkeologisk utredning på
uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län. Resultatet av utredningen redovisas i rapport
från Riksantikvarieämbetet (RAÄ): UV-Rapport 2014:120, Arkeologisk utredning, Forssjö
detaljplan, Södermanlands län; Katrineholms kommun; Stora Malms socken; Eriksberg 1:1. I
utredningen registrerades en plats för en by/gårdstomt efter hemmanet Råstock. Inga andra
lämningar påträffades. RAÄ bedömer att det inte är en fornlämning utan betraktas som Övrig
kulturhistorisk lämning och enstaka fynd som påträffades i ploglagret nära Stora Malm 116:1
bör inlemmas i detta. Vid utredningen registrerades inga fornlämningar inom det undersökta
området.
Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger dock
anmälningsplikt enligt kulturminneslagen.

Område där arkeologisk utredning är gjord under 2014.

Hälsa och säkerhet

Förskolan placeras i anslutning till infartsvägen. Ett skyddsavstånd gäller från områden där
barn vistas till vägen för att säkerställa skydd mot avåkning och buller. Möjlighet till
placering av förskola finns även på intilliggande mark i sydvästra delen av planområdet.
Planen innebär inte att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken överskrids.
Buller

En trafikbullerutredning genomfördes under 2014 inför arbetet med detaljplan för
angränsande område i Forssjökvarn. Utredningen, Rapport 2014- 178, åberopas här i
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relevanta delar för detaljplanen för Ragnars gärde, bland annat därför att motsvarande
trafikmängder bedöms uppkomma på Bruksvägen.
Riktvärdena för trafikbuller ska klaras på alla tomter. Nytillkommande bostäder samt befintlig
bostad inom planområdet förväntas inte utsättas för bullernivåer som överstiger gällande
riktvärden enligt bullerförordningen (SFS 2015:216).
Planerade bostäder på Ragnars gärde får gynnsammare placering från bullersynpunkt än
bostäderna vid Forssjökvarn. Närmaste tomt kommer att ligga ca 36 meter från Bruksvägens
mitt och förskoletomten ca 50 meter från vägmitt. Vid Forssjökvarn visar bullerutredningen
att på ett avstånd av ca 24 m från vägens mitt klaras bullergränsen 50 dB(A) ekvivalent
ljudnivå och ca 32 m från vägmitt klaras 70 dB(A) maximal ljudnivå. Planförslaget bedöms
ge godkänd ljudmiljö.
Föroreningar

Inga kända markföroreningar finns i området. Avståndet mellan det gamla järnbruket och
planområdet bedöms som så stort att det inte är någon risk för eventuella markföroreningar
från den tidigare verksamheten vid järnbruket. Vid undersökning av marken för planområdet
Forssjökvarn som ligger nära bruket fann man inga föroreningar.
Geologi och skredrisk

Markundersökning utförd våren 2016 för Ragnars gärde visar att pålning behöver ske för
delar av marken närmast sjön. Ingen risk för skred finns inom området.
Landskapsbild

Ny bebyggelse bör anpassas till den känsliga landskapsbilden. Det exponerade läget med
vacker utsikt över Forssjösjön gör att höga krav ställs på placering och gestaltning av ny
bebyggelse. En större del av det öppna gärdet förblir obebyggt och i den nordöstra delen där
ny bebyggelse möter befintliga villor placeras husen tätare. Bebyggelsens höjd hålls också
nere och taken ska vara växtbeklädda för att smälta in i omgivningen i så stor utsträckning
som möjligt.

Vy från infarten mot Forssjö med utblick ner mot sjön över Ragnars gärde.
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Upphävande av strandskydd

Planområdet, Ragnars gärde, sträcker sig mellan Bruksvägen och ner mot sjön vilket innebär
att man kommer att exploatera inom strandskyddat område. Motivet för att här frångå
strandskyddet är att det är det enda möjliga läget att utveckla tätorten Forssjö då övrig mark
redan är exploaterad eller omfattas av vattenskyddsområdet. Kommunen har fört en dialog
kring detta med länsstyrelsen som är positiv till idén. Andra frågor som kommer att belysas i
detaljplanearbetet är utblickarna från Bruksvägen vid infarten till Forssjö samt
kulturmiljöaspekter.

Bilden visar riksintressets utbredning i öster och vattenskyddsområde i norr.
Väster om tätorten finns mark möjlig för byggnation.

Planområdet ligger i en södersluttning ner mot Forssjösjön direkt söder om Bruksvägen.
Höjdskillnaderna mellan norra och södra delen av planområdet är cirka 23 meter.
Allmänhetens åtkomst till stranden vid denna del av Forssjösjön förbättras av planförslaget.
Planförslaget innebär att ett antal villatomter kommer att ligga inom strandskyddsområde där
strandskyddet föreslås upphävas. Byggnadskvarteren utnyttjas väl genom att bebyggelsen är
tät. Utgångspunkten är att marken närmast stranden ska vara allmänt tillgänglig, även för
besökare i området. Ju närmare strandlinjen de nya byggnadskvarteren planeras desto
tydligare för alla måste det vara att ett strandområde lämnas obebyggt avsett för allmänheten.
Planförslaget innebär fri passage längs med sjön om ca 50 meter.
Delar av planområdet omfattas alltså av strandskyddsbestämmelser. Strandskydd gäller enligt
Miljöbalken 7 kap 13 § inom 100 meter längs med Forssjösjöns strandlinje och lika långt ut i
vattnet. Strandskyddet syftar till att stärka och trygga de allemansrättsliga tillgångarna till
friluftsliv och bevara livsmiljöer på land samt vatten för växt- och djurlivet. Strandskyddet
innebär bland annat att det är förbjudet att uppföra nya byggnader inom områden med
strandskydd. Miljöbalkens bestämmelser ger dock möjlighet att i vissa fall upphäva
strandskyddet vid detaljplaneläggning.
En helt avgörande förutsättning är då att det finns särskilda skäl för upphävandet.
Strandskyddet får endast upphävas om det område som upphävandet avser uppfyller särskilda
skäl som anges i Miljöbalken. Skäl till upphävande av strandskyddet för områden vid
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Forssjösjön med beteckning, B, GATA, GÅNG och W2 är att marken behövs för
tätortsutveckling i Forssjö (angeläget allmänt intresse 7 kap. 18c § punkt 5 Miljöbalken).
Orten har ingen möjlighet att växa åt något annat håll på grund av vattenskyddsområde i norr,
i öster riksintresse och bullerproblematik från bruket och i söder ligger Forssjösjön. Därför
går det inte att exploatera någon annanstans. Orten behöver förbättrat underlag för service och
kollektivtrafik.
Av samma skäl föreslås strandskyddet upphävas för markområden utmed bäckfåran
betecknade med B, GATA och GÅNG. På sydvästra sidan av bäckfåran är avståndet mellan
bäcken och tomtgränserna för villatomter ca 30 m. På andra sidan, nordöstra sidan tillåts
avståndet till tomterna vara kortare ca 20 m på grund av att där löper idag en grusväg invid
bäckfåran. Vägen planeras att finnas kvar som en möjlighet för allmänheten att nå stranden.
Bostäderna inom strandskyddsområdena bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt.
Attraktiv boendemiljö bedöms väga tyngre än bredare obebyggd strandzon. Administrativ
planbestämmelse, a2, för de två sydöstra bostadskvarteren närmast sjön är inlagd på
plankartan och anger att tät grupphusbebyggelse ska uppföras i ett sammanhang och bygglov
ska beviljas samtidigt. Större delen av Ragnars gärde lämnas obebyggt för att landskapsbilden
och utblicken över gärdet mot sjön ska bevaras. Att placera byggnader längre upp mot norr
skulle minska utblicken över sjön. Allmänheten kommer att få god tillgång till strandområdet
till exempel genom bra gångvägar och bryggor tillgängliga för allmänhet och boende.
Kommunen kommer att ha en andel i gemensamhetsanläggningen för bryggorna som ska
bildas. Områdena där strandskyddet föreslås upphävas har inga höga naturvärden och bedöms
inte heller vara särskilt viktiga marker för djurlivet.
Strandskyddets upphävande finns som planbestämmelse på plankartan. Strandskyddet
kvarstår inom användningen NATUR, där det dock ska vara möjligt att anlägga bryggfästen,
gångvägar samt schakta för el- och vattenledningar utan ansökan om dispens. Dessa åtgärder
påverkar inte strandskyddets syfte.
Länsstyrelsen bedömer även att bäckravinen är ett naturligt vattendrag som omfattas av
strandskydd (MB 7 kap, 15 §) och fri passage ska lämnas så att allmänheten och inte bara de
boende får tillträde till vattenområdet. I denna del av planområdet föreslås att ett markområde
på mellan 10 - 20 meter på sidorna om bäckfåran lämnas öppen och markeras som naturmark
med gångväg på plankartan. Strandskyddet bör därför upphävas för området 30 – 100 meter
från bäcken. Därmed ges förutsättning för fri passage längs bäcken för människor i området
och växt- och djurliv kan fortgå som idag.
Inom område W2 föreslås strandskyddet upphävas. Där kommer nya båtplatser för småbåtar
att kunna skapas. Planen innebär en fördubbling av antalet bostäder i området och därmed
finns behov av flera bad- och båtbryggor. Befintlig småbåtshamn i Forssjö, belägen öster om
planområdet, räcker inte till när behovet ökar allteftersom de nya bostäderna inom Ragnars
gärde blir inflyttningsklara.
De tomter som föreslås för bostadsbebyggelse ligger alla söder om Bruksvägen. Öster om de
planerade tomterna finns idag en allmän badplats. Planförslaget inkräktar inte på allmänhetens
tillgång till vattnet vare sig fysiskt eller visuellt. Jämfört med dagens odlade åker kommer nya
bebyggelsekvarter och vägar i området innebära att det blir lättare att nå stranden. Från
närmast liggande nya tomter som hamnar inom strandskyddsområde är det cirka 50 meter till
vattnet.
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Inom skrafferat område föreslås strandskyddet upphävas

Strandskydd avses upphävas inom kvartersmark för nya bostäder B och för allmänna platser
GATA och GÅNG. De skrafferade områdena redovisar var strandskyddet avses upphävas.

PLANFÖRSLAG
Aktuellt förslag till detaljplan för Ragnars gärde möjliggör en betydande utökning av antalet
bostäder i Forssjö. Samhällets nuvarande befolkning, ca 500 personer, kommer i det närmaste
att fördubblas om planområdet byggs ut i sin helhet. Därmed stärks ortens underlag för att
bredda serviceutbudet och etablering av verksamheter.
Bostäder och serviceverksamhet som möjliggörs med den nya planen

Avsikten är att med den nya planen skapa möjligheter för att i västra delen uppföra
flerbostadshus med ca 50 lägenheter i olika storlekar. Inom övriga delar av planområdet
skapas förutsättningar för ca 120 bostäder i form av radhus, kedjehus och villor. Plats
reserveras för förskola intill den västra infarten. Där är det också möjligt att etablera kontor
och handel. Förskolan beräknas ha fyra avdelningar och möjlighet att utöka med ytterligare
två avdelningar. Förskolan placeras nära infart till området och busshållplats på Bruksvägen
(väg 546). Om efterfrågan uppkommer är det enligt planen möjlig att intill förskolan uppföra
byggnader med service och kontor.
För att möta de synpunkter som framförts på planprogrammet har ett bredare ”släpp” mitt på
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gärdet sparats och bebyggelsen flyttas längre ner från vägen för att mindre ”störa” utsikten vid
infarten till Forssjö eller från den befintliga bebyggelsen på norra sidan om Bruksvägen.
Gång- och cykelvägar läggs in i planförslaget för att det nya bostadsområdet ska upplevas
som en naturlig del av Forssjö och möjliggöra att man kan gå runt och genom hela området
utan att behöva vända och gå tillbaka samma väg. Den föreslagna förskolan ligger 50 meter
nedanför Bruksvägen i ett läge som erbjuder en bra miljö för barnen. Den gamla vägen ska
fortsättningsvis kunna nyttjas som promenadväg. Särskild hänsyn till miljön tas vid
exploatering intill den bäckravin som löper genom området, i syfte att främja människors rätt
att nyttja området och gynna djur- och växtlivet i området. Det skogsområde som är markerat
som nyckelbiotop undantas från exploatering.
Utformning av byggnader, kvarter och gaturum

Vyn och utsikten mot sjön bedöms särskilt värdefull att bevara. Större delen av Ragnars gärde
föreslås bevaras öppen utan bebyggelse. Marken får användningsbestämmelse PARK på
plankartan.
Utbyggnadsområdena nära sjön får bara uppföras i en våning och ha lågt lutande tak högst 10
grader. Taken ska beläggas med växtmaterial. Fasaderna bör ha ljusa naturfärger eller vara
trärena med trä som grånar med tiden.
I övriga delar av planområdet är utformning och färgsättning mera fri.
För flerfamiljshus i den västra delen i skogsgläntan anläggs direktinfart från Bruksvägen.

Illustrationskarta över planområdet
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Markens lutning mot Forsjösjön och bäckfårans riktning har utgjort grunden för planens
utformning. Bebyggelsekvarteren har därigenom fått långsmala former med gator och
gångvägsystem som bärande element och kommunikationsstråk. Bäckfåran liksom området
för nyckelbiotopen i skogskanten utgör gröna tungor mellan bebyggelsen. Större delen av
Ragnars gärde bevaras öppet och föreslås bli parkmark där odling av åkergrödor är tillåtet och
lämpligt. Gärdet bildar en grönyta i områdets östra del. Parkytan ger goda utblickar över
stranden och sjön från Bruksvägen.
Parkområden (PARK) innehåller öppna ytor lämpliga för lek och samvaro. Parkområdet är ett
allmänt stråk och ska ge visuell kontakt med vattnet.

Illustration av ny bebyggelse sett från Bruksvägen i norr

Vy över bebyggelseområdet sett från Bruksvägen i östra delen av området
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Nyckelbiotop

I områdets södra del finns nyckelbiotop bestående av 1,6 hektar aspskog. Dess värden bevaras
genom att planbestämmelse NATUR läggs över området och föreslås kompletteras med
bestämmelse biotop som innebär att "Aspskogen skall bevaras och utvecklas som naturskog".
På båda sidor om biotopen lämnas ca 10 m skyddszon som ingår i naturmarken.
Bäckravinen

Bäckravinen som löper från Forssjösjön i nordvästlig riktning mot skogskanten i väster är
skyddad genom det allmänna biotopskyddet enligt Miljöbalken. Bäckfåran är bedömt som ett
naturligt vattendrag och omfattas av strandskyddet.
Marken närmast bäckfåran ca 10-20 m är utlagd som NATUR på plankartan med gångväg i
den gamla vägens sträckning. Inom detta område har allmänheten tillträde och växt- och
djurlivet intill vattendraget kan fortsätta utvecklas. Marken bör skötas genom årlig slåtter och
också hållas fri från sly. Växtligheten närmast bäckfåran bör få utvecklas naturligt utan
ingrepp.
Strandområdet

Den öppna gräsbevuxna marken närmast sjön ska hållas öppen. Badstrand och badbryggor
föreslås inom planområdets sydöstra del. För bad- och båtbryggorna ska en samfällighetsförening bildas. Kommunen ska ingå i föreningen med andelar för att alla forssjöbor ska
kunna använda området. Strandskyddet föreslås upphävas för bryggområdet.
Vid stranden finns ett antal kraftiga alträd, som bör bevaras.
Lek och rekreation
Inom parkmark finns möjlighet att anlägga lekplatser och ytor för utevistelse och rekreation.
Skogsområdet väster om planområdet erbjuder också goda förutsättningar för lek i naturen.
Gator och trafik

Gatunätet ska kännas naturligt, vara överskådligt och ge bra framkomlighet. Gatorna ska ges
en vacker form och gestaltning. En lite kurvig gata hjälper till att hålla hastigheten nere.
Gatorna är totalt 8 meter breda med en trottoar på en sida som är 2,25 m och ryms inom
gatubredden.
I nordvästra delen av planområdet, utmed Bruksvägen fram till Råstocksvägen, finns det
regionala huvudstråket för gång- och cykeltrafik mellan Forssjö till Katrineholm. Gång- och
cykelvägen förlängs utmed hela planområdets norra gräns.
Busshållplats som idag finns vid Bruksvägen i planområdets norra del kan ligga kvar i sitt
nuvarande läge. Om en eventuell flytt mot väster för att ligga nära förskolan skulle bli aktuellt
finns utrymme mellan vägbanan och gång- och cykelvägen, utanför plangränsen. Förskolan
bör ha god tillgänglighet med kollektivtrafik, vilket innebär placering i områdets norra del i
närheten av Bruksvägen. Där är det lätt att nå skolan när barnen ska lämnas och hämtas.
Gång- och cykelväg

En förlängning av den befintliga gång- och cykelvägen utmed Bruksvägen ska anläggas.
Parkering

All enskild parkering ska ske på kvartersmark. Möjlighet till parkering ordnas med en plats
per lägenhet för boende i flerbostadshusen och utrymme för två parkeringsplatser per villa.
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För grupphusbebyggelsen kan parkering ske på mindre uppställningsytor i nära anslutning till
respektive bostads entré eller som enskild parkering på kvartersmark i anslutning till
bostaden.
Tillgänglighet

Tomter som tas i anspråk för bebyggelsen skall vara tillgängliga om det inte är obefogat med
hänsyn till terrängen.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. Kommunala ledningar finns
i Fasanvägen. Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp måste bildas för planområdet.
Enskilda ledningar

En sommarvattenledning för sjövatten till bebyggelsen norr om Bruksvägen finns nedlagd
intill lilla grusvägen från området norr om Bruksvägen ner till Forssjösjön. Ledningens läge är
osäkert varför den inte redovisas på plankartan. Ledningens rätt är säkrad genom
gemensamhetsanläggning Forssjökvarn GA:1.
Ytterligare två ledningar för sommarvatten finns. De är enligt uppgift dragna över Ragnars
gärde. Dessa ledningar finns inte redovisade på karta hos lantmäterimyndigheten och någon
gemensamhetsanläggning är heller inte bildad. Skulle ledningssträckningarna kollidera med
detaljplanens användning måste ledningarna flyttas. Exploatören ansvarar för omdragningen.
Värme

Fjärrvärme finns i en del av Forssjö. Med dagens byggteknik är det möjligt att bygga
energisnålt. Bergvärme och energi från solceller är troliga energikällor.
El

Två transformatorstationer ska placeras inom planområdet. Bostadshus bör inte uppföras
närmare transformatorstation än 6 meter.
Bredband
Tomrör för bredbandsanslutning bör läggas i gatumark samordnat med övrig
ledningsdragning.
Avfall

Fristående källsorteringshus för flerbostadshusen och radhus ska placeras nära gata intill
parkeringsytor för att underlätta hämtning.
Dagvatten

Dagvatten från hårdgjorda ytor inom planområdet ska renas innan det leds till recipient. Varje
tomt ska ta hand om sitt dagvatten genom lokalt omhändertagande, LOD. Det kan ske genom att
regnvatten förs till en stenkista inom tomten där vattnet infiltreras till grundvattnet. En
dagvattendamm för fördröjning av dagvatten kan placeras på naturmark söder om bostäderna.
Längs med gatorna anläggs ett singelfyllt dike för att ta hand om regnvattnet och infiltrera till
grundvattnet. Diket förses med körbara hålstenar längs hela ränndalen.
I gränsen mellan parkmark eller naturmark och tomtmark ska ett dagvattenavskärande dike
finnas. På plankartan finns egenskapsbestämmelse om dike inlagt vid gränser där det är särskilt
viktigt att dike anläggs.
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Befintlig dagvattenledning i östra delen av planområdet som betjänar kvarteren norr om
Bruksvägen flyttas ca 15 m längre öster ut parallellt med tomtgräns. Ledningsområdet säkras
med ett u-område på plankartan.

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Bebyggelse

Ett genomförande av planen fullt ut kommer innebära att Forssjö som ort ges möjlighet att
växa. Inom de nya områdena för bebyggelse kan ca 200 bostäder uppföras och
nybyggnationen av en förskola ökar kapaciteten att ta emot fler barn markant. De nya
tomterna i anslutning till redan befintlig tätortsbebyggelse i Forssjö kan ses som en naturlig
utveckling av bebyggelsen på orten. Utformningsbestämmelserna i östra delen ska medverka
till att ny bebyggelse smälter in i omgivningen. Den nya förskolans placering innebär god
tillgänglighet för barn i förskoleåldern. I de västra delarna av planområdet finns möjlighet till
etablering av handel och kontor för att kunna möta en eventuellt kommande efterfrågan och
göra möjligt att få mera service till bostäderna.
Kulturmiljö

De nya husen i södra delen av Ragnars gärde som ligger nära sjön har getts speciella
bestämmelser. Takbeläggning på husen ute på gärdet ner mot sjön, "mitt i utsikten", ska förses
med växtbeklädda tak för att därigenom smälta in i miljön i så stor utsträckning som möjligt.
Landskapsbild

Landskapsbilden och den vackra utblicken över Ragnars gärde bevaras i stort genom att husen
vid sjön uppförs i en våning med lågt lutande växttak. Upplevelsen att se ut över Forssjösjön
från Bruksvägen kommer att finnas kvar även om ny bebyggelse finns på delar av gärdet.
Natur, jord- och skogsbruksmark

Föreslagen bebyggelse inverkar ej väsentligt på livsvillkoren för djur- och växtlivet på platsen
då det idag till övervägande del är brukad åkermark som tas i anspråk. I västra delen tas en
mindre yta skogsmark i anspråk för flerbostadshus. Naturvärdesinventering kommer att
genomföras innan planen ställs ut för granskning.
Trafik

Trafikmiljön och utformningen av denna påverkas av nyetablering av bostäder och till viss del
även av nybyggnation av förskola. Viktigt blir att säkerställa en trygg och säker trafikmiljö i
samband med exploatering av området. Gatornas utformning ska syfta till att hålla nere
hastigheterna i området.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell
ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplanen.
Genomförandetid

Exploateringen av området kommer att påbörjas inom en snar framtid. Genomförandetiden
föreslås till 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
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ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan

Planförslaget handläggs enligt reglerna för standardförfarande och enligt följande tidplan:
Samråd……………………..maj 2016.
Granskning…………………november 2016.
Godkännande ……………...mars 2017
Antagande …………………april 2017
Laga kraft ………………….maj 2017
Ansvarsfördelning

För allmänna platser gäller kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen ska
ansvara för drift och skötsel av allmänna platser.
Planområdet ska anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät. Nytt verksamhetsområde
för vatten och avlopp måste bildas för planområde.
Exploateringsavtal ska träffas mellan kommunen och markägaren innan detaljplanen antas. I
avtalet regleras hur samtliga anläggningarna ska byggas ut och hur de ska finansieras.
Exploatören bekostar och utför anläggande av va-ledningar samt att exploateringsavtal även
ska innefatta VA.
Exploatören och Katrineholms kommun svarar gemensamt för genomförandet av planen.
Exploatör bekostar anläggning av gator och gångvägar m m. Kommunen tar över driften.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Exploatören ansvarar för och bekostar fastighetsbildning. Mark som i detaljplanen lagts ut
som allmän platsmark skall regleras till av kommunen ägd fastighet.
Gemensamhetsanläggningar bildas för fastigheters gemensamma behov inom vattenområdet
med plats för bad- och båtbryggor.
Ledningsrätt ska inrättas för underjordiska allmänna elledningar samt tillhörande
transformatorstation i den mån de placerats på enskild tomtmark.
Gemensamhetsanläggning Forssjökvarn GA:1 för sjövattenledning finns intill befintlig
grusväg från Bruksvägen ner till Forssjösjön.

AVTAL
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören och vara undertecknat
innan planen antas.

EKONOMISKA FRÅGOR
Detaljplanen bekostas av exploatören. Ingen planavgift ska tas ut.
Markägaren bekostar framtagandet av detaljplanen enlig planavtal med kommunen. Detta
innebär att planavgift inte uttas i samband med bygglovprövning. Markägaren svarar för
kostnaderna och erhåller den ekonomiska vinst som uppstår.

Tekniska frågor
Dagvatten från enskilda fastigheter ska omhändertas lokalt. Dagvatten från allmän plats ska
renas och fördröjas innan det leds till recipient.
Varje fastighetsägare ansvarar för att fastigheten ansluts till tillgängligt nät för el, tele,
bredband mm.
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Huvudman

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Medverkande tjänstemän

Marie Malmström, planarkitekt
Natali Klosterlind, planarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm den 2017-03-08

Anna Nilsson
Arkitekt SAR MSA
Anna Nilsson Arkitektkontor AB

Sara Eresund
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Dnr: PLAN.2015.7
PBL 2010:900

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
tillhörande

Detaljplan för Ragnars gärde,
del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö,
Katrineholms kommun
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2017-03-08

GRANSKNINGENS UPPLÄGG
Planförslaget har varit utställd för granskning under tidsperioden 10 november – 1 december 2016.
Handlingarna har funnits tillgängliga på Kulturhuset Ängeln och på Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits tillgängliga på kommunens hemsida.
Granskningen har varit annonserad i Katrineholms-Kuriren den 10 november.

INKOMNA YTTRANDEN
Under granskningstiden inkom totalt 10 yttranden, varav 3 utan erinran. Inkomna yttranden har
sammanfattats och kommenteras av kommunen här nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
1.

Villaägarna Västra Sörmland har inget att erinra mot planförslaget.

2.

Service- och tekniknämnden har inget att erinra.

3.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) ser positivt på att alla tre upplåtelseformer, som hyresrätt,
bostadsrätt och äganderätt, kommer att uppföras i området. KPR betonar vikten av att utsikten från
Bruksvägen till Forssjösjön påverkas så lite som möjligt och att odlingsmöjligheter tillåts på parkmark.
Busshållplats bör även anordnas i närheten av förskola och andra eventuella samhällsfunktioner.
KPR framhåller att nytillkomna fastigheter på Ragnars gärde bör, i likhet med fastigheterna norr om
Bruksvägen, få tillgång till sommarvatten från Forssjösjön. Sommarvatten till området parkmark
beskrivs av KPR som angeläget i området.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: I granskningsversionen som skickades ut, daterad
2016-11-02, framgår att olika former av odling som exempelvis odlingslotter, gemensamhetsodling
etc. på området parkmark välkomas av kommunen och det säkerställs på plankartan genom
bestämmelsen ”odling”. Hänsyn har tagits till inkomna synpunkter och i granskningsversionen har
frågan om att i största möjligaste mån bevara utsikten mot Forssjösjön beaktats. Busshållplats finns
idag vid Bruksvägen och möjligheterna att flytta hållplatsen närmare skolområde har undersökts och
finns beskrivet i planbeskrivnignen. En sommarvattenledning för sjövatten till bebyggelsen norr om
Bruksvägen finns nedlagd intill grusvägen från Bruksvägen ner till Forssjösjön och marken runt
ledningen anges redan som g-område på plankartan i granskningsversionen.
Efter granskningstiden har det kommit fram uppgifter från forssjöborna att det finns ytterligare tre
sjövattenledningar i området. Dessa tre är dragna över Ragnars gärde. De är inte redovisade hos
Lantmäteriet. En fjärde ledning ligger närmare badet och är dragen mellan befintlig villabebyggelse.
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4.

Sörmland Vatten och Avfall AB efterfrågar en vidare utredning möjligheterna att flytta befintlig
dagvattenledning. Om ledningen av särskilda skäl inte går att flytta behöver u-området för befintlig
dagvattenledning i östra delen av området flyttas. För övrigt efterfrågar SVAAB formuleringen, under
rubriken Organisatoriska frågor, ”exploatören bekostar och utför anläggande av va-ledningar samt att
exploateringsavtal även ska innefatta VA”.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Planbeskrivningen ska kompletteras med efterfrågad
information om kostnads- och ansvarsfördelningen avseende VA ledningar. Frågan om dagvatten
ska diskuteras mellan exploatör/kommun och Sörmland Vatten och Avfall AB.

5.

Lantmäteriet påpekar att den befintliga gemensamhetsanläggningen Forssjökvarn ga:1 bör
redovisas som ett g-område på kvartersmark, ej inom allmän platsmark. Lantmäteriet
rekommenderar därför att området under naturmark, där ledningen ligger, bör vara kvartersmark med
beteckningen B tillsammans med ett utlagt g på plankartan. Det bör framgå att bestämmelsen B
endast gäller under den mark där ledningen ligger.
Området för ledningen bör ses över så att det överensstämmer med de verkliga förhållandena.
I planförslaget framgår att en gemensamhetsanläggning för bryggområdet (W2) ska bildas. Det bör
förtydligas hur framkomligheten och tillgängligheten till området ska lösas. Om det är tänkt att en
framtida samfällighetsförening ska förvalta vägen fram till bryggområdet kan det vara lämpligt att ett
område för väg markeras ut på plankartan.
I övrigt har lantmäteriet inget att erinra mot planförslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:
Sommarvattenledningens gemensamhetsanläggning, Forssjökvarn ga:1, finns redovisad på karta
hos lantmäteriet. Men kartans linje stämmer inte med ledningens verkliga läge som troligen är utmed
den lilla grusvägen och går via det västra av de två pumphusen höger om vägen ner till sjön. Kartan
hos lantmäteriet visar att ledningen först följer vägen sedan korsar den befintliga bäckfåran på flera
ställen och löper utmed sjökanten mot öster. Det är olämpligt att på plankartan lägga ut ett g-område
som kommer att vara styrande för framtiden och kan komma att medföra att delar av planen måste
göras om för att ledningsområdet ställer till bekymmer. För sommarvattenledningen Forssjökvarn
ga:1 finns en gemensamhetsanläggning, men det har framkommit att det inom området finns
ytterligare två nedlagda sjövattenledningar. Dessa bör säkras och sträckningarna anges om de ska
finnas kvar. Skulle ledningssträckningarna kollidera med detaljplanens användning måste
ledningarna flyttas. Exploatören ansvarar för omdragningen. G-området finns kvar under
kvartersmark för bostäder. Plankartan är förtydligad med att det gäller ledning under mark enligt
lantmäteriets önskemål.
Planbestämmelsen ”g” kommer att tas bort från W2-området till antagandeversionen. Någon väg
kommer inte annordnas till bryggområdet. Tillgängligheten kommer att lösas inom park/naturmark.

6.

Länsstyrelsen framhåller att de delar kommunens bedömning om att planområdet i stort är lämpligt
för bebyggelse och det är av betydelse för tätortsutvecklingen i Forssjö. Kommunen har, enligt
länsstyrelsen, tydligt visat att det saknas andra områden i direkt anslutning till tätorten som går att
bebygga.
Länsstyrelsen efterfrågar dock en utförligare motivering till skälet för upphävande av strandskyddet.
Om planen delas in i etapper, där det strandskyddade området endast får bebyggas när övriga
utbyggnadsområden är utbyggda, kan det särskilda skälet däremot motiveras skriver länsstyrelsen.
På plankartan behöver beteckningen ”g” tas bort från W-området anser länsstyrelsen, för att säkra
allmänhetens tillgång till och användning av bryggområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:
Motiveringen för upphävande av strandskyddet motiveras ytterligare samt en bestämmelse införs på
plankartan om att bosadsgrupperna närmast vattnet ska byggas i ett sammanhang.
Planbestämmelsen ”g” kommer att tas bort från W2-området till antagandeversionen.

Antagandehandling
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7.

Yvonne Blom (YB) anser att den östra delen av gärdet bör undantas från exploatering och att den
nya bad- och båtplatsen bör anläggas väster om pumpstationen mot viken, för att inte begränsa den
nuvarande utsikten mot sjön (se bild nedan). YB betonar vikten av att bevara en större del av
grönytan då den ger ett avbrott i bebyggelsen och håller kvar känslan av det tidigare brukssamhället i
området. YB anser att en större del av strandremsan bör bevaras för att kvarhålla den värdefulla vy
som finns idag. Genom att bebygga stora delar av stranden kommer mycket av attraktionskraften
som finns i dagens Forssjö att dämpas. Enligt YB bör kommunen i samverkan med markägare köpa
upp mark och se det som en ”sköna lustgården-gåva” till kommunens invånare.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: I granskningsversionen som skickades ut, daterad
2016-11-02, har frågan om att skapa ett bredare siktstråk beaktats och tagits hänsyn till. Det innebär
att en större del av gärdet kommer att bevaras och undantas från exploatering. Att kommunen skulle
köpa upp hela gärdet är dock inte rimligt, då kommunen inte har de ekonomiska möjligheterna för
detta. Markägaren har heller inga planer på att fortsätta odla på Ragnars gärde. Forssjö bär på
många kvaliteter och att ge fler invånare möjlighet att uppleva detta, som närhet till vatten och natur,
bidrar snarare tvärtom till att stärka Forssjös och hela Katrineholms attraktionskraft.

Antagandehandling
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8.

Magdalena Boman och Rikard Eriksson (MBRE) tycker att samhällsbyggnadsförvaltningens
utbyggnadsförslag i granskningshandlingen,
daterad 2016-11-02, är bättre än tidigare
förslag då tomtlinjen nu har flyttats något
västerut (se bild nedan till vänster) vilket
anses vara bra.
Däremot upplever MBRE att sikten mot
vattnet fortfarande är begränsad och önskar
därför att utbyggnadsområdet på den östra
sidan av Ragnars gärde blir mindre.
Önskemålet är även att en del av södra
utbyggnadsområdet närmast viken omvandlas
till PARK och att utrymme ges för en lekpark i
enlighet med bild till höger.
MBRE betonar vikten av att bevara så mycket
som möjligt av utsikten från Bruksvägen mot
Forssjösjön. Därför bör även höjden på
vegetationen i PARK-området begränsas så
att det inte inverkar negativt på utsikten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar:
Stora delar av gärdet kommer att undantas
från exploatering och siktbredden har ökat
ytterligare i granskningsversionen. Att minska utbyggnadsområdet ytterligare är inte aktuellt eftersom
planen skapar möjligheter för fler att bo i ett attraktivt läge med närhet till vatten och natur. Det finns
ingen möjlighet i detaljplan att reglera höjd på vegetation, det blir en fråga för drift och skötsel av
området. I granskningsversionen har frågan om möjligheter för lek beaktats och lekplatsanläggningar
föreslås kunna finnas inom parkmark.

9.

Robert Ericsson och Charlotte Ericsson (RCE) boende i Ängvillan, håller kvar vid deras tidigare
framförda synpunkter till granskningsversionen och vill göra några tillägg.
RCE ställer sig helt emot byggnation inom planområdet. De beskriver att på denna plats har de fått
möjligheten att bo lantligt och ändå i direkt anslutning till samhället och asfalterade gator vilket är
nödvändigt då R lider av en ryggmärgsskada. Ny bebyggelse inom planområdet, bredvid deras egen
fastighet som är belägen på Ragnars gärde, skulle innebära att de inte längre bor på landet och
därmed skulle de känna sig tvingade att flytta trots att denna plats är fullt anpassad för ett liv i rullstol.

Antagandehandling
5(6)
RCE uttrycker sin oro över att boende inom planområdet ska bli störda av buller från Bruksvägen
samt eko från sjön och uttrycker även att byggnation på gärdet skulle innebära en risk för
trafikolyckor då Bruksvägen är tungt trafikerad. Istället redovisar de andra platser som de tycker
skulle vara lämpligare att bebygga, bland annat längre västerut närmare Katrineholm.
RCE påpekar även att i området finns ett rikt djurliv som skulle påverkas av byggnation och att det
ekologiska jordbruk som idag bedrivs på Ragnars gärde är viktigt för den biologiska mångfalden.
Riksplaneringen för jordbruksmark som togs fram på 1970-talet anser RCE är inaktuell då jordbruket
har förändrats mycket de senast 40-50 åren och stor andel jordbruksmark har sen dess tagits i
anspråk för byggnation samtidigt som Sveriges befolkning har ökat. RCE önskar få ett tydligare svar
på denna synpunkt.
RCE tillägger att ett större samhälle innebär även högre belastning och sabotage på vattentäkt samt
risk för utsläpp då reservvattenintaget ligger i direkt anslutning till planområdet.
Om bebyggelse ändå kommer att utföras anser RCE att tillåten nockhöjd om 8-9 framför och bredvid
deras fastighet Forssjökvarn 1:172 är alldeles för höga och motsvarar inte låg byggnation. De anser
även att någon form av buffertzon såsom en allmänning eller liknande bör anläggas mellan tänkt
förskola och deras fastighet.
RCE tillägger att om nybyggnationen flyttas närmare Katrineholm så kommer det inte påverka
känslan av tillhörighet till Forssjö. Däremot kommer det som kännetecknar ett attraktivt boende att
kunna behållas i Forssjö det vill säga ett gärde med underbar utsikt över Forssjösjön.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar: Vi hänvisar till vårt tidigare svar i granskningsversionen
med utrymme för vissa tillägg. I granskningsversionen har tidigare tillåten nockhöjd om 10 meter
sänkts till 9 meter och i flera delar av planområdet är nockhöjden förslagen till 6,5 meter för lägre
byggnation i området. Att undanta området helt från byggnation är inte ekonomiskt fördelaktigt då
markägaren inte har några planer på att förlänga arrendet och kommunen inte har de ekonomiska
förutsättningarna att köpa upp hela gärdet. Markägarens alternativ till försäljning av marken för
bostadsändamål är att anlägga skogsplantering på Ragnars gärde. Ett sådant alternativ skulle kunna
inverka mer negativt på utsikten från Bruksvägen mot sjön.

ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET
Följande ändringar har gjorts i planförslaget inför antagande:
Planbeskrivning
 På sidan 17 i planbeskrivningen, under rubriken ”Gator och trafik” har meningen om gatornas
bredd förtydligats.
 På sidan 18, har avsnittet gällande ”Enskilda ledningar” förtydligats.
 På sidan 12, under rubriken Upphävande av strandskydd har motiveringen förtydligats.
 Under rubriken Ansvarsfördelning görs ett tillägg gällande kostnads- och ansvarfördelningen för
VA-ledningar.
Plankarta
 g-område för sommarvattenledning på Naturmark har tagits bort
 Planbestämmelsen (g) har tagits bort från W2-området.
 En planbestämmelse (a2) har lagt till för områdena närmast vattnet om att grupphusbebyggelsen
ska uppföras i ett sammanhang. Bygglov ska beviljas gemensamt och utbyggnad ske samtidigt.
 u-området i planens östra del har breddats.

Antagandehandling
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Medverkande tjänsteman
Natali Klosterling, planarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm den 8 mars 2017

Sara Eresund
Planarkitekt

Erik Bjelmrot
Avdelningschef

Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN
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2017-03-29

§ 49

Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet
(KS/2016:165)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till yttranden från
bygg- och miljönämnden samt kultur- och turismnämnden.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga C.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) yrkar i sin motion om bevarande av
Gamla Vattentornet att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda
möjligheten att bevara Gamla Vattentornet genom att låta det bli en integrerad del av
en eventuell framtida byggnad eller kvarter.
I beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från bygg- och miljönämnden samt
kultur- och turismnämnden.
Bygg- och miljönämnden anser att den detaljplan som gäller för det aktuella området
är ändamålsenlig och därför inte behöver ändras. När en ny detaljplan aktualiseras,
bör Gamla Vattentornet integreras i denna och utredas med avseende på vilket skydd
och användning byggnaden ska ha.
Kultur- och turismnämnden menar att Gamla Vattentornet har ett stort arkitektoniskt,
kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Nämnden anser att de kulturhistoriska värden
sin anges i kulturmiljövårdsprogram och kulturhistorisk beskrivning ska vara
vägledande för utvecklingen av staden och där utgör vattentornet ett väsentligt inslag.
Nämnden uppfattning är att vattentornet inte ska bli en integrerad del av någon
byggnad utan bevaras som en solitär utifrån sina kvaliteter.
Såväl bygg- och miljönämnden som kultur- och turismnämnden är av den
uppfattningen att motionen bör anses vara besvarad.
Ärendets handlingar






Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-28
Ordförandens förslag till beslut, 2017-02-28
Motion om bevarande av Gamla vattentornet på norr
Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-02-01, § 15
Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, 2017-02-21, § 11
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Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att styrelsen biträder
ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Reservation. Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet.
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KS/2016:165

Svaret på Vänsterpartiets motion om att bevara det Gamla Vattentornet är att den skall anses vara
besvarad med hänvisning till yttranden från bland annat bygg och miljönämnden.
Svaret från Bygg och Miljönämnden är dock missvisande eftersom den anger att detaljplanen är
ändamålsenlig, men den nuvarande detaljplanen gör gällande att byggrätten är reglerad till just den
del där vattentornet står. Om Vattentornet skall ingå som en integrerad del i ett framtida kvarter
eller byggnad så kräver det en ny detaljplan.
Jag yrkade bifall till motionen och då jag inte fick gehör för mitt yrkande så reserverar jag mig mot
beslutet.

Tony Rosendahl(V)

~~~

~~

~
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN

2017-02-28

KS/2016:165 - 819

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad med hänvisning till yttranden från bygg- och miljönämnden samt kulturoch turismnämnden.
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Datum

Vår beteckning

2017-02-28

KS/2016:165 - 819

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) yrkar i sin motion om bevarande av Gamla
Vattentornet att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda
möjligheten att bevara Gamla Vattentornet genom att låta det bli en integrerad del av
en eventuell framtida byggnad eller kvarter.
I beredningen av ärendet har yttrande inhämtats från bygg- och miljönämnden samt
kultur- och turismnämnden.
Bygg- och miljönämnden anser att den detaljplan som gäller för det aktuella området
är ändamålsenlig och därför inte behöver ändras. När en ny detaljplan aktualiseras, bör
Gamla Vattentornet integreras i denna och utredas med avseende på vilket skydd och
användning byggnaden ska ha.
Kultur- och turismnämnden menar att Gamla Vattentornet har ett stort arkitektoniskt,
kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Nämnden anser att de kulturhistoriska värden
sin anges i kulturmiljövårdsprogram och kulturhistorisk beskrivning ska vara
vägledande för utvecklingen av staden och där utgör vattentornet ett väsentligt inslag.
Nämnden uppfattning är att vattentornet inte ska bli en integrerad del av någon
byggnad utan bevaras som en solitär utifrån sina kvaliteter.
Såväl bygg- och miljönämnden som kultur- och turismnämnden är av den
uppfattningen att motionen bör anses vara besvarad.
Ärendets handlingar





Ordförandens förslag till beslut
Motion om bevarande av Gamla vattentornet på norr
Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden, 2017-02-01, § 15
Sammanträdesprotokoll från kultur- och turismnämnden, 2017-02-21, § 11

Ärendebeskrivning
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsens i uppdrag att utreda möjligheten att bevara Gamla Vattentornet
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli
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Datum

Vår beteckning

2017-02-28

KS/2016:165 - 819

genom att låta det bli en integrerad del av en eventuella framtida byggnad eller kvarter
i området.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning. I
beredningen har yttrande inhämtats från bygg- och miljönämnden samt kultur- och
turismnämnden.
Förvaltningens bedömning
Bygg- och miljönämnden
Av bygg- och miljönämndens yttrande framkommer att den detaljplan som gäller för
det aktuella området ärt ändamålsenlig. Det finns därför ingen anledning att ändra i
detaljplanen. När ny detaljplan aktualiseras, bör Gamla Vattentornet integreras i denna
och det bör då utredas vilket skydd och användning byggnaden ska ha.
Bygg- och miljönämnden anser därför att motionen ska anses vara besvarad.
Kultur- och turismnämnden
Av kultur- och turismförvaltningens tjänsteskrivelse framkommer att, enligt
kommunens kulturmiljövårdsprogram, så bedöms vattentornet ha ett stort
arkitektoniskt, kulturhistoriskt och miljömässigt värde där inga förändringar exteriört
bör tillåtas. I kommunens översiktsplan framgår att de kulturhistoriska värden som
pekas ut inom kulturmiljövårdsprogram och kulturhistorisk områdesbeskrivning ska
vara vägledande i arbetet med stadens utveckling.
Kultur- och turismnämnden anser att de kulturhistoriska värden som anges i
kulturmiljövårdsprogram och kulturhistorisk områdesbeskrivning ska vara vägledande
i arbetet med stadens utveckling och där utgör Gamla Vattentornet ett väsentligt inslag.
Det är också nämndens uppfattning att tornet inte blir en integrerad del av någon
byggnad utan bevaras som en solitär utifrån sina kvaliteter.
Mot bakgrund av detta är det kultur- och turismnämnden uppfattning att anse motionen
ska vara besvarad.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Kultur- och turismnämnden

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
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§ 11

Remiss motion om bevarandet av vattentornet
(KTN/2017:7)
Kultur- och turismnämndens beslut
Kultur- och turismnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens bedömning och
anse motionen vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Kultur- och turismnämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion från
Vänsterpartiet om bevarande av Gamla Vattentornet. I motionen skriver
Vänsterpartiet att det Gamla Vattentornet på norr är ett av få kvarvarande byggnader
från början av förra seklet och dessutom ett landmärke som syns från långt håll och ur
ett kulturhistorisk perspektiv väl värd att bevara. Vänsterpartiet föreslår att
kommunen bevarar vattentornet genom att låta det ingå i eventuella framtida
byggnadsplaner för området.
Ärendets handlingar



Kultur- och turismnämndens tjänsteskrivelse, 2017-01-23
Motion om bevarande av Gamla Vattentornet

Nämndens överläggning
Under kultur- och turismnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) och
förvaltningschefen Per-Olof Millberg.
_________________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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1 (1)

Datum

Vår beteckning

KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN
Förvaltningsledning

2017-01-23

KTN/2017:7 - 800

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Per-Olof Millberg

Mottagare???

Bevarande av Gamla Vattentornet
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och turismnämnden föreslås besluta i enlighet med förvaltningens bedömning
och anser därmed motionen besvarad.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och turismnämnden har fått möjlighet att yttra sig över en motion från
Vänsterpartiet om bevarande av Gamla Vattentornet. I motionen skriver Vänsterpartiet
att det Gamla Vattentornet på norr är ett av få kvarvarande byggnader från början av
förra seklet och dessutom ett landmärke som syns från långt håll och ur ett
kulturhistorisk perspektiv väl värd att bevara. Vänsterpartiet föreslår att kommunen
bevarar vattentornet genom att låta det ingå i eventuella framtida byggnadsplaner för
området.
Förvaltningens bedömning
Gamla Vattentornet ritades av Ivar Tengbom och invigdes 1907. Fasadens röda tegel är
omsorgsfullt mönstermurat bl a över entrén. Tornets övre del innehåller putsade
partier. Taket är täckt med tjärat spån och tornets bas är granit från Floda socken.
Enligt kommunens Kulturmiljövårdsprogram så bedöms vattentornet ha ett stort
arkitektoniskt, kulturhistoriskt och miljömässigt värde där inga förändringar exteriört
bör tillåtas.
I kommunens Översiktsplan framgår att de kulturhistoriska värden som pekas ut inom
kulturmiljövårdsprogram och kulturhistorisk områdesbeskrivning ska vara vägledande
i arbetet med stadens utveckling.
Kultur- och turismnämnden delar bedömningen att de kulturhistoriska värden som
pekas ut inom kulturmiljövårdsprogram och kulturhistorisk områdesbeskrivning ska
vara vägledande i arbetet med stadens utveckling och där utgör Gamla Vattentornet ett
väsentligt inslag. Det är också nämndens uppfattning att tornet inte blir en integrerad
del av någon byggnad utan bevaras som en solitär utifrån sina kvaliteter.
Ärendets handlingar
Motion o bevarande av Gamla Vattentornet

KULTUR- OCH TURISMFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Per-Olof.Millberg@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Motion om bevarande av Gamla vattentornet på norr.
Det Gamla vattentornet på norr är ett av Katrineholms kommuns få kvarvarande byggnader från
början av förra seklet. Den är dessutom ett landmärke som syns från långt håll och är ur ett
kulturhistoriskt perspektiv väl värd att bevara. Genom åren har diskussionerna förts om vad som ska
hända med tornet. Förslag om allt från restauranger till fyrtorn har lagts fram men inget av dessa
förslag har förverkligats, troligen för att föreslagna verksamheter inte kunnat bära kostnaderna. För
att inte hamna i samma situation som med gamla Djulöskola som nu riskerar att rivas eller flyttas så
föreslår vi att kommunen tittar på möjligheten att bevara det Gamla vattentornet genom att låta det
ingå i eventuella framtida byggnadsplaner på området. Gamla vattentornet skulle kunna bli en
integrerad del av en eventuell byggnad eller ett kvarter på området. Mobilia i Malmö är ett exempel
på hur gamla byggnader delvis bevarats samtidigt som de byggs till och får ny funktion.

Vi yrkar att:
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att bevara
Gamla vattentornet genom att låta det bli en integrerad del av en eventuell framtida byggnad eller
kvarter i området.

Tony Rosendahl (V)

Olof Carlsson (V)

Protokollsutdrag
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§ 50

Svar motion friskvård för kommunens anställda
(KS/2016:320)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige anser motionen om friskvård för kommunens anställda vara
besvarad med hänvisning till personalutskottets beredning av motionen.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga D.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion i vilken de yrkar att
en enhetlig friskvårdspolicy arbetas fram i enlighet med motionens intentioner och
det beslut som togs i Katrineholms kommunfullmäktige 2007.
Kommunfullmäktige har gett uppdrag om att utarbeta gemensamma och enhetliga
riktlinjer kring en friskvårdspolicy för Katrineholms kommun. Arbetet har startats
upp vid ett flertal tillfällen, men inte avslutats.
För att nå målet om en attraktiv arbetsgivare beslutade kommunfullmäktige den 21
november 2016, § 167, att ge personalutskottet uppdrag att under 2017 ta fram
riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i samverkan med
kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har den 26 oktober 2016, § 185, tagit beslut om att arbetet med en
hälsofrämjande arbetsplats är ett av de områden som är föremål för
kommunstyrelsens övergripande uppföljning under 2017.
En hälsofrämjande arbetsplats fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer
rehabilitering; på individ, grupp- och organisationsnivå. Det innebär ett brett
angreppsätt. Friskvård är en av insatserna som stödjer det främjande arbetet på
individnivå.
Ett arbete med att ta fram en policy för hälsofrämjande arbetsplats med friskvård
pågår och kommer att slutföras under året. De fackliga organisationerna kommer att
få löpande information om hur arbetet fortskrider.
Ärendets handlingar



Ordförandens förslag till beslut, 2017-03-21
Sammanträdesprotokoll från personalutskottet, 2017-02-15, § 11

Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN
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2017-03-29

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-02-08
Motion om friskvård för kommunens anställda, 2016-08-17

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att styrelsen biträder
ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Reservation. Friskvård för kommunens anställda. KS/2016:320
Juni 2007 beslutade Katrineholms kommunfullmäktige att:
En partsammansatt grupp bestående av representanterför personalkontoret och defackliga
organisationer vars medlemmar berörs tillsättsför att utarbeta riktlinjerfören enhetlig
friskvårdspolicy Inom kommunen där samtliga anställda har tillgång tillfriskvård samt att de
anställda ges ett individuellt inflytande över densamme.
Då beslutet fortfarande inte genomförts skrev Vänsterpartiet en motion om ärendet för att lyfta
frågan igen Majoriteten ansåg att motionen skulle anses vara besvarad med hänsyn till
kommunfullmäktiges beslut 2016:167 och kommunstyrelsens beslut 2016:337. De besluten ligger
dock inte i linje med motionens intentioner om en partsammansatt grupp där de fackliga
organisationerna finns representerade.
Jag yrkade bifall till motionen Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot
beslutet.
Tony Rosendahl(V)
Katrineholm 29/3-2017
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-21

KS/2016:320 - 029

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om friskvård för kommunens anställda
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen om friskvård för
kommunens anställda vara besvarad med hänvisning till personalutskottets beredning
av motionen.

KOMMUNSTYRELSEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: kommunstyrelsen@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Protokollsutdrag
PERSONALUTSKOTTET

1 (2)

2017-02-15

§ 11

Svar motion friskvård för kommunens anställda
(KS/2016:320)
Personalutskottets beslut
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anse
motionen besvarad med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 21 november
2016 § 167 samt kommunstyrelsens beslut den 26 oktober 2016, § 185 om
övergripande uppföljning.
Reservation
Mot personalutskottets beslut reserverar sig Tony Rosendahl (V). Reservationen, som
är skriftlig, redovisas som bilaga D till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion i vilken de yrkar att
en enhetlig friskvårdspolicy arbetas fram i enlighet med motionens intentioner och
det beslut som togs i Katrineholms kommunfullmäktige 2007.
Kommunfullmäktige har gett uppdrag om att utarbeta gemensamma och enhetliga
riktlinjer kring en friskvårdspolicy för Katrineholms kommun. Arbetet har startats
upp vid ett flertal tillfällen, men inte avslutats.
För att nå målet om en attraktiv arbetsgivare beslutade kommunfullmäktige den 21
november 2016, § 167, att ge personalutskottet uppdrag att under 2017 ta fram
riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i samverkan med
kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har den 26 oktober 2016, § 185, tagit beslut om att arbetet med en
hälsofrämjande arbetsplats är ett av de områden som är föremål för
kommunstyrelsens övergripande uppföljning under 2017.
En hälsofrämjande arbetsplats fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer
rehabilitering; på individ, grupp- och organisationsnivå. Det innebär ett brett
angreppsätt. Friskvård är en av insatserna som stödjer det främjande arbetet på
individnivå.
Ett arbete med att ta fram en policy för hälsofrämjande arbetsplats med friskvård
pågår och kommer att slutföras under året. De fackliga organisationerna kommer att
få löpande information om hur arbetet fortskrider.
Ärendets handlingar


Motion om friskvård för kommunens anställda, 2016-08-17

Protokollsutdrag
PERSONALUTSKOTTET
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2017-02-15

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-08

Personalutskottets överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony
Rosendahl (V), Ylva G Karlsson (MP) samt ekonomi- och personalchefen Susanne
Sandlund.
Yrkanden och förslag
Tony Rosendahl (V) yrkar att utskottet ska föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige bifalla motionen.
Ordföranden föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till det uppdrag
som kommunfullmäktige beslutat om i november 2016 samt kommunstyrelsens
beslut om övergripande uppföljning 2017 av bland annat arbetet med en
hälsofrämjande arbetsplats.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på förslaget att motionen
ska anses besvarad och på bifallsyrkandet.
Han finner att utskottet bifaller förslaget om att motionen anses besvarad.
_________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Personalutskottet 2017-02-15, bilaga D

Reservation. Svar på motion om friskvård för kommunens anställda. KS/2016:320
Juni 2007 beslutade Katrineholms kommunfullmäktige att:
En partsammansatt grupp bestående av representanterför personalkontoret och defackliga
organisationer vars medlemmar berörs tillsättsför att utarbeta riktlinjerfören enhetlig
friskvårdspolicy Inom kommunen där samtliga anställda har tillgång tillfriskvård samt att de
anställda ges ett individuellt inflytande över densamme.
Då beslutet fortfarande inte genomförts skrev Vänsterpartiet en motion om ärendet för att lyfta
frågan igen Personalutskottets ordförande ansåg att motionen skulle anses vara besvarad med
hänsyn till kommunfullmäktiges beslut 2016:167 och kommunstyrelsens beslut 2016:337. De
besluten ligger dock inte i linje med motionens intentioner om en partsammansatt grupp där de
fackliga organisationerna finns representerade.
Jag yrkade att personalutskottet skulle föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen. Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.
Tony Rosendahl(V)
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Katrineholm 15/02-2017
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Personalavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2017-02-08

KS/2016:320 - 029

Ert datum

Vår handläggare
Susanne Sandlund

Er beteckning

Personalutskottet

Svar motion friskvård för kommunens anställda
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion i vilken de yrkar att
en enhetlig friskvårdspolicy arbetas fram i enlighet med motionens intentioner och det
beslut som togs i Katrineholms kommunfullmäktige 2007.
Kommunfullmäktige har gett uppdrag om att utarbeta gemensamma och enhetliga
riktlinjer kring en friskvårdspolicy för Katrineholms kommun. Arbetet har startats upp
vid ett flertal tillfällen, men inte avslutats.
För att nå målet om en attraktiv arbetsgivare beslutade kommunfullmäktige den 21
november 2016, § 167, att ge personalutskottet uppdrag att under 2017 ta fram
riktlinjer och arbetssätt för en hälsofrämjande arbetsplats/friskvård i samverkan med
kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen har den 26 oktober 2016, § 185, tagit beslut om att arbetet med en
hälsofrämjande arbetsplats är ett av område som är föremål för kommunstyrelsens
övergripande uppföljning under 2017.
En hälsofrämjande arbetsplats fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer
rehabilitering; på individ, grupp- och organisationsnivå. Det innebär ett brett
angreppsätt. Friskvård är en av insatserna som stödjer det främjande arbetet på
individnivå.
Ett arbete att ta fram en policy för hälsofrämjande arbetsplats med friskvård pågår och
kommer att slutföras under året. De fackliga organisationerna kommer att få löpande
information om hur arbetet fortskrider.
Ärendets handlingar


Motion om friskvård för kommunens anställda, 2016-08-17

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige - Friskvård för kommunens
anställda
I juni 2007, i samband med fullmäktiges beslut kring organisationsförändringar, la
Vänsterpartiet fram ett tilläggsyrkande som antogs av kommunfullmäktige, kommunens
högst beslutande organ. Vänsterpartiet yrkade att:
En partsammansatt grupp bestående av representanter för personalkontoret och de
fackliga organisationer vars medlemmar berörs tillsätts för att utarbeta riktlinjer för en
enhetlig friskvårdspolicy inom kommunen där samtliga anställda har tillgång till friskvård
samt att de anställda ges ett individuellt inflytande över densamme.
Tilläggsyrkandet lades fram av Vänsterpartiet för att försäkra att kommunens anställda även
i fortsättningen skulle få tillgång till en god friskvård med möjlighet till eget inflytande över
densamme.
Idag kan vi konstatera att kommunen verkar sakna en friskvårdspolicy för sina anställda samt
att den friskvård som finns varierar från förvaltning till förvaltning om det överhuvudtaget
existerar.
En enhetlig friskvårdspolicy där alla anställda ges samma möjlighet till friskvård är viktig för
den enskilde och bidrar till bättre hälsa och välmående och förebygger sjukdom Det leder i
sin tur till minskade sjuktal.
Vi yrkar att:
En enhetlig friskvårdspolicy arbetas fram i enlighet med motionens intentioner och det
beslut som togs i Katrineholms kommunfullmäktige 2007.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 17/8-2016

Olof Carlsson (V)

Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (2)

2017-03-29

§ 51

Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän
visstid (KS/2016:135)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen om att avskaffa anställningsformen allmän
visstid mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens beredning av ärendet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).
Den skriftliga reservationen redovisas som bilaga E.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion i vilken de yrkar:
att kommunen upphör att använda anställningsformen allmän visstid, att undantag får
göras efter överenskommelse med de fackliga organisationerna inom det
avtalsområde anställningen berör samt att anställda som längst kan vara vikarie- och
allmän visstidsanställda sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att
beslutet vinner laga kraft.
Redan i dag finns regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalet
Allmänna Bestämmelser (AB) som begränsar arbetsgivarens möjligheter att
visstidsanställa. Anställningsformen används utifrån lagstiftarens intentioner och
LAS-regler, kompletterade med kollektivtalet AB och ger den anställde en möjlighet
till tryggare anställning samtidigt som arbetsgivaren ges möjligheter till en viss
flexibilitet.
Ärendets handlingar





Ordförandens förslag till beslut, 2017-03-20
Sammanträdesprotokoll från personalutskottet, 2017-02-15, § 10
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-03
Motion om att avskaffa anställningsformen allmän visstid, 2016-03-18

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V).
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen.

Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

2 (2)

2017-03-29

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att styrelsen biträder
ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

~o~~~~s~'~~~~~1

Reservation. Svar på motion om att avskaffa anställningsformen Allmän visstid. KS/2016:135
svaret på vår motion gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att man använder
anställningsformen Allmän vistid enligt lagstiftarens intentioner och majoriteten yrkade att
motionen avslås. Vänsterpartiet anser inte att kommunen ska använda sig av den anställningsformen
då intentionen när den infördes av den borgerliga regeringen 2007 var att luckra upp LAS och
anställningsskyddet. Frågan blir därmed inte enbart en lag och regelteknisk fråga utan även en
ideologisk fråga. Är det sådana osäkra anställningsformer vi vill ha?
Jag yrkade att bifall till motionen. Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot
beslutet.
Tony Rosendahl(V)
Katrineholm 29/3-2017
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-20

KS/2016:135 - 020

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motionen om att avskaffa anställningsformen
allmän visstid
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om att avskaffa
anställningsformen allmän visstid mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens
beredning av ärendet.

KOMMUNSTYRELSEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: kommunstyrelsen@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Protokollsutdrag
PERSONALUTSKOTTET

1 (2)

2017-02-15

§ 10

Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän
visstid (KS/2016:135)
Personalutskottets beslut
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen mot bakgrund av kommunledningsförvaltningens beredning av ärendet.
Reservation
Mot personalutskottets beslut reserverar sig Tony Rosendahl (V). Reservationen, som
är skriftlig, redovisas som bilaga C till protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion i vilken de yrkar:
att kommunen upphör att använda anställningsformen allmän visstid, att undantag får
göras efter överenskommelse med de fackliga organisationerna inom det
avtalsområde anställningen berör samt att anställda som längst kan vara vikarie- och
allmän visstidsanställda sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att
beslutet vinner laga kraft.
Redan i dag finns regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalet
Allmänna Bestämmelser (AB) som begränsar arbetsgivarens möjligheter att
visstidsanställa. Anställningsformen används utifrån lagstiftarens intentioner och
LAS-regler, kompletterade med kollektivtalet AB och ger den anställde en möjlighet
till tryggare anställning samtidigt som arbetsgivaren ges möjligheter till en viss
flexibilitet.
Ärendets handlingar



Motion om att avskaffa anställningsformen allmän visstid, 2016-03-18
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-03

Personalutskottets överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Tony
Rosendahl (V), Ulrica Truedsson (S) samt ekonomi- och personalchefen Susanne
Sandlund.
Yrkanden och förslag
Tony Rosendahl (V) yrkar att utskottet ska föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Johan Söderberg (S) föreslår istället att motionen ska avslås mot bakgrund av
kommunledningsförvaltningens beredning av ärendet.

Protokollsutdrag
PERSONALUTSKOTTET

2 (2)

2017-02-15

Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på avslagsyrkandet och på
bifallsyrkandet.
Han finner att utskottet bifaller avslagsyrkandet.
_________________
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Personalutskottet 2017-02-15, bilaga C

Reservation. Svar på motion om att avskaffa anställningsformen Allmän visstid. KS/2016:135
svaret på vår motion gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att man använder
anställningsformen Allmän visstid enligt lagstiftarens intentioner och personalutskottets ordförande
yrkade att utskottet skulle föreslå att motionen avslås. Vänsterpartiet anser inte att kommunen ska
använda sig av den anställningsformen då intentionen när den infördes av den borgerliga regeringen
2007 var att luckra upp LAS och anställningsskyddet. Frågan blir därmed inte enbart en lag och
regelteknisk fråga utan även en ideologisk fråga. Är det sådana osäkra anställningsformer vivill ha?
Jag yrkade att personalutskottet skulle föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen. Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.
Tony Rosendahl(V)
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Katrineholm 15/02-2017
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Personalavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-02-03

KS/2016:135 - 020

Ert datum

Vår handläggare
Susanne Sandlund

Er beteckning

Personalutskottet

Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän
visstid
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion i vilken de yrkar:
att kommunen upphör att använda anställningsformen allmän visstid,
att undantag får göras efter överenskommelse med de fackliga organisationerna inom
det avtalsområde anställningen berör samt
att anställda som längst kan vara vikarie- och allmän visstidsanställda sammanlagt två
år oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner laga kraft.
Redan i dag finns regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) och kollektivavtalet
Allmänna Bestämmelser (AB) som begränsar arbetsgivarens möjligheter att
visstidsanställa. Anställningsformen används utifrån lagstiftarens intentioner och LASregler, kompletterade med kollektivtalet AB, och ger den anställde en möjlighet till
tryggare anställning samtidigt som arbetsgivaren ges möjligheter till en viss
flexibilitet.
Ärendets handlingar


Motionen om att avskaffa anställningsformen allmän visstid, 2017-03-18

Ärendebeskrivning
Tony Rosendahl (V) och Olof Carlsson (V) har lämnat en motion i vilken de yrkar:
att kommunen upphör att använda anställningsformen allmän visstid,
att undantag får göras efter överenskommelse med de fackliga organisationerna inom
det avtalsområde anställningen berör samt
att anställda som längst kan vara vikarie- och allmän visstidsanställda sammanlagt två
år oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner laga kraft.
Redan i dag finns regler i Lagen om anställningsskydd (LAS) och i vårt kollektivavtal
Allmänna Bestämmelser (AB) som begränsar arbetsgivarens möjligheter att
visstidsanställa. Dessa så kallade konverteringsregler beskrivs nedan.
Enligt LAS övergår en allmän visstidsanställning till en tillsvidareanställning när en
arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i
sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Marie.SandstromKoski@katrineholm.se

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Personalavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2017-02-03

KS/2016:135 - 020

Därutöver innebär lagens regler en begränsning om att stapla visstidsanställningar på
varandra. Reglerna innebär att en allmän visstidsanställning också övergår till en
tillsvidareanställning när en arbetstagare under en period då arbetstagaren har haft
tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning,
vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. En anställning har
följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens
slutdag.
Även ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit
anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.
Utöver LAS regler finns i vårt kollektivavtal AB en konverteringsregel som
kompletterar § 5 LAS. Regeln innebär att tidsbegränsade anställningar övergår till
tillsvidareanställning när en arbetstagare har haft såväl allmän visstidsanställning som
vikariat i sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod.
Kommunen använder anställningsformen allmän visstid i de fall det finns ett behov av
att visstidsanställa och anställningen inte kan kopplas till en ordinarie innehavare av
tjänsten.
Elevassistenter och barnskötare är de två yrkesgrupper som står för merparten, två
tredjedelar, av kommunens allmänna visstidsanställningar. Elevassistenter är anställda
termins- eller läsårsvis. Anställningen är kopplad till en eller flera elever som har
behov av särskilt stöd. En förklaring till att så många barnskötare ingår i gruppen är
många av dessa går på vakanta förskollärartjänster. Arbetsgivaren målsättning är att
dessa tjänster ska tillsättas med behöriga sökanden, men om detta inte lyckas, väljer
man att anställa en barnskötare istället.
Förvaltningens bedömning
Utifrån ovanstående ser förvaltningen att anställningsformen visstidsanställning
används utifrån lagstiftarens intentioner, bara om det finns ett behov och anställningen
inte kan kopplas till en ordinarie innehavare av tjänsten. Förvaltningens uppfattning är
också att LAS-regler, kompletterade med kollektivtalet, ger den anställde en möjlighet
till en tryggare anställning samtidigt som arbetsgivaren ges möjligheter till en viss
flexibilitet.

Susanne Sandlund
ekonomi- och personalchef
Beslutet skickas till: akten
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Motion. Avskaffa anställningsformen allmän visstid.
Den borgerliga regeringen lagstiftade 2007 om att införa en ny anställningsform, allmän
visstidsanställning. Anställningsformen är konstruerad på ett sätt som är menat att
arbetsgivare ska utnyttja möjligheten att kunna låta anställda gå utan tillsvidareanställning
under obegränsad tid, i kombination med exempelvis en annan form av visstidsanställning,
vikariat. Detta har inneburit att till och med EU-kommissionen har reagerat och hotat Sverige
med vitesföreläggande om inte något görs för att förändra situationen för de anställda. Om
EU-kommissionen kommer till de anställdas försvar i en fråga, då är det ett säkert tecken på
att situationen är mycket allvarlig.
Riksdagen fattade nyligen beslut om att stoppa möjligheten för arbetsgivare att kunna hålla
anställda i åratal av otrygghet.. Vänsterpartiet ville dock gå längre och begränsa perioden som
en anställd kan gå utan trygg anställning till maximalt två år inom en femårsperiod. Dock
valde riksdagen att inte gå på den linjen.
Det innebär dock inget hinder för att kommunen skulle kunna gå steget längre och förbättra
villkoren för sina anställda. Detta genom att tydliggöra att visstidsanställningar endast ska
användas vid vikariat eller om det finns särskilda behov som förhandlats med de berörda
fackliga organisationerna.
Det är orimligt att år efter år låta anställd personal leva i ovisshet, när det är uppenbart att
behovet av deras arbetskraft finns.
I Katrineholm finns idag i skrivande stund 173 personer anställda under anställningsformen
allmän visstid.
Därför yrkar Vänsterpartiet:
* Att kommunen upphör med användningen av anställningsformen allmän visstid.
* Att undantag från dessa bestämmelser får göras efter överenskommelse med de fackliga
organisationer inom det avtalsområde anställningen berör.
* Att anställda som längst kan vara vikare- och allmän visstidsanställda sammanlagt två år
oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner laga kraft.
Tony Rosendahl (V)
Olof Carlsson (V)
Katrineholm 18/3-2016

Svar på interpellation från Joha Frondelius KD om hemtjänstens
arbetsmiljö
Joha Frondelius KD, har ställt följande frågor till mig om hemtjänstens arbetsmiljö

Hur tänker nämndens ordförande hantera följande kommentarer från anhöriga och
personal gällande en orolig framtid för våra äldre pga. nya rutiner?
De förändringar som förvaltningen görs när det gäller rutiner handlar om att öka
rättssäkerheten för våra äldre och att de skall få det stöd som de har rätt till.
Förändringar skapar dock alltid oro. Därför är det viktigt att all personal känner sig trygga i de
rutiner som gäller men även att de har en god kunskap om varför dessa rutiner finns och
vilken värdegrund som förvaltningen har beslutat att verksamheterna skall arbeta efter.

Saknas det pengar i vård och omsorgsförvaltningen?
Vi har idag drygt 744 miljoner i budgetram. Det är en stor del av Katrineholm kommuns
budget. Det handlar om att använda dem på bästa sätt. Sedan händer det alltid oförutsedda
saker som är svåra att förutsäga som att vi får flera nya brukare som kräver dubbelbemanning
eller många insatser under ett dygn

Kommer det bli tre nattpatruller istället för fyra i kommunen?
Vi har idag 6 patruller som arbetar på natten i dagsläget med att ge stöd till dem som behöver
stöd genom planerade besök men även om någon larmar.
Hur många patruller vi har kommer alltid att vara beroende av hur många som behöver vårt
stöd. Därför går det inte att bestämma ett fast antal patruller.

Hur hanterar Ni bristen av utbildade undersköterskor idag?
I Katrineholm har vi ett högt söktryck till vård- och omsorgsprogrammet. Bilden av brist på
utbildad omvårdnadspersonal är ett nationell fråga och inte ett lokalt problem. Omsättningen
på omvårdnadspersonal är låg, men vi jobbar aktivt att deltaga på gymnasiemässor, sitter med
i lokala styrgruppen för vård- och omsorgscollege m.m.

Är du själv orolig över situationen inom hemtjänsten?
Jag har höga förväntningar på att verksamheterna skall vara av en sådan kvalité att alla får det
stöd de har rätt till men även att de får ett professionellt bemötande av den personal de möter.
Men jag är frustrerad över att inte alla upplever att de får det stöd de har rätt att få. Jag är
frustrerad över att inte alla får ett professionellt bemötande av den personal de möter oavsett
om man är brukare eller anhörig.
Ulrica Truedsson
Ordförande Vård- och omsorgsnämndens ordförande

Katrineholm 2017-03-15

INTERPELLATION
Till Ulrika Truedsson vård och omsorgsnämndens ordförande om
hemtjänstens arbetsmiljö.

Under en tid har det publicerats ett antal insändare och reportage i Katrineholms Kuriren om
hemtjänstens arbetsmiljö. Genomgående i insändarna beskrivs en daglig och nattlig verklighet
inom hemtjänsten som tyvärr pekar åt försämringar för brukare och anställda.
Så här skriver några av insändarna i Katrineholms-Kuriren:
- Men om det är problem med att städningen inte blir gjord, hemtjänsten är många gånger
försenad, personalen inte hinner gå på toaletten, hinner inte ta ut hela sin lunchrast, blir uppringd
på sina fria dagar för att det fattas folk, så tyder det enligt min bedömning på att hemtjänsten har
för få anställda. Med en bättre arbetsmiljö kanske man både kan behålla den personal man har
och anställa flera.
En anställd säger att arbetssituationen är riktigt pressad. När personalen på hemtjänsten lämnar
sin lokal tidigt på morgonen har den inte en möjlighet att återvända tillbaka förrän det är dags att
värma matlådan. När maten är uppäten är det samma sak som gäller, tills de går hem.
— Vi kan inte åka tillbaka, ta en kopp kaffe och kissa, utan vi ska jobba på hela tiden. Hemma
hos brukarna får vi heller inte kissa och det vill man ju inte heller utan vi får kissa ute på stan, på
de offentliga toaletterna. Så man dricker ingenting och man håller sig, berättar en anställd.
— Vi får heller inga vikarier. Ingen vill jobba hos oss eftersom det är på det här sättet.
Nu ska hemtjänstpersonalen också jobba längre på kvällarna. Beskedet kom plötsligt.
— Man har inte fört någon som helst dialog med personalen, inte gjort någon riskanalys, ingen
konsekvensanalys. Arbetssituationen är redan pressad som den är. Nej, det här är inte populärt,
säger en anställd
Sedan hemtjänstens nattpatrull fick en ny chef i våras har undersköterskor flytt verksamheten, i
protest mot ett dåligt chefskap och utan en ansträngning från arbetsgivaren att försöka få dem att
stanna.
Det menar en anhörigvårdare som lämnat in sina synpunkter till vård- och omsorgsförvaltningen.
Den anhöriga uttrycker oro över att ett större antal personer kommer passera en brukares hem.
Enligt hen finns det nämligen tankar på att låta personalen rotera mer, i fyra i stället för i två
patruller.
Detta ökar risken för att brukaren får möta främmande personer, menar anhörigvårdaren.
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Vi läser även en artikel om ”Förändringar inom hemtjänsten oroar” i Kuriren där det står:
Susanne Sallami, chef i verksamhetsområdet stöd i ordinärt boende, som tidigare hette hemtjänst
menar också att det inte finns någon grund för oron kring ökat antal medarbetare som kommer
till brukaren.
— Det är samma antal besök som man har i alla fall och det är samma antal personer som är
anställda. Tryggheten måste finnas i utförandet av insatsen, det vill säga att insatsen är av hög
kvalitet oavsett vem som utför den.
Men hon medger att problem funnits med schemaläggningen eftersom många brukare ofta vill ha
sin insats på samma tid.
— Vi behöver lösa det och det är det vi håller på med.
En av orsakerna till förändringarna i nattpatrullen är enligt Susanne Sallami att det är viktigt att ha
ett helhetsperspektiv kring brukaren, vilket har saknats tidigare.
— Vi behövde bli bättre på att stärka upp rättssäkerheten, med dokumentation,
genomförandeplan, rätt formulerade uppdrag med mera. Nu jobbar nattpatrullen i samma grupp
som övrig hemtjänst och det gör att vi kan samordna insatser på bättre sätt. Då kan vi möta
behoven bättre.
Ingen uppmuntrande läsning från anhöriga och personal. Man blir mycket oroad över
Katrineholms äldreomsorg och hemtjänst och vart den är på väg.

Mina frågor är följande
-

Hur tänker nämndens ordförande hantera följande kommentarer från anhöriga och
personal gällande en orolig framtid för våra äldre pga. nya rutiner?
Saknas det pengar i vård och omsorgsförvaltningen?
Kommer det bli tre nattpatruller istället för fyra i kommunen?
Hur hanterar Ni bristen av utbildade undersköterskor idag?
Är du själv orolig över situationen inom hemtjänsten?

Joha Frondelius
Kristdemokraterna
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Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström

Ersättning till kommuner för asylsökande
(Frånsett tillståndssökande och personer med uppehållstillstånd)
Kommuner har rätt till ersättning för vissa kostnader de har för personer som ansökt om
asyl i Sverige. Vissa av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del av
dem behöver kommunen ansöka om.
Ersättning kommuner ansöker om:











Barn i förskola eller skola
Belagd boendeplats enligt överenskommelse
Betydande extraordinära kostnader
Extraordinära utbildningskostnader
God man
Resa till anvisningskommun för ensamkommande barn
Resa till förläggning
Utredningskostnader för ensamkommande barn
Vård av barn
Vård av ensamkommande barn

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:
-Vem/vilka ansvarar för att kommunen ansöker om ersättning?
-Hur försäkrar sig kommunen om att all ersättning, kommunen har rätt till, söks?
-Hur mycket har kommunen ansökt om 2016 per ersättningstyp?

Mica Vemic
SD Katrineholm

_________________________________________________________________________________________________________________
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Svar på interpellation om ersättning till kommuner för
asylsökande
Mica Vemic (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Göran Dahlström (S)
Interpellationen lyder:
Kommuner har rätt till ersättning för vissa kostnader de har för personer som ansökt
om asyl i Sverige. Vissa av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan och en
del av dem behöver kommunen ansöka om.
Ersättning kommuner ansöker om:











Barn i förskola eller skola
Belagd boendeplats enligt överenskommelse
Betydande extraordinära kostnader
Extraordinära utbildningskostnader
God man
Resa till anvisningskommun för ensamkommande barn
Resa till förläggning
Utredningskostnader för ensamkommande barn
Vård av barn
Vård av ensamkommande barn

Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor:




Vem/vilka ansvarar för att kommunen ansöker om ersättning?
Hur försäkrar sig kommunen om att all ersättning, kommunen har rätt till, söks?
Hur mycket har kommunen ansökt om 2016 per ersättningstyp?
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Svaret lyder:


Vem/vilka ansvarar för att kommunen ansöker om ersättning?

Ansvaret för att ansöka om statlig ersättning ligger hos respektive förvaltning. På
kommunledningsförvaltningen finns vid behov en resurs att tillgå.


Hur försäkrar sig kommunen om att all ersättning, kommunen har rätt till,
söks?

Förvaltningarna i kommunen har kunskap om vad som kan återsökas och får
kontinuerligt information från kommunledningsförvaltningen om och när
förändringar i regelsystem inträffar.


Hur mycket har kommunen ansökt om 2016 per ersättningstyp?

Barn i skola eller förskola
Ersättning för skolundervisning samt för barn inskrivna vid en förskola. Ersättningen
avser kalenderår och består av ett visst fastställt schablonbelopp för respektive
undervisningsform.
Under år 2016 sökte kommunen ersättning enligt nedan:
Förskola:
Förskoleklass:
Grundskola:
Gymnasieskola:

443 840 kronor
164 010 kronor
4 816 500 kronor
4 036 360 kronor

Belagd boendeplats enligt överenskommelse
Ersättning för belagda boendeplatser för ensamkommande barn enligt gällande
överenskommelse mellan kommunen och Migrationsverket. Ersättningsbeloppet är
300 kronor per plats och dygn.
Återsökt för beläggning (tio asyl och fem permanenta uppehållstillstånd)
1 642 500 kronor.
Betydande extraordinära kostnader
Ersättning för betydande extraordinära kostnader som kan tillkomma när till exempel
en kommun tar emot ett stort antal asylsökande under kort tid.
Katrineholms kommun har inte haft några betydande extraordinära kostnader
för asylsökande under år 2016.
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Extraordinära utbildningskostnader
Ersättning för sammanhängande kostnader för extra särskilt anordnande skollokaler
och skolskjuts för särskoleelever samt extraordinärt stöd som inte täcks av ersättning
för barn i förskola och skola.
Katrineholms kommun har inte haft några extraordinära utbildningskostnader
under år 2016.
God man
Ersättning för arvode och utgifter som god man haft för ensamkommande barn och
ungdomar.
Återsökt för god man 1 554 412 kronor.
Resa till anvisningskommun för ensamkommande barn
Ersättning för barnens resekostnader från ankomstkommun till anvisningskommun.
Återsökt för resekostnader 5 000 kronor.
Resa till förläggning
Ersättning för resa till någon av Migrationsverkets mottagningsenheter enligt
förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.
Katrineholms kommun har inte haft kostnader för resa till förläggning under år
2016.
Utredningskostnader för ensamkommande barn
Ersättning för kostnader för utredning om placering i familjehem eller ett hem för
vård och boende eller stödboende av ett ensamkommande barn. Det är endast den
anvisande kommunen som har möjlighet att få denna ersättning.
Under år 2016 mottog Katrineholms kommun 12 barn. Samtliga utredningskostnader
är återsökta, á 31 000 kronor.
Totalt återsökt för verksamhetsåret 2016 är 372 000 kronor.
Vård av barn
Se svar nedan under Vård av ensamkommande barn
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Vård av ensamkommande barn
Ersättning för vård av ett ensamkommande barn. Gäller i de fall det finns beslut om
vård för barnet med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga.
Återsökta medel är 78 462 969 kronor.

Göran Dahlström (S)
Ordförande i kommunstyrelsen
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Motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar i
Katrineholms kommun under åren 2017/2018.
Bakgrund:
Idag i Katrineholms kommun finns det 95 avdelningar alla utom en drivs av
kommunen. Det är drygt 1870 barn på våra förskolor idag och det kommer öka
fram till i sommar och sedan går det ner i början av augusti för att sedan öka
igen. Majoriteten S/M har i uppföljningen av kommunplanen markerat förskolan
som grön lika med att man har byggt ut förskolan efter behovet, alltså uppfyllt
vallöftet i kommunplanen. Visst har man byggt nya förskoleavdelningar men
man har också under den här tiden tagit bort avdelningar t.ex. Pandan på
Sandbäcken som idag används av skolan. Antalet barn ligger kvar på i snitt ca
20 barn per avdelning, alltså många avdelningar som har betydligt fler barn per
avdelning.
Vi vet genom forskningen att storleken på barngrupperna inom förskolan har
stor betydelse för barnens utveckling och trygghet. Vi i Liberalerna anser att
max antal per avdelning bör vara högst 15 barn (vilket också S hade i valet
2014). För att vi ska nå dit måste vi bygga ut förskolan rejält, 30 nya
avdelningar med dagens antal barn och vi vill ju växa så egentligen kommer
behovet vara betydligt fler. I majoritetens budget för 2017-2019 finns ingen
fortsatt utbyggnad med utan man har endast gett Kfab ett uppdrag att kolla på
detta. Det behövs ingen utredning utan Bygg ut förskolan så att både barn och
föräldrar kan känna sig trygga med förskolans verksamhet.
Sjukskrivningarna inom personalen på våra förskolor har nu länge legat väldigt
högt och många sjukskrivningar är troligen arbetsrelaterade. Delningstalet när
det gäller personal på våra förskolor höjdes i samband med att majoriteten drog
ner bildningsnämndens budget 2012 och man var tvungen att göra stora
besparingar. Detta har därefter inte återgått utan man har efter det fler barn per
personal innan man får förstärkning. Att personalen arbetar under stor press och
har svårt att hinna med sitt uppdrag är fullt förståeligt. Den arbetsmiljö som både
barn och personal har är inte acceptabel utan för att barnen ska kunna utvecklas,

stimuleras, få återhämtning, få egen tid med personal så krävs det mindre
grupper inom förskolan.

Yrkande:
Liberalerna yrkar på att Katrineholms Kommun skall öka antalet
förskoleavdelningar med minst ytterligare tolv under 2017/2018 för att sedan
fortsätta så man når målet högst 15 barn per avdelning.
Katrineholm 12 april 2017

Ewa Callhammar

Inger Hult

Krister Wistbacka

Jesper Ek

Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 53

Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands
Räddningstjänst (KS/2017:115)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänsts (VSR)
årsredovisning för 2016 samt bevilja ansvarsfrihet för VSR:s direktion och dess
enskilda ledamöter och i övrigt lägger årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med
revisionsberättelse och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna ska ta ställning i ansvarsfrågan.
VSR:s årsredovisning innehåller bl a uppföljning av uppdraget från
medlemskommunerna, verksamhetsmål, verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning. Det ekonomiska resultatet för 2016 var – 280 000 kronor. Det finns
inte något underskott från föregående år som ska täckas. Förbundet tar av direktionen
beslutade projektmedel från 2015 i anspråk, enligt beslut i direktionen, och anser att
man därmed uppnår balanskravet och har ett resultat på 159 000 kronor.
Revisorerna bedömer att direktionen bedrivit verksamheten ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare, att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande.
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna
beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i den samman.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-15
 Sammanträdesprotokoll från VSR, 2017-02-22, § 9
 VSR, årsredovisning 2016
 Revisionsberättelse för år 2016, revisorerna
 Revisorernas redogörelse för år 2016, revisorerna
 Granskning av årsredovisningen 2016, pwc
 Granskning av intern kontroll, pwc
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands
Räddningstjänst
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Västra Sörmlands
Räddningstjänsts (VSR) årsredovisning för 2016 samt bevilja ansvarsfrihet för VSR:s
direktion och dess enskilda ledamöter och i övrigt lägga årsredovisningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska VSR överlämna sin årsredovisning med
revisionsberättelse och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna ska ta ställning i ansvarsfrågan.
VSR:s årsredovisning innehåller bl a uppföljning av uppdraget från
medlemskommunerna, verksamhetsmål, verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning. Det ekonomiska resultatet för 2016 var – 280 000 kronor. Det finns inte
något underskott från föregående år som ska täckas. Förbundet tar av direktionen
beslutade projektmedel från 2015 i anspråk, enligt beslut i direktionen, och anser att
man därmed uppnår balanskravet och har ett resultat på 159 000 kronor.
Revisorerna bedömer att direktionen bedrivit verksamheten ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Vidare, att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande.
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna
beviljar ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i den samman.
Ärendets handlingar
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Ärendebeskrivning
VSR har överlämnat sin årsredovisning för 2016, tillsammans med revisionsberättelse
och granskningsrapport. Årsredovisningen behandlades av VSR:s direktion den 22
februari 2017som beslutade anta årsredovisningen.
Enligt förbundsordningen ska VSR:s årsredovisning, jämte revisionsberättelse,
överlämnas till kommunfullmäktige som har att ta ställning i frågan om ansvarsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet för kommunstyrelsens räkning.
Förvaltningens bedömning
Årsredovisningen är att omfattande och informativt dokument som bl a innehåller
uppföljning av ägaruppdrag, verksamhetsmål, verksamhetsberättelse samt den
ekoomiska redovisningen med resultat- och balansräkningar.
Av årsredovisningen framkommer att det reviderade uppdrag som
medlemskommunerna gav i slutet av 2015 har resulterat i ett handlingsprogram som
antogs under våren 2016 och omfattar perioden 2016-2019. Internt har VSR bl a
arbetat med att utveckla sin interna kontroll.
Det ekonomiska resultatet för 2016 är – 280 000 kronor. Det som orsakat resultatet är,
enligt årsredovisningen, att de öronmärkta pengar för ett antal projektarbeten inte är
redovisade som en intäkt i budgeten. Efter att resultatet justerats med de öronmärkta
medlen uppstår ett överskott på 159 000 kronor.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för verksamhetens
utfall, finansiering och ekonomiska ställning. VSR lever, enligt revisorerna, upp till
kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det finns inte något underskott att täcka
från tidigare år. VSR tar medel i anspråk från 2015 i sin balanskravsutredning.
Årsredovisningen innehåller en uppföljning av de nio verksamhets- och finansiell mål
som förbundet angivit för perioden 2016-2019. Revisorerna bedömer den finansiella
måluppfyllelsen delvis som god. Två mål är uppfyllda. Verksamhetsmålens uppfyllelse
bedöms av revisorerna som god då fyra mål är uppfyllda, två mål är delvis uppfyllda
samt ett mål är inte uppfyllt.
Revisorerna saknar förbundets bedömning av den ekonomiska ställningen. Revisorerna
bedömer dock att årsredovisningen huvudsakligen uppfyller kraven på rättvisande
räkenskaper och att den är upprättad i enlighet med god redovisningssed med vissa
undantag.
Revisorerna tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen och dess enskilda ledamöter.
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Kommunledningsförvaltningen har vid en genomgång av årsredovisningen inte funnit
något att anmärka mot eller påpeka utöver det som framkommer av revisorernas
granskning.
För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
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Ordförande och förbundschef har ordet
Tiden går fort och vi lägger ytterligare ett
verksamhetsår bakom oss. Förbundet står
nu inför det artonde verksamhetsåret. När
vi arbetar med att summera det gångna
året, stärks känslan av att vi gör så många
bra saker i VSR. När man samlar året i en
och samma skrift blir det väldigt tydligt
vad som gjorts. Vi kan konstatera att vi
även detta år har haft ett stort engagemang
bland alla medarbetare oavsett om man
arbetar i operativ tjänst på heltid,
räddningspersonal i beredskap (RIB) eller
har en dagtidstjänst.

Under sommaren levererades en ny
släckbil. Bilen är placerad på stationen i
Katrineholm. Andrabilen i Katrineholm är
nu placerad på stationen i Julita. Den nya
bilen har utrustats med skärsläckare, vilket
är ett nytt verktyg för VSR. Kostnaden för
hela
investeringen blev närmare 4,5 miljoner
kronor inklusive diverse utrustning.

Årets arbete både politiskt och i
verksamheten
har
fortsatt
utifrån
medlemskommunernas uppdrag till VSR
och gällande handlingsprogram.

När det gäller ekonomi så visar resultatet
på ett minusresultat på 280 tkr, orsaken är
att de öronmärkta medel som är beslutade
för att finansiera ett antal projektarbeten
inte finns som intäkt i budget. Ser man
helheten efter att resultatet justerats med de
öronmärkta medlen för året så uppstår ett
överskott på 159 tkr mot budget 12 tkr.

Det
reviderade
uppdraget
från
medlemskommunerna som VSR fick i
slutet av 2015 har resulterat i framtagande
av ett nytt handlingsprogram. Direktionen
beslutade om handlingsprogrammet under
våren, programmet gäller för tiden 20162019

Förra årets översyn av externutbildningen
har inneburit att utbildningarna har ökat,
det är dock en bit kvar innan budgeten är i
balans. I dagsläget är det 1,6 tjänster på
externutbildningen, även personal från
operativa och förebyggandesidan är
engagerade som instruktörer.

Problemen med att rekrytera RIB-personal
till Vingåkersstationen har markant
förbättrats, styrkan är nu fulltalig. I
dagsläget schemaläggs beredskapen så att
vissa personer har beredskap dagtid, andra
har kvällar och helger. Rekrytering av RIB
personal är en utmaning för samtliga
landets räddningstjänster.

Ett av målen är att VSR ska öka antalet
kvinnor och personer med annan etnisk
bakgrund i organisationen. Detta ska vara
en självklarhet vid nyanställningar. Förra
året angavs att detta är en viktig fråga för
VSR därför bör både direktionen och
verksamheten kommande år aktivt jobba
med dessa frågor. Här konstaterar vi att
organisationen borde lyckats bättre.

Under året har organisationen jobbat
vidare med internkontroll i verksamheten,
internkontrollplanen reviderades i början
av 2016. Revisorerna har genomfört en
granskning av Interna kontrollen vilket
medförde några få anmärkningar som ska
ses
som
rekommendationer,
vissa
anmärkningar är redan åtgärdade.

Arbetet med projekten som finansierats
med öronmärkta pengar har fortsatt även
under 2016. Samtliga projekt utom
Brandstationsprojektet avslutades vid
årsskiftet. Återstående medel kommer att
föreslås
användas
till
brandstationsprojektet samt kostnader i
samband med flytt till nya stationen.
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Under perioden har erforderliga beslut
fattats i respektive medlemskommun om
att bygga en ny brandstation. Stationen
kommer att byggas och ägas av KFAB,
VSR kommer att vara hyresgäst.
Bygglovsprocessen
är
klar
liksom
upphandling av entreprenör. VSRs arbete
har handlat mycket om planering
tillsammans med personalrepresentanter
om hur stationen ska planeras. Utifrån
detta har arkitekten tagit fram ritningar,
dessa har sedan har legat till grund för
anlitade konsulters arbete. Byggstart
beräknas under våren 2017, byggtid ca ett
år.
Under sensommaren och hösten har
rekrytering av ny förbundschef skett.
Direktionen anlitat en konsult som hjälpte

till med rekryteringen. Nitton personer
sökte tjänsten. Efter ett antal tester,
intervjuer så beslutade Direktionen att
Anette Lundin blir ny förbundschef.
Anettes kommer från en tjänst som
distriktschef vid Räddningstjänsten Östra
Götaland. Anette börjar i VSR den 6
februari
och
tillträder
förbundschefstjänsten första mars då
nuvarande förbundschef Roger Larsson
slutar efter 42 år inom räddningstjänsten,
Roger avgår med avtalspension.
Vi vill rikta ett stort och varmt tack för det
gångna
året
till
all
personal,
förtroendevalda
samt
engagerade
medlemskommuner. Det är tack vare er
som vi kan lägga ytterligare ett
framgångsrikt år till handlingarna.

Roger Larsson
Förbundschef

Håkan Persson
Ordförande

Direktionen
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Direktionen
VSR
är
ett
kommunalförbund.
Medlemmarna är Katrineholm och
Vingåkers kommuner. Direktionen är den
beslutande församlingen och utgör också
förbundets styrelse.
Genom val till kommunfullmäktige har
kommuninvånarna möjlighet att påverka
VSRs
verksamhet.
Fullmäktige
i
respektive
medlemskommun
utser
representanter till förbundsdirektionen,

fem ledamöter från Katrineholm och fyra
från Vingåker.
Respektive fullmäktige beslutar också om
anslag till förbundet och beviljar
ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionen har det övergripande ansvaret,
Förbundschefen är genom delegation
utsedd att leda den dagliga verksamheten.
Direktionen har under året haft fyra möten.

Förtroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2016-12-31
V = Vingåker, K = Katrineholm
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare

Håkan Persson (S) V
Marie-Louise Karlsson (S) K
Glenn Christensen (S) V
Björn Andersson (M) V
Therese Palm (S) V
Karl-Gunnar Ljungqvist (S) K
Göran Nilsson (M) K
Lars Levin (L) K
Sten Holmgren (C) K
Marie-Louise Thyberg (S) V
Mensud Vrana (S) V
Caisa Sävheden Larsson (S) V
Gunnar Österberg (C) V
Johanna Karlsson (S) K
Michael Hagberg (S) K
Christoffer Öqvist (M) K
Olof Carlsson (V) K
Ingemar Björklund (KD) K

Direktionens vilja
Under våren 2016 antog direktionen
nuvarande
handlingsprogram
”Direktionens
vilja”.

Handlingsprogrammet gäller för tiden
2016-2019. Handlingsprogrammet bygger
på medlemmarnas uppdrag till VSR.

Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så
att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets
andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande
insatser.
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Arbetsutskottet
Direktionens Arbetsutskott (AU) har
utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice
ordförande Marie-Louise Karlsson samt
ledamöterna Sari Thorén och Sten
Holmgren, under hösten har Sari avsagt sig

sina politiska uppdrag, fyllnadsval
genomfördes
vid
direktionens
decembermöte. Björn Andersson valdes
som ordinarie ledamot. AU har haft sju
protokollförda
möten
under
året.

Revision
Förbundet har fyra revisorer, som valts av
medlemskommunerna i enlighet med
förbundsordningen.
Revisorerna
är
politiskt tillsatta och tjänstgör samma
mandatperiod som ledamöter och ersättare
i direktionen. Revisionsarbetet bedrivs i
enlighet med bestämmelserna om revision
i kommunallagen, revisorernas reglemente
samt vad som anges i skriften ”God
Revisionssed i kommunal verksamhet”.
Revisorernas berättelse ska tillsammans
med årsredovisningen, överlämnas till
respektive kommunfullmäktige, som var

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

och en beslutar om ansvarsfrihet för
direktionen. Revisorerna anlitar själva
sakkunniga till sin granskning i den
omfattning som behövs. Sakkunnigt
biträde under 2016 har varit PwC. Under
året har revisorerna även granskat VSRs
arbete med intern kontroll. Revisorernas
synpunkter från granskningen var att VSR
ska bli bättre på att kommentera och
redovisa förbättringsförslag vid uppkomna
avvikelser. Detta är åtgärdat i kommande
redovisningar till direktionen.

Revisorer
Karl Källander, Katrineholm
Sören Ericsson, Vingåker
Jan-Olov Karlsson, Katrineholm
Ingvar Lind, Vingåker
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Uppföljning av ägaruppdraget och direktionens vilja
Ekonomiska mål
VSRs verksamhet ska kännetecknas av god
ekonomisk hushållning. Det är VSRs
uppgift att hushålla med tillgängliga
resurser på ett sådant sätt att även framtida
kommuninvånare kan tillförsäkras en
bibehållen hög standard på verksamhet och
anläggningar. En sund ekonomi präglas av

Finansiella mål
VSR ska ha ett positivt årligt resultat.
Reinvesteringar ska ske med
förbundets egna medel.

redovisningslagens
krav
på
god
redovisningssed samt kommunallagens
krav på budget i balans. Följande två
finansiella mål har medlemskommunerna
angett i sitt uppdrag till förbundet för
perioden 2015-2019. Bägge målen är helt
uppfyllda.

Uppföljning 2016
159 tkr målet uppfyllt
Målet är uppfyllt
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Verksamhetsmål

1.

Målen gäller från 1 januari 2016 till 2019
och
återfinns
i
uppdraget
från
medlemskommunerna till VSR. Utifrån
målen har Direktionen formulerat sin vilja

vilken följs upp nedan. Direktionen har
uppfattat att målen som framgår av
medlemsuppdraget är att betrakta som God
Ekonomisk
Hushållning

VSR har uppdrag att fortlöpande se
över och anpassa organisationen så att
den
på
bästa
sätt
stödjer
medlemskommunernas intentioner för
räddningstjänstverksamhet, säkerställer
en långsiktigt effektiv verksamhet samt
möter framtidens krav.
Förbundets huvuduppgift är att arbeta
förebyggande och stödja den enskilde.

VSR prioriterar det förebyggande arbetet.
Vi gör det för att värdet av uteblivna
olyckor
är
större
än
enstaka
räddningsinsatser Antal tillsyner och
rådgivningar har ökat under perioden.
Vi bedömer att målet är uppfyllt. Arbetet
redovisas i följande tabeller.
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2.

VSR
ska
uppfattas
som
trygghetsskapande och därigenom
bidra till att medlemskommunerna
är trygga och säkra att leva och
verka
i.
Arbetet
ska
vara
olycksförebyggande där män och
kvinnors, flickor och pojkars
säkerhet står i centrum.
Direktionens
kraftsamling
på
förebyggande åtgärder ska rimligen
innebära att antalet räddningsinsatser
kommer att

minska.
Räddningsstyrkans
framkomsttid har betydelse för
olyckans
skadeutveckling
samt
medborgarnas trygghetskänsla gällande
snabb hjälp vid olyckor. Antal insatser
som klassas som räddningstjänst är
exakt samma som föregående period.
Framkomsttiden är under målvärdet
(8,9 min). Vi bedömer att målet är
uppnått. Detta arbete redovisas i
följande tabeller.
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3.

Antalet personer som skadas eller
omkommer i olyckor, som föranleder
räddningsinsats, ska minska över tid.
Antalet omkomna har ökat jämfört med
föregående period. Antalet svårt
skadade är har minskat jämfört med

föregående period. Personer med
lättare skador har ökat jämfört med
föregående period. Vi bedömer att
målet delvis är uppfyllt. Redovisning
sker i följande tre tabeller.

.

Målvärdet är 0 personer.

4.

VSR ska kontinuerligt se över
förutsättningar för att utveckla
samverkan med andra kommuner i
syfte
att
öka
verksamhetens
effektivitet och kvalité samt uppnå
ökad trygghet och säkerhet för
medlemskommunernas invånare.

VSR har samverkan med samtliga
räddningstjänster i länet samt avtal med de
angränsande kommunerna i Östergötland
och Närke. VSR ingår också i en

5.

Kunskapen och förmågan hos
allmänheten om olycksförebyggande
och olyckshanterande åtgärder om
olyckor,
som
kan
föranleda
räddningsinsats, ska kontinuerligt
öka.

samverkansgrupp vid olyckor på sjön
Hjälmaren. I gruppen ingår tre län och fem
kommuner. VSR har påbörjat diskussioner
med Räddningstjänsten Östra Götaland
(RTÖG) gällande högre ledning vid
insatser.
VSR
ingår
sedan många år i stab Sörmland. Syftet
med stabsorganisationen är att det i länet
skall
finnas
en
väl
fungerande
stabsorganisation att använda vid större
insatser samt öka samarbetet mellan länets
räddningstjänster.
Vi bedömer att målet är uppnått.

VSR genomförde traditionsenligt en
trafiksäkerhetsdag för gymnasiets årskurs
3. Detta sker i samverkan med ambulans,
polis, viltskadefonden, MHF/NTF. Cirka
400 elever deltog under dagen. 480 elever
13
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deltog vid den årliga trafiksäkerhetsveckan
för årskurs 8 på VSRs övningsfält eleverna
fick lära sig mer om trafik i allmänhet samt
lite extra om mopeder. På plats fanns polis
och räddningstjänst för att dela med sig av
sina kunskaper. Eleverna fick bland annat

6.

VSR eller genom samverkansavtal
med annan räddningstjänst, ska
första enhet vara framme vid 100
procent av alla olyckor inom den tid
som anges i handlingsprogrammets
förmågekarta.

VSRs insatsområde utgörs av en stor
geografisk yta. För att säkra att en
räddningsstyrka anländer till skadeplatsen

information
om
trafikförsäkringar,
trafikregler och allmänt trafikvett. Eleverna
testade också på att köra mopedsimulator.
Vi bedömer att målet är uppfyllt.
Redovisning sker i följande två tabeller.

inom godtagbar tid och genomför
räddningsinsats på ett effektivt sätt har
VSR avtal med andra kommuners
räddningstjänster. Vi bedömer att målet är
delvis uppfyllt. Redovisning sker i följande
tabell. Orsak till att målet är delvis uppfyllt
beror på två felaktiga positioneringar från
SOS. Ett larm var positionerat på fel ö och
på det andra larmet fanns samma ort på två
ställen i VSRs område.

Maj: Fel adress finns på fler orter. Jun: Felaktig adress.

7.

Vid 60 procent av alla olyckor som
uppfyller kriterierna för
räddningstjänst enligt LSO ska en
första insats ske av enskilda.

Vi bedömer att målet inte är uppfyllt.
Resultatet för perioden blev 43%,
målvärdet är 60%. Redovisning sker i
följande tabell. Orsak till att målet ej är
uppfyllt beror delvis på att det kan vara
14
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svårt att identifiera dessa personer på en
olycksplats. Bättre uppföljning från VSR
där man kontaktar de drabbade några dagar

efter olyckan kommer troligen att öka
måluppfyllelsen.
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Verksamhetsberättelse Funktion Förebyggande
Sammanfattning av året
Under
året
har
funktionens
arbetsbelastning varit fortsatt hög men inte
i närheten av 2015 då den var extrem.
Detta beror på att sotningsärendena
angående byte av sotare har minskat
markant från 400 ansökningar år 2015 till
18 ansökningar år 2016. Funktionens
efterfrågan vid byggärenden är fortfarande
stor vilket inte är konstigt med tanke på att
det
byggs
mycket
nytt
i
medlemskommunerna. Under perioden har
39 bygglovsremisser hanterats. LSO och
LBE tillsynerna följer i stort tillsynsplanen,
121 tillsyner har genomförts. Två Seveso
tillsyner har genomförts av Länsstyrelsen,
VSR medverkar på dessa tillsyner. Under
året har 33 LBE tillstånd utfärdats. Övriga
ärenden så som remissyttranden till andra
myndigheter ligger på samma nivå som

förra året. Enhet undersökande/lärande har
genomfört en fördjupad olycksutredning
under året samt påbörjat en utredning som
blir klar under 2017. Flera andra olyckor
har utretts enklare tillsammans med bl.a.
polisen. Behovet finns att utreda fler
olyckor men det har inte hunnits med.
Under året har 11 sakkunnigutlåtanden
utfärdats,
efter
förfrågan
från
polismyndigheten i länet.
Fixar Malte verksamheten fungerar bra och
är
en
uppskattad
tjänst
hos
kommuninvånarna. Dock har antal
hembesök minskat något. Bemanningen på
funktionen har under året varierat från
mellan fyra och fem tjänster.
Min uppfattning är att Funktionen
utifrån
förutsättningarna
fungerat
tillfredsställande under året.
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Enhet tillsyn
Skriftlig redogörelse
I VSR verksamhetsområde finns 236
objekt som omfattas av kravet på skriftlig

redogörelse enligt LSO. I redogörelsen
beskrivs verksamheten samt brandskyddet.

Tillsyn
Tillsynsplanen omfattar LSO och LBE
tillsyn. Tillsynsplanen grundar sig på
objekt som omfattas av skyldigheten att
lämna in en skriftlig redogörelse, dessa ska
ha en regelbunden tillsyn. Utöver
tillsynsplanen har det under året
genomförts 18 tillsyner som inte varit
planerade (så kallade annan- eller
Planerade tillsyner
(LSO) 2016
97

Genomförda tillsyner (LSO) 2016
68

händelsebaserad tillsyn). Vid tillsynen
redovisar ägaren och/eller innehavaren sitt
systematiska brandskyddsarbete. Det utförs
även
stickprovskontroller
på
det
byggnadstekniska brandskyddet och det
systematiska brandskyddsarbetet. På LBEobjekt kontrolleras även gällande tillstånd
och
kontrollbesiktningar.
Planerade tillsyner
(LSO) 2015
70

Genomförda tillsyner (LSO) 2015
86

Tillsyn brandfarlig/explosiv vara
I VSRs verksamhetsområde finns 203
objekt som har tillstånd att hantera brandfarlig/explosiv vara enligt ”Lag om
brandfarliga och explosiva varor” (LBE

2010:1011). VSR genomför tillsyn av
hanteringen, tillsynen har samordnats med
tillsyn enligt LSO i del fall det varit
möjligt. 2016 samplanerades 15 tillsyner.

Planerade
tillsyner (LBE) 2016
33

Genomförda tillsyner (LBE) 2016
19

Planerade
tillsyner (LBE) 2015
19

Genomförda tillsyner (LBE) 2015
23

Samplanerade tillsyner (LSO/LBE)
2016
15

Genomförda
fastighets tillsyner
(LSO) 2016
1

Samplanerade
tillsyner (LSO/LBE)
2015
20

Genomförda
fastighetstillsyner
(LSO) 2015
16
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Sammanställning tillsyn
Under 2016 planerade enheten att utföra
150 tillsyner. Fördelat på 97 LSO, 33 LBE
och 20 samplanerade (LSO/LBE). Av skäl
som större ombyggnationer, ändrad
verksamhet mm på vissa objekt har några
av de 150 planerade tillsynerna uteblivit.
Resultatet blev 121 tillsyner fördelat enligt
tabellerna sid 11. Notera att det inte finns
redovisat de 18 tillsynerna som inte var
planerade för 2016. Av dessa 121 tillsyner
utfärdades 59 förelägganden (brister som
VSR ställer krav på ska åtgärdas). Under
2017 kommer uppföljning genomföras på

de 34 ärenden som ännu inte är avslutade.
Den genomsnittliga rättelsetiden när
anmärkningarna ska vara åtgärdade är tre
månader. Några exempel på de vanligaste
anmärkningarna vid tillsyner är brister i
verksamheternas
systematiska
brandskyddsarbete (SBA), samt defekta
dörrar i brandcellsgränser. Felet är ofta att
de inte stänger ordentligt eller har fel
brandklass.
Ytterligare
en
vanlig
anmärkning är utrymningsskyltar som inte
lyser.

Annan tillsyn i samverkan
Vid två tillfällen under året har VSR
tillsammans
med
polisen,
socialförvaltningen och skattemyndigheten
deltagit vid annan tillsyn. Tillsynerna har
varit riktade mot vissa restauranger som

har tillstånd att servera alkohol. VSR har
vid
dessa
tillfällen
kontrollerat
brandsäkerheten och utrymningsvägar i
lokalerna.

Tillstånd brandfarlig/explosiva varor
Under året har VSR fortsatt att följa upp
och kontrollera tidigare ansökningar.
Tillsynsförrättarna har vid LSO tillsyner
upptäckt verksamheter som hanterar
brandfarliga/explosiva
varor
i
sin

verksamhet och saknat tillstånd för detta.
Under året har 39 Bfv ärenden behandlats
och 8 Exp. VSR har utfärdat 31 tillstånd
för Bfv (8 ansökningar är under
behandling)
och
8
Exp.

Tillståndsansökningar
Tillståndsansökningar för
för brandfarlig vara 2016 brandfarlig vara 2015
Vingåker
11
11
Katrineholm
24
36
Vid årsskiftet fanns det 203(175/28)
brandfarliga/explosiva
varor
gällande tillstånd för hantering av
medlemskommunerna.

Vingåker
Katrineholm

Tillståndsansökningar
för explosiv vara 2016
3
5

i

Tillståndsansökningar för
explosiv vara 2015
2
8
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Sevesoanläggningar
I VSRs verksamhetsområde finns tre
Sevesoanläggningar. Två objekt finns i
Vingåkers
kommun.
Nammo
Vingåkersverken AB i den högre klassen
och Preem Gas AB vid Voith Paper
Fabrics AB i Högsjö tillhör den lägre
klassen. Under året har Länsstyrelsen
beslutat att NCC bergstäkt Mörtsjön i
Katrineholms kommun ska klassas som
Sevesoanläggning i den lägre graden.

Tillsyn på Sevesoanläggningar genomförs
av Länsstyrelsen, VSR deltar vid
tillsynerna. Under 2016 genomförde
Länsstyrelsen
tillsyn
på
Nammo
Vingåkersverken AB och Preem Gas AB
på Voith Paper Fabrics AB. I Katrineholms
kommun har Länsstyrelsen även klassat
SKF Mekan som farlig verksamhet enligt
LSO
2kap
4§.

Sotning
I Katrineholms och Vingåkers kommuner
utförs genom avtal rengöring och
brandskyddskontroller av Skorstensfejarna
LJ AB. VSR genomför tillsyn på företagets
verksamhet. Under året har VSR svarat på
184
telefonsamtal
angående
sotningsfrågor.
2015
infördes
sotningsprogrammet RITZ ett webbaserat
program. Detta skulle göra det lättare för
VSR
att
göra
tillsyn
över
sotningsverksamheten. Målsättningen var
att VSR skulle ha haft tillgång till

programmet under 2016, så blev inte fallet.
Det visade sig att programmet hade s.k.
barnsjukdomar
och
inte
var
användarvänligt.
Uppföljningen
av
verksamheten 2016 har genomförts med
hjälp
av
regelbundna
möten,
telefonkontakt och mailkonversation.
VSRs
uppfattning
är
att
sotningsverksamheten till största delen
fungerat
tillfredsställande
i
bägge
kommunerna
under
året.

Egensotning
Enligt LSO kan kommunen eller den
myndighet som kommunen utsett medge
fastighetsägare att få utföra sotning på
egen fastighet. Kravet för att få utföra
egensotning är att genomgå en utbildning,
alternativt att man anlitar en annan behörig
person som utför sotning. Under året har
18 personer ansökt om dispens för

egensotning, 16 i Vingåkers kommun och
två i Katrineholms kommun. Av dessa
ansökningar avsåg sju ansökningar att få
sota sin egen anläggning. Elva ansökningar
gällde att få byta sotare i Vingåkers
kommun. En fastighetsägare har begärt att
få sin sedan tidigare dispens upphävd.

Brandskyddskontroll (BSK)
BSK syftar till att upptäcka fel och brister
hos anläggningen för att undvika skador
till följd av brand. Kontrollen ska vara
systematisk och ske med intervall som är
beroende av anläggningens utförande och
användning. Gällande frister är 3 eller 6 år,
för imkanaler i storkök är fristen 2 år p.g.a.
hög brandrisk. Kontrollen ska i

huvudsakligen utföras okulärt, men kan
utökas av någon form av provning.
Upptäckta brister vid kontrollen kan ge ett
föreläggande med rättelsetid. BSK utförs
av skorstensfejarmästaren eller behörig
tekniker. Enligt sotarmästaren har 98 % av
Katrineholms och Vingåkers registrerade
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eldstäder
intervall

kontrollerats enligt
vid
2016
års

Antal objekt
Katrineholm
Vingåker
Katrineholm
Vingåker

gällande
utgång.

2år
3 år
53
751
13
479
Genomförda brandskyddskontroller 2015
116
2371
28
1472

6 år
1172
429
6690
2489

Sotningsförelägganden
Syftet med Brandskyddskontroll är att
kontrollera
brandsäkerheten
i
anläggningen. Kontrollen genomförs som
myndighetsutövning.
En
stor
del
förelägganden gäller tak säkerhet. Stegar
som inte sitter fastmonterade enligt
regelverket, avsaknad av glidskydd för
markstegen är vanliga anmärkningar.
Under 2016 utfärdades 391 förelägganden,

216 i Katrineholm, 175 i Vingåkers
kommun, av dessa är 78 åtgärdade.
Rättelsetiden varierar mellan tre till sex
månader. VSR ska följa upp att
föreläggandena åtgärdas. Uppföljningen
under
2016
har
genomförts
via
telefonkontakt samt information i lokala
kommuntidsskrifter
och
genom
information
från
entreprenören.

Biträda andra myndigheter
VSR ska biträda andra myndigheter med
sin sakkunskap. Det innebär att VSR har
en passiv roll och biträder på förfrågan.
VSRs sakkunskap är särskilt värdefull för
byggnadsnämnden i samband med Fysisk

samhällsplanering och vid granskning av
brandskyddsdokumentationer. VSR deltar
vid tekniskt samråd då byggherre eller
byggnadsnämnd kallar. Under året har
VSR biträtt andra myndigheter 134 gånger.
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Enhet Undersökande/lärande
Undersökande
Det finns en strävan i samhället att
olycksriskerna ska minska, att färre ska
omkomma eller skadas, att mindre
egendom ska förstöras i olyckor. Detta är
också ett uppdrag som VSR har fått från
medlemskommunerna. Strävan är att öka
samhällets förmåga att förebygga och
hantera situationer som kan föranleda
räddningsinsatser. Som en del i detta finns
krav på att undersöka olyckor enligt LSO.
När en räddningsinsats är avslutad skall
VSR se till att olyckan undersöks i skälig

omfattning. VSR ska klarlägga orsaken till
olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen
genomförts. Inom VSR används begreppen
grundläggande
och
fördjupad
undersökning.
Den
grundläggande
undersökningen görs efter varje avslutad
räddningsinsats och dokumenteras av
räddningsledaren
i
insatsrapporten.
Fördjupad undersökning ska göras på
begäran av RCB/RL eller på initiativ av
räddningschefen. Undantagna utredning är
IVPA, suicid och sjukvårdslarm.

Verksamheten
Under 2016 har 1 fördjupad undersökning
genomförts. Ytterligare en har påbörjats
och kommer att slutförs i mars 2017.
Vidare har 3 stycken händelser undersökts
djupare dock har dessa inte dokumenterats
som fördjupad undersökning. Anledningen
är att undersökningarna har genomförts
tillsammans med polisen i ett för Polisens
förundersökningsskede i samband med att
polisen har begärt ett sakkunnigutlåtande.

Organisationen har en utbildad
olycksutredare som även har andra
arbetsuppgifter som tar tid i anspråk. Detta
är till största delen orsaken till att inte fler
utredningar gjorts. Elva
sakkunnigutlåtanden där man bedömer risk
för människors liv och hälsa vid brand har
utfärdats på begäran av polismyndigheten i
Södermanland.
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Fixar Malte
Fixar Malte ska hjälpa till med praktiska
göromål hos äldre. Hjälpinsatsen ska
medföra minskad risk för olyckor som kan
medföra personligt lidande samt höga
kostnader för samhället. Fixar Malte har
även en social funktion då den äldre kan
känna sig trygg i större utsträckning, då det
finns möjlighet att bli sedd och hörd.
Verksamheten är avsedd för personer från
65 år och uppåt samt funktionshindrade.
Målet med verksamheten är att minska
antalet fallolyckor i hemmet. Uppdraget
omfattar 60 % av en heltidstjänst och
fördelas 50 % för Katrineholm och 10 %
för Vingåkers kommun. Syftet är att
personer över 65 år skall få hjälp med
vardagliga sysslor, som de kan ha svårt att
utföra själva. Sysslorna ska inte rymmas
inom den vanliga hemtjänsten. Exempel på
uppgifter som Fixar Malte utför är att
hänga upp gardiner, tavlor, byta

glödlampor, bära möbler och andra
göromål av liknande art. I samband med
besök i hemmet ges råd om skaderisker
och brandsäkerhet. Det görs även en
inventering av andra olycksrisker t ex. kan
nämnas behovet av bättre belysning,
eliminera risken för att snubbla eller halka
osv. En checklista fylls i vid varje besök.
Listan
skickas
kontinuerligt
till
kommunerna och fungerar som ett
hjälpmedel för utvärderingen av uppdraget.
Kommunerna ansvarar för att analysera
innehållet i utvärderingarna och ta
ställning till behovet av eventuella
åtgärder. Fixar Malte har också medverkat
vid
fyra
informationstillfällen
i
Katrineholms kommun under året, syftet
har varit att marknadsföra sina tjänster.
Vingåkers kommun har inte genomfört
någon riktad information om Fixar Malte
under det gångna året.
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Antal hembesök utförda av Fixar Malte

Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt:

Antal besök 2016
45
46
40
50
58
41
8 (semester)
34 (semester)
47
70
92
60
591

De flesta som använder fixar Maltetjänsten är mellan 75-89 år. Drygt hälften
av de som utnyttjat tjänsten har inte

Antal besök 2015
55
51
47
126
45
50
0 (Semester)
19 (semester)
60
76
84
65
678

hemtjänst. År 2016 genomfördes totalt 591
hembesök. Målvärdet på 700 hembesök
uppnåddes
således
inte.
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Säkerhetsarbetet i medlemskommunerna
Vingåkers kommun köpte tjänsten
Säkerhetsstrateg på 40 % av VSR.
Tjänsten upphörde i början av 2016. Nu

organiserar både Katrineholms och
Vingåkers kommuner säkerhetsarbetet i
egen regi

Framtid inom hela Funktion Förebyggande
Regionen växer och det medför att tjänster
som VSR i dag tillhandahåller kommer att
efterfrågas mer i framtiden. Det ökade
behovet av vår kunskap, synpunkter från
andra myndigheter och organisationer vid
nybyggnationer,
ombyggnationer,
stadsplanering mm, gör att det är viktigt att
samarbeta i länet allt för att kunna
tillhandahålla och upprätthålla den
kompetens som behövs för dessa uppdrag.
Små organisationer som VSR har svårt att
rekrytera och behålla personal med dessa
specialkunskaper.
Varför
inte
implementera dynamisk resurshantering av
förebyggandepersonal i länet? Flytta
personal till den organisation som för
tillfället är behov av mer arbetskraft eller
av en viss specialkunskap. Under det
gångna året har 2 medarbetare valt att
lämna VSR och 2 nya har anställts. Större
förbund eller organisationer kan vara en
lösning för att kunna behålla kompetent
personal. En sådan organisation skulle
dessutom bli mindre sårbar. Ett förbund
skulle kunna bildas länsvis eller utformas
utifrån ett geografiskt perspektiv med
angränsande kommuner som VSR redan

samarbetar med. Även ett utökat samarbete
och
samordning
med
angränsande
räddningstjänster kan vara en lösning. VSR
kommer att fortsätta arbeta gränslöst i
kommunerna för att förebygga och
identifiera faror för kommuninvånarna. För
att hålla en hög kompetens deltar VSR vid
regionala och nationella förebyggande
konferenser. VSRs hemsida ska ständigt
vara uppdaterad och ge medborgarna svar
på de viktigaste frågorna när det gäller
tillsyn,
sotning,
utbildning
och
brandskydd. VSR är en given aktör på
andra organisationers och myndigheters
möten när det gäller säkerhet. För att
främja kommunernas utveckling bistår
VSR vid samhällsplanering, nyetableringar
och liknande i allt högre utsträckning.
Under mandatperioden ska olycks- och
brandutredningar från inträffade händelser
prioriteras. Målet är attgenomföra fyra
fördjupade utredningar under 2017. Under
resterande delen av mandatperioden är
målet att antal utredningarna inte ska vara
mindre än fyra per år. Resultaten från
utredningar ska spridas lokalt och
nationellt för ökad kunskap i hela riket.

Nyckelordet för framgång i framtiden är
GRÄNSLÖST SAMARBETE!

Marcus Asplund
Funktionsansvarig
funktion förebyggande
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Funktion extern utbildning och information
Extern utbildning
Syftet med den externa utbildningen är
främst att stärka den enskildes förmåga att
själv kunna förebygga bränder och andra
olyckor samt göra ett första ingripande om
olyckan ändå uppstår. Våra utbildningar är
riktade mot kommunala förvaltningar,
företag,
skolelever
och
andra
organisationer. Under 2016 har vi haft 160
utbildningstillfällen. VSR har utbildat
5835 personer (5724). Av dessa är 132
personer över 65 år, 640 (369) personer är
kommunanställda. Antalet utbildade från
landsbygden 845 stycken. Merparten av
alla utbildade är skolelever och antalet
uppgick till 3 097. Under 2016 har vi på
uppdrag
av
Brandskyddsföreningen
genomfört 14 kurser i Heta Arbeten där har
vi utbildat totalt 196 personer. Två
utbildningsdagar
med
räddningstjänstutbildning på övningsfältet
Flamman har genomförts för personal från
Flens kommun En instruktör har varit
anställd fram till och med september

månad men som sen valde att återgå till sitt
tidigare arbete som idrottslärare. En
rekrytering har sen genomförts och en ny
instruktör började sin anställning i
november.
Våra
tre
huvudsakliga
utbildningstyper
är:
Brandskyddsutbildningar
som
är
företagsanpassade mot lokala förhållanden
och önskemål, ett annat exempel på
utbildningar är Heta Arbeten som riktar sig
till yrkesgrupper som arbetar med
svetsning, sliprondeller, skärning, heta
gaser osv. Sjukvårdsutbildningar till
anställda vid olika företag, men även till
enskilda kommuninvånare. HLR (hjärtoch lungräddning), Defibrillator-HLR och
1:a
hjälpen.
Skolutbildningar
Trafiksäkerhetsutbildningar,
brandutbildningar för olika årskurser och
kampanjen mot anlagd brand t ex ”upp i
rök”. Utbildningarna har genomförts på
plats hos företaget, skolan eller på vårt
övningsområde.

Skolutbildning
VSRs personal har utbildat sexåringar på
förskolorna i bägge kommunerna. Elever i
årskurs ett från Katrineholm har fått
komma till brandstationen i Katrineholm
för att se 112-föreställningen. Vi har även
utbildat årskurs fem om förebyggande mot
brand, utrymning samt hur man handlar
om olyckan är framme. Vi erbjöd alla
sjundeklassare att bada isvak och få
utbildning kring svaga isar. Från
Katrineholm deltog i stort sett alla elever

även om alla inte valde att hoppa i vaken
så var intresset stort. Vingåkers kommun
valde att inte delta i årets utbildning. Under
året har alla elever i årskurs åtta i
Katrineholms kommun genomgått en
utbildning som innehöll, mopedutbildning
brandutbildning
och
sjukvård.
Gymnasieelever i åk två på Duveholmsoch Lindengymnasiet har genomgått en tre
timmars trafiksäkerhetsutbildning, som
även har haft inslag av brandkunskap.
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Teaterföreställningen 112
Under vecka 37 (brandskyddsveckan)
genomfördes
i
samarbete
med
Kulturskolan och kulturföreningen DUD
en teaterföreställning för årskurs ett. Målet

är att på ett roligt sätt lära barnen att
förebygga olyckor. Teatern spelades
tillsammans med musiker och skådespelare
från Kulturskolan och personal från VSR.

Information
VSR har medverkat vid 40 olika
informationstillfällen och ca 4 085
personer har blivit informerade främst om
brandskydd i hemmet genom att tagit emot
olika typer av informationsmaterial. Av
dessa var ca 528 nyanlända personer.

Exempel på tillfällen där vi informerat är
under brandskyddsveckan med öppet hus,
Vingåkers marknad, Stadsparken på
nationaldagen, 1:a advent, i samband samt
vid
grannsamverkansmöten
osv.

Övningsfältet Flamman
Övningsfältet ”Flamman” är basen för vår
interna övningsverksamhet likaså den
externa utbildningen. Skiftpersonalen har i
huvudsak övat under lördagar och
söndagar, den externa utbildningen äger
rum under vardagar. Preparandkursen för
länets nyanställda RIB brandmän i länet
har haft en utbildningsvecka förlagd på
övningsfältet. Ungdomsbrandkåren har
också sin hemvist på övningsfältet.
Övningsfältet har även hyrts ut till
Landstinget (ambulansen) 2 dagar för
ledningsutbildning. Arbetarkommunen och
Moderaterna har under 10 kvällar haft
möten i lokalerna på övningsfältet. Arbetet

med att förbättra och förnya övningsfältets
meny av olika övningar har fortsatt under
året. 2016 fick VSR en ny basbil, som är
utrustad med en skärsläckare. För oss var
skärsläckaren ett helt nytt verktyg vilket
innebar att de som handskas med verktyget
skall vara certifierade för att få använda
skärsläckaren. Övningsanläggningen har i
och med detta fått en del nya
övningsmoduler
samt
att
containersystemen har anpassats så att vi
praktiskt kan elda och öva brandsläckning.
Vi har också upprättat ett järnvägsspår för
att på ett så autentiskt sätt utveckla det
operativa arbetet kring järnvägsolyckor.

Per Gustafsson
Funktionsansvarig
extern utbildning
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Verksamhetsberättelse Funktion Räddning
Organisation av räddningsstyrkor
Funktionen ansvarar för förbundets fem
räddningsstyrkor samt RCH-beredskap.
Styrkorna består av en heltidsstyrka i
Katrineholm. Övriga styrkor bemannas
med räddningspersonal i beredskap, vilket
benämns som RIB. Insatsledaren från
heltidsstyrkan är alltid räddningsledare vid
insatser i förbundets verksamhetsområde.
Räddningschef i beredskap kan ta över
rollen som räddningsledare.
Högsjö
Styrkan är sammansatt på olika sätt under
en beredskapsvecka. VSR ansvarar för en
person som är arbetsledare och FIP (första
insats person). Arbetsledaren har under
hela beredskapsveckan ett eget fordon och
åker direkt till aktuell larmadress. VSR
har tecknat ett samverkansavtal med Voith
Paper Fabrics Högsjö AB. Företaget
ansvarar för att det finns fyra brandmän i
styrkan, söndag 22:00 till fredag 22:00,
övrig tid är endast arbetsledaren/FIP i
tjänst. Då det endast finns en person i
beredskap,
larmas
med
automatik
Vingåkersstyrkan.
Vingåker
Bemanningen utgörs av en arbetsledare
som också är FIP samt fyra brandmän
(1+4).
Arbetsledaren har under hela

beredskapsveckan ett eget fordon och åker
direkt till aktuell larmadress.
Björkvik och Julita
Beredskapen upprätthålls av RIB-personal,
arbetsledare och FIP. Den som är i
beredskap är arbetsledare och han/hon kan
åka direkt med egen bil till aktuell
larmadress. Vid vissa larm kan FIP välja
att åka till stationen för att åka tillsammans
med styrkan. Övrig personal har ingen
beredskap, så kallad fri inryckning
tillämpas. Vid insatser inom Björkvik och
Julitas
insatsområde
larmas
alltid
heltidsstyrkan.
Katrineholm
Heltidsstyrkan består av en fristående
insatsledare (IL). IL agerar som
räddningsledare i hela förbundet. Vidare
består styrkan av en Styrkeledare (SL) och
fyra brandmän.
RCB
Den person som är Räddningschef i
beredskap larmas vid samtliga larm inom
förbundet. RCB har det normativa och
strategiska
ansvaret
för
hela
utryckningsorganisationen. I funktionen
RCB ingår att agera som funktion TIB
(tjänsteman
i
beredskap)
i
medlemskommunerna.

28
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -

Uppföljning Larm
Direktionen vill årsvis följa utvecklingen
av antalet olyckor inom ramen för
begreppet räddningstjänst. Siktet är inställt
på en stabil minskning. Det totala antalet
larm under året var 765 mot 663 för 2015.
Detta
inne
Station
Katrineholm
Vingåker
Julita
Björkvik
Högsjö
Summa

bär en ökning med 102 larm. Antal larm
inom ramen för räddningstjänst blev under
året 123. Förgående år var det 123 larm.
Direktionens vilja är således inte uppfyllt.
Larmen fördelas per station enlig nedan.

Antal larm jan-dec 2016
562
140
27
20
16
765

Antalet utryckningar har ökat under
perioden.
Nedan
redovisas
utryckningsstatistik samt insatser som

Antal larm jan-dec 2015
486
115
23
18
21
663

klassas som räddningstjänst de sista fem
åren.
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Fördelning av larm över dygnet
Vid en analys kan man konstatera att vid de tider på dygnet då kommuninvånarna är mest
aktiva så sker även flest olyckor. Dock sker ofta de allvarligaste och de mest kostsamma
olyckorna oftast under sena eller mycket tidiga timmarna på dygnet.

Fördelning av larm över dygnet
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Fördelning av larm per olyckstyp
Automatlarmsutryckningarna har ökat, 210 (171) stycken varav sju (sju) orsakats av brand
eller tillbud. De automatlarm som klassats som onödiga var 203 stycken (164). Brand ej i
byggnad har ökat under 2016 med 18 st. Brand i byggnad har minskat med 2 st. Trafikolyckor
har ökat från 120 till 156. För ”IVPA/sjukvård/hjälp till ambulans” har organisationen larmats
vid 96 (97) tillfällen. Antalet övriga larm har minskat något. Exempel på övriga larm är
hissöppning, sanering, stormskada, djurlivräddning, översvämning samt vissa andra
serviceuppdrag.

Fördelning av larm per olyckstyp
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Övning
Övningsverksamhetens mål 2016 har varit
att planera övningsverksamheten utifrån
gällande förmågebeskrivning och förmåga
per station. Detta kommer fortsätta även

Heltidsstyrkan
RIB
Summa

Övningstillfällen
2016
122
116
238

under 2017. Den stora utmaningen är att
följa upp förmågebeskrivningen på
individnivå.

Övningstillfällen
2015
141
109
250

Övningstimmar
2016
2217
1784
4001

Övningstimmar
2015
2601
1540
4141

Mångfald
VSR har blivit en mer aktiv medlem i NJR
(Nätverket jämställd räddningstjänst). NJR
verkar för en jämställd räddningstjänst
med en inkluderande arbetsplatskultur där
alla kan trivas, känna sig trygga och
välkomna. Nätverket genomför flera

träffar/utbildningar per år. VSR är också
representerade med en representant i
PACTAS jämställdhetsråd. Vid planering
av den nya brandstationen har hänsyn
tagits till en jämställd arbetsplats.

Samverkansavtal
VSR
har
samverkansavtal
om
räddningsinsats med samtliga kommuner i
länet, samt med Nerikes Brandkår,
Finspångs Räddningstjänst och Östra

Flen
Sörmlandskusten
Eskilstuna
Finspång
Rtj Östra Götaland
Nerike Brandkår

Erhållit
hjälp
2016
1
0
0
1
2
0

Götalands
räddningstjänst.
Nedan
redovisas den hjälp som utväxlats under
året.

Bistått med
hjälp 2016
2
2
1
1
7
0

Erhållit
hjälp
2015
1
0
1
0
0
0

Bistått med
hjälp 2015
5
0
0
1
5
1

IVPA-larm
VSR har från 1 januari 2008 avtal med
Landstinget Sörmland om IVPA-larm (i
väntan på ambulans) eller som det
egentligen heter sjukvårdslarm.

VSR har utfört dessa larm utan att
fakturera Landstinget för kostnaderna. Ett
nytt avtal är framförhandlat och
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fakturering av insatserna kommer att ske
från
jan
2017.

32
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -

Stab och Ledning
VSR har tillsammans med övriga
räddningstjänster i länet gemensamma
rutiner
för
stabsarbete.
Varje
räddningstjänst har också förbundit sig att
skicka en stabsutbildad person till den

räddningstjänst som vid räddningsinsats är
behov av stabsresurs. För VSRs del är det i
första hand RCB som biträder med hjälp
då annan räddningstjänst kallar på behov.

Skapa mervärde vid räddningsinsatser
För att stödja de drabbade har direktionen
beslutat att VSR i rimlig grad och utan att
dra på sig större extra kostnader stödja de
drabbade att komma vidare efter en olycka.
Stödet ska anpassas efter varje specifik
situation, det kan handla om psykosocialt

omhändertagande, vara en god lyssnare,
erfarenhetsåterföring,
publicering
av
erfarenheter. Syftet med mervärdet är att
minska skadeutfallet och öka lärandet i och
utanför organisationen.
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Fordon
I organisationen fanns vid årsskiftet nedanstående fordon:
Station
Katrineholm

Fordon i VSR

Julita
Björkvik
Vingåker
Högsjö
Utöver dessa fordon finns även en lastmaskin som är placerad på övningsfältet
Under en period har verksamheten gjort
stora investeringar i fordon. De mest
kostsamma investeringarna som är
genomförda de senaste åren är stegbil, fyra
FIP bilar och två nya förstabilar.

Nu står tankbilen på tur att bytas ut
närmaste åren. VSRs fordonspark står sig
bra
i
konkurrens
mot
andra
räddningstjänsten

Björkviks Frivilliga Brandkår (BFB)
Föreningen har avtal med VSR och är
ansluten till Föreningen Sveriges Frivilliga
Brandkårer. Styrelsen har under året hållit
tre möten. Årsmöte hölls under januari på
Björkviks brandstation. Personal har
deltagit i 32 kvällsövningar och 2
lördagsövningar samt kallats ut på larm vid

21 tillfällen. Kåren har på uppdrag av
Myndigheten för skydd och beredskap
(MSB) gjort 25 hembesök med inriktning
Brandsäkert hem, olycksrisker i hemmet,
tio andra utbildningar har genomförts i
HLR och det trygga hemmet.
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Ungdomsbrandkår (UBK) i VSR
Ungdomsbrandkåren (UBK) tillsammans
och VSR medverkade på kommunens
aktivitetsdag där brandkårsyrket och
ungdomsbrandkåren visade upp sig samt
anordnade en hinderbana för dom som
ville prova. Vid nationaldagsfirandet i
Katrineholm deltog UBK tillsammans med
räddningstjänsten i stadsparken med
ansiktsmålning för barnen och en station

för att skjuta prick med vattenslang.
Ledare
från
ungdomsbrandkåren
medverkade tillsammans med VSR för att
finnas på plats under kväll och natt i
samband med skolavslutningen. Allt för att
ge studenterna i kommunen ett tryggt
studentfirande. UBK medverkade även på
tomtenatta i Katrineholm.

Civil Insats Person (CIP)
Ett av VSRs mål är att andelen insatser där
allmänheten gör en första insats innan
insatsstyrkan är på plats ska öka.
Tidsfaktorn är ofta avgörande för utgången
av händelsen. För att stärka den förmågan
har ett projekt startats under året med en
projektledare på halvtid, målet är att under
projekttiden som sträcker fram till 31
december 2016 starta upp fem områden
med CIP.

Områden dit våra räddningsstyrkor har
längst framkörningstid kommer att
prioriteras. För att nå ut med informationen
till prioriterade områden samarbetar VSR
med polisens grannsamverkansområden.
Ett samarbete har även inletts med
Brandskyddsföreningen i Södermanland
som stödjer projektet och kommer att bistå
med gruppförsäkring för de personer som
är CIP föreningen bistår även en del
material.
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Några av årets insatser
2016-01-02 Trafikolycka väg 52 Viala. Frontalkrock mellan två personbilar. En Volvo 740
åker i riktning mot Katrineholm och får sladd och kommer över i mötande körfält där de
möter en Volvo XC 70 och frontalkrockar.

2016-03-24 Bombhot centralstationen
Katrineholm. Tåget som var på väg från
Göteborg till Stockholm. Passagerarna
evakuerades på stationen sedan flyttades
tåget till Logistikcenter i Katrineholm.

2016-12-23 Brand i byggnad i Katrineholms gymnastik, tennis och boulehall. Larm som
automatlarm. Vid framkomst kunde styrkan konstatera att det brann i en väg. En omedelbar
åtgärd gjordes med en släckare och sedan bekämpades branden med dimspikar. En mycket
snabb och bra insats gjorde att verksamhet kunde bedrivas i lokalerna redan efter några dagar.
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Framtid Funktion Räddning
Nya byggnadsmaterial och förekomst av
tekniska lösningar i byggnader kommer att
ställa högre krav på val av metod och
taktik vid kommande insatser. För att möta
dessa krav finns behov av att utveckla nya
släckmetoder
och
släckmedel.
Räddningstjänstens
”verktygslåda”
(metoder, utrustning o. dyl.) kommer att
öka i omfattning. Detta medför krav för de
som leder räddningsinsatser, viktigt att
välja rätt metod och taktik. VSR behöver
skapa förutsättningar för att det finns fler
alternativ
i
vår
verktygslåda.
Räddningsledaren ska ges möjlighet att
kunskapsmässigt kunna välja rätt verktyg
vid insatser. Under 2016 har VSR
investerat i ett nytt släckfordon med den
senaste tekniken, detta kommer med all
säkerhet att öka förmågan vid brand i
byggnad. Den nya bilen är utrustad med ett
skärsläckarsystem, ett system som VSR
inte tidigare haft i verktygslådan. Systemet
producerar en fin vattendimma som
injiceras genom konstruktionen från
brandrummets utsida. Släckning sker i
huvudsak
genom
brandgaskylning.
Skärsläckningstekniken verkar genom att
vatten och ett tillsatsmedel blandas och

pressas ut genom ett speciellt munstycke
under högt tryck (>250 bar) och skär
igenom alla kända byggnads- och
konstruktionsmaterial. Metoden innebär ett
säkert angrepp mot brand och brandgaser
eftersom insatsen sker från utsidan.
Eftersom ingångshålet blir litet, så tillförs
inget
syre
vilket
påtagligt
ökar
släckeffektiviteten i det brandutsatta
utrymmet. Funktionen ser även över sin
utrustning
som
används
vid
rökdykarinsats. Rökdykning är ett riskabelt
uppdrag som kräver bra utrustning, detta
gör att personalen känner sig trygga vid
rökdykning.
Under
2017
kommer
funktionen ta fram ett nytt koncept som
kallas Effektiva räddningsinsatser. VSRs
förmågebeskrivning kommer under 2017
att uppdateras. Förmågebeskrivningen är
ett viktigt dokument för funktionens
verksamhet. Förmågebeskrivningen styr
övningsverksamheten och den operativa
förmågan. Funktionen ser fram emot att få
arbeta med det reviderade och delvis nya
uppdraget från medlemskommunerna, och
ett fortsatt bra förebyggande arbete samt en
stark operativ förmåga under perioden
2017-2019.

Mattias Gårdholt
Stf Räddningschef
Funktionsansvarig Räddning
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Personalekonomisk redovisning
Personalkostnader
Personalen är VSRs största tillgång men
utgör också den största kostnaden.

Personalkostnaderna står för 79,6 %
(77,7%) av förbundets totala kostnader.

Kompetensförsörjning
Antalet anställda vid VSR var vid årets slut
82, varav 35 heltid och 47 RIB. Under året

har 8 personer anställts och 8 personer
slutat (varav fyra RIB).

Personal som slutat under 2016
Axel Wahle
Brandingenjör
Oscar Andersson
Brandingenjör
Gustav Engström
Brandman
Susanne Bergström
Instruktör
Berne Karlsson
RIB Brandman
Ingvar Bohm
RIB Brandman
Patrik Kjellman
RIB Brandman
Admir Djuderija
RIB Brandman
Personal som har anställts under 2016
Hans Lind
Brandman
Stefan Ragnarsson
Brandman
John Skoogh
Brandman
Johan Harter
Instruktör
Filip Lindvall
Brandingenjör
Mikael Cederberg
Brandinspektör
Filip Strindberg
RIB Brandman
Marcus Andersson
RIB Brandman
VSR har under detta år genomfört ett antal
rekryteringar. Antalet sökande visar på ett
stort intresse för att jobba i VSR.
RIB
Julita
Björkvik
Vingåker
Högsjö
Summa RIB
Heltid
Katrineholm

Medelåldern bland de anställda var vid
årets slut 43 (42,2) år. Genomsnittliga
anställningstiden är 13,4 (12,9) år.

Åldersfördelning personal 31/12 2016
<29år
30-49år
> 50
Medelålder
4
1
45,2 (46)
1
4
5
51,5 (48,4)
4
10
4
41,2 (41,6)
1
9
1
38 (37)
6
27
11
43,9 (43,3)
<29 år
30-49 år
> 50
2
25
8
42,1 (41)

Anställningstid
15,2 (14)
16,7 (16,5)
9,6 (9,1)
10,7(9,9)
13,1 (12,4)
13,7 (13,3)

38
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -

Lönepolicy
VSR tillämpar individuell lönesättning för
all
heltidsanställd
personal.
Räddningspersonal i beredskap har inte
individuell lönesättning. Underlag för

lönesättning och lönesamtal finns i
organisationens
policydokument
och
handlingsplaner.

Kostnaden för pensioner
Pensionsavsättningarna
har
ökat.
Kostnaden för 2016 ökade med 1 245 tkr
jämfört med föregående år. KPAs
prognoser beräknas efter en pensionsålder
Kostnad
Pensionsutbetalningar
Avgiftsbestämd ÅP
Differens avgift bestämd ÅP 2013
Avsättning framtida utbetalning
*Löneskatt (24,26%)
Framtida värdesäkring
Summa

på 65 år, räddningstjänstpersonal har under
vissa förutsättningar rätt att gå i pension
vid 58 års ålder. * Rest från tidigare år.

2016
188
883

2015
189
811

2380
882
186
4 519

1 064
965
245
3 274

2014
212
776
28
1 128
885
215
3 244

Kompetensutveckling
Flera
anställda
har
genomgått
kompetensutveckling
under
året.
Kompetensutveckling är högt prioriterat i
VSR
och
varje
person
i

heltidsorganisationen har en personlig
utvecklingsplan som uppdateras vid
medarbetarsamtalen.

Utbildning
Utryckningsförarutbildning
Räddningsledare B
Räddningsinsats
Rökskyddsutbildning (avancerad)
Utöver MSBs kompetensutbildningar har
personalen medverkat i en mängd kortare
kurser och konferenser såsom BRAND

Antal personer
6
1
1
1
2016, Skadeplats 2016. Kostnaderna för
kompetensutveckling under 2016 uppgår
till
218
tkr
(223
tkr).

Chefs- och ledarskapsutveckling
Under VSRs år har verksamheten
expanderat kraftigt vilket medfört att
kraven på chefer och ledare förändrats på

individuell

och
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gruppnivå. VSR arbetar kontinuerligt med
att
förbättra
kommunikation
och

samverkan inom hela organisationen.
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Arbetsmiljö och hälsa
Ett led i VSRs strävan att medarbetarna
ska må bra är satsningen på friskvård. VSR
har ett utvecklat friskvårdsarbete med
bland annat gymutrustning och löparband

på samtliga stationer, dessutom erbjuds
alla anställda på ytterstationer träna på
gymmet på brandstation i Katrineholm

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var för heltidpersonal under
året 3,85 % (0,82 %), RIB personal har
haft 50 sjukdagar under året (86). En
organisation som har mellan 3-5 % i
sjukfrånvaro

räknas som en verksamhet med låg
sjukfrånvaro.
Rehabiliteringsutredningar sker vid längre
sjukskrivningar. Sjuklönekostnaden uppgår
under året till 72 tkr (49 tkr) för dag 2 – 14,
för dag 15 – 19, 147 tkr (1 tkr).

Sjukfrånvaro
Heltid
RIB
< 29 år/dagar
109 (10)
8 (5)
%
3,3 (0,3)
1,9 (0,7)
30-49 år/dagar
303 (40)
28 (28)
%
3,8 (0,5)
1,1 (1,1)
50 < dagar
109 (61)
14 (53)
%
3,6 (2,0)
0,7 (2,7)
Summa dagar
521 (111)
50 (86)
%
3,85 (0,82)
1,0 (1,8)
Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och
könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.

Rehabilitering
Rehabiliteringsutredning görs efter fyra
veckors sammanhängande frånvaro, samt
vid upprepade frånvarotillfällen med kort-

tidsfrånvaro eller om personen själv begär
det. Rehabiliteringskostnaden under året
uppgick till 17 tkr (27 tkr).

Företagshälsovård
Förbundets företagshälsovård sköts av
Räddningshälsan. Kostnaden för hälsoundersökningar uppgick under 2016 till

108 tkr (124 tkr) och arbets-EKG till 52 tkr
(60
tkr).
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Verksamhetsberättelse Ekonomisk redovisning
DRIFTREDOVISNING
Intäkter
Kommunbidrag
Extern utbildning
Automatlarm
Avtal Högsjö
Avg tillstånd explosiva
varor
Tillsyn
Fixar-Malte
Säkerhetsstrateg
Övriga intäkter
Finansiella intäkter
Delsumma intäkter
Interna intäkter (PO)
Summa intäkter

Utfall
2016

Budget
2016

Avvikelse
2016

Utfall
2015

34 015
910
257
346

34 015
1 100
234
349

0
-190
23
-3

32 914
577
716
345

162
276
239
0
2 233
7
38 443
8 865
47 310

100
200
227
216
1 157

62
76
12
-216
1 076
7
845
227
1 074

163
163
208
240
790
0
36 116
8 511
44 627

-363
-450
-92
-29
-93
-443
106
-1 364

33 342
3 081
5 449
34
2 243
582
320
45 051

37 598
8 639
46 236

Kostnader
Driftskostnader
Pensioner
Arbetsgivaravgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Avskrivningar
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Summa kostnader

34 750
4 112
5 760
29
2 249
443
246
47 589

34 387
3 662
5 668
0
2 156
352
46 225

Årets resultat
-280
12
-291
-424
Årets resultat - 280 tkr beror på att kostnader för projekt med 439 tkr redovisas här, kostnads
täckning för projekten sker med tidigare års positiva resultat detta enligt direktionsbeslut i
samband med beslut om årsredovisningen. Med denna kostnadstäckning uppstår ett justerat
resultat på 159 tkr (se resultaträkningen).
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Avvikelser i ekonomisk redovisningen
Intäkterna visar ett plusresultat på 1 074
tkr, här kan nämnas övriga intäkter 1 076
tkr, där återfinns div försäljning samt
återbäring från AFA försäkring, på
minussidan hittar vi Säkerhetsstrateg -216
tkr detta var ett uppdrag som VSR tidigare
hade i en av medlemskommunerna även
externutbildningen visar ett minus på 190
tkr.

Driftkostnaden
utan
pensioner,
avskrivningar, arbetsmarknadsförsäkringar
och finansiella kostnader visar ett resultat
på -363 tkr. Även övriga driftkostnader
såsom
pensioner,
arbetsgivaravgifter
arbetsmarknadsförsäkringar,
avskrivningar, övriga kostnader och
finansiella kostnader visar ett minusresultat
på
1
001
tkr
mot
budget.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

2015
2016

Personal
77,7 %
79,6 %

Material
6,5 %
4,8 %

Hyror
6,6 %
6,2 %

Tjänster
8,6 %
9,0 %

Övrigt
0,6 %
0,4 %

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan.
Tillsyn

2015

Kommun- Extern
Automat- Avtal
utbildning larm
Voith
bidrag
91,1 %
1,6 %
2,0 %
1,0 %

2016

88,5 %

2,4 %

3,0 %

0,9 %

Övrigt

0,4 %

Fixar
Malte
0,6 %

0,7 %

0,6 %

3,9 %

3,3 %

43
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -

Föregående års resultat
År 2013 öronmärktes 600 tkr till två
projekt, för att stärka den operativa
förmågan samt öka den förebyggande
kunskapen hos kommuninvånarna. Av
dessa pengar har 145 tkr används under

2014. År 2014 öronmärktes ytterligare
1 500 tkr varav 861+42 tkr har används
under 2015. Dessutom avsattes ytterligare
300 tkr 2015. Av de öronmärkta medlen
återstår
1 352
tkr
2015-12-31.

Årets resultat
Årets resultat ger ett överskott på 159 tkr
jämfört med det budgeterade resultatet på
12 tkr. Orsaken till det positiva resultatet
beror på intäkter som inte var budgeterade.

Av öronmärkta medel har 439 tkr använts
under 2016, av de öronmärkta medlen
återstår
2016-12-31,
913
tkr

Årets resultat i förhållande till balanskravet
VSR uppfyller balanskravet i och med att
året ger ett positivt resultat. Det finns inget
underskott från tidigare år att återställa.

VSR har också tagit projektmedel i
anspråk som har avsatts tidigare år, utan att
frångå
balanskravet.

Pensionsförpliktelser
För intjänade pensioner före förbundets
bildande
ansvarar
respektive
medlemskommun.
VSR
har
inga
pensionsförpliktelser för förtroendevalda

och har inte heller haft anställda med
visstidsförordnande enligt det tidigare
pensionsavtalet PA-KL.

Ingående avsättning inklusive löneskatt
Pensionsutbetalningar
Ny intjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Jämförelsestörande (förändring av RIPS ränta)
Övrig post
Förändring av löneskatt
Utgående avsättning
Åter lånade medel

2016
18 844
-188
2 587
186
0
-19
623
22 033
22 033

2015
17 217
-189
1263
245
0
-10
318
18 844
18 844

Likviditet
Förbundet hade 2016-01-01, 4 190 tkr i bankmedel och vid periodens slut 4 606 tkr.
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Soliditet
Det egna kapitalet är nu positivt med 6 550
tkr, inklusive årets resultat, och de totala

tillgångarna är 34 323 tkr. Soliditeten är
således 19 %.

Investeringsredovisning
VSRs tillgångar består i huvudsak av
fordon och fastigheter. Årets största
investering var inköp av en släckbil till en
kostnad av 3 745 tkr. Förbundets
fordonspark bestod vid årets slut av 20
Objekt
Fastigheter:
Fordon:
Maskiner och aggregat
Radio
Övriga inventarier
Brand- och räddnings-mtrl
Summa

Budget
2016
130
3 100
0
10
0
1 386
4 626

fordon. 9 fordon har en totalvikt över 3,5
ton, 11 fordon har en totalvikt under 3,5
ton. Samtliga investeringar har finansierats
via
avräkningskontot
samt
extra
medlemsbidrag för avskrivning av stegbil.
Utfall
2016
65
3 745
63
4
0
848
4 725

Budget
2015
0
3 500
0
0
0
115
3 615

Utfall
2015
0
3 917
0
0
0
258
4 175

Avskriv.
tid (år)
30
10/15
10
10
10
10
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Resultaträkning
Redovisning i tkr
not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
2
3,5

Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4

Årets resultat efter finansiellt netto
Reducering av samtliga realisationsvinster
Just. för realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet
Just. för realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Just. för återföring av orealiserade förluster i
värdepapper

Utfall
Budget Resultat Resultat
2016
2016
2015
2014
tkr
tkr
tkr
tkr
4 428
3 584
3 202
5491
-36 235 -35 079
-33 978
-33453
-2 249

-2 156

-2 242

-2246

-34 056 -33 651

-33 018

-30 208

34 015
7
-246

34 015
0
-352

32 914
0
-320

31979
0
-222

-280

12

-424

1 549

-102

-151

-526

1 398

1 398

0
0
0
0
0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel till resultatutjämningsreserv

-280
0
0

Balanskravresultat

-280

-526

439

861

159

335

Avgår ianspråktagande öronmärkta projektpengar
Justerat resultat

8

12
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten

2016

2015

2014

159
-439
2 249
3 189
5 158

335
-861
2 242
1 627
3 343

1 569
2 226

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

916
-793
5 281

3 114
364
6 821

1 247
680
7 338

Investeringsverksamheten
Investering i materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 726
0
-4 726

-4 175
0
-4 175

-5 820
0
-5 820

-139

-102

416

2 544

1 518

4 190
4 606

1 646
4 190

-128
1 646

416

2 544

1 518

Årets justerade resultat
Avsättning för projekt
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital

Förändring skuld finansiell leasing
Summa kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring av likvida medel

Not

8
5
11

1 616
5 411
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Balansräkning
Redovisning i tkr
2016
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

2015

2014

not

Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter
Maskiner och fordon
Övriga inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa
Bank
Summa omsättningstillgångar

5

6

Summa tillgångar

tkr

tkr

tkr

11 383
14 839
2 316
28 538

11 759
12 564
1 740
26 063

12191
9557
1413
23 161

1 179
4
4 602
5 785

2 095
4
4 186
6 285

5 218
4
1 643
6 865

34 323

32 348

30 026

6 830
-280
6 550

7 254
-424
6 830

5 705
1 549
7 254

17 731
4 302
22 033

15 165
3 679
18 844

13 856
3 361
17 217

711
5 029
5 740
34 323

850
5 824
6 674
32 348

0
5 555
5 555
30 026

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget Kapital, därav periodens resultat
Eget kapital
Periodens resultat
Summa Eget Kapital
Avsättningar
Pensioner
Löneskatt
Summa Avsättningar

7

9

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Sa: Eget kapital, Avsättningar och skulder

10

Ansvarsförbindelser
Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år.
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Nothänvisningar
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr

2016-12-31
3 096

2 395

2014-12-31
2 692

Extern utbildning

910

577

1 035

Övriga rörelseintäkter

422

230

1 764

4 428

3 202

5 491

2016-12-31
27 724
1 737
2 230
3 276
155
4 112
0
36 235

2015-12-31
23 211
2 183
2 199
3 444
159
2 762
20
33 978

2014-12-31
22 671
1 975
2 230
3 195
154
3 044
38
33 307

Avgifter o ersättningar

Summa
Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
Personalkostnader
Kostnader material
Lokalhyror
Tjänster
Skatter och försäkringar
Pensionskostnader
Övriga kostnader
Summa

2015-12-31

Not 3 Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5-30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk.
Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon 15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år.
Inga avskrivningar görs på mark.
I årets avskrivningar har hänsyn tagits till införandet av nya kommunikationssystemet RAKEL. Tidigare
kommunikationsutrustning har utrangerats. Detta gäller även för vissa inventarier.

Not 4 Kommunbidrag
Belopp i tkr
Vingåkers kommun (17,6%)
Katrineholms kommun (82,4%)
Summa

2016-12-31
5 986
28 029
34 015

2015-12-31
6 563
26 351
32 914

2014-12-31
6 002
25 977
31 979
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Not 5 Anläggningstillgångar
Belopp i tkr Fastigheter
Bokfört ingående värde
Årets anskaffningar
Delsumma
Ack avskrivning
Avskrivningar
Försäljning
Summa fastigheter
Belopp i tkr Inventarier
Bokfört ingående värde inkl. leasing
Årets anskaffningar
Delsumma
Ack avskrivningar
Avskrivningar inkl leasing
Utrangeringar
Försäljning
Summa inventarier
Summa anläggningstillgångar
Not 6 Fordringar
Belopp i tkr
Kundfordringar
Fordran moms
Förutbetalda kostnader
Skattekonto
Avräkningskonto KPA
Upplupna intäkter
Avräkningskonto Vingåker
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Julita/Björkvik
2 505
64

Övningsfält
11 633

-641
-82
0
1 846

-1 738
-358
0
9 537

Fordon
Övr. invent.
21 107
3 250
3 745
916
-8 544
-1 469

-1 510
-340

0
14 839
16 685

0
2 316
11 853

2016-12-31
14 138
64
14 202
-2 379
-440
0
11 383
2016
24 357
4 661
29 018
-10 054
-1 809
0
0
17 155
28 538

2015-12-31
2014-12-31
12 191
12 624

-288
0
11 903

-433
0
12 191

2015
10 970
4 115
15 085

2014
6 963
5 820
12 783

-1 093
0
0
13 992
25 895

-1 328
-484
0
10 971
23 162

2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
653
186
823
170
146
319
0
0
333
343
230
44
7
18
1 932
0
0
672
0
0
0
6
461
1 095
1 179
1 041
5 218
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Not 7 Eget Kapital
Belopp i tkr
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Eget Kapital
6 830
7 254
5 705
Därav projektmedel avsättning
1 352
1 955
600
Årets avsättning
0
300
1 500
Ianspråktagande av projektmedel under året *
-439
-903
-145
Summa projektmedel
913
1 352
1 955
Årets Resultat
-280
-424
1 549
Summa Eget Kapital
6 550
6 830
7 254
* Korrigering ianspråktagande 2015 för intern intäkt 42 tkr
Not 8 Projektmedel
Belopp i tkr
DOT-utbildning
Friskluftsmasker
Specialanpassade hörselskydd
Förarutbildning behörighet C
Förarutbildning utryckning
Ombyggnation av containersystem
FIR fastighetsregister
Ökad mångfald
Prova på dag för kvinnor
Förstudie ny brandstation Katrineholm
Släckmedelstillsats
Civil insatsperson
Utbildning rökskydd
Ej beslutade
Summa avsättning
Därav projektmedel avsättning/budget
Avsättning år 2015
Ack utfall 2016-12-31
Summa projektmedel

2016-12-31
Utfall
0
0
0
2
26
0
18
-3
0
134
0
262
0

Ack utfall
100
15
42
68
40
292
78
18
15
247
38
382
7

439

1 342

Budget
100
20
50
125
50
278
40
40
10
250
36
710
13
233
1 955

Avvikelse
0
5
8
57
10
-14
-38
22
-5
3
-2
328
6
233
613

1 955
300
-1 342
913

Not 9 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel
Belopp i tkr
2016-12-31
2015-12-31
Förmånsbestämd ÅP
4 080
3 327
Särskild avtalspension
13 651
11 985
Ansvarsförbindelser
0
0
Särskild löneskatt
4 302
3 714
Avsatt till pensioner
22 033
19 026
Finansiella placeringar
0
0
Åter lånade medel
22 033
19 026
VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med
visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL.

2014-12-31
2 792
11 063
0
3 362
17 217
0
17 217
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Not 10 Kortfristiga skulder
Belopp i tkr
2016-12-31 2015-12-31 2014-08-31
Pensionsskuld, individuella
delen
883
811
971
Löneskatt, individuella delen
214
389
1 682
Semesterlöneskuld
1 567
1 612
0
Komptidsskuld
anställda
67
73
91
Avräkningskonto Vingåker
0
0
0
Leverantörsskuld
1 240
1 668
1 785
Skattekonto
0
0
0
Momsskuld
107
0
140
Upplupna
kostnader/Förutbetalda
intäkter
13
307
44
Sociala avgifter, källskatt
938
956
842
Övriga kortfristiga skulder
6
0
Summa
5 029
5 822
5 555

Not 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster
Belopp i tkr
Förändrade pensioner inkl. utbetalningar
Löneskatt pensionsavsättning
Summa

2016-12-31
2 566
623
3 189

2015-12-31
1 309
318
1 627

2014-12-31
1 301
315
1 616
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Redovisningsprinciper
Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt den kommunala
redovisningslagen och god redovisningssed med undantag av att vi inte har dokumenterat
redovisningssystemet.
Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i
huvudsak skuldförts och belastat årets resultat.
Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.
Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsförts.
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband
med löneredovisningen.
Personalomkostnadspålägg har interndebiterats den operativa verksamheten med 48,0%.
Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall
fordringsförts och tillgodogjorts årets resultat (konsumtionsavgifter, hyror m fl avgifter).
Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus avskrivningar.
Avskrivningar görs under en period om 5-30 år och påbörjas månaden efter att investeringen
tagits i bruk.
Pensionsskulden har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före
förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse. Förändring
av pensionsskulden och tillhörande löneskatt är redovisat som en finansiell kostnad.
Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras
som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett
basbelopp klassificeras som en korttids inventarier och kostnadsförs direkt
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Begreppsförklaring
Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i
verksamheten.
Avskrivningar:
Planmässig
värdenedsättning
av
anläggningstillgångar.
Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.
Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital
på balansdagen.
Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det
egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare
ekonomi.
Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten.
Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.
Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.
Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar.
Finansieras med skattemedel.
Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än
ett år.
Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom
likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd.
Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de
hör.
Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna
kapitalet förändrats under året.
Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna
finansierade tillgångar.
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Tio år i sammanfattning
Invånare
(anges 31/12 året innan)
Nettokostnad
(tkr)
Nettokostnad/invånare
(kr)
Kommunbidrag
(tkr)
Externa intäkter
(tkr)
Intäkter externutbildning
(tkr)
Årets resultat
(tkr)
Nettoinvesteringar (tkr)
Tillgångar 31/12
(tkr)
Avräkningskontot
(tkr)
Summa eget kapital
(tkr)
Soliditet 31/12
(%)
Personalkostnader
(tkr)
Avsatt till pensioner
(tkr)
Semesterlöneskuld
(tkr)
Antal anställda
Övertid
(tkr)
Utryckningar
(antal)
Nettokostnad/utryckning
(tkr)
Onödiga automatlarm
(procent av totala antalet
larm)
Utbildningsvolym
(antal personer)

2007
41213

2008
41244

2009
41174

2010
41214

2011
41321

2012
41224

2013
41645

2014
41765

2015
42237

2016
42415

26257

27537

30160

29507

30020

30719

28845

30208

33134

34056

637

668

733

716

726

745

687

723

784

803

28182

30500

31500

30146

30462

31528

31367

31979

32914

34015

2287

2366

2277

3047

3336

3563

3500

5491

3202

4428

1142

1297

1241

1144

1097

1057

910

1035

577

910

1814

2889

786

425

63

255

682

1549

321

177

753
15985

5382
19165

7781
22135

5482
23777

2248
25182

619
25061

898
26182

5820
30026

4175
32348

4726
34323

8096

6045

14450

-810

812

2267

4150

1931

0

0

936

3825

4281

4706

4769

5023

5705

7254

6714

6550

5,9

18

19

20

19

20

21

24

21

19

20075

22123

22058

21463

21068

21903

23008

22671

23327

24724

10407

10053

11567

12113

13009

14746

15601

17217

18844

22033

1424

1660

1344

1615

1419

1564

1450

1685

1723

1567

97
253

98
255

86
265

78
198

79
64

79
74

80
225

73
829

82
527

82
450

498

532

580

613

590

598

610

614

663

765

52

48

51

51

47

49

50

44

53
162
33%

198
(37%)

233
(40%)

241
(39%)

196
(33%)

205
(34%)

191
(31%)

182
(30%)

164
(25%)

210
(27%)

5917

5691

5601

5053

4064

4034

7117

6492

5724

5835
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Revisionsrapport
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Revisionsberättelse för år 2016
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2016.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande må1, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas
i bilagan "Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 2-4. I revisorernas
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionen har arbetat med intern kontroll.
Vi instämmer inte i förbundets bedömning att balanskravet för 2016 är uppfyllt. Årets
resultat uppgår till -280 tkr före och efter balanskraysutredning. Det finns inte något underskott från tidigare år att täcka. Förbundet tar av direktionen beslutade projektmedel
från 2015 i anspråk enligt beslut i direktionen och anser att man därmed uppnår balanskravet och har ett resultat om 159 tkr.

~'
~~~

Vi instämmer i direktionens bedömning att ett av de tvåfinansiella målen har uppnåtts.
Vi noterar att förbundet bedömer om målet om resultatet har uppnåtts efter ianspråktagande av projektmedel från tidigare år och vi har tagit hänsyn till detta i vår bedömning
av måluppfyllelsen.
Vi instämmer i direktionens bedömning att fyra av verksamhetsmålenför god ekonomisk
hushållning har uppnåtts, två delvis uppnåtts medan ett inte har uppnåtts.
Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av intern kontroll (bilaga 3), bokslut och årsredovisning för 2016 (bilaga 4), samt träffar med företrädare för direktionen och förvaltningsledningen.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.
Katrineholm den 23 februari 2017
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
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Revisorernas redogörelse förår 2016

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Delårsrapport 2016(Bilaga 2)
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets
delårsrapport för perioden 2016-01-01 — 2016-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen för år 2016.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet är förenligt med de må1 som medlemskommunernas fullmäktige har fastställt.
Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till medlemskommunernas
kommunfullmäktige isamband med att delårsrapporten behandlas.
Resultatet för perioden är -81 tkr (-464tkr), vilket är 383 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett resultat om 13 tkr före balanskraysutredning. Vi tar
inte ställning till prognos för resultat efter balanskraysutredning nu.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av förbundets delårsrapport:
~

Utifrån gjord övergripande granskning av räkenskaperna bedömer vi att delårsrapporten i
allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed iövrigt.
Förbundets ekonomiska resultat på -81 tkr och ställning per 2016-08-31 i allt väsentligt är
rättvisande.

•

Vi bedömer att det finansiella målet om resultatet inte har uppnåtts under perioden, men
att det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella målen medlemskommunernabeslutat om. Målet kopplat till reinvesteringar kan vi inte uttala oss om då de inte
utvärderas förrän i årsredovisningen.
Vi instämmer i förbundets bedömning att tre av verksamhetsmålen har uppfyllts, två har
delvis uppfyllts och att två av målen inte har uppfyllts. Någon prognos för måluppfyllelse
under året lämnas inte i rapporten, varför vi inte heller kan uttala oss om detta.
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Granskning av intern kontroll(Bilaga 3)
Syftet med genomförd granskning är att bedöma om förbundsdirektionen har en tillräcklig intern
kontroll.
Den sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen i allt väsentligt är tillräcklig.
Bedömningen baseras på att det finns en internlcontrollplan fastställd av direktionen som följs
upp och återrapporteras på ett systematiskt vis. Planen omfattar både ekonomiadministrativa
samt verksamhetsmässiga rutiner. Detta bedömer vi är positivt. Vi bedömer att det finns goda
förutsättningar för en aktiv styrning och uppföljning av verksamheten och dess resursanvändning.
Vår granskning visar på några områden som behöver förstärkas. Förbundets internkontrollplan
bör föregås av en dokumenterad bedömning av risk och väsentlighet där förbundsdirektionen
involveras. Det är enligt vår bedömning angeläget att involvera den politiska ledningen då de är
ytterst ansvariga för att det finns en god intern kontroll inom den verksamhet som bedrivs. Det
bör tydligare framgå hur avvikelser ska analyseras, åtgärdas och rapporteras.
Vår granskning föranleder följande rekommendationer:
• Förbundets internkontrollplanpör föregås av en dokumenterad bedömning av risk och
väsentlighet där förbundsdirektionen involveras.
•

Kontrollrapporterna som sammanställs bör kompletteras med information om hur avvikelser ska följas upp och återrapporteras.

•

Direktionen bör aktivt ta ställning till utfall och vid behov fatta beslut om ytterligare åtgärder bör vidtas både under innevarande år och i samband med avrapportering av föregående års internkontrollplaner.

•

Vi rekommenderar dock att det tydliggörs vad de olika beslutsmomenten kopplat till
godkännande och attest av leverantörsfakturar innebär.

Bokslut och årsredovisning 2016(Bilaga 4)
Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans(KL 8:5 a-b). Årets
resultat uppgår till -280 tkr före och efter balanskraysutredning. Det finns inte något underskott
från tidigare år att täcka. Förbundet tar medel i anspråk från 2015 i sin balanskraysutredning.
Årsredovisningen innehåller en uppföljning av de nio verksamhets- och finansiella må1 som förbundsdirektionen har angivit för perioden 2016-2019.
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis god, då ett av två mål uppfyllts.
Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens uppfyllelse som god
då fyra må1 har uppfyllts, två må1 delvis uppfyllts och ett må1 inte har uppfyllts. Vi noterar samtidigt att förbundet har svårt att påverka vissa delar i uppfyllelsen av målen, som antalet dödsolyckor.

~°~
L~~~

Vi saknar förbundets bedömning av den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen iallt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed med vissa undantag. Redovisningsprinciperna
bör uppdateras med information om komponentredovisning.
Förbundet avviker i mindre delar till RKR:s rekommendationer nr 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser och RKR 17 Värdering och upplysning om pensionsförpliktelser. Förbundet avviker från RK.R:s rekommendation nr 11.4 Materiella anläggningstillgångar
eftersom komponentredovisning fnte tillämpas fullt ut.
Intern kontroll
Återrapportering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera direktionssammanträden under året.

Träffar med förvaltningen
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med
förvaltningsledningen.
Övrigt
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.
Vårt anslag för 2016 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anktås PwC.
Katrineholm den 23 februari 2017
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Y.

Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans(KL 8:5
a-b). Årets resultat uppgår till -28o tkr före och efter balanskraysutredning. Det
finns inte något underskott från tidigare år att täcka. Förbundet tar i likhet med
tidigare år medel i anspråk från tidigare år i sin balanskraysutredning.
Årsredovisningen innehåller en uppföljning av de nio verksamhets- och finansiella
må1 som förbundsdirektionen har angivit för perioden 2016-2019.
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis god, då ett avtvå må1 uppfyllts.
Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapporteringverksamhetsmålens uppfyllelse som god då fyra må1 har uppfyllts, två må1 delvis uppfyllts och ett må1 inte har
uppfyllts. Vi noterar samtidigt att förbundet har svårt att påverka vissa delar i uppfyllelsen av målen,som antalet dödsolyckor.
Vi saknar förbundets bedömning av den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen iallt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed med vissa undantag. Redovisningsprinciperna bör uppdateras med information om komponentredovisning.
Förbundet avviker i mindre delar till RKR:s rekommendationer nr ~.i Upplysningar
om pensionsmedel och pensionsförpliktelser och RKR i~ Värdering och upplysning
om pensionsförpliktelser. Förbundet avviker från RKR:s rekommendation nr 11.4
Materiella anläggningstillgångar eftersom komponentredovisning inte tillämpas
fullt ut.
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2.

Inledning

2.s,
Bakgrund
I den kommunala redovisningslagen(KRL)regleras externredovisningen för kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelserom årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning(RKR)och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är Direktionen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens upprättande.
2.2.
Revisionsfråga och metod
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning(kap 3 — 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen(9:ga) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål medlemskommunernas fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av
revisionsberättelsen.
Granskningen,som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:
• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda må1 och ekonomiska ramar.
• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?
• Är årsredovisningens resultat förenligt med de må1 medlemskommunernas
fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushållning?
• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)
• resultaträkning
• kassaflödesanalys
• balansräkning
Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
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Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för
god ekonomisk hushållning som medlemskommunernas fullmäktige beslutat om.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighet- och riskperspektivför att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen iallt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehållerfel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då
vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra
än här framförda brister kan förekomma.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med förbundsledningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i
SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision ikommuner och landsting".
Vägledningen baseras på ISA(International Standards on Auditing). Som framgår
av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt
eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som
presenterades 201 -02-13 med justeringar i ver 2oi~-o2-i4. Direktionen fastställer
årsredovisningen 20~~-02-22. Medlemskommunernas fullmäktige fastställer sedan
årsredovisningen.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom.

2.3.

Revisionskråterier

Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 kap 18 §
KL ska godkännas av kommunfullmäktige.
Granskningen av årsredovisningen innebär enbedömning av om rapporten följer:
• Kommunallagen
• Kommunal redovisningslag
•

Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning

•

Medlemskommunernas fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.Y.

Verksamhetens utfall,finansiering och ekonornisknställning

3.1.1.

Förvaltningsberättelse

3.1.1.1.

Öi~ersikt över ut~~ecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i all väsentlighet
överensstämmer med kraven i KRL.
Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgifter om pensionsåtagande och pensionsmedelsförvaltning. Åtagandet är i sin helhet finansierat genom återlån. Flera finansiella nyckeltal redovisas i tabellen "tio år i sammanfattning". Under avsnittet "Ekonomisk redovisning" beskrivs och redovisas finansiella nyckeltal som ger uttryck för
god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet.
Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagen 4:5 skall förvaltningsberättelsen innehålla en
utvärdering av kommunens ekonomiska ställning. Detta framgår i förbundets förvaltningsberättelse. Det finns må1 kopplade till god ekonomisk hushållning ur ett
finansiellt perspektiv.
Händelser av väsentlig betydelse
I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som inträffatunder räkenskapsåret, men vi ser inga händelser som hänt efter årets utgång
redovisade.
Förväntad utveckling
Framtiden för de olika verksamheterna beskrivs under respektive verksamhet.
Väsentliga personalförhållanden
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i stort enligt KRL 4:1 a,
det vill säga antalet dagar med sjukfrånvaro redovisas åldersindelad, men specificering på lång- och korttidsfrånvaro bör förtydligas. Någon uppdelning på kön görs
inte då antalet anställda kvinnor understiger io, vilket accepteras. Det saknas dock
uppgift om totala antalet anställda kvinnor vilket är önskvärt. I övrigt lämnar den
personalekonomiska redovisningen ett flertal uppgifter om personalen i form av
diagram och verbal information.
Pensionsredovisning
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser ienlighet med RKR ~.1 som en del av uppföljningen av direktionens
föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel. Allt är finansierat som återlån.
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Det finns inga personer med särskild avtalspension och visstidspension utöver att
brandmän har särskilt avtal för personer med beredskap.
Andra %rhållanden som har betydelse för styrning och
upp%ljning av verksamheten
Detta område avser information och analys rörande prestationer, kvalitet och mål.
De uppdrag och må1 som förbundsdirektionen lämnade inför 2oi6 följs upp i årsredovisningen utifrån de strategier förbundet har utformat efter dessa. Vår bedömning är att den utvärdering som redovisas i årsredovisningen är tillräcklig. Redovisningenbör dock utvecklas genom att information om hur förbundet arbetar med
den interna kontrollen och resultatet av den interna kontrollen lämnas.

3.1.1.2. Ini=esteringsredo~~isning
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen iallt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar. Årets investeringar avser inventarier och uppgår till totalt 4 725
tkr där merparten avser ny släckbil. Årets investeringar överstiger budget med ioo
tkr.

3.1.1.3. Driftredo~~isning
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen iallt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.

3.x.2.

Bnlnnskrav

Bedömning och iakttagelser
Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet har uppfyllts.
Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4
kapitlet i kommunal redovisningslag.
Direktionen har beslutat att ta i anspråk 439 tkr av resultatet 2oi5 för projekt. Det
finns ingen tydlig möjlighet i lagstiftningen att kommande år ta i anspråk överskott
från tidigare år för kommunalförbund.Ikommunallagens förarbeten nämns att om
kommuner har ett överskott som täcker hela pensionsåtagandet samt medel för
kommande investeringar anses en kommun ha så god ekonomi att medel får tas i
anspråk. Förbundet har inget finansiellt må1 som avser hur stort eget kapital förbundet ska ha. Vi bedömer att förbundet har ett eget kapital som överstiger pensionsåtagandet, men kan inte göra någon bedömning av kommande investeringar. Vi
konstaterar att förbundet inte klarar balanskravet utan ianspråktagande av medel
avsatta för projekt 2015, men reserverar oss för kommande år utifrån förbundets
resultat och ekonomi när återstående medel tas i anspråk.
Vi redovisar balanskraysutredning som visar balanskravet även utan ianspråktagande av medel avsatta till projekt, samt förbundets egna kapital och soliditet under
de senaste tio åren.
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Resultat enligt resultaträkningen
Av år reavinster
Balanskraysresultat ilagens mening
Ians råkta ande medel för ro'ekt
Balanskraysresultat enli förbundet

-280

o
-280

439
159

3.1.3•
God ekonomisk hushållning
Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis god, då ett avtvå må1 uppfyllts.
Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapporteringverksamhetsmålens uppfyllelse som god då fyra må1 har uppfyllts, två må1 delvis uppfyllts och ett må1 inte har
uppfyllts. Vi noterar samtidigt att förbundet har svårt att påverka vissa delar i uppfyllelsen av målen,som antalet dödsolyckor.
3.1.3.1. Finansiella mål
I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot de finansiella må1 som medlemskommunernabeslutat ska gälla för perioden 2oi6-2oi9.
Finansiellt må1,fastställda av direktionenför perioden 2oi6-ZOi9

Utfall 2oi6-12-g1

Måluppfyllelse,förbundets bedömning

VSR ska ha ett positivt årligt resultat.

Utfallet är -28o tkr

Målet är enligt lagens mening inte uppfyllt. Förbundet nyttjar tidigare aysättningar Teget kapital för olika
projekt och anger ett positivt
resultat uppgående till i59
tkr.

Reinvesteringar ska ske med förbundets
egna medel

Målet är uppfyllt

Vi instämmer i bedömningen av målen förutom målet kopplat till årligt resultat.
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3.1.3.2.

Må1 för ~~erksamheten

De må1 som skall redovisas i delårsrapporten och som gäller from 1 januari 2oi6 är
Må1för verksamheten,fastställda av
direktionenför periodeia 2oi6-2oi9

Måluppfyllelse,förbundets bedömWing i delårsrapporten

Förbundet bedömer att målet är uppfyllt
VSR har uppdrag att fortlöpande se över
den
på
och anpassa organisationen så att
bästa sätt stödjer medlemskommunernas
intentioner för räddningstjänstverksamhet,
säkerställer en långsiktig effektiv verksamhetsamt möter framtidens krav.
VSR ska uppfattas som trygghetsskapande
och därigenom bidra till att medlemskommunerna är trygga och säkra att leva
och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män,kvinnor,flickor och
pojkars säkerhet står i centrum.

Förbundet bedömer att målet är uppfyllt.

Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor,som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid.

Förbundet bedömer att målet delvis är
uppfyllt.

VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med
andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnå
ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.

Förbundet bedömer att målet är uppfyllt.

Kunskapen och förmågan hos allmänheten Förbundet bedömer att målet är uppfyllt.
om olycksförebyggande och olyckshanteraande åtgärder om olyckor,som kan föranleda räddningsinsats,ska kontinuerligt
öka.
VSR's eller som samverkansavtal annan
räddningstjänst,första enhet ska vara
framme vid ioo procent av alla olyckor
inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.

Förbundet bedömer att målet är delvis
uppfyllt.

Vid 6o procent av alla olyckor som uppfyll- Förbundet bedömer att målet inte är
uppfyllt. Resultatet för perioden uppgick
ler kriterierna för räddningstjänst enligt
procent.
ti1143
LSO ska en första insats ske av enskilda.

Förbundet har i delårsrapporten med hjälp av olika diagram redovisat och utvärderat hur verksamhetsmålen har uppnåtts.
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3.2.

Rättvisande räkenskaper

3.2.1.

Resultaträkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i
enlighet med god redovisningssed.
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild.
Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och prognos.
Resultaträknittg tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Avvikelse
mot budgei

Utfall
2016

Utfall
2oi5

Budget
2oi6

4 428
-36 235
-2 249

3 2O2
-33 978
-2 242

3 584
-35 079
-2 156

844
-1156

-34 a56

-33 olg

-33 651

-405

34 oi5
~
-246
-280

32 914
o
-320
-424

34 O15
o
-352
12

0
~
106
-292

-93

Årets resultat uppgår till -28o tkr. Verksamhetens intäkter har en positiv avvikelse
mot budget uppgående ti11844 tkr vilket främst förklaras av återbetalning från AFA
uppgående till 306 tkr samt ökade försäljningsintäkter. Under 2015 fanns ett avtal
med medlemskommunerna om en säkerhetsstrateg för vilken förbundet erhö11216
tkr i ersättning. Avtalet har upphört. Verksamhetens kostnader har ökatjämfört
med budget. De största avvikelserna avser kostnader för rekrytering av ny förbundschefsamt ökade personalkostnader.

,3.2.2.

Balansrrikning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen iallt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättningar, skulder och eget kapital.
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning. Noterna avseende ayskrivningaroch anläggningstillgångar bör utvecklas genom att även totalt anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar redovisas.
Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentayskrivning av kommunens materiella anläggningstillgångar(RKR X1.4). Under året har förbundet vidtagit
inledande åtgärder för att förbereda och anpassa sin redovisning till detta. Tillämpning har gjorts under 2oi5 och 2oi6 för anskaffning av släckbilar där viss utrustning redovisas som egna komponenter med annan avskrivningstid. Några investeringar ifastigheterna har inte gjorts under 2015. Fastigheterna har inte delats in i
komponenter. Det har heller inte gjorts någon bedömning av resultateffekten av en
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framtida övergång till komponentayskrivningar. Det saknas även upplysningar i
redovisningsprinciperna om att komponentfördelning tillämpas.
Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i KRL.

3.2.3.

Kassaflödesanal~s

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och investeringar. Noter finns i tillräcklig omfattning.
Överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Raden om avsättning för projekt ingår inte i summeringen och ska inte vara
med.

,3.2.4.

Tilläggsupplysningar

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i
övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed, med de undantag som redovisas
nedan samt på annan plats i rapporten, innebärande att:
• Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens intressentermåste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.
• Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkningsamt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som la~ävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god redovisningssed iövrigt.
Följande rekommendationer har dock förbundet inte följt fullt ut:
RKR ~.i Upplysningar om pensionsmedel
och pensionsförpliktelser

I huvudsak

Uppdelning på olika delar av avtalen
samt aktualiseringsgrad sakurs

RKR 1~ Värdering och upplysningar om
pensionsförpliktelser

I huvudsak

Uppgift om aktualiseringsgrad saknas.

201 -02-23
4
Rebecka Hansson
Projektledare/Uppdragsledare
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Y.

Sammanfattande bedömning och
rekommendationer

De förtroendevalda revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av intern kontroll. Revisorerna har uppmärksammat
detta i sin risk- och väsentlighetsanalys.
Vår sammanfattande revisionella bedömning är att Västra Sörmlands Räddningstjänst i
allt väsentligt har en tillräcklig intern kontroll.
Vi grundar vår bedömning på avstämning av nedan kontrollmål.
Kontrollmål

Kommentar

Har direktionen planerat och beslutat
om internkontrollplan för år 2oi6?

Kontrollmålet uppfylls.

Har beslutet föregåtts av en dokumenteradbedömning utifrån väsentlighet och
risk?

Kontrollmålet uppfylls inte.

Är aktiviteterna enligt internkontrollplanerna genomförda och rapporterade till
direktionen?

Kontrollmålet är uppfyllt.

Har direktionen fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet?

Kontrollmålet är delvis uppfyllt.

Genomförs öch dokumenteras internkontrollåtgärderutöver plan?

Kontrollmålet är delvis uppfyllt.

Har direktionen styr- och uppföljningsmetoder som säkerställer en ändamålsenlig användning av resurser?

Kontrollmålet är uppfyllt.

Har direktionen rutiner som säkerställer
rättvisande räkenskaper och säkrar förbundets tillgångar?

Kontrollmålet är uppfyllt.

Rekommendationer
Med anledning av genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:
Förbundets internkontrollplanpör föregås av en dokumenterad bedömning av risk
och väsentlighet där förbundsdirektionen involveras.
• Kontrollrapporterna som sammanställs bör kompletteras med information om hur
avvikelser ska följas upp och återrapporteras.
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• Direktionen bör aktivt ta ställning till utfall och vid behov fatta beslut om ytterligare åtgärder bör vidtas både under innevarande år och i samband med avrapportering av föregående års internkontrollplaner.
Vi rekommenderar dock att det tydliggörs vad de olika beslutsmomenten kopplat
till godkännande och attest av leverantörsfakturor innebär.
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2.

Inledning

2.s.

Bakgrund

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder/direktion skall ha kontroll
över sin verksamhet. Detta innebär att direktionen ansvarar för att ha en ändamålsenligstyrning såatt verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns säkra
rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande.

2.2.

S~fife och Revisionsfråga

Granskningen,som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande
revisionsfråga:
Är direktionens interna kontroll tillräcklig?

2.3.

Revisionskriterier

För att besvara revisionsfrågan har granskningen utgått från följande revisionskriterier:
• Interna riktlinjer och policy dokument kopplat till intern kontroll
• Kommunallagen
• COSO-modellen

2.4.

Kontrollmål

• Har direktionen planerat och beslutat om internkontrollplan för år 2oi6?
• Har beslutet föregåtts av en dokumenterad bedömning utifrån väsentlighet och risk?
• Är aktiviteterna enligt internkontrollplanen genomförda och rapporterade till direktionen?
• Har direktionen fattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet?
• Har föregående års beslut om åtgärder verkställts och återrapporterats?
• Genomförs och dokumenteras internkontrollåtgärder utöver plan?
• Har direktionen styr- och uppföljningsmetoder som säkerställer en ändamålsenlig
användning av resurser?
• Har direktionen rutiner som säkerställer rättvisande räkenskaper och säkrar förbundets tillgångar?
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2.5.

Avgränsning

Granskningen har avgränsats till att omfatta år 2oi6.

2.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer med ekonom,förbundschefsamt direktionens ordförande.
Samtliga intervjuade har givits möjlighet att faktakontrollera rapporten.
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3.

Regelverk

2.I. Vnd ä~ intern kontroll?
Enligt kommunallagens 6 kap ~ §ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de må1 och riktlinjer som fullmäktige har bestämt
och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att verksamhetenbedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Det samma gäller även om verksamhetenbedrivs inom ramen för ett kommunalförbund.
Lagen kan tolkas så att interna kontrollsystem måste utformas utifrån en helhetssyn på
verksamheten och med beaktande av risk- och väsentlighetsaspekter. Syftet med den interna kontrollen är att bidra till att ändamålsenligheten iverksamheten stärks och att
verksamheten bedrivs effektivt och säkert.
Intern kontroll är ett verktyg för såväl den politiska ledningen som för förbundsledningen
och omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att styra ekonomin och
verksamheten. En god intern kontroll kännetecknas av:
ändamålsenliga och vä1 dokumenterade system och rutiner för styrning,
• en rättvisande och tillförlitlig redovisning och övrig information om verksamheten,
• säkerställande av att lagar, policyer, reglementen m.m.tillämpas
• skydd mot förluster eller förstörelse av förbundets tillgångar,
• eliminering eller upptäckt av allvarliga fel

2.1.1. COSO-naoclellerr
COSO modellen är ett internationellt etablerat ramverk för utvärdering och utveckling av
intern styrning och kontroll. Modellen försöker definiera begreppet,föreslår en struktur
samt ger enbeskrivning av de komponenter (kontrollmiljö, riskmiljö, kommunikation,
kontrollaktiviteter och uppföljning)som ingår i den interna kontrollen. Modellen är numera även vedertagen inom offentlig sektor. Intern kontroll enligt COSO-modellen kan
övergripande definieras som en process, där såväl den politiska som den professionella
ledningen samt övrig personal samverkar, vilken utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten och efterlevnad av tillämpliga lagar,
föresla~ifter, riktlinjer mm.
Kontroller ska finnas och följas upp i organisationen, i verksamhetens rutiner och administration, redovisningen och systemen.
Grundläggande i arbetet med den interna kontrollen är att utveckla kompetens i organisationen och bygga beredskap för att hantera situationer av fel och brister. Kontrollmiljön
är viktig att observera och utveckla. Kontrollmiljön ska präglas av goda och sunda värderingar. Ytterligare ett viktigt inslag är att direktionen återkommande analyserar och bedömer riskerna i den egna verksamheten för att kunna förebygga och skapa beredskap.
Information och kommunikationen iden egna organisationen är fundamentet för god
intern kontroll. Slutligen ligger i arbetet med den interna kontrollen att utöva tillsyn,
d.v.s. att aktivt ta reda på att den interna kontrollen fungerar och åtgärda brister.
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4.

Iakttagelser och bedömningar

4.Y. Internkontrorlplan
Har direktionen planerat och beslutat om internkontrollplanför år 2oY6?
Har beslutetföregåtts av en dokumenterad bedömning utifrån väsentlighet och
risk?

Iakttagelser
4.1.1.
Direktionen har beslutatom en internkontrollplan för 2016. Planen fastställs årligen i
samband med övriga styrdokument vid det första sammanträdet varje år. Internkontrollplanenför 2oi6 antogs av direktionen den 2 mars 2016. Modellen för internkontrollplanen har tidigare arbetats fram tillsammans med konsult och den antogs för första gången
med nuvarande struktur 2oi4.
Internkontrollplanen är uppdelad i olika riskområden.I planen för 2016 har fakturahantering, inventariehantering, myndighetsutövning, uppföljning av insats, arbetsmiljö samt
uppföljning av övningsverksamhet på RIB-stationer identifierats som riskområden. Av
planen framgår vilka kontrollmoment som ska genomföras, vem som har ansvar för att
detta genomförs,frekvens för genomförande av kontrollen, metod samt till vem återrapporteringska ske.
Den internkontrollplan som presenteras för direktionen att fatta beslut om har föregåtts
av en tjänstemannaberedning. Viktiga områden har lyfts fram baserat på erfarenhet. Vikten av att följa upp och säkerställa att det är rätt saker som görs betonas. De intervjuade
lyfter fram att jämförelser med andra räddningstjänster skett för att bedöma relevansen.
Den analys som sker dokumenteras inte. Identifierade riskområden värderas inte i förhållande till varandra. Uppfattningen hos de intervjuade är att en dokumenterad riskanalys
sannolikt inte skulle leda till andra bedömningar.
Direktionen är inte aktivt involverade i framtagandet av internkontrollplanen. Det sker en
avstämning mellan förbundschef och ordförande innan planen förs fram för beslut.

Bedömning
4.1.2.
Vi noterar att direktionen för 2016 beslutat om en internkontrollplan. Planen omfattar
både ekonomiadministrativa samt verksamhetsmässiga rutiner. Detta bedömer vi är positivt.
Vi bedömer att förbundets internkontrollplanpör föregås av en dokumenterad bedömning av risk och väsentlighet där förbundsdirektionen involveras. Det är enligt vår bedömning angeläget att involvera den politiska ledningen då de är ytterst ansvariga för att
det finns en god intern kontroll inom den verksamhet som bedrivs.
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4.2.

Genomförande av aktiviteter å kontrollplanen

Är aktiviteterna enligt internkontrollplanen genomförda och rapporterade fill direkiionen?

4.2.1.

Iakttagelser

De aktiviteter som identifierats i interkontrollplanen har följts upp enligt fastställd plan.
Förbundet har tagit fram en rapport per kontrollområde där kontrollmoment, kontrollansvar,frekvens, metod och rapportering framgår. Av dokumentet framgår även, vid behov,
befintlig rutin som anger vilka lagrum som är tillämpliga inom området. En kortfattad
beskrivning av hur kontrollen genomförs samt när detta skett anges. Utfall och avvikelser
beskrivs liksom slutsats och eventuell åtgärd. Det saknas dock information om hur awikelserska följas upp och effekter av vidtagna åtgärder återrapporteras. Direktionen är
medveten om att det är enbrist och avser se över hur rutinen kan stärkas.
Återrapportering till direktionen har skett vid sammanträdet den 5 oktober 2016. De rapportersom tas fram per kontrollområde ingår i beslutsunderlaget. Innan axrapportering
sker till direktionen diskuteras utfallet i arbetsutskottet.

4.2.2.

Bedömning

Vi noterar att internkontrollplanen för 206 följts upp och återrapporterats till direktionen. Vi rekommenderar att rapporterna kompletteras med information om hur avvikelser
ska följas upp och återrapporteras.

4.3• Direktionens beslut om åtgärder
Har direktionenfattat beslut om åtgärder med anledning av resultatet?
Harföregående års beslut om åtgärder verkställts och återrapporterats?
Genomförs och dokumenteras internkontrollåtgärder ntöverplan?

4.3•x•

iakttagelser

Direktionen har inte fattat beslut om åtgärder med anledning av utfallet av kontrollerna.
Den uppföljning som skett i samband med delårsrapporten visar att det finns vissa
mindre avvikelser. Hur dessa ska analyseras, åtgärdas och återrapporteras framgår i vissa
fall av kontrollrapporten. Det saknas dock en tydlig struktur för hur detta ska dokumenteras och hanteras. Det finns inte heller något direktionsbeslut om åtgärder. Det samma
gäller för föregående års internkontrollplaner. Samtliga kontroller kommer att följas upp i
samband med årsbokslutet. Inga åtgärder genomförs eller dokumenteras utöver plan.

4.3.2.

Bedömning

Vår bedömning är att det tydligare bör framgå hur avvikelser ska analyseras, åtgärdas och
rapporteras bör tydligare framgå. Direktionen bör aktivt ta ställning till utfall och vid behovfatta beslut om ytterligare åtgärder bör vidtas både under innevarande år och i samband med axrapportering av föregående års internkontrollplaner.
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4.4• Äftdamålserilig resursanvändning och rättvisande
räkenskaper
Har direktionen styr- och uppföl'ningsmetoder snmsäkerställer en ändamålsenlig
användning av resurser?
Har disektionen styr- och uppfäjningsmetoder som säkerställer rättvisande räkenskaperoch säkrarförbundets tillgångar?

4.4.z.

Iakttagelser

Det finns ett antal interna policys och riktlinjer som förutom relevant lagstiftning styr
verksamheten och resursanvändningen. Det finns utöver delegationsordning och internkontrollplan en upphandlings och finanspolicy samt ett förslag till inköpspolicy. Dessutom finns en ekonomihandbok som beskriver förutsättningarna för styrning och uppföljning.
Förbundets budgetförutsättningar för året meddelas i samband med medlemsrådet i april.
Direktionen och dess arbetsutskott får återrapportering om utfall i förhållande till prognos och budgetfyra gånger per år, inför eller i samband med sammanträden. Den ekonomiska återrapporteringenbestår av en sammanställning per kostnadsställe baserad på
utdrag från ekonomisystemet. Avvikelser analyseras kortfattat.
De rutiner för ekonomiadministrationen som finns utgår från de rutiner som finns generelltför Vingåkers kommun,eftersom de enligt avtal har uppdraget att sköta redovisningen. Gällande inköp och betalning av leverantörsfakturor skickas dessa till förbundet där
en administratör skannar in dem och skickar dem för godkännande i till kostnadsställeansvarig. Det finns fyra insatsledare med ekonomiskt ansvar samt tre funktionsansvariga.
Slutattest sker alltid av förbundschef. För alla inköp ska det finnas en rekvisition.
Nya leverantörer läggs upp i systemet av förbundets administratör medan betalning sker
från Vingåkers kommun. Det saknas enbeskrivning av vad de olika beslutsmomenten
kopplat till godkännande och attest av leverantörsfakturor innebär.
Kundfakturering sker främst i samband med att tillsyn genomförts. Det är den medarbetare som genomfört tillsynen som ansvarar för att ta fram ett fakturaunderlag som skickas
till administratör som i sin tur skapar fakturan. Fakturan tillsammans med konteringsallegat skickas till förbundschefför godkännande innan de bokförs. Ekonomifunktionen i
Vingåkers kommun har ansvar för att sköta betalningsbevakning.
Av delegationsordningen framgår att förbundschefen fattar beslut om inköp av varor och
tjänster inom fastställd budgetram mellan 20 tkr och 6 mnkr.Inköp över 1 mnkr ska anmälas till direktionen.
Gällande den stora investering i ny brandstation som beslutats av medlemskommunerna
kommer investeringen att belasta Katrineholms Fastighets AB(KFAB). De har ansvar för
kalkyler och budget kopplat till investeringen. Förbundet kommer att belastas med ökade
hyreskostnader samt vissa flyttkostnader. För verksamhetsåret 201 har ingen hyreshöjningbudgeterats utan enbart omnämnts i protokoll för medlemssamråd. Där framgår att
medlemskommunerna ska reservera två månaders hyra. Uppföljning av projektet sker vid
varje möte med arbetsutskottet samt vid direktionens sammanträden.
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4.4.2.

Bedömning

Vi bedömer att det finns goda förutsättningar för en aktiv styrning och uppföljning av
verksamheten och dess resursanvändning. Återrapportering sker regelbundet till direktionen. Vi rekommenderar dock att det tydliggörs vad de olika beslutsmomenten kopplat
till godkännande och attest av leverantörsfakturor innebär.

2oi6-12-09

,i
~~
'~` Rebecka Hansson
Uppdragsledare
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-03-29

§ 54

Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall
AB (KS/2017:164)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat sin årsredovisning till
kommunstyrelsen. Enligt ägardirektivet (§ 8) ska bolaget årligen tillhandahålla det
underlag som krävs för upprättande kommunkoncernens årsredovisning.
Bolagets årsredovisning innehåller bl a måluppföljning, förvaltningsberättelse samt
ekonomisk redovisning. Av resultaträkningen framkommer att årets resultat med
beaktande av bokslutsdispositioner var noll kronor. Bolaget hade under 2016 3
nettoomsättning på 98 610 000 kronor och en balansomslutning på 597 000 000
kronor.
KVAAB:s årsredovisning i övrigt hanteras i kommunkoncernens årsredovisning.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-16
 Sammanträdesprotokoll från Katrineholm Vatten och Avfall AB, 2017-03-01, § 7
 Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2017-03-16

KS/2017:164 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Per Johansson

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige lägga årsredovisningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) har överlämnat sin årsredovisning till
kommunstyrelsen. Enligt ägardirektivet (§ 8) ska bolaget årligen tillhandahålla det
underlag som krävs för upprättande kommunkoncernens årsredovisning.
Bolagets årsredovisning innehåller bl a måluppföljning, förvaltningsberättelse samt
ekonomisk redovisning. Av resultaträkningen framkommer att årets resultat med
beaktande av bokslutsdispositioner var noll kronor. Bolaget hade under 2016 3
nettoomsättning på 98 610 000 kronor och en balansomslutning på 597 000 000
kronor.
KVAAB:s årsredovisning i övrigt hanteras i kommunkoncernens årsredovisning.
Ärendets handlingar
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VD har ordet
Vi är en fantastisk organisation!
Även i år har vi på olika sätt visat att
våra värdeord - öppenhet, delaktighet och engagemang - inte bara är
tomma ord utan faktiskt är
en framgångsfaktor för att
Sörmland Vatten även 2016
kan presentera ett mycket
gott resultat. Bland annat
har miljömedvetenheten
hos våra kunder ökat och
vi har gjort investeringar
inför nya och spännande
utvecklingsområden.
Miljömedvetenheten hos
våra kunder märks inte
minst på de fantastiska
resultaten från plockanalysen. Analysresultatet
för insamlad mängd matavfall i gröna påsen
visade att målet för 2017 redan nåddes under
hösten 2016. Responsen från kunderna är
stor, de visar att de vill sortera sitt matavfall
och jag är stolt över vad invånarna i Flens,
Katrineholms och Vingåkers kommuner har
genomfört!

Vår drivkraft

Jag är också stolt över mina medarbetare.
De är alltid viktigast för mig. Jag är övertygad om att grundförutsättningen för en väl
fungerande verksamhet är att fokusera på
personalen. Under året har vi haft många
inkommande jobb och den främsta utmaningen
som väntar oss inför 2017 är att mycket ska
vara planerat och klart ungefär samtidigt.
Det kan vara problematiskt att klara av den
hårfina balansen mellan inkommande arbeten
och driften av den befintliga verksamheten,
eftersom andan, drivet och arbetsmoralen är
enorm i vår verksamhet. Medarbetarna nöjer
sig inte med det arbete som är gjort, de känner
att det alltid finns något som kan göras bättre.
Drivkraften gör att de ställer stora krav på sig
själva. Jag är tacksam över att de känner så,
men det är utmanande att alltid ha ett sådant
driv. Vår organisation fungerar på det viset och
jag är imponerad och fascinerad över den!
Vi nöjer oss inte. Men eftersom vi är medvetna

om vad dessa prestationer kan medföra,
försöker vi hantera inflödet av arbetsuppgifter
och finna lösningar på hur vi kan organisera
arbetet på bästa sätt.

De största utmaningarna

Inför kommande år har Sörmland Vatten sex
stycken riktigt omfattande samordningsprojekt
att arbeta med, som kommer sträcka sig över
en fyraårsperiod. Dessutom planerar vi att
påbörja cirka 80 stycken mindre omfattande
projekt under 2017. Projekten har en ekonomisk omfattning som motsvarar det dubbla
mot vår normaldrift. Detta tillsammans med
pågående projekt samt ordinarie drift ser jag
som en riktig utmaning för vår verksamhet.
Större projekt där ägarkommunerna samordnas med varandra är exempelvis den
nya vattenförsörjningen till Flens tätort och
Malmköping via en överföringsledning från
Katrineholms vattentäkt. Projektet startar i
januari 2017. Avloppsvattnet från Österåkers
reningsverk i Vingåker som ska pumpas via
Öljaren i en sjöledning och renas i Julitas
reningsverk i Katrineholm, är ett annat exempel.
Nybyggnationen av en rötkammare vid
Katrineholms avloppsreningsverk tillhör ett av
de riktigt omfattande och komplexa projekten
som påbörjas under 2017. Även nytt avloppsreningsverk i Flen, ny vatten- och avloppsledning från Flen till Malmköping, tre nya
omvandlingsområden med vatten- och
avloppsledningar för cirka 500 kunder som
ska anslutas till den nya ledningen samt ny
återvinningscentral för Vingåkers kommun
räknas hit.
Det är många och krävande projekt som är
såväl inspirerande som spännande. Jag är
säker på att Sörmland Vattens personal tillsammans skapar och utvecklar den organisation
som krävs för att hantera även denna utmaning.
Det är med spänning och stor tilltro till
personalens drivkraft jag välkomnar 2017!
Björnar Berg
VD

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876
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Organisation
Renhållningen ansvarar för att driva kommunernas renhållningsansvar bland annat genom
att planera avfallshanteringen så att gällande
lagar och fastställd renhållningsordning följs.
Renhållningen ansöker om nödvändiga tillstånd när det gäller återvinningscentralerna,
administrerar taxor och föreskrifter om avfallshantering. Renhållningen upphandlar och
följer upp entreprenörer för kärlavfallsinsamling samt tömning av slam från små avlopp.

Sörmland Vatten och Avfall AB, fortsättningsvis benämnd Sörmland Vatten, hade under
2016 som medeltal 70 anställda, av dessa
var 34 procent kvinnor och 66 procent män.
Bolaget har två huvudprocesser, VA och
renhållning, samt två stödprocesser, administration och kundservice/kommunikation,
i organisationen.
VA förvaltar ägarnas anläggningstillgångar
och huvudmannaskap. VA ansvarar för
löpande drift och underhåll av vattenverk
och avloppsreningsverk, vatten- och avloppsledningsnät samt biogasmacken Rosenholm
Biogas. VA genomför planerade investeringar,
upprätthåller ledningskartor och samordnar
regelverken för VA-taxor och ABVA (Allmänna
Bestämmelser för brukande av VA-anläggningen).

Administration svarar för ekonomi samt
stödjer övriga verksamheten och styrelserna
i administrativa frågor.
Kundservice/kommunikation ansvarar för
och utvecklar kontinuerligt den interna och
den externa kommunikationen samt arbetar
med kundrelationer. För information och
kunddialog används framför allt telefon,
e-post, hemsida och sociala medier.

Flens kommun

Katrineholms kommun

Vingåkers kommun

Flen Vatten
och Avfall AB

Katrineholm Vatten
och Avfall AB

Vingåker Vatten
och Avfall AB

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Sörmland Vatten och Avfall AB
Björnar Berg
VD

Administration

Affärsidé

Kundservice/
kommunikation

Sörmland Vatten ska - för att
säkerställa en hållbar utveckling - leverera dricksvatten
samt omhänderta avloppsvatten och hushållsavfall
utifrån krav och förväntningar
hos myndigheter, kunder och
ägare.
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Renhållning

Vatten och avlopp

Vision

Sörmland Vatten är ett
föredöme med service
och miljö i fokus.
Vi erbjuder tjänster av god
kvalitet till lägsta möjliga kostnad genom att vidareutveckla
effektivitet, kompetens, kundservice och miljöanpassning.

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

Devis

Service och miljö – varje dag

Värderingar
•
•
•

öppenhet
delaktighet
engagemang

Bolagsstyrning
Styrande dokument

Ägarna, vilket ytterst är kommunfullmäktige,
styr bolaget genom en bolagsordning och ett
särskilt ägardirektiv. Bolagsordningen och
ägardirektivet reviderades och fastställdes
våren 2016.
Utöver ovan nämnda styrande dokument
utövar också ägaren sin beslutanderätt på
bolagets årsstämma.
Styrelsen har fastställt en affärsplan för åren
2014-2018 som ligger till grund för verksamhetens arbete.

Styrelsen

Katrineholms kommunfullmäktige tillsätter
och entledigar styrelsen i Katrineholm Vatten
enligt föreskrift i bolagsordningen. Kommunfullmäktige utser elva stycken styrelsemedlemmar och utser också ordförande och vice
ordförande i styrelsen. Katrineholms kommunfullmäktige har utsett bolagets nuvarande
styrelse för tiden intill dess årsstämma 2019
har hållits.
Styrelsen fattar årligen ett beslut om en
arbetsordning för styrelsen. Arbetsordningen
beskriver styrelsens arbete samt ger också
en instruktion av arbetsfördelningen mellan
styrelsen och verkställande direktören. Därutöver innehåller arbetsordningen också en
instruktion gällande rapportering till styrelsen.

Styrelsen i Katrineholm
Vatten och Avfall AB
(Cecilia Lewenhaupt och
Carl Frick saknas på bild).

Styrelsens sammansättning under 2016
Namn

Roll i styrelsen

Johan Hartman

Ledamot, ordförande

Anneli Hedberg

Ledamot, vice ordförande

Christin Hagberg

Ledamot

Birger Johansson
Cecilia Lewenhaupt
Sten Holmgren
Britt Ejdwinsson
Carl Frick
Ingemar Björklund

Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Martin Gustavsson
Christer Ekstrand

Ledamot
Ledamot

Årsredovisning 2016
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Förnyelse ledningsnät
Ledningsnätets förnyelse på ett kostnadseffektivt sätt
Vårt ledningsnät utgörs av de ledningar och anordningar som ingår i den
infrastruktur som ansluter fastigheter till kommunalt vatten och avlopp.
Under marken i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner består
Sörmland Vattens ledningsnät av mer än 1 400 km dag-, spill- och
vattenledningar. När spruckna och föråldrade ledningar behöver åtgärdas
löser Sörmland Vatten det efter bästa metod. En förhållandevis enkel och
effektiv metod är infodring.

Här är en ledning för avloppsvatten där rötter från intilliggande växtlighet har sökt sig in i röret.
För att minska risken för stopp skickas en rotskärare ner i ledningen som skär bort rötterna.

Ledningsnätet har en begränsad livslängd.
Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten
bör huvudmannen ha som målbild att avsätta
ekonomi för att 1 procent av ledningsnätet
ska bytas ut varje år. Utmaningen att hålla
en hög utbytestakt och att byta ut rätt ledningar kvarstår för Sörmland Vatten.
– På 50- till 70-talet byggdes det mycket och
då lade man också ner många ledningar av
skiftande kvalitet. Idag vågar vi påstå att vi
har bättre kvalitet på ledningarna än vad man
hade på 60-talet, berättar Christer Wigerblad,
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chef på processtöd hos Sörmland Vatten, som
menar att det ibland visar sig att ledningar från
30-talet kan hålla bättre än en ledning från
70-talet på grund av den skiftande kvalitén
och de varierade markförhållandena.
I arbetet med att ta reda på en lednings status,
har Sörmland Vatten en filmbuss till sin hjälp.
Bussen är utrustad med teknik som gör det
möjligt att filma spill- och dagvattenledningarna, för att sedan kunna titta på dem och
göra en bedömning om åtgärd.

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

Infodring

Genom att använda sig av infodring vid ledningsförnyelse kan man ersätta de befintliga
ledningarna utan schaktning. Om dag- och
spillvattenledningar har stora svackor eller
krossade rör eller om ledningar har för stora
böjar kan de inte infodras. Vid infodring av
självfallsledningar utförs arbetet från befintliga
brunnar. Man drar in en så kallad ”strumpa”
som vidgas och härdar till ett nytt rör med
slät yta.
– Infodringstekniken är en smidig, kostnadseffektiv och miljövänlig teknik eftersom vi
inte behöver schakta och återställa marken
efteråt. Dessutom går det snabbare vilket
gör att vi under året hunnit renovera många
ledningar, förklarar Helene som understryker
att det vid det kontinuerliga arbetet med att
renovera spill- och dagvattenledningar gäller
att hitta lösningar som är lönsamma och
miljövänliga.

Filmning av spill- och dagvattenledningar kan visa
om en åtgärd behöver utföras.

Filmningen underlättar bedömningen av
underhållet på ledningarna, om en ledning
ska bytas eller infodras, säger Helene Kall,
projektör på Sörmland Vatten. Helene
berättar vidare att vattenläckor och dåligt
tryck är tydliga indikationer på att en vattenledning måste bytas, medan filmningen av
rör i förebyggande syfte kan visa att rötter i
ledningarna eller sprickor i dem pekar på
att en åtgärd måste utföras. Rötter och
sprickor är en vanlig orsak till renovering
av ledningarna.

Filmbussen är ett rullande kontor där rörinspektörerna i realtid kan se den filmade ledningen.

Årsredovisning 2016
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Matavfallsinsamling
High five - tillsammans gjorde vi det!
Sörmland Vatten har under året drivit en intensiv matavfallskampanj som började i januari med ett vykort till drygt
30 000 invånare i Flen, Katrineholm och Vingåker med
uppmaningen ”April startar vi”. I december fick kunderna
ett nytt vykort där Sörmland Vatten gör high five med
dem. Målet, att senast 2017 samla in 50 procent av
uppkommet matavfall från hushåll och verksamheter,
är nämligen redan nått!
Kommunfullmäktige i respektive kommun
beslutade under 2013 att matavfallsinsamling med optisk sortering skulle införas. I
april 2016 startade sorteringen av matavfall
i gröna påsar för alla hushåll och verksamheter i Flens, Katrineholms och Vingåkers
kommuner.
Under hösten har Sörmland Vatten genomfört
en extra plockanalys av hushållsavfallet utöver de som brukar genomföras vartannat år.
Analysen visade att invånarna i kommunerna
är bland de ”bästa i klassen” när det gäller
att sortera ut matavfallet. Drygt 55 procent
av matavfallet som läggs i kärlet sorteras ut

i gröna påsen och behandlas biologiskt så
att energi och näring tas tillvara. Detta ska
enligt projektledaren Mats Bergman jämföras med övriga Sveriges kommuner som i
genomsnitt lyckats nå 38 procent (2015).
– Logistiken och kommunikationen, tillsammans med en arbetsgrupp som gjort ett
gediget arbete är verktygen som bidragit till
att vi lyckades, säger Mats, som är imponerad
över invånarnas engagemang i matavfallssorteringen.

0,4 %

31,4 %

Farligt avfall

Matavfall i
gröna påsen

25,8 %

Inte utsorterat
matavfall

21,2 %

Förpackningar och
tidningar

21,2 %

Brännbart och
övrigt avfall

Startpaketet, med gröna påsar, en hållare och en
sorteringsinstruktion, delades ut till alla hushåll i
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.
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Avfallsfördelning i hushållsavfallskärlet (2016).
Mer än hälften av uppkommet matavfall
sorteras ut i gröna påsen.

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

Produktion av biogas från rötning är värdefull,
eftersom den är bättre ur ett klimatperspektiv
till skillnad från fossila bränslen som bensin
och diesel.
– Matavfallet som hamnar i den gröna påsen
och som sedan rötas och blir biogas finns
redan i kretsloppet, inget nytt tillförs. Därför
är biogasen koldioxidneutral, förtydligar Mats.

Att kommunicera miljönyttan med att avfallet
sorteras på rätt sätt är något som Sörmland
Vatten anser är betydelsefullt för en väl fungerande sortering. Det ger kunderna förståelse
för varför det är viktigt att de sorterar sitt avfall.
Mats och Therese ser nu fram emot att
tillsammans med medarbetarna jobba vidare
utifrån de resultat som plockanalysen visat.

Plockanalys

Vid en plockanalys bär personalen skyddsglasögon, handskar och munskydd när de
öppnar de soppåsar som ska plockas igenom.
Påsarna från en av åtta plockanalyser delas
upp i fem delprov om 100 kg. Därefter sorteras ett delprov i taget och avfallet sorteras i
22 olika fraktioner, som exempelvis pappersförpackningar och tidningar. Hushållsavfallet
kommer från såväl villor som flerfamiljshus.
Resultatet visade att de som bor i villor är
mer noggranna i sin sortering än boende i
flerfamiljshus.
– Matavfallet är kunderna duktiga på att
sortera rätt, men förpackningar av olika slag
hamnar fortfarande i soporna istället för att
lämnas på återvinningsstationer och återvinningscentraler. I våra tre kommuner består
soppåsen i genomsnitt till en femtedel av
förpackningar, säger Robin Persson, driftansvarig på renhållningen. Robin poängterar
att invånarna är duktiga på att platta till
förpackningar innan de slänger dem, men
att det fortfarande slängs mycket plast- och
pappersförpackningar som exempelvis mjölkkartonger i hushållssoporna. Glas däremot
sorteras rätt.
Farligt avfall är också någonting som fortfarande existerar i vanliga soppåsen, trots
att där inte bör finnas något farligt avfall alls.
– Vi arbetar kontinuerligt med att se till miljönyttan och i det här fallet funderar vi på om
befintliga system behöver kompletteras med
andra insamlingslösningar, förklarar Therese
Allard, projektledare och miljöstrateg, som
också gläds över att invånarna tycks inse
miljönyttan med den gröna påsen och vikten
av att sortera soporna på rätt sätt.

I plockanalysen får vi reda på vad som slängs i
hushållsavfallskärlet. Påsarna öppnas och avfallet
sorteras i 22 fraktioner som därefter vägs.

Årsredovisning 2016

9

Medarbetare i fokus
Livsviktig utbildning
Delaktighet, ett av Sörmland Vattens tre värdeord, har varit i fokus under
året då man bedrivit två internutbildningar. En utbildning för att öka tryggheten hos medarbetarna och en utbildning där de fått större kunskap om
och hur de ska hantera en krissituation som kan uppstå inom verksamheten.
– Det handlar inte om ifall det händer utan om när det händer, poängterar
Emil Pantzar, ordförande i skyddskommittén.

För att minska korttidssjukskrivningar i samband med rygg- och nackproblem köptes träningsgummiband till alla anställda. Därefter introducerades personalen för några enkla övningar.

Sörmland Vatten är en verksamhet där det
kan hända tillbud av olika slag. Vissa mer
eller mindre allvarliga än andra. Men om
olyckan skulle vara framme är det viktigt att
alla vet vem som ska göra vad. Därför har
man under året intensifierat arbetet med kriskommunikationen och uppdaterat krisledningsplanen som alla medarbetare är införstådda
med. Det innebär att när ett tillbud sker så
ska det inte vara första gången någon i verksamheten ser krisledningsplanen, alla ska
vara trygga med den innan. Någonting som
blev aktualiserat en septemberkväll i fjol
då en av entreprenörens nyligen tankade
sopbilar exploderade på Öster i Katrineholm.
– Då aktiverades krisledningsgruppen
omedelbart och arbetet underlättades
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väsentligt tack vare de reviderade rutinerna
kring en krissituation, säger Helen Sylvefjord,
affärsområdeschef för kundservice och kommunikation, som understryker att Sörmland
Vatten kontinuerligt arbetar med att förbättra
arbetet kring kriskommunikationen.

Visitkortet med dubbla funktioner

Ett resultat av årets arbete är visitkortet som
alla medarbetare bär med sig. På kortet står
frågor som hjälper medarbetarna att bedöma
om en händelse är en krissituation eller om
situationen kan hanteras inom den vanliga
driften. Där står också angivet vilka som ska
kontaktas och vad som ska göras om händelsen bedöms som en krissituation, förklarar
Helen som betonar att kriskommunikations-

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

planen är ett
levande dokument
som ska revideras
när behovet uppstår.
– Korten är väldigt
bra för oss som
jobbar på beredskapen. Kommer
det ett larm är det
framförallt bra att
Visitkorten som
veta vem man ska
kan användas vid
ringa till, att veta
en krissituation.
vad man ska göra
på ett snabbt och
enkelt sätt. Även om vi i 95 procent av fallen
löser situationen själva inom driften, så är
det en trygghet att veta att det är accepterat
att ringa när något omfattande händer, säger
Jimmy Edberg, drifttekniker och skyddsombud
på Sörmland Vatten.

Hjärt- och lungräddning med
egna instruktörer

En utbildning som skapar trygghet för medarbetarna är hjärt- och lungräddningsövningen
som ägt rum under året. När tiden närmade
sig för utbildning i hjärt- och lungräddning
(HLR) gick skyddskommittén ut med en förfrågan om det fanns några inom kommittén
som var intresserade av att själva hålla i
detta. Emil och Jimmy var intresserade och
utbildade sig till HLR-instruktörer. Istället för
att som tidigare utbilda personalen med hjälp
av en extern HLR-instruktör vart femte år,
är nu tanken att medarbetarna ska fräscha
upp sina kunskaper inom HLR vart tredje år.
Under 2016 har alla medarbetare genomgått
HLR-utbildningen. Tack vare att Sörmland
Vatten nu har egna HLR-instruktörer får varje
nyanställd medarbetare utbildningen under
introduktionen, istället för att vänta på nästa
utbildningstillfälle.
– Vi finns här om man känner sig osäker och
behöver fråga om någonting inom hjärt- och
lungräddning och det är också en trygghet
för medarbetarna, säger Jimmy, som tycker
att de har fått ett stort gehör för HLR-utbild-

ningen bland medarbetarna som är engagerade och aktiva vid utbildningstillfällena.
– Dessutom har vi på Sörmland Vatten nu
sju registrerade hjärtstartare utplacerade på
fasta ställen i Flen, Katrineholm och Vingåker
som också allmänheten kan använda vid behov. Finns det behov av HLR och man ringer
112 för att få hjälp så kan larmcentralen se
var närmaste hjärtstartare finns. Ett jättebra
komplement, förklarar Emil som också ser
positivt på att medarbetarna är intresserade
och aktiva när det gäller förändringar inom
verksamheten. Som när skyddskommittén
under året såg över sjukfrånvaron och insåg
att många av de som var korttidssjukskrivna
led av problem i övre del av rygg och nacke.
– Då köpte vi in träningsgummiband till alla
anställda och de introducerades för några
enkla övningar som de kan utföra varsomhelst. En sådan liten grej kan göra stor
skillnad. Vi skapade förutsättningarna och
sedan är det förstås på eget ansvar att utföra
övningarna, berättar Emil som tillsammans
med Jimmy, Helen och skyddskommittén ser
fram emot ett nytt verksamhetsår med fokus
på delaktiga medarbetare för en fortsatt trygg
verksamhet.

Sörmland Vatten har hjärtstartare samt egen
utrustning som används vid HLR-utbildning.

Årsredovisning 2016

11

Måluppföljning
Nyckeltal

Kommun/bolag

Enhet

Mål 2018

Utfall 2016

Kommentar

80 procent av våra kunder ska vara mer
än nöjda.

Sörmland Vatten

%

80,0

82,5

Utfall 2015.
Mäts vartannat år.

75 procent av våra kunder ska känna
förtroende för Sörmland Vatten och
Avfall AB som leverantör av VA- och
renhållningstjänster.

Sörmland Vatten

%

75,0

78,5

Utfall 2015.
Mäts vartannat år.

Nöjd-Medarbetar-Index ska överstiga
60 procent.

Sörmland Vatten

%

> 60

69

Utfall 2015.
Mäts vartannat år.

Medarbetarnas kännedom om bolagets
värderingar ska vara högre än 80
procent.

Sörmland Vatten

%

> 80

77

Utfall 2015.
Mäts vartannat år.

Bolagets sjukfrånvaro som ett snitt på
årsbasis ska understiga 2 procent.

Sörmland Vatten

%

< 2,00

2,59

Extremt hög
arbetsbelastning.

Totalt FKV

kg

< 294 348

302 715

Kg CO2ekvivalenter

Kund

Medarbetare

Hållbarhet
Till 2018 minska mängden miljöpåverkande utsläpp (CO2-ekvivalenter från
fossila bränslen och freoner) i förhållande till 2013 års nivå.

Till 2018 förbättra slammets kvalitet
med avseende på miljöstörande och
oönskade ämnen* i förhållande till 2013
års nivå.
* Koppar (Cu), zink (Zn), kvicksilver
(Hg), kadmium (Cd).
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Avser VA.
Katrineholm

kg

< 57 846

72 212

Totalt FKV

kg

< 4,85

0,00

Katrineholm

kg

Saknas

0,00

Totalt FKV

kg Cu

< 520

343

kg Zn

< 648

506

kg Hg

< 0,54

0,45

kg Cd

< 0,86

0,56

kg Cu

< 306

218

kg Zn

< 362

321

kg Hg

< 0,31

0,29

kg Cd

< 0,45

0,36

Katrineholm

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

För 2013
saknas utsläpp
från insamling
av externslam.
Kg freoner

Nyckeltal

Kommun/bolag

Enhet

Mål 2018

Utfall 2016

Kommentar

Minska mängden oönskade utsläpp av
näringsämnen från våra pumpstationer.

Flen, Katrineholm,
Vingåker

kg
BOD

< 1 740

2 500

Största orsak
till utsläpp är
att pumpstation
i Hälleforsnäs
haft driftproblem.

kg
Totalkväve

< 420

700

Största orsak
till utsläpp är
att pumpstation
i Hälleforsnäs
haft driftproblem.

kg
Totalfosfor

< 36

50

Största orsak
till utsläpp är
att pumpstation
i Hälleforsnäs
haft driftproblem.

Totalt FKV

kWh

< 13 071 129

14 401 587

Avser VA.

Katrineholm

kWh

< 6 086 827

7 654 760

Avser VA.

Optimera energiförbrukningen.

Finans
Utfall ska följa årets budget.

Sörmland Vatten

Följs

Katrineholm Vatten

Följs

Finanspolicyn ska följas i ägarbolagen.

Katrineholm Vatten

Följs

Bolagets VA-verksamhet ska ha en
långsiktig (10 år) investeringsplan.

Sörmland Vatten

Kvarstår

Samtliga investeringsprojekt ska vara i
balans i förhållande till budgeterade medel.

Sörmland Vatten

Vet inte

Uppföljning sker
månadsvis.

Produktion renhållning
Minst 50 procent av matavfallet
behandlas biologiskt så att biogas
produceras och växtnäringen tas tillvara
på produktiv åkermark 2017.

Genomsnitt FKV

%

≥ 50,0

54,9

Katrineholm

%

≥ 50,0

54,2

Farligt avfall förekommer inte i hushållsavfallskärlet 2017.

Genomsnitt FKV

%

0,00

0,38

Katrineholm

%

0,00

0,37

Andelen förpacknings- och tidningsmaterial i kärlavfall understiger
20 procent 2017.

Genomsnitt FKV

%

< 20,0

21,2

Katrineholm

%

< 20,0

21,4

Att vi aktivt inventerar och identifierar
totalt 300 fler slamanläggningar till
2018.

Flen, Katrineholm,
Vingåker

st

300

0

Årsredovisning 2016

Ägarnas mål
beräknas vara
uppfyllda till 2018.
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Nyckeltal

Kommun/bolag

Enhet

Mål 2018

Utfall 2016

Genomsnitt FKV

st

0

0

Katrineholm

st

0

0

Levererad vattenmängd jämfört med
debiterad mängd vatten ska understiga
2013 års utgående värde.

Genomsnitt FKV

%

< 25

19

Katrineholm

%

< 20

15

Antal vattenläckor ska i snitt vara
mindre än 4 stycken per månad och
kommun.

Genomsnitt FKV

st

< 4,0

0,80

Katrineholm

st

< 4,0

0,75

Antal avloppsstopp ska i snitt vara
mindre än 4 stycken per månad och
kommun.

Genomsnitt FKV

st

< 4,0

0,64

Katrineholm

st

< 4,0

0,41

Identifiera och åtgärda minst 6 felkopplade dagvattenledningar per år och
kommun till 2018.

Genomsnitt FKV

st

≥6

4

Katrineholm

st

≥6

12

Inläckage/tillskottsvatten, mottagen
mängd i avloppsreningsverken jämfört
med levererad mängd dricksvatten, ska
understiga 2013 års utgående värde.

Genomsnitt FKV

%

< 45

23

Katrineholm

%

< 35

16

Mottagen mängd spillvatten jämfört med
debiterad mängd spillvatten (utspädningsgrad) ska understiga 2,0 i Flen,
1,6 i Katrineholm och 2,4 i Vingåker.

Katrineholm

USG

< 1,6

1,4

Kommentar

Produktion VA
Dricksvatten ska aldrig vara otjänligt.
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Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

Ägarnas mål
beräknas vara
uppfyllda till
2018.

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB,
organisationsnummer 556763-9876, avger
härmed årsredovisning för Katrineholm Vatten
och Avfall AB för verksamhetsåret 2016.

Miljö- och kvalitetsarbete

Sörmland Vatten har, som driftbolag och
betydande samhällsaktör, en viktig roll när
det gäller att säkerställa nuvarande och
kommande generationers tillgång till friskt
vatten och en väl fungerande avloppsrening.
Bolaget ska också ansvara för kommunernas
åtaganden enligt miljöbalken, avseende
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.
Det systematiska målarbetet inom Sörmland
Vatten bedrivs långsiktigt med syfte att:
• skydda människors hälsa och miljö mot
skador och olägenheter.
• minimera föroreningar till vattendrag, luft
och åkermark.
• nå nationella, regionala och lokala miljömål.
• ha en effektiv vattenproduktion, spillvattenrening och avfallshantering.
• uppfylla kvalitets- och kapacitetsbehov.
Detta åstadkommer vi genom att:
• hushålla med material, råvaror och energi.
• aktivt arbeta med kommunikation och
information i syfte att minimera hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samt
minska oönskade ämnen i densamma.
• aktivt arbeta med kommunikation och
information med syfte att minimera oönskade ämnen i spillvatten och dagvatten.
• optimera möjligheten till återanvändning
och återvinning avseende hushållsavfall
och därmed jämförligt avfall.
• vara en kompetent beställare.
• öka förebyggande underhåll.
• arbeta för nöjda medarbetare.
För all verksamhet inom Sörmland Vatten
finns fyra ledstjärnor:
• Bra service
• Stolta och engagerade medarbetare
• Långsiktig hållbarhet
• God ekonomi

Systematiskt kontrollprogram
Kvalitets- och miljöledningssystemet har
uppgraderats till de nya standarderna
SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO
14001:2015. Sju internrevisioner samt en
extern recertifieringsrevision genomfördes
under 2016.
Dricksvattnet kartläggs och kontrolleras
systematiskt, bland annat genom en arbetsmetod kallad HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Points).
Laboratoriet på Rosenholms avloppsreningsverk är ackrediterat mot standarden
ISO/IEC 17025:2005 och kontrolleras genom
intern och extern revision. Ackrediteringen
säkerställer bland annat att laboratoriet
uppdaterar dess metoder, har full spårbarhet
i dokumentation och att eventuella problem
som uppkommer följs upp och utreds.
Revaq (Ren Växtnäring från Avlopp Qvalite)
är ett certifieringssystem för återföring av
växtnäring via avloppsslam till jordbruket.
Målet med Revaq är att balans ska råda mellan
till- och utförsel av kadmium på jordbruksmark. Samtliga avloppsreningsverk inom
Sörmland Vatten, utom Julita reningsverk,
är certifierade enligt Revaq.

Väsentliga händelser för
Sörmland Vatten
•

•
•

Kvalitets- och miljöledningssystemet har
uppgraderats till de nya standarderna
SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO
14001:2015. Skillnaden i standardkraven mellan de tidigare och de nya
standarderna är framförallt att man
förtydligat ledningens ansvar samt att
fokus har flyttats till planering utifrån
verksamhetens risker och möjligheter.
Det har också tillkommit krav på omvärldsbevakning och hänsyn till verksamhetens möjlighet att påverka externa
parter så att vår miljöpåverkan blir så
liten som möjligt.
Samtliga anställda har under året genomgått HLR-utbildning.
Arbetet med kriskommunikation har
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•

intensifierats och krisledningsplanen har
uppdaterats.
Under året har 33 upphandlingar genomförts i bolaget till ett avtalsvärde av ungefär
173 miljoner kronor. Entreprenaden för
Flens framtida vattenförsörjning är en av
årets mest lyckade upphandlingar.

Renhållning
• Ragn-Sells AB är från och med 1 januari
2016 ny entreprenör för insamling av
hushållsavfallet i Flens, Katrineholms och
Vingåkers kommuner. De största förändringarna i och med den nya entreprenaden är att:
• samtliga fordon drivs på biogas.
• samtliga körlistor hanteras digitalt.
• alla insamlingsfordon utgår från
Katrineholm.
• insamling sker normalt kl. 06.00-17.00
men får utföras fram till kl. 22.00.
• de flesta kunder fick förändrad
hämtningsdag.
• möjlighet att via hemsidan se vilken
hämtningsdag som gäller.
• Revidering av renhållningsordning har
skett och en ny avfallsplan för perioden
2018-2022 har tagits fram. Nuvarande
avfallsplan sträcker sig över perioden
2013-2017.
• Under våren startade utsortering av
matavfall i grön påse. Den planerade
starten i april försenades något på grund
av leveransproblem av de hållare som
ingår i startpaketet. Vid midsommar ansågs
utdelningen av startpaket vara klar.
Projektet avslutades 31 december 2016.
• Höstens plockanalys visar att insamlingsmålet för matavfall, att minst 50 procent
av uppkommet matavfall ska behandlas
biologiskt så att energi och näring tas
tillvara, redan är uppnått. I genomsnitt
sorterades 55 procent av matavfallet ut
i den gröna påsen i Flens, Katrineholms
och Vingåkers kommuner.
VA
• Flera nya ramavtal är tecknade, bland
annat med Skanska och Ahlsell.
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•

•

•

Ny leverantör för laboratorieanalyser är
Eurofins som har upphandlats för start i
februari 2017.
En huvudprojektledare anställdes för de
övergripande stora VA-projekten inom
Sörmland Vatten. Sammantaget bedöms
projekten ha ett värde av 400 miljoner
kronor över en femårsperiod.
Projekt att införa VA-operatör som ett
gemensamt driftövervakningssystem för
samtliga verk och pumpstationer startades under våren. Det ska leda till en
bättre övervakad driftprocess när projektet
är klart under 2017/2018.

Väsentliga händelser för
Katrineholm Vatten
Renhållning
• För att öka kundnöjdheten i Katrineholms
kommun har Sörmland Vatten begärt
att rampen på Vika återvinningscentral
breddas. Under hösten genomförde
Tekniska verken breddningen av rampen
som fick heldragna ytterlinjer, parkeringsförbud i mittfilen och ny skyltning.
VA
• Renovering har genomförts på Rosenholms biosteg under perioden mars till
maj. Renoveringen utfördes av Veolia
och gjordes som en garantiåtgärd efter
utförd byggnation av Rosenholms kvävereningsprocess som blev klar 2015.
• Rötkammaren hade två byggnads- och
processhaverier i februari och november.
Vid båda tillfällena åtgärdades uppkomna
fel genom renovering och utbyte av
trasiga delar.
• För att förbättra inflödet av råvatten till
Katrineholms vattenverk har rensning,
så kallad piggning, utförts av råvattenledningarna. Dessutom har flera råvattenpumpar bytts ut i anläggningen. Det är
förberedande åtgärder för att kunna öka
vattenleveranserna till Flen och Vingåker.
I samband med piggning kom det in luft i
en sjöledning vilket resulterade i att den
flöt upp i Duveholmsjön. Entreprenören i
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•

•

samarbete med Sörmland Vatten sänkte
ner ledningen igen under hösten 2016.
Entreprenör har upphandlats för överföringsledningen mellan Katrineholm
och Flen.
Läckage från Eriksbergs externslambrunn i augusti. Brunnens konstruktion
har satt sig, vilket föranlett att externslam
har läckt ut. Flera reparationsåtgärder
genomfördes för att brunnen skulle
kunna användas igen. Men på grund av
vinterns intågande, med risk för frysning
och tjälbildning, fattades beslutet att inte
använda brunnen tillsvidare.

•

•

•

Framtidsutsikter
Renhållning
• Planera och påbörja arbetet med att
administrativt inventera och ansluta 300
små avloppsanläggningar inom våra tre
kommuner utifrån målsättning i nuvarande
affärsplan 2013-2018.
• Befintlig avfallsplan pågår fram till
31 december 2017. Under 2017 kommer
arbetet i arbets- och styrgrupp fokusera
på åtgärder kring farligt avfall inklusive eloch elektronikavfall samt hur kommuner
och kommunala verksamheter säkerställer
källsortering.
• Under mars-april 2017 kommer
renhållningsordningen, avfallsplan för
2018-2022 och föreskrifter, tas upp för
antagande och senare för fastställande
i respektive kommuns fullmäktige.
Beslutade föreskrifter kommer att börja
gälla direkt och avfallsplanen från och
med 1 januari 2018.
VA
• Under de kommande åren 2017-2021
kommer VA stå inför flera stora projekt.
Det kommer att vara en stor utmaning
för organisationen att driva dessa projekt
med bibehållet fokus på driften. Exempel
på projekt under perioden:
• Överföringsledningen mellan
Katrineholm och Flen.

•

•

•

Överföringsledning från Österåker
i Vingåkers kommun till Julita i
Katrineholms kommun.
• Ny rötkammare på Rosenholms
avloppsreningsverk i Katrineholm.
Projekt och områden ska detaljprojekteras, upphandlas och entreprenad ska
utföras. Utmaningen blir resurskapacitet
och att värna om en god arbetsmiljö
parallellt med en ökad leverans.
Kapacitet i ledningsnätet och på våra
verk ställer krav på mer kontrollerade
processer och proaktiv strategisk planering. Det kommer krävas investeringar
och nya tillstånd för att möta efterfrågat
behov.
Saneringstakten av ledningsnätet behöver
öka. På dricks- och spillvatten är utmaningen att uppnå en utbytestakt på 100 år
(1 procent) och på dagvattnet 200 år (0,5
procent). Därtill krävs insatser kring spolning och undersökning av ledningsnätet.
VA-planen som kommunerna arbetat
fram kommer resultera i att VA-verksamheten ska utökas med 90 områden över
en tidsperiod som sträcker sig förbi år
2028. VA-taxorna bedöms fortsättningsvis behöva höjas för att klara dessa
investeringsbehov.
Det finns behov av ett mer digitaliserat
arbetssätt ute i fält. Under 2017-2018
kommer resurser satsas för att genomföra en digital utveckling inom VA.

Resultat och ställning

Bolaget redovisar en förlust efter finansiella
poster på 2 miljoner kronor. Beaktat avsättning till investeringsfond om 15,8 miljoner är
det underliggande resultatet 13,8 miljoner
kronor uppdelat på affärsområde VA 13,3
miljoner kronor, renhållning 1,7 miljoner
kronor och biogas -1,2 miljoner kronor.
Resultatet för VA är bättre än budget som
följd av såväl ökade intäkter som minskade
driftskostnader. För biogasverksamheten har
driftskostnaderna varit större än budgeterat.
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Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 18 miljoner kronor varav
hela summan är att hänföra till VA-verksamheten.
Upplåningen har minskat med 20 miljoner
kronor under 2016.
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Ekonomisk redovisning
Styrelsens säte: Katrineholm
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta
kan avrundningsdifferenser förekomma.
Ägarförhållanden
Bolaget ägs av Katrineholms kommun, org nr 212000-0340.
Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Rörelsemarginal (%)
Balansomslutning
Soliditet (%)

2016
98 610
-2 055
13
597 120
1

2015
95 353
-767
15
599 317
1

2014
96 886
268
17
578 540
1

2013
90 604
800
16
527 023
1

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
Förändring av eget kapital (Tkr)
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

Aktiekapital
4 000

Balanserat
resultat
0

Årets
resultat
0

Totalt

0

0
0

0
0

0

0

4 000

4 000

4 000

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
ansamlad förlust

-163

behandlas så att
i ny räkning överföres

-163
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Resultaträkning

Not
1

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

98 610
251
98 861

95 353
459
95 812

-64 392
-799
-97

-59 930
-1 396
-121

Rörelseresultat

-21 169
-86 457
12 404

-20 012
-81 459
14 353

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

-14 459
-2 055

-15 120
-767

2 055

767

0

0

Tkr

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Bokslutsdispositioner

3
4

6

Årets resultat
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Balansräkning

Not
1

Tkr

2016-12-31

2015-12-31

37

37

8
9
10

107 680
434 888
1 524

110 535
440 766
23

11

7 571
551 663

3 505
554 829

500

500

5 000
5 500
557 200

5 000
5 500
560 366

1 033
3 074
17 922
22 029

4 982
1 707
16 423
23 112

17 891
39 920

15 839
38 951

597 120

599 317

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Nyttjanderätt mark

7

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt
styrda företag

12, 13
14

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

15
16

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning

Not
1

Tkr

2016-12-31

2015-12-31

4 000

4 000

0
0
0
4 000

0
0
0
4 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

17, 18

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

19

503

2 557

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Andra långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

20
21

505 000
65 840
570 840

525 000
48 998
573 998

207

322

15 983
6
5 581
21 777

12 857
7
5 576
18 762

597 120

599 317

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

21

22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys

Not
1

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring långfristiga skulder
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Årsredovisning 2016

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

-2 055
21 169

-767
20 012

19 114

19 245

3 949
-2 866
-115
3 130
23 212

-2 132
917
317
-27 771
-9 424

-18 002
0
-18 002

-24 298
-5 000
-29 298

-3 158

48 998

2 052

10 276

15 839
17 891

5 563
15 839
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Noter
Tkr
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsredovisningens jämförelseår har i några
fall justerats för jämförbarhetens skull.
Värderingsprinciper mm
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de
beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till
anskaffningsvärde om annat ej anges.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Någon avskrivning sker
inte avseende mark.
VA-verksamheten
Materiella anläggningstillgångar inom den del av VA-verksamheten som lyder under lagen av
allmänna vattentjänster nedskrivningsprövas inte. Eventuella underskott inom VA-verksamheten
har VA-huvudmännen rätt att få täckning för av VA-kollektivet samtidigt som överskott inte är
möjliga eftersom verksamheten ska tillämpa självkostnadsprincipen.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

5%
5%
2-15 %
5-17 %

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är
betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent
i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande
reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
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Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen
i den period de uppstår.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i
balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar
tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av
de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara
bestående och prövas individuellt.
Inkomstskatter
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den
skattesats som gäller per balansdagen.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,
utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Övriga skulder
Skulder för överuttag från VA-verksamheten. Bolagets verksamhet inom VA-verksamheten
lyder under lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten ska enligt lagen tillämpa
självkostnadsprinciper vilket innebär att intäkter maximalt får redovisas motsvarande för
verksamheten nödvändiga kostnader. Om kunderna under räkenskapsåret fakturerats mer
än de nödvändiga kostnaderna uppstår ett “överuttag”. Ett överuttag kan nyttjas för täckande
av högst tre år gamla underuttag, fonderas för framtida nyinvesteringar eller återbetalas till
kunderna inom tre år. Den i VA-särredovisningen redovisade investeringsfonden och
ackumulerade skulden för övrigt överuttag är legalt att betrakta som skulder till kundkollektivet.
Investeringsfonden ingår i posten Övriga långfristiga skulder medan ackumulerade övriga
överuttag redovisas som en övrig kortfristig skuld.
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Anläggningsavgifter
Fakturerade anläggningsavgifter avser att täcka utgifter för investeringar och periodiseras
och intäktsförs succesivt i takt med att investeringsutgiften kostnadsförs (avskrivs).
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus
och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som
kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning
till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden
hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)
i procent av balansomslutning.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter
och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet
av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte
annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms
kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar
och skulder under nästa räkenskapsår.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen per rörelsegren
Vatten och avlopp
Renhållning
Biogas
Rörelseresultat per rörelsegren
Vatten och avlopp
Renhållning
Biogas

2016

2015

66 789
27 413
4 408
98 610

68 121
26 657
575
95 353

11 776
1 697
-1 069
12 404

11 793
3 312
-752
14 353

Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Årsredovisning 2016

2016

2015

57
12
69

59
11
70
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Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Not 6 Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar

2016

2015

0
0
0

0
0
0

79
79

100
100

18
18

21
21

97

121

2016

2015

2 055
2 055

767
767

Not 7 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
2016-12-31
2015-12-31
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Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

37
37

37
37

Utgående redovisat värde

37

37
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Not 8 Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
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2016-12-31

2015-12-31

117 285
0
117 285

111 240
6 045
117 285

-6 750
-2 855
-9 605

-4 001
-2 749
-6 750

107 680

110 535

2016-12-31

2015-12-31

541 001
12 400
553 401

525 402
15 599
541 001

-99 194
-18 278
-117 472

-81 960
-17 234
-99 194

-1 041
-1 041

-1 041
-1 041

434 888

440 766
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

2016-12-31

2015-12-31

6 241
1 537
7 778

6 241
0
6 241

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 840
-36
-3 876

-3 810
-30
-3 840

Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-2 378
-2 378

-2 378
-2 378

1 524
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Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2016-12-31
2015-12-31
Vid årets början
Årets nedlagda kostnader
Färdigställda projekt

3 505
4 121
-55
7 571

851
2 928
-274
3 505

Not 12 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

500
500

500
500

Utgående redovisat värde

500

500

Not 13 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
KapitalRösträttsAntal
Bokfört
Namn
andel
andel
andelar
värde
Sörmland Vatten och Avfall AB
33 %
33 %
5 000
500
500

Sörmland Vatten och Avfall AB
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Org.nr
556742-9302

Säte
Katrineholm

Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

Eget
kapital
2 551

Resultat
205

Not 14 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000
0
5 000

0
5 000
5 000

Utgående redovisat värde

5 000

5 000

2016-12-31

2015-12-31

17 922
17 922

16 423
16 423

2016-12-31

2015-12-31

10 000
0

10 000
0

Antal
aktier
4 000
4 000

Kvotvärde
1 000

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna intäkter

Not 16 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till
Not 17 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal aktier

Not 18 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten:
ansamlad förlust

-0

behandlas så att
i ny räkning överföres

-0

Årsredovisning 2016
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Not 19 Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Not 20 Skulder till kreditinstitut
Förfaller inom 1 år
Skulder till kreditinstitut
Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

2016-12-31

2015-12-31

503
503

2 557
2 557

2016-12-31

2015-12-31

325 000
325 000

410 000
410 000

180 000
180 000

115 000
115 000

0
0

0
0

Förfallotidpunkterna enligt ovanstående notupplysning, skulder till kreditinstitut, avser tidpunkt
då bolaget har för avsikt att långfristigt refinansiera förpliktelsen.
Not 21 Skulder som avser flera poster
Företagets anläggningsavgifter och investeringsfond om 66 513 tkr redovisas under följande
poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Skuld till VA-kollektivet (Investeringsfond enligt VA lagen)
Skuld anläggningsavgifter
Kortfristiga skulder
Skuld till VA-kollektivet (Investeringsfond enligt VA lagen)
Skuld anläggningsavgifter
Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda anläggningsavgifter VA
Övrigt
Not 23 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser
Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser.
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Katrineholm Vatten och Avfall AB
Organisationsnummer 556763-9876

2016-12-31

2015-12-31

35 029
30 811
65 840

19 217
29 781
48 998

0
673
673

0
638
638

2016-12-31

2015-12-31

4 858
673
50
5 581

4 816
638
122
5 576

Katrineholm den 1 mars 2017

Johan Hartman
Ordförande

Sten Holmgren

Britt Ejdvinsson

Ingemar Björklund

Carl Frick

Christer Ekstrand

Christin Hagberg

Martin Gustavsson

Birger Johansson

Cecilia Lewenhaupt

Anneli Hedberg

Björnar Berg
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
Ernst & Young AB

Per Larsson
Auktoriserad revisor

Årsredovisning 2016
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Sörmland Vatten och Avfall AB ägs av Flen Vatten och Avfall AB,
Katrineholm Vatten och Avfall AB och Vingåker Vatten och Avfall AB.
Bolagets verksamhet startades upp under hösten 2008. Dagligen
hanterar vi drift, underhåll och utveckling av vatten, avlopp samt
renhållning i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Orgnr: 556742-9302
Regnr för moms: SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis
Styrelsens säte: Katrineholm

Telefon: 0150-800 100
Fax: 0150-800 199
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Webb: www.sormlandvatten.se

Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

1 (1)

2017-03-29

§ 52

Redovisning av obesvarade motioner (KS/2017:186)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 22 mars
2017 fanns sammanlagt 15 obesvarade motioner.
Den äldsta motionen, ”Motion om inköpsförbud mot artiklar som innehåller
mikroplaster”, väcktes i kommunfullmäktige i juni 2016. I sammanställningen finns
inte motioner som behandlas av kommunstyrelsen den 29 mars 2017.
Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2017-03-23
 Sammanställning över obesvarade motioner, 2017-03-22
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2017-03-23

KS/2017:186 - 109

Ert datum

Vår handläggare
Per Johansson

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga redovisningen av obesvarade
motioner till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 22 mars
2017 fanns sammanlagt 15 obesvarade motioner.
Den äldsta motionen, ”Motion om inköpsförbud mot artiklar som innehåller
mikroplaster”, väcktes i kommunfullmäktige i juni 2016. I sammanställningen finns
inte motioner som behandlas av kommunstyrelsen den 29 mars 2017.
Ärendets handlingar


Sammanställning över obesvarade motioner, 2017-03-22

För kommunledningsförvaltningen
Per Johansson
Beslutet skickas till:
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150-570 21
E-post: Per.Johansson@katrineholm.se

2017-03-22

Sammanställning över obesvarade motioner
Väckt
i KF
16-08

Motionär

BOMN
KS
BIN
BIN
STN
VoN

16-06

Inger Fredriksson (C)

17-06

16-11
16-11
16-11
16-12

17-06
17-06
17-06
17-06

17-01

Motion angående arbetsmiljön inom barnomsorgen

BMN
KS
BiN

KS/2017:50 MSK

Motion om den politiska organisationen

KS

17-02

KS/2017:108 MSK
KS/2017:129

Motion om samhällsbyggnadsnämnd
Motion om fler planer för laddstationer

KS/2017:169

Motion om traditionell husmanskost

Mica Vemic (SD)
Inger Fredriksson (C)
Lars Levin (L)
Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
Tony Rosendahl (V)
Olof Carlsson (V)
Joha Frondelius (KD)
Marian Loley (KD)
Ewa Callhammar (L)
Joha Frondelius (KD)
Inger Fredriksson (C)
Ylva G Karlsson (MP)
Tony Rosendahl
Inger Fredriksson (C)
Inger Fredriksson (C)
Sten Holmgren (C)
Ann-Charlotte Olsson (C)
Anita Karlsson (C)
Morten Källström (SD)
Mica Vemic (SD)
Filip Lindahl (SD)
Jussi Rinne (SD)
Jan Lilja (SD)

Dnr/Handl

Motion

Remissinstans

KS/2016:317 MSK

Motion om att anordna undersköterskeutbildning i
Katrineholms kommun

VON
KS

KS/2016:264 MSK
KS/2016:457 MSK
KS/2016:458 MSK
KS/2016:397 PJ
KS/2016:459 PJ

Motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller
mikroplaster
Motion om renodlad gymnasieskola
Motion om Skoldusch
Motion om ställplatser för husbilar
Motion om äldredag för politiker

KS/2017:10 PJ

Motion om att producera egen el via Solceller

KS/2017:41 PJ

KS
BMN
STN

17-02

17-02
17-03

17-03

Ewa Callhammar (L)
Inger Hult (L)

Prel tid för
beslut i KF
17-08

17-06
17-08
17-06

17-05
17-08

17-08

Dnr/Handl

Motion

Remissinstans

KS/2017:170

Motion om granskning av delegationsbeslut

KS

Väckt
i KF
17-03

KS/2017:171

Motion om förbud mot tiggeri

KS

17-03

KS/2017:172

Motion om fordran hos Migrationsverket på över 95
miljoner

KS

17-03

Motionär
Morten Källström (SD)
Mica Vemic (SD)
Filip Lindahl (SD)
Jussi Rinne (SD)
Jan Lilja (SD)
Morten Källström (SD)
Mica Vemic (SD)
Filip Lindahl (SD)
Jussi Rinne (SD)
Jan Lilja (SD)
Morten Källström (SD)
Mica Vemic (SD)
Filip Lindahl (SD)
Jussi Rinne (SD)
Jan Lilja (SD)

Prel tid för
beslut i KF
17-06

17-06

17-06

1 (1)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Vår beteckning

2017-04-12

Meddelanden
Förvaltningens förslag till beslut
Ny ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 4 april 2017
till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Katrineholm
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot : Reijo Eriksson
Avgående ledamot: Kenneth malm

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340

