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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

2019-05-08

KS/2019:172 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Irene Olander

Kommunfullmäktige

Avsägelse från uppdrag av nämndeman i Nyköpings
Tingsrätt
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Olof Carlsson (V) från uppdraget som
nämndeman vid Nyköpins tingsrätt.
Sammanfattning av ärendet
Olof Carlsson (V) har i skrivelse den 29 april meddelat att han avsäger sig platsen som
nämndeman i tingsrätten.

Iréne Olander
Administratör
Beslutet skickas till:
Olof Carlsson
Nyköpings Tingsrätt
Akten
Troman

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

2019-05-09

KS/2019:75 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Emma Fälth

Kommunfullmäktige

Val av suppleanter till KFV Marknadsföring
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Mia Melvinsson och Andreas Nord till suppleanter i KVF
Marknadsföring.
Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun är delägare i KFV Marknadsföring AB. Bolagets verksamhet
ska vara marknadsföring, försäljning och marknadsutveckling av platsen Katrineholm
och övriga KFV-regionen, med syfte att stärka varumärket Sveriges Lustgård.
Bolaget ska också verka för att ge god service till besökare i Katrineholm samt
marknadsföra destinationen i natur-, kultur- och sportperspektiv för att få fler besökare
till Katrineholm.
Kommunen disponerar två platser som ordinarie ledamöter och två suppleantplatser
(tjänstemän) i styrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-18 § 37 att utse två
personer till ordinarie ledamöter men att avvakta med att utse två suppleanter.
Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
De utsedda
KFV Marknadsföring AB
Troman
Akt

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

1 (1)

2019-04-24

§ 69

Årsredovisning 2018 för Vårdförbundet Sörmland
(KS/2019:124)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet
Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 19 mars 2019 att godkänna
årsredovisningen och bokslutet för 2018 och överlämna den till respektive fullmäktige
i medlemskommunerna.
Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2018 på
sammanlagt 356 000 kronor.
Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och landsting har ökat med
1,1 Mkr jämfört med föregående år. För Katrineholms del uppgick anslaget till
3 322 000 kronor 2018 (jämfört med 3 223 000 kronor 2017).
Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen framkommer bland annat att
förbundets revisorer gjort bedömningen att direktionen bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och de instämmer
i förbundets bedömning att balanskravet för 2018 inte är uppfyllt. Revisorerna
tillstyrker att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar förbundsdirektionen och de
enskilda ledamöterna i den samma ansvarsfrihet.
Ärendets handlingar
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-02
• Missiv till årsredovisning och bokslut för 2018 – Vårdförbundet Sörmland
• Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2019-03-25, §
14 Årsredovisning 2018 – Vårdförbundet Sörmland
• Revisionsberättelse 2018 för Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor
_________________
Beslutet skickas till:
Akten
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

2019-04-02

KS/2019:124 - 041

Ert datum

Vår handläggare
Emma Fälth

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2018 för Vårdförbundet Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för
direktionen för Vårdförbundet Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt
lägga årsredovisningen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 19 mars 2019 att godkänna
årsredovisningen och bokslutet för 2018 och överlämna den till respektive fullmäktige
i medlemskommunerna.
Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett negativt ekonomiskt resultat för 2018 på
sammanlagt 356 000 kronor.
Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och landsting har ökat med
1,1 Mkr jämfört med föregående år. För Katrineholms del uppgick anslaget till
3 322 000 kronor 2018 (jämfört med 3 223 000 kronor 2017).
Av den revisionsrapport som följer årsredovisningen framkommer bland annat att
förbundets revisorer gjort bedömningen att direktionen bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och de instämmer i
förbundets bedömning att balanskravet för 2018 inte är uppfyllt. Revisorerna tillstyrker
att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar förbundsdirektionen och de enskilda
ledamöterna i den samma ansvarsfrihet.
Ärendets handlingar





Missiv till årsredovisning och bokslut för 2018 – Vårdförbundet Sörmland
Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2019-03-25, §14
Årsredovisning 2018 – Vårdförbundet Sörmland
Revisionsberättelse 2018 för Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akten
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: 0150 - 570 15
E-post: emma.falth@katrineholm.se
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9
VÅRDFÖRBUNDET SÖRMLAND
Förbundsdirektionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-25
§ 13
Val av protokolljusterare
Förbundsdirektionen beslutar
att utse Monica Lindell Rylén till protokolljusterare.
____________________
§ 14
Årsredovisning 2018
Underlag har utsänts med handlingarna.
Årets resultat är negativt med totalt - 356 tkr.
Det externa patientintaget på Vårnäs behandlingshem om 1,99 patienter
per vårddygn har minskat i förhållande till föregående år (2,87). Budget
för externa placeringar är 3,0 patienter per vårddygn.
Medlemskommunerna har nyttjat sina avtalade vårdplatser till 99,8 %
inom det Öppna intaget, vilket är nästan i paritet med det som beräknats i
budgeten.
Det samlade ekonomiska resultatet på Vårnäs behandlingshem som även
inkluderar halvvägshusen för kvinnor och män uppgår till -565 tkr
inklusive avskrivningar. Betydande för resultatet är att externa intäkterna
är 1,7 Mkr lägre än budgeterat.
Upphandlingsverksamheten visar ett positivt ekonomiskt utfall med 21 tkr.
Familjerådgivningen visar ett positivt utfall med 148 tkr. Betydande för
resultatet är en vakant tjänst under hösten.
Gläntans behandlingshem redovisar ett positivt resultat med 40 tkr.
Samverkan om förslaget har genomförts med de fackliga företrädarna 18/3
varvid inga särskilda synpunkter framkom.
Under punkten yttrar sig Roger Ljunggren, Katrineholm, Nina Tuncer,
Eskilstuna, Robert Skoglund, Vingåker, Iréne Sandqvist, Vingåker samt
Jonas Lindeberg och Camilla Holmgren, insynsråd Region Sörmland.
Förbundsdirektionen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning för 2018 för
överlämnande till medlemskommunernas fullmäktige.
____________________

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ORDFÖRANDES KOMMENTARER
Verksamheten inom Vårdförbundet Sörmland har i huvudsak utvecklats väl under året.
Gläntans behandlingshem för unga vuxna har stabiliserats och visar för andra året i rad ett
ekonomiskt överskott. Fler ungdomar har tagit del av vården både från medlemskommunerna
och genom externa placeringar. Gläntans behandlingshem kan numera även erbjuda förlängd
behandling, vilket är uppskattat. Ett kvalitetssäkringssystem för Gläntan har utarbetats och
införts under 2018.
Glädjande är också att arbetet med utbildning för certifiering av 12-stegsrådgivare har kommit
igång på allvar. Under året har två kurser med 8 deltagare genomförts med gott resultat.
Upphandlingen av kompletterande och alternativa behandlingsformer inom socialtjänstens
område har också bedrivits på sedvanligt sätt i samverkan med samtliga kommuner i länet.
Under året har avtal tecknats för skyddat boende i två kategorier. Åtta ramavtal i kategori A,
män och kvinnor samt fem ramavtal i kategori B enbart kvinnor. Ramavtalen löper under
perioden 2018-01-01 till och med 2020-12-31.
Familjerådgivningen är väl etablerad i berörda kommuner och starkt efterfrågad. Man har
under året genomfört en del utåtriktade aktiviteter också i syfte att öka möjligheterna till
tidiga insatser i behövande familjer.
Det är nu 22 år sedan Vårnäs behandlingshem med Öppet intag och kvalificerad 12stegsträning enligt AAs program startade. Verksamheten har varit mycket framgångsrik och
efterfrågad genom åren. I snitt ca 350 patienter har årligen tagit del av behandlingen och av de
uppföljningar som görs framgår att ca 50% av de som fullföljt behandlingen också klarar att
leva nyktert i fortsättningen, då i gemenskap med det långsiktiga stöd de får genom AAs
mötesverksamhet. I sak innebär detta att tusentals personer i Sörmland i dag lever ett gott och
nyktert liv, i stället för ett liv dominerat av missbruk. Och att också livssituationen för deras
familjer och närstående – 3-4 gånger så många – förbättrats radikalt.
Vårnäs har också genom åren ofta visat ett betydande ekonomiskt överskott. Under år 2018
visar dock verksamheten ett underskott på drygt 500 tkr. Detta hänger samman med färre
externa placeringar och att färre patienter nyttjat halvvägshusen. En ny informationskampanj
om verksamheten planeras därför under 2019, då tillsammans med information om Gläntans
behandlingshem.
Ekonomiskt visar alla verksamheter utom Vårnäs ett ekonomiskt överskott. Sammantaget ger
året dock ett mindre underskott på 356 tkr. Vårdförbundets ekonomi är dock mycket god,
varför detta väl kan finansieras genom tidigare genererade medel.
I och med 2018 års utgång avslutar jag också min 30-åriga gärning som ordförande i
Vårdförbundet Sörmland. Det har på många sätt varit en fantastisk tid och jag vill å det
varmaste tacka alla engagerade politiker, kunniga tjänstemän, skickliga behandlare/rådgivare
och modiga patienter som jag fått möta genom åren. Ett varmt lycka till önskar jag dem som
nu fortsätter att bära verksamheten framåt. Det spelar roll vad ni gör!
Torgerd Jansson
ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Uppdrag och verksamhet
Vårdförbundet Sörmland (VfS) är ett kommunalförbund med fem sörmlandskommuner som
medlemmar.
I förbundsordningens ändamålsparagraf anges förbundets uppdrag som är att svara för
gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och
boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning och att
genomföra viss upphandling som avser vård- och behandlingstjänster för individ- och
familjeomsorgens behov.
Därav följer de i förbundsordningen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger till
grund för verksamheten och eventuella tillkommande verksamheter inom Vårdförbundet
Sörmland.
-

ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters
12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd
behandling samt medverka till eftervård

-

ansvara för driften av Gläntans behandlingshem med målgruppen unga vuxna.
Behandlingen skall bedrivas enligt Anonyma Alkoholisters 12-stegsprogram med en
modifierad behandlingsform anpassad efter den unga målgruppen och med inslag av
andra behandlingsmetoder

-

verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer

-

på uppdrag av medlemskommunerna genomföra viss upphandling och teckna
ramavtal med vårdgivare för socialtjänstens behov avseende vuxna, barn/tonåringar
och familjer

-

ansvara för familjerådgivningen för Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och
Vingåkers kommuner. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga kriser i
familjer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och
utbildningsinsatser

-

bevaka omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet Vård och omsorg
samt ha en öppenhet för att i samverkan med medlemskommunerna uppta nya
verksamheter inom förbundet med denna inriktning

Det är förbundsmedlemmarnas förtroendevalda i förbundets beslutande församling som har
att förverkliga ändamålet och ambitionerna med förbundet.
Den beslutande församlingen inom Vårdförbundet Sörmland består av en förbundsdirektion,
där varje medlemskommun representeras av en ordinarie ledamot samt en ersättare.
Ledamöter till förbundsdirektionen utses av kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun. Därutöver är landstinget fr o m 2014 representerad med tre insynsråd utan
beslutsrätt, i enlighet med avtal som träffats mellan vårdförbundet och landstinget.
Direktionen har under verksamhetsåret haft sex sammanträden och två ägarmöten.
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Vision
Vårdförbundet Sörmland bidrar till att alla sörmlänningar med ett socialt vårdbehov eller
relationsproblem får möjlighet till ett bättre liv.

Värdegrund
Förbundet vill säkerställa att alla boende i medlemskommunerna, med en
beroendeproblematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får
tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.
Verksamheten bedrivs med hänsynstagande till och utifrån övertygelsen om människans
ansvar för sin och andras sociala situation och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser.
Verksamheten präglas av respekt för individens självbestämmanderätt och integritet samt
tro på varje individs förmåga att själv göra sitt/sina livsval.

Omvärldsanalys
Ett bra samarbetsklimat mellan Vårdförbundet Sörmland och medlemskommunerna är
avgörande för utvecklingsarbetet inom befintliga verksamheter, men även för att fånga
upp behov och idéer i kommunerna om andra verksamheter, som förbundet kan utveckla
som huvudman.
Den digitala tekniken utvecklas och ger möjligheter till en mycket intensivare kommunikation
med fler och större kontaktytor. Tekniken har stora fördelar men även nackdelar kan ses. En
nackdel är att tillgängligheten till droger har ökat avsevärt i förhållande till tidigare decennier.
Den ökade tillgängligheten medför att flera testar att använda droger och fler än tidigare
hamnar därför i ett beroende.
Vårnäs behandlingshem fortsätter framgångsrikt att arbeta med det ”öppna intaget”.
Arbetssättet röner allt större intresse och under verksamhetsåret har vi haft studiebesök av
intresserade politiker, tjänstemän och andra intresserade grupperingar. Det förefaller som att
insatser utan biståndsbeslut vinner allt mer terräng i olika kretsar. Vi deltar i och följer
utvecklingen.
Användningen av de tidigare så populära ”nätdrogerna” har minskat i vår målgrupp.
Vårnäs ska i samverkan med medlemskommunerna, förbättra marknadsföringen av det
”öppna intaget” bland invånarna i respektive kommun. Det är viktigt att invånarna förstår
fördelarna med den lättillgängliga missbruksvården de erbjuds.
Många unga vuxna med missbruksproblem har även andra problem såsom kriminalitet eller
samsjuklighet. Problematiken gör att behandlingen behöver anpassas till den enskilde och
Gläntan har utvecklat den förlängda behandlingen utifrån detta. Tätare samverkan har skett
med ansvarig kommun som ungdomen skall återvända till. Förlängd behandling sker genom
en god samverkan med viktiga aktörer, såsom intensivstöd, beroendemottagningen Vägen, arbetsförmedlingen och KRAMI. Krami riktar sig till personer 18 år eller äldre. Krav för att
delta i Krami är en vilja till livsstilsförändring som innebär att man säger nej till kriminalitet
och missbruk. På Krami arbetar personal från Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och kommunen gemensamt för att stötta i vägen ut på arbetsmarknaden.
Den förlängda behandlingen på Gläntan ger ungdomen en god strukturerad planering för att
återanpassas samhället.
Gläntan har under året öppnat upp för en bättre samverkan med polis och kriminalvård. I
första hand skall en tätare samverkan ske med kommunpolisen i Eskilstuna och Katrineholm
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som har visat ett stort intresse för att hitta gemensamma beröringspunkter gällande missbruk
och kriminalitet.
Vi har under året samarbetat med ideella aktörer, som behövs när ungdomen blir drogfri.
Under året har vi även lärt oss mer om riktade insatser i medlemskommunerna när det gäller
psykisk ohälsa, psykiskt våld, ätstörningar och självskadebeteende. Samverkan har skett med
diakon i Vingåker, kuratorer specialiserade mot sexuellt våld, frivilligorganisationen Frisk
och fri (riksföreningen mot ätstörningar) och tjejjouren Meja.
Familjerådgivningen startade för drygt 50 år sedan för att ge stöd till föräldrar i skapandet av
en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för barn. Det är även i framtiden viktigt att möta detta
behov genom att vara en lättillgänglig verksamhet.
Dagens familjebildningar är mer komplexa än tidigare. Paren har en mer mångkulturell
sammansättning och olika religioner kan rymmas i en och samma familj. Mer än hälften av
alla relationer kan komma att upplösas, där barn från olika familjer ska bo på två eller flera
ställen - ibland tillsammans med syskon och/eller tillsammans med andra barn och vuxna.
Barns behov och livssituation behöver synliggöras, ett arbete som har sin grund i FN:s
barnkonvention.
För att kunna följa en allt mer komplicerad och snabb samhällsutveckling krävs att familjerådgivarna är uppdaterade om vad som händer i samhället. Kommuninvånarna ska informeras
om familjerådgivningens verksamhet och det utåtriktade arbetet ska ske kontinuerligt t.ex.
genom samverkan med föräldrautbildning och samverkan med närliggande vårdgivare.
Familjerådgivningen ska kontinuerligt utveckla det förebyggande arbetet för att ge hjälp i så
tidigt skede som möjligt när behov av stöd och rådgivning uppstår.
Allt fler använder internet och sociala medier för att skaffa sig information och för att få den
hjälp som behövs i olika frågor. Utveckling av Vårdförbundets Sörmlands hemsida och
användandet av sociala medier är hjälp i att nå ut.
En annan del i det förebyggande arbetet är samverkan med närliggande vårdgivare och
utbildning av föräldrar i de omställningsprocesser som par ställs inför när man skaffar barn,
separerar, bildar nya familjer eller hanterar egna och andras barn.
Familjerådgivningens roll i framtiden blir att erbjuda en trygg plats för par och/eller familjer,
där man i lugn och ro kan ta sig tid att diskutera, bearbeta och starta förändringsprocesser i
svåra och livsavgörande frågor.
Verksamheten med upphandlingstjänster enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) sker
i samverkan med en samrådsgrupp, där representanter från samtliga deltagande kommuner
ingår. Gruppen definierar behov av vård/behandling för vissa målgrupper och gruppen är även
delaktig i att formulera krav och servicenivåer för kommande vårdgivare inför en ny
upphandling.
Intresset från kommunernas sida när det gäller upphandling av vård och behandling upplevs
ha minskat under senare år.
Eskilstuna kommun har initierat en upphandlingsverksamhet i egen regi, övriga
medlemskommuner är erbjudna att köpa tjänsten direkt från Eskilstuna. Vårdförbundet
Sörmland fortsätter med upphandlingstjänsten under 2019 samt kommer att vara behjälplig i
Eskilstuna kommuns planering.
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Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret
Två ägarmöten har genomförts. Vid ägarmötet i april månad lämnades en ekonomisk
redovisning samt verksamhetsinformation från år 2017. Eskilstuna kommun informerade om
att man har för avsikt att sköta upphandlingen i egenregi från och med 2019, Eskilstuna
erbjuder övriga kommuner att köpa tjänsten från Eskilstuna. Förslag till budgetförutsättningar
och anslagsramar i budgeten för 2019 presenterades och ägarrepresentanterna beslutade att
godkänna dessa efter att budgeten för upphandlingen lyfts ut för nytt beslut till hösten. Beslut
om ”öppet intag” till anhörigprogrammet togs.
Vid ägarmötet i november beslutades att godkänna budgetförutsättningar och anslagsramar
för 2019 gällande upphandlingsverksamheten.
Vårdförbundet Sörmlands ledningsfunktioner: Förbundets ledning har genomgått en omorganisation. Enhetschefen för Gläntan har tagit över ansvaret för familjerådgivningen.
Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser (CTL) har fortsatt under året. En
grupp under våren och en grupp under hösten har certifierats.
Ny IT-leverantör har upphandlats med start 2019-01-01.
Nytt verksamhetssystem för journalföring har upphandlats med start 2019-02-01.

Intern kontroll
Ansvaret för den interna kontrollen anges i kommunalagens kapitel 6, § 7, där förbundet skall
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollens syften är att säkerställa
•
•
•
•

en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm efterlevs
att verksamhetens kvalitet upprätthålls

Vårdförbundet förmedlar information om ekonomi och verksamhet till sina ägare/
medlemskommuner tre gånger om året i årsredovisning, delårsrapport och tertialrapport.
I årsredovisningen sker en uppföljning av de finansiella målen och av de verksamhetsmål som
angivits i verksamhetsplanen. Verksamhetens mål och andra väsentliga måttbegrepp och
nyckeltal följs upp och kommenteras med avseende på hur de uppfylls. I delårsrapporten görs
uppföljning av de finansiella målen och vissa av verksamhetsmålen.
Varje månad görs en avstämning av bokföringen som även utgör en kontroll av att den
ekonomiska redovisningen är korrekt och rättvisande för den aktuella delen av året.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
tillämpas. Dokumentation om avvikelser och tillbud görs både av medicinsk personal och
behandlingspersonal, som överlämnas till verksamhetschefen, som i sin tur beslutar om
åtgärder samt rapporterar till direktionen.
Apoteket genomför årligen en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen enligt SOSFS
2001:17, vilken ligger till grund för förbättringar inom området.
Manual för rådgivarnas behandlingsarbete på Vårnäs finns och den programansvariges
ansvarsområde är bl a att se till att denna följs i behandlingsarbetet. Samtliga patienter, som
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fullföljer sin behandling, ombeds besvara en enkätundersökning om hur de upplevt vistelsen
på behandlingshemmet. Resultaten följs upp i rådgivargruppen.
Regelbundna kvalitetsmätningar i form av enkäter genomförs även vid familjerådgivningen
samt i upphandlingsverksamheten. Under 2018 har upphandlingsverksamheten ej utfört någon
kvalitetsmätning. Se uppföljning av verksamhetsmål.
Ett kvalitetsarbete pågår inom Vårdförbundet med syfte att verksamheten ska ha en
dokumenterad kvalitet som har förtroende från omvärlden.
Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är framtaget och ligger till grund för
fortsatt kvalitetsarbete, kvalitetssamordnaren har utvecklat och implementerat detta arbete.
En internkontrollplan för 2019 har upprättats, vilken skall revideras och beslutas av
direktionen våren 2019.

Personal
Vid verksamhetsårets slut var 38 personer tillsvidareanställda inom Vårdförbundet Sörmland,
en vakant tjänst finns på familjerådgivningen.
Därutöver var två personer visstidsanställda samt elva personer interimsanställda. De
interimsanställda - en läkare 10 - 15 % av heltid och två chaufförer har arbetat vissa tider
under hela verksamhetsåret, åtta vikarier har arbetat vid behov som
rådgivare/behandlingsassistent och ekonomibiträde under ordinarie personals semestrar,
sjukdom o dyl under hela eller delar av verksamhetsåret.
Verksamhet

Antal årsanställda

Upphandling

0,55

Familjerådgivning

5,25

Vårnäs behandlingshem
Vårdförbundets kansli

20,65
2,30

Gläntan

10,00

Summa

38,75

Av 38 anställda personer vid Vårdförbundet är 20 män och 18 kvinnor.
Medelåldern för samtliga anställda i Vårdförbundet är 49,2 år (2017: 48,2 år).
En läkare har varit knuten till Vårnäs under hela verksamhetsåret på konsultbasis, 10 - 15 %
av en heltid.
En konsult har varit knuten till upphandlingsverksamheten under hela året.
Tre personer har avslutat sina anställningar under verksamhetsåret – genom egna
uppsägningar, då personerna gått vidare till andra anställningar. Två av dessa tjänster är
återbesatta.
Vårdförbundet eftersträvar en jämn könsfördelning i samtliga personalgrupper.
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Sjukfrånvaroredovisning mm
De anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro, timmar
Total sjukfrånvaro i %
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent
av den totala sjukfrånvaron
Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro för kvinnor, timmar
Kvinnornas sjukfrånvaro i procent
Männens sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro för män, timmar
Männens sjukfrånvaro i procent

2018

2017

77 540
4 963
6,40%

76 781
5 052
6,58%

29,21%
38 662
3 163
8,18%
38 878
1 800
4,63%

36,84%
38 308
2 665
6,96%
38 473
2 387
6,20%

Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan
hänföras till enskilda individer.
Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,18 procentenheter i jämförelse med 2017.
Sjukfrånvaron som omfattar 60 dagar eller mer har under året minskat med 7,63 procentenheter.
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor, är under perioden 8,18 % - en ökning med 1,22 procentenheter - medan den för män är 4,63 % - en minskning med 1,57 procentenheter - i jämförelse med 2017.
Vårdförbundet Sörmland är en relativt liten organisation med få anställda, vilket gör att
sjukfrånvarostatistiken fluktuerar mycket över tid, då en persons sjukskrivning får stor betydelse för utfallet.
Rehabiliteringsinsatser via företagshälsovård har genomförts under året – både för personal
som varit sjukskriven och i förebyggande syfte.
De insatser som arbetsgivaren gör för att anställda, under och efter en rehabilitering, skall
kunna återgå till arbetet sker främst genom anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider
för att exempelvis möjliggöra deltidsarbete den första tiden.
Även arbetsträning förekommer i samverkan med Försäkringskassan.

Kompetensutveckling
Vårdförbundet - kansli och ledning
Förbundschefen är ledamot i Sobonas branschråd och har deltagit i branschrådsmöten under
året.
Ledningsgruppen för Vårnäs har fortsatt handledning med inriktning grupputveckling.
Ledningsgruppen samt administratörerna har utbildats inom GDPR
En administratör har gått utbildning i diarieföring av personalhandlingar.
Samtliga har deltagit i utbildning kring nytt verksamhetssystem för journalföring
Familjerådgivning
Familjerådgivningen har omcertifierats i HBTQ, certifieringen gäller tre år.
Personalgruppen har haft extern handledning en gång i månaden. Under året har en
handledare anlitats med grundutbildning i psykoterapi på psykodynamisk grund, Leg.
psykoterapeut med inriktning KBT och Handledarutbildning på systemteoretisk grund.
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En familjerådgivare har läst 15 hp på Karolinska institutet, sexual medicin, kursen syftar till
att ge kunskap om och förståelse för sexologiska frågeställningar. Betydelsen av individuella,
partnerrelaterade, könsspecifika och sociokulturella faktorer behandlades även under kursen.
En familjerådgivare har varit på tvådagars familjeterapikonferens. Fokus på konferensenen
var en postmodern synvinkel på terapi ”samtal, språk och möjligheter”.
Tre familjerådgivare har varit på KFR-dagarna, förening för Sveriges kommunala
familjerådgivare.
Familjerådgivningen har under hösten anordnat en regionträff, där Örebro och Västerås
familjerådgivningar deltagit i en gemensam föreläsning av Britt Eriksson, Leg psykolog och
Leg psykoterapeut kring ämnet otrohet.
Vårnäs
Rådgivare och sjuksköterska har extern handledning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har haft extern handledning
Tre rådgivare har under verksamhetsåret genomgått CTL utbildning.
Två medarbetare i köket har gått utbildning i livsmedelshygien och en av kockarna har gått
utbildning i ekonomisk hushållning.
Programledaren har påbörjat utbildning till behandlingspedagog.
Samtlig personal har genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR).
Gläntan
Enhetschef har haft extern chefshandledning.
Enhetschef har genomgått en arbetsrättsutbildning.
Enhetschef, behandlare och facklig företrädare har genomgått en arbetsmiljöutbildning.
Enhetschef och fyra behandlare har fullföljt CTL-utbildning.
Samtlig personal har genomgått HLR-utbildning
Upphandling
Ingen kompetensutveckling har skett under året.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöansvaret på respektive arbetsplats åvilar den verksamhetsansvarige chefen.
Arbetsmiljöfrågornas forum är i samverkansgruppen där även skyddsombuden deltar vid
möten - två under våren och två under hösten.
Arbetsmiljöfrågor är en punkt som även diskuteras på arbetsplatsträffar.
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Rehabiliteringsarbetets utveckling
Vårdförbundet Sörmland har avtal om företagshälsovård för sina anställda. De tjänster som
förbundet använt under verksamhetsåret är individinriktade och tidsbegränsade, exempelvis
psykologsamtal vid ett visst antal tillfällen. Målsättningen är att personal som drabbas av
personliga kriser, alternativt allmänt försämrat hälsotillstånd, snabbt skall få inledande hjälp.
I dessa inledande behandlingar får även arbetsgivaren en återkoppling från företagshälsovården huruvida problematiken är att betrakta som arbetsrelaterad.
Under verksamhetsåret har ingen ohälsa bedömts som arbetsrelaterad.
Om behov av stöd kvarstår efter de inledande kontakterna, görs individuella planeringar för
eventuellt fortsatt stöd från arbetsgivaren, alternativt fortsatt hjälp genom den ordinarie
sjukvården. Arbetsprövning är också en möjlig rehabiliteringsinsats men har inte varit aktuell
under verksamhetsåret.
Vårdförbundets personalpolicy är att ha regelbunden kontakt med de personer som på grund
av sjukdom inte kommer till arbetsplatsen. Kontakten sker genom återkommande
telefonsamtal samt besök. De medarbetare som är långvarigt sjukskrivna bjuds alltid in att
delta vid olika former av sammankomster för personalen.

Förebyggande personalhälsovård
Anställda inom Vårdförbundet Sörmland har tillgång till en friskvårdspeng om 1 500 kronor
per år och anställd, att användas utifrån individuella önskemål och behov och i enlighet med
Skatteverkets rekommendationer. Majoriteten av personalen använder friskvårdspengen till
olika aktiviteter såsom besök på badhus, massage samt som delbetalning av årskort vid gym
eller liknande.
För all personal som arbetar i människovårdande yrken, är regelbunden handledning av
professionell handledare ett mycket viktigt inslag i det förebyggande personalhälsovårdsarbetet. De yrkesgrupper som arbetar med behandlande insatser har regelbunden
handledning som ett obligatoriskt inslag i sitt arbete.

Framtid
Vårdförbundet har formulerat sin värdegrund och vision i verksamhetsplanen, tillsammans är
dessa en grund för utvecklingstankar och idéer inför framtiden.
Vårnäs behandlingshem för vuxna 18- år samverkar med deltagande kommuner och
Landstinget Sörmland. Tillströmningen av patienter har ökat under 2018 jämfört med 2017
och är fortsatt god. Dock kan man se ett minskat intresse från externa kommuner. Vårnäs
samarbetar med befintliga öppenvårdsverksamheter i de flesta medlemskommuner. Vårnäs
har för avsikt att fortsätta med informationsinsatser i våra medlemskommuner för att stärka
banden ytterligare. Vårnäs behandlingshem har för avsikt, tillsammans med Gläntans
behandlingshem, att medverka i mässor och liknande under året. Genom facebook har Vårnäs
och Gläntan nått ut till allmänheten med information och kommer att fortsätta att utveckla
information genom sociala medier.
Gläntans behandlingshem skall aktivt verka för en tätare samverkan med
medlemskommunerna.
Fokus och förbättringsområden framåt är säkerhethetsarbete, både gällande fysisk och även
dynamisk säkerhet, både för ungdomar och medarbetare. En kontinuerlig samverkan med
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polis och kriminalvård förväntas ske framåt. Samtliga medarbetare skall utbildas gällande hot
och våld.
Kvalitetsarbetet med riktlinjer, rutiner och även avvikelserapportering kommer att fortsätta.
Gläntan ska aktivt verka för en god samverkan med socialtjänsten och Landstinget Sörmland.
Familjerådgivningen fortsätter med den förebyggande delen av uppdraget som främst sker i
samarbete med mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.
En fortsatt samverkan kommer att ske med Örebro och Västerås familjerådgivningar, två
träffar planerade under året där även erfarenhetsutbyte och chefssamverkan kommer att ske.
Fortsatt samverkan kommer att ske med Familjerätten i Eskilstuna, en gemensam
kompetensutvecklingsdag är planerad under året.
Familjerådgivningen kommer att bjuda in till två informationsträffar i lokalen i Eskilstuna,
där även kommunens och Landstinget Sörmlands kuratorer inbjuds.
Familjerådgivare i Katrineholm fortsätter samverkan med relationsvåldsteamet på
socialförvaltningen i Katrineholm (samverkan Våld i nära relationer).
Familjerådgivare ska initiera ny kontakt med Vingåkers familjecentral med syfte att nå
föräldragrupper som väntar sitt första barn.
Familjerådgivningen verkar aktivt för att hitta en större lokal i Strängnäs, med syfte att även
kunna bjuda in och utbilda viktiga aktörer som familjerådgivningen samverkar med.
En ny Facebook-sida är under uppbyggnad.
Familjerådgivningen ska medverka i Sörmlandsradion p4 under våren.
Arbetet med att locka fler kommuner att bli medlemmar i Vårdförbundet Sörmland pågår och
kontakter samt informationer om förbundet, Vårnäs och Gläntan har förekommit. Dessa
kontakter sker såväl på tjänstemannanivå, som på politisk nivå. Målsättningen är att VfS på
sikt skall få fler medlemskommuner, vilket skulle stärka förbundets ställning i framtiden.
Kvalitetssamordnaren arbetar med att revidera kvalitetsledningssystemet i de olika
verksamheterna. Målsättningen är att kvalitetsfrågor ska stå i fokus och vara en källa till
löpande förbättringar i verksamheten. Utvecklingsarbetet ska genomsyra all verksamhet inom
Vårdförbundet Sörmland.

12

22

Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras och utvärderas i
samband med årsredovisning och delårsrapport.
Under respektive verksamhetsavsnitt finns ett avsnitt om ”Uppföljning av mål” och i
verksamhetsplanen har även formulerats hur vissa av dessa mål anknyter till en god
ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse innebär även att kriteriet för en god ekonomisk
hushållning är uppfyllt. Se vidare under respektive verksamhetsavsnitt.
Vårdförbundets finansiella mål är att under 2018 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av
omsättningen, samt att det egna kapitalet under planperioden (2018-2020) i genomsnitt skall
uppgå till lägst ca 11 Mkr.
Verksamhetsårets negativa resultat om - 356 tkr innebär att det första resultatmålet ej har
uppfyllts.
Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 15,4 Mkr, vilket innebär att den
treåriga (2018-2020) planperiodens genomsnittliga mål om lägst 11 Mkr är uppfyllt för det
redovisade året.
Motiven för de uppställda finansiella målen är att kunna göra reinvesteringar i fastigheterna
samt att skaffa en tillräcklig marginal för särskilda händelser. Exempel på det senare kan vara
uppstartskostnader av nya verksamhetsområden.
Det är viktigt att framhålla att verksamheten kan vara svår att följa upp avseende god
ekonomisk hushållning, med avgränsning till förbundet eller en enskild medlemskommun, då
den ur samhällsperspektiv kan framstå som otvedtydigt positiv i detta hänseende.
Missbruksproblematiken kan exempelvis inte avgränsas inom snäva kommungränser då den
berör hela samhällslivet.

Årets resultat
Vårdförbundet redovisar ett negativt årsresultat inklusive finansiella poster med - 356 tkr.
Verksamhetens resultat före finansnetto uppgår till - 243 tkr.
Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen med 30 Mkr (27 Mkr) samt av
vårdavgifter och övriga intäkter med 5,8 Mkr (9,9 Mkr).
Den totala intäkten på 36,2 Mkr är 1,1 Mkr lägre än den budgeterade (37,358 Mkr).
Den totala kostnaden som redovisas för verksamheterna inklusive avskrivningar uppgår till
36,6 Mkr, vilket är ca 100 tkr lägre än de kostnader som är upptagna i budgeten (36,947).
Avskrivningar har gjorts med ca 900 tkr.
Årets negativa verksamhetsresultat på - 356 tkr avviker från budgeterat resultat (+ 411 tkr)
med 767 tkr.
Den externa efterfrågan av behandlingsplatser på Vårnäs behandlingshem visar en
minskning med 0,88 patient per vårddygn jämfört med föregående år, och uppgår till 1,99
patienter per vårddygn. Efterfrågan är lägre än budgeterat vilket är 3,0 patient per vårddygn.
Den förlängda behandlingen för kvinnor och män har en minskad patientbeläggning, från
4,85 patienter per vårddygn föregående år till 4,26 patienter per vårdygn under 2018.
Årets negativa resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk balans
ej uppfylls.
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Balanskrav
Balanskravsutredning
Redovisat resultat enligt resultaträkning
Avgår realisationsvinster mm
Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4

Not
3

2018-12-31
- 356
0
- 356

2017-12-31
1 374
0
1 374

Upplysning om pensionsförpliktelse och ansvarsförbindelse
Enligt rekommendation nr 17 av Rådet för Kommunal Redovisning - RKR - ska upplysning
lämnas om pensionsförpliktelse.
Vårdförbundet Sörmland har fr o m 2009-01-01 tecknat en tjänstepensionsförsäkring genom
särskilt avtal med KPA Pension, som gäller för anställda medarbetare vars anställning upphört
före år 1998. Pensionsförpliktelsen är därigenom tryggad med denna försäkring.
Vid försäkringstillfället kunde förmånen för fem individer ej fastställas då de ännu ej uppnått
pensionsåldern. Dessa personers förmåner måste därför skuldföras och omfattas då heller inte
av försäkringen. Pensionsskulden för dessa personer, som numera består av två individer,
redovisas som en ansvarsförbindelse som vid årsskiftet uppgår till 560 tkr inklusive löneskatt.
Under året har KPA återbetalat premier för ansvarsförbindelsen med 56 tkr inklusive
löneskatt.
För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) för anställda födda tidigare än 1954
och PA-KFS09 för anställda födda 1954 och senare. För anställda som lyder under avtalet
PA-KFS betalar Vårdförbundet en årlig premie per anställd till försäkringsföretaget SPP.
Anställda som lyder under avtalet PA-KFS09 erbjuds att göra ett självständigt val av
pensionsbolag för placering av avtalspremien, som administreras av Pensionsvalet.
Dessa premier betalas in löpande av Vårdförbundet till Pensionsvalet.
Årets kostnader för pensionspremier och löneskatt för avtalen PA-KFS och PA-KFS09
uppgår till 1 480 tkr inklusive löneskatt, vilket är en ökning jämfört med föregående år
(1 416 tkr).
Förbundet har inga visstidsförordnanden eller förtroendevalda med rätt till visstidspension.
Ytterligare information om det ekonomiska verksamhetsutfallet för 2018 visas i
driftredovisningen.
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Driftredovisning (tkr)
Förbundsgemensamt - De förbundsgemensamma kostnaderna omfattar kostnader för
förbundsdirektion, ledning, revision, administration samt pensionsavgifter för samtliga
anställda inom förbundet. Dessa fördelas till verksamheterna med nyckeltal som har
respektive kostnadsandel i budgeten som grund.
Kostnaderna under året uppgår till 4 869 tkr.
Verksamheter

Intäkter

Familjerådgivning
Vårnäs primärbehandling
Upphandling
Gläntans behandlingshem
S:a verksamheter

4 690
21 522
736
9 031
35 979

Kostnader
- 4 542
- 22 087
- 715
-8 991
- 36 335

NettoBudget
Redovisat
resultat
Avvikelse resultat 2017
+ 148
+ 96
+ 387
- 565
- 827
+ 712
+ 21
+ 13
+ 63
+ 40
- 50
+ 212
- 356
- 768
+ 1 374

Familjerådgivningen - Årets resultat är positivt med 148 tkr. Anledningen är en vakant tjänst
under hösten.
Behandlingsverksamheten vid Vårnäs - omfattande avgiftning, primärbehandling samt
förlängd behandling för både kvinnor och män redovisar tillsammans ett ekonomiskt
underskott, -565 tkr inklusive avskrivningar.
Patienter inom det Öppna intaget, som finansieras av anslag från medlemskommunerna,
uppgick till 90 % av det totala antalet vårddygn på primärbehandlingen, vilket är helt i
enlighet med budgeten.
Externt placerade patienter på Vårnäs utgjordes av 1,99 patienter per vårddygn på
primärbehandlingen, vilket är1,01 patient per vårddygn lägre än vad som beräknats i
budgeten.
Halvvägshusen för kvinnor och män redovisar ett underskott med -39 tkr.
Den genomsnittliga patientbeläggningen under året uppgick till 4,26 patienter per vårddygn
vilket är 1,74 patienter lägre än planeringstalet i budgeten.
Vårnäs - fastighetsunderhåll enligt plan 2018
Snickeriet- Hängrännor, stuprör samt snörasskydd.
Vårnäs kök- soprum samt frysrum.
Magasinet- byte av tak
Vårnäs- brandlarm
Övrigt fastighetsunderhåll
Dränering två byggnader
Renovering bastu
Renovering rådgivarrum
Takstege
Se f ö avsnitt ”Underhåll 2018”.
Upphandlingsverksamheten - redovisar ett positivt resultat med 21 tkr.
Gläntans behandlingshem - redovisar ett positivt resultat med 40 tkr.
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Underhåll 2018
Investeringsredovisning (tkr)
Planerade projekt
Vårnäs kök, sophantering
Vårnäs kök, frysrum ombyggnation + frysar
Vårnäs tidningsrum, byte av golv
Magasinet, byte av tak
Annexet ytterbelysning
Brandlarm
Låsbyte etapp 1
Summa
Underhåll
Hängrännor samt stuprör
Snörasskydd
Summa
Tillkommande projekt
Vårnäs, dränering 2 byggnader
Vårnäs, kök takstege
Vårnäs renovering bastu
Vårnäs, renovering rådgivarrum
Summa
Summa totalt

Budget Redovisning Differens
50
45
+5
180
448
-268
80
0
+80
160
53
+107
50
12
+38
80
220
-140
55
0
+55
655
778
-123
45
50
750

9
17
804

+36
+33
-54

0
0
0
0
0
750

72
3
10
25
110
914

-72
-3
-10
-25
-110
-164

Ovan redovisas årets planerade investeringar i anläggningen som budgeterats till 655 tkr.
Fem objekt har fullföljts enligt plan i ovan redovisad investeringsplan. Två objekt har flyttats
fram till 2019 i väntan på offert.
Följande objekt har lagts till planen under året:
1. Vårnäs renovering rådgivarrum.
2. Vårnäs kök, takstege.
3. Vårnäs renovering bastu
4. Vårnäs, dränering 2 byggnader
Under året upptäcktes fuktskador i två byggnader samt bastu, därav blev dränering samt
renovering av bastu nödvändigt. Takstege för brandinspektioner installerades.
Följande objekt har inte utförts under 2018:
1. Vårnäs tidningsrum, byte av golv, offert inväntas.
2. Låsbyte, etapp 1, offert inväntas.
För vidare information avseende förbundets ekonomi under verksamhetsåret hänvisas till den
ekonomiska redovisningen med noter.
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RÄKENSKAPER
Resultaträkning (tkr)
Not

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
1
4

5 776
- 35 682
- 898
- 30 804

7 562
- 34 635
- 842
- 27 915

*Anslag för köpt verksamhet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

2

30 335
154
-41
- 356

29 208
140
- 59
1 374

3

Kommentar:
* Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom
primärbehandlingen på Vårnäs, för behandling på Gläntan, för familjerådgivning och för
upphandling av ramavtal inom vård- och omsorgsområdet.
Landstinget betalar enligt avtal ett årligt anslag - som är indexerat med LPIK exkl läkemedel
som beräkningsgrund - för introduktionsavdelningens avgiftningsverksamhet på Vårnäs.
För 2018 uppgår anslaget till 2 286 tkr.

Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Kortfristiga placeringar
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Not

2018-12-31

2017-12-31

4
5

7 729
510
8 239

7 880
507
8 387

6
6
7

43
1 495
5 309
11 000
17 847

31
1 754
3 905
12 365
18 055

26 086

26 442
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SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
- därav årets resultat

8

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

9

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse
Löneskatt på pensionsförpliktelse
Leasingåtaganden
Summa

15 415
- 356

15 771
1 374

915
9 756
10 671

972
9 699
10 671

26 086

26 442

Inga

Inga

451
109
522
1 082

477
116
704
1 297

10
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Kassaflödesrapport (tkr)
Not

2018

2017

3
4

- 356
898

1 374
842

542

2 216

259
-12
0

1 978
0
461

789

2 439

- 748
-3

- 454
- 252

- 751

- 706

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

0
0

0
0

Medel från finansieringsverksamheten

0

0

38

3 949

16 270

12 321

16 308

16 270

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökning av kortfristiga fordringar
Ökning av förråd och varulager
Ökning av kortfristiga skulder

6
9

Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar

4
5

Medel från investeringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

7

(inkl kortfristiga placeringar)
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Noter till resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport (tkr)
Samtliga belopp redovisas i tkr om ej annat anges
Not 1

Verksamhetens intäkter
Vårdavgifter
Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader (inkl fastigheten)
Leasingkostnader
Verksamhetskostnader

2018
* 4 632
**1 144
5 776

2017
* 6 074
**1 488
7 562

27 312
*** 2 557

26 768
*** 2 258

732
5 080
35 682

675
4 934
34 635

* Vårdavgifter omfattar även avgifter för mernyttjande av behandlingsplatser inom det Öppna intaget
och samtal vid familjerådgivningen.
*** I posten lokalkostnader ingår samtliga driftkostnader för fastigheten Vårnäs (Gäringstorp) samt hyreskostnader för Gläntan och familjerådgivningen.
** Övriga intäkter (specifikation)
Försäljning, kiosk
Avgift Upphandling - Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa
Måltidsersättning, personal
Vattenavgifter
Arrendeavgift, mark
Arrendeavgift, jakt
Övrigt
Skogsavverkning
Hyresintäkter FamR
Återbetald moms (Ludvika)
Arbetsförmedlingen
CTL-utbildning
Summa

2018 (kr)
270 965
281 000
214 743
28 505
5 500
8 500
1 998
3 922
7 200
17 658
179 536
125 000
1 144 527

2017 (kr)
261 727
273 000
209 240
34 434
5 500
7 200
5 206
223 372
14 200
20 075
164 705
270 000
1488 659

2018

2017

28 049

26 988

2 286
30 335

2 220
29 208

Not 2
Anslag från medlemskommuner

Kommun

Anslag
2018 (tkr)

Anslag
2017 (tkr)

15 922
2 589
3 322
5 317
899

15 301
2 464
3 223
5 135
865

Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker
Anslag från landstinget

20

30

Not 3

Redovisat resultat enligt RR

2018

2017

-356

1374

Verksamhetens resultat före finansiella poster: -469 tkr

Not 4

Mark, byggnader och lokaler
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2018
17 317
453
17 770

2017
17 045
272
17 317

- 10 504
- 535
- 11 039
6 731

- 9 995
- 508
- 10 504
6 813

2 416
294
2 710

2 234
182
2 416

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Summa Materiella anläggningstillgångar

- 1 349
- 364
- 1 713
997
7 728

- 1 014
- 335
-1 349
1 067
7 880

Not 5

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Mellanskog
Summa finansiella anläggningstillgångar

2018
510
510

2017
507
507

Not 6

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förråd
Summa

2018
603
892
43
1 538

2017
668
1 086
31
1 785

Not 7

Likvida medel
Kassa
Postgiro
Bank
Summa

2018
21
5 265
22
5 308

2017
27
1 846
32
3 905

2018
3 970
0
7 030
0
0
11 000

2017
3 489
0
4 446
2 410
2 000
12 365

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Kortfristiga placeringar
* Aktieindexobligationsfond
Placeringsfördelare
Bostadsobligationsfond
Servicekonto fonder
Depåkonto
Summa

* Aktieindexobligationsfonderna har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen.
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Not 8

Eget kapital och årets resultat
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

2018
15 771
- 356
15 415

2017
14 397
1 374
15 771

Not 9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalskatter mm
Semesterlöneskuld
Övriga skulder
Summa

2018
915
426
478
8 852
10 671

2017
972
420
573
8 706
10 671

Not 10

Ansvarsförbindelser
Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för avtal
med löptid > 3 år föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har
en löptid som överstiger tre år. Vårdförbundet har två leasingavtal med 5 års löptid.
Kopiatorer (3) med löptid t o m 2021-09-30, telefonväxel med löptid t o m 2021-11-30.
Leasingavgifter
Inventarier
Totalt
Pensionsmedel enligt avtal PA-KL
Ansvarsförbindelser för pensioner före 1998 (inkl.löneskatt)
Summa

Inom 5 år
522
522

Efter 5 år
0
0

2018
560
560

2017
593
593
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Allmänna redovisningsprinciper
Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2017 redovisas.
Årsredovisningen är uppställd enligt den kommunala redovisningslagen, KRL, och anpassad till
den praxis som bl a kommer till uttryck i rekommendationer och uttalanden från Rådet för kommunal redovisning.
Resultaträkningens uppställning avviker från den kommunala redovisningslagen eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter.
Använd uppställningsform bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall.
Förbundet har dokumenterat sitt redovisningssystem med en beskrivning av tillämpningen
i enlighet med Kommunala Redovisningslagen - KRL.
Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas
inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk
livslängd. Avskrivningen påbörjas från det år då den tas i bruk.
Vårdförbundet Sörmland har övergått till komponentavskrivningar under 2016.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde överstigande ett halvt
basbelopp klassificeras som inventarier.
Korttidsinventarier med ett värde upp till ett halvt basbelopp och en livslängd upp till tre år redovisas som en driftkostnad.
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Sex år i sammandrag (tkr)

Intäkter

2013
22 942

2014
25 235

2015
33 253

2016
35 751

2017
36 770

2018
36 111

Kostnader

22 863

23 407

31 403

33 750

34 606

35 682

Tillgångar 31/12

18 282

15 813

23 703

24 512

26 442

26 086

1

48

349

81

81

113

Avskrivningar

749

831

1 017

1 000

842

899

Årets resultat

-669

1 044

1 181

1 082

1 374

- 356

658

643

1 668

2 220

454

748

2 012

2 084

1 717

616

593

560

11 089

12 133

13 315

14 397

15 771

15 415

*61%

77%

**56%

***59%

****60%

*****59%

Finansnetto

Nettoinvesteringar
Pensionsskuld
(Inklusive löneskatt)
Eget kapital

Nyckeltal
Soliditet

Soliditeten är ett nyckelmått som jämför det egna kapitalets storlek med summan av tillgångarna
(anläggningstillgångar och omsättningstillgångar). Soliditetsmåttet ger en uppfattning om den
långsiktigt finansiella stabiliteten i organisationen. Ju större andelsprocent desto större stabilitet.
* Den lägre soliditetsgraden för 2013 berodde på en större balansomslutning på grund av att anslagen
för 1:a kvartalet 2014 hade fakturerats och bokförts i slutet av 2013.
Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen
gjordes av likvididetsskäl för betalning av investeringsobjekt i slutet av året.
Vid exkludering av anslagen (4 427 tkr) i kundfordran blev soliditetsmåttet 80 % för 2013.
** Den lägre soliditetsgraden för 2015 berodde på en större balansomslutning på grund av att anslagen
för 1:a kvartalet 2016 hade fakturerats och bokförts i slutet av 2015.
Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen
gjordes av likvididetsskäl för betalning av investeringsobjekt i slutet av året.
Vid exkludering av anslagen (6 676 tkr) i kundfordran blev soliditetsmåttet 78 % för 2015.
*** Den lägre soliditetsgraden för 2016 beror på en större balansomslutning på grund av att anslagen
för 1:a kvartalet 2017 fakturerades och bokfördes i slutet av 2016.
Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen
gjordes av likvididetsskäl.
**** Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2017 uppgår till 60 %. Vid exkludering av anslagen (7 654 tkr)
i kundfordran blev soliditetsmåttet 84 % för 2017.
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***** Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2018 uppgår till 59 %. Vid exkludering av anslagen (7 949 tkr)
i kundfordran blev soliditetsmåttet 85 % för 2018.

REDOVISNING AV RESPEKTIVE VERKSAMHET
Förbundsgemensamt – förbundsdirektion och vårdförbundets
kansli
Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionens uppdrag och skyldigheter anges i förbundsordningen och reglementet.
Förbundets uppdrag är att svara för en gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och boende, s k HVB-hem och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning för Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och
Vingåkers kommuner och att genomföra upphandling med vårdgivare för socialtjänstens
behov avseende vuxna, barn/tonåringar och familjer.
Förbundsdirektionen skall fastställa mål och planer för förbundets verksamheter samt följa
upp att dessa uppfylls.
Samråd med förbundsmedlemmarna om de ekonomiska ramarna för verksamheten, samt om
frågor av väsentlig ekonomisk eller organisatorisk betydelse, skall årligen ske under april
månad.
Direktionen skall förvalta förbundets medel i enlighet med lagstiftningens krav på god
ekonomisk hushållning.
Vårdförbundets kansli
Vårdförbundet leds av förbundschefen som på uppdrag och delegation av förbundsdirektionen
har det verkställande ansvaret för hela verksamheten. Verksamhetsansvaret för Vårnäs
behandlingshem har delegerats till verksamhetschefen, för familjerådgivningen till
enhetschefen samt för Gläntan till enhetschefen.
Den primära uppgiften för vårdförbundets kansli är att ge stöd i förbundsdirektionens uppdrag
och fullgörande av dess skyldigheter enligt gällande förbundsordning och reglemente.

Uppföljning av mål för 2018
Uppföljning av finansiella mål
Finansiellt mål 1
Att under 2018 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av omsättningen.
Målet för verksamhetsåren 2019 och 2020 fastslås i samband med budgetbeslutet för respektive år.
Målet är ej uppfyllt. Verksamhetens negativa resultat om – 356 tkr innebär att målet ej uppfylls.
Finansiellt mål 2
Det egna kapitalet skall under planperioden 2018 - 2020 i genomsnitt uppgå till lägst
ca 11 mkr.
Målet är uppfyllt. Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 15 415
tkr för året.
25

35

Inriktningsmål
Vårdförbundet Sörmland skall fortsätta arbetet med kvalitetslednings-systemet för hela
verksamheten.
Målet är uppfyllt. Kvalitetsledningssystemet med tillhörande rutiner är implementerat och
revideras varje år i februari månad.
Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland skall tillämpa evidensbaserad praktik.
Målet är uppfyllt. Tolvstegsbehandlingen som bedrivs på Vårnäs och Gläntan är
evidensbaserad. Familjerådgivarna är utbildade i Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT),
metoden är evidensbaserad.
Vårdförbundet Sörmland skall vara en attraktiv arbetsgivare.
Målet har ej följts upp. Medarbetarenkät har ej gjorts under året. Det går inte att följa upp
målet.
Uppföljning av miljömål
Vårdförbundet Sörmland vill bidra till en hållbar utveckling och ekologisk balans genom
att begränsa klimatpåverkan och arbeta förebyggande enligt de miljölagar som finns.
Målet är uppfyllt. Under verksamhetsåret har ett nytt avtal tecknats för leasingbil.
Den nya leasingbilen har lägre koloxidutsläpp, detta togs upp som ett särskilt krav och
kontrollerades i samband med att nya leasingavtal tecknades.
Rengöringsmedel som används är miljömärkta.
Samtliga lampor som används är ledlampor.
Allt avfall i förbundets verksamheter källsorteras.

Vårnäs behandlingshem
Målgruppen för Vårnäs är män och kvinnor från 18 år med en beroendeproblematik till
alkohol och/eller andra sinnesförändrande droger. Verksamheten vid Vårnäs består av en
primärbehandling som innehåller flera delar.
Vårnäs behandlingshem bemannas av 1,0 verksamhetschef, 1,0 programledare, 7,0 rådgivare,
1,5 samordnare, 1,6 fastighetsskötare, 2,0 sjuksköterskor samt 3,8 köks- och städpersonal.
Vidare så köps 0,1 läkarresurs in som extern konsult. Under året har två visstidsanställda
rådgivare introducerats till verksamheten. Primärbehandlingen vid Vårnäs har under året haft
en genomsnittsbeläggning på 21,97 patienter per vårddygn, varav 1,99 är patienter som
placerarats av externa uppdragsgivare. (2017: 21,04 patienter per vårddygn, varav externt
placerade 2,87 patienter per vårddygn). Patientbeläggningen på den förlängda behandlingen
för män och kvinnor uppgår till 4,26 patienter per vårddygn, vilket är lägre i jämförelse med
samma period 2017 (4,85). Samtliga medlemskommuner är anslutna till det ”Öppna Intaget” Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Vårnäs har sedan tidigare ramavtal
med Kriminalvården, därutöver finns samarbetsavtal mellan Vårnäs och Ljung & Sjöberg AB,
som är en öppenvårdsverksamhet i Stockholm. Målsättningen att hjälpsökande som ringer till
Vårnäs, skall få en tid inbokad för att påbörja behandlingen inom 14 dagar har uppfyllts under
året. Vårnäs behandlingshem har intensifierat sin utåtriktade verksamhet med deltagande vid
olika evenemang i och utanför våra medlemskommuner. Detta genom att t.ex. delta i ”
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Springpride Eskilstuna”, Vårnäs kommer att fortsätta att bevista mässor och ha löpande
informationer om verksamheten i medlemskommunerna.
Regelbunden handledning med extern handledare har skett ca en gång per månad under
hösten 2018 för behandlingspersonal och sjuksköterskor, detta fortsätter under 2019.
Patienter som genomgår behandling på Vårnäs har möjlighet att bjuda in anhöriga till
anhörigdagar. Anhörigdagarna består av tre heldagar på Vårnäs följt av en återbesöksdag en
månad senare. Under 2018 infördes ”öppet intag” till anhörigprogrammet efter en provperiod
under ett halvår. Det har under 2018 genomförts anhörigprogram vid 14 tillfällen med
sammanlagt 88 deltagare. Anhöriga är en relativt svårrekryterad grupp, anhöriga blir inte
sjukskrivna under dessa dagar utan måste ta ledigt från sina arbeten mm för att kunna delta.
Responsen från deltagarna är dock mycket positiv och ett kontinuerligt arbete med att öka
deltagandet pågår.
Allt fler socialsekreterare kommer tillsammans med klienter till s k informationsträffar, där
verksamhetschefen eller programledaren informerar om behandlingen för att på bästa sätt
förbereda presumtiva patienter före en eventuell inskrivning. Vårnäs har kontinuerlig kontakt
med alla avtalskommuner. Det sker främst via mail, nyhetsbrev och telefonsamtal.
Vårnäs Facebooksida når en allt större krets av personer. Allt fler kontaktar Vårnäs den
vägen. Det kan vara frågor om behandlingen, mediciner, anhöriga och alltmer allmän
rådgivning till enskilda och anhöriga i missbruksfrågor.
Första lördagen i juni bjöds gamla patienter och anhöriga till Vårnäs på en återvändardag.
Omkring 150 personer deltog under dagen och bjöds på korv med bröd och kaffe med kaka.
Informationsträffar har ägt rum vid tre tillfällen under året - vid två tillfällen under våren och
vid ett tillfälle under hösten. Socialsekreterare och andra samarbetspartners bjuds in till dessa
träffar. Dessutom har socialsekreterare, intressegrupper, politiker och andra samarbetspartners
tagit initiativ till informationsträffar/studiebesök på Vårnäs vid flera tillfällen under året.
Under 2018 har cirka 150 personer deltagit i informationsträffar.

Kvalitetsutveckling på Vårnäs
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa
föreskrifter ligger till grund för det kvalitetsutvecklingsarbete som påbörjats på Vårnäs och
inom Vårdförbundet Sörmland.
Kvalitetsledningssystemet har reviderats under 2018 och kommer att revideras under 2019.
Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och patientenkäter genomförs i
samband med behandlingens avslutning. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Vårnäs, (exempelvis
patienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till
verksamhetschefen.
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen är en del av den kontinuerliga
verksamhetsutvecklingen på Vårnäs. De redovisas och diskuteras kontinuerligt vid
arbetsplatsträffar.
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Uppföljning av Inriktningsmål
Sörmlänningar med missbruksproblem skall enkelt och snabbt själva kunna söka och få
hjälp för sitt beroende. Vårnäs behandlingshem är ett komplement till annan vård på
hemmaplan för Sörmlands kommuner.
Målet uppnått. Genom öppet intag går det enkelt och snabbt att söka och få hjälp.
Ambitionen är att fortsättningsvis sälja platser externt. Detta ska möjliggöras genom en aktiv
bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar gällande tolvstegsbehandling och
behandling i halvvägshus, med presumtiva avtalspartners inom rimligt geografiskt avstånd,
samt genom offensivare informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser riktade till andra
möjliga kunder/uppdragsgivare.
Målet delvis uppnått. Offensiva informations/marknadsföringsinsatser har pågått under året.
Inga nya avtalspartners har tillkommit.
Vårnäs behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som ställs på
kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 - om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Målet uppnått. Kvalitetsledningssystemet implementerat och reviderat.

Uppföljning av verksamhetsmål
Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall vara aktiva i
självhjälpsgrupper ett år efter avslutad behandling.
Målet uppnått. Uppföljning sker varje år av ett urval patienter. Var femte patient väljs ut som
genomgått primärbehandlingen. Av kontaktade 29 har 18 svarat och 16 av dem är fortfarande
i kontakt med självhjälpsgrupper vilket procentuellt blir 89 %.
Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall ha uppnått en stadigvarande
drogfrihet ett år efter avslutad behandling
Målet uppnått. Uppföljning sker varje år av ett urval patienter. 89 % är fortsatt drogfria ett år
efter avslutad behandling.
Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda samtliga patienter som genomför
primärbehandlingen möjlighet att besvara en IT-baserad enkät med frågeställningar som
mäter hur nöjd patienten är med behandlingens olika delar. Att det samlade resultatet från
kvalitetsmätningen skall uppgå till minst 75 % av enkätens maxpoäng.
Målet uppnått. 93% av de som svarat är nöjda med behandlingen jämfört med
82,87% (2017)
Minska andelen patienter som avbryter behandlingen.
Målet ej uppnått. Under året har 140 oplanerade utskrivningar förekommit, jämfört med 115
oplanerade utskrivningar under 2017. En fortsatt utveckling och analys av detta pågår
ständigt.
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Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
Målet är uppnått. Tre medarbetare har under 2018 genomgått Certifieringsutbildningen som
genomförs i egen regi.

Styrmått och uppföljning (jämförande uppgifter från föregående år är angivna inom
parentes)
1. Antal genomförda vårddygn
7293 vårddygn har under 2018 använts av sörmlänningar från medlemskommuner,
som själva sökt hjälp vid Vårnäs (6631 vårddygn).
2. Genomsnittlig dygnsbeläggning
Genomsnittlig dygnsbeläggning är 21,97 (21,04) patienter per vårddygn.
En god ekonomisk hushållning är att flertalet av tillgängliga patientplatser nyttjas då
det innebär ett maximerat resursutnyttjande såväl ur individens som verksamhetens
och samhällets perspektiv.
3. Väntetiden för inskrivning
Snittiden för inskrivning har varit 14 dagar.
4. Andelen nöjda patienter/remittenter
Enkäter visar på 93% nöjdhetsgrad.
5. Antalet genomförda avgiftningar
150 avgiftningar har genomförts under året.
6. Kostnad för investering i lokaler
Investeringar i lokaler motsvarar 7 % av den totala fastighetskostnaden.
7. Kostnad för kompetensutveckling
Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 2 % av den totala personalkostnaden.
8. Antal timmar med handledning
27 timmar handledning under året.
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ÖPPET INTAG 2018 - UTFALL &
BUDGET
Utfall 2018

ESKILSTUNA

KATRINEHOLM

VINGÅKER

STRÄNGNÄS

920

621

1161

1278
233

336

1238

1245

3741

3825

Budget 2018

FLEN

Öppet intag 2018 – utfall och budget
Kommun
Eskilstuna
Katrineholm
Vingåker
Strängnäs
Flen

Budgeterade
vårddygn
3 825
1 245
336
1 278
621

Nyttjade
vårddygn 2018
3 741
1 238
233
1161
920

Procentuellt
nyttjande 2018
98 %
99 %
69 %
91 %
148 %

Mernyttjade
vårddygn
0
0
0
0
299

Anm. Budgeterad kostnad per vårddygn är 1 907 kronor.
Avgift för mernyttjade
vårddygn

Flen

47 840 kr

Under 2018 har andelen externa placeringar minskat till 1,99 jämfört med föregående år
(2,87), budget för externa placeringar är 3.
Genomsnittsbeläggningen på primärbehandlingen har ökat sedan föregående år, från 21,04
patienter per vårddygn 2017 till 21,97 patienter per vårddygn 2018.
Budgeten utgår från en genomsnittsbeläggning på 23 patienter/vårddygn, budgetmålet
uppnåddes ej. Det är främst externa patientunderlaget som minskat
Patienttillströmningen till den förlängda behandlingen för män och kvinnor har minskat.
Genomsnittsbeläggningen under året har varit 4,26 patienter per vårddygn jämfört med 4,85
föregående år. Budgetmålet för 2018 ligger på 6,0 patienter per vårddygn och uppnåddes ej.
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Biståndsplaceringar samt externa placeringar
Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under året:
Kommuner
Kriminalvården
Arbetsgivare
Övriga

63 %
24 %
10 %
3%

Genom separata avtal har ett antal avgiftningar gjorts på beställning av
externa kommuner samt Gläntan.
Enstaka patienter betalar sin behandling själv.

Upphandling
Sedan 2016-11-01 ansvarar en kanslitjänsteman med ansvarsområde
kvalitetssamordning/upphandling för Vårdförbundet Sörmlands uppdrag att samordna viss
upphandling åt medlemskommunernas socialtjänst - individ- och familjeverksamheten.
Övriga kommuner i Sörmland - Nyköping, Oxelösund, Trosa, och Gnesta - deltar också i den
samordnade upphandlingen genom avtal.
Upphandlingsverksamheten innehåller även en rådgivande funktion gentemot handläggare i
deltagande kommuner, där rådgivning ges per telefon och mejl. Frågorna rör oftast val av
vårdgivare eller avtalsfrågor.
Aktuell information om gällande ramavtal finns på förbundets hemsida. Dessutom
tillhandahåller förbundet USB-minnen till varje kommun med mer utförlig information om
ramavtal, förfrågningsunderlag samt de anbud vårdgivarna lämnat.
Nya upphandlingar annonseras i Visma TendSign, som är ett nätbaserat verktyg för
upphandlare och inköpare. Annonsen läggs även ut på Vårdförbundet Sörmlands hemsida.

61 aktuella avtal inom ramen för VfS upphandlingsverksamhet fördelade
inom följande kategorier:
•
•
•
•
•

Utredning föräldraförmåga (7)
Vuxna med missbruk (22)
Konsulentstödda familjehem (12)
Skyddat boende (13)
HVB Ungdom 13-21, Missbruk (17)

Samrådsgruppen
Arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag med tillhörande kravspecifikation inför
upphandlingarna sker med hjälp av en konsult och i nära samarbete med en samrådsgrupp. I
samrådsgruppen finns representanter, ofta ifo-chefer eller motsvarande, från varje deltagande
kommun.
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Under verksamhetsåret har två samrådsträffar ägt rum i samband med framtagande av
förfrågan och kravspecifikation gällande konsulentstödda familjehem.

Uppföljning av Inriktningsmål
Genom samordnad upphandling i Sörmland teckna ramavtal med vårdgivare som håller en
god kvalitet till ett rimligt pris.
Målet uppnått. Under 2018 har en upphandling genomförts.
Inom avtalsområde HVB, unga 13-20 år med missbruksproblematik tecknades sammanlagt 17
ramavtal i två kategorier – Flickor och pojkar (kategori A) respektive enbart flickor (kategori
B).

Uppföljning av verksamhetsmål
Genom en remittentenkät följa upp placeringar som sker hos vårdgivare med nytecknade
ramavtal.
Målet är ej mätt. Den ordinarie uppföljning med tillhörande utvärdering av ramavtalen görs
vanligtvis vid minst ett tillfälle per år genom handläggarenkäter. Handläggare som är
ansvariga för placeringar får svara på en elektronisk enkät vid varje enskild placering hos de
olika vårdgivarna. Under 2018 har ej någon sådan enkätundersökning gjorts. Någon
utvärdering av avtalen på aggregerad nivå har därför inte kunnat genomföras.
Verksamhetsmått
Kostnad per invånare i de medlemskommuner som anslagsfinansierar
upphandlingsverksamheten.
Kostnad per invånare i medlemskommuner 2,30 kr.
Kvalitets- och servicemått
Genom samordnad upphandling tillse att medlemskommuner och avtals-kommuner erbjuds
ett utbud av vård- och behandlingsplatser, som väl motsvarar kommunernas behov, för
placeringar jämli22,3kt Socialtjänstlagen.
Målsättningen uppfylld. Arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag med tillhörande
kravspecifikation inför upphandlingarna sker i nära samarbete med en samrådsgrupp. I
samrådsgruppen finns representanter, ofta ifo-chefer eller motsvarande, från varje deltagande
kommun.
Genom den samlade kompetens som finns i samrådsgruppen säkerställa en hög kvalitet,
när det gäller behandlingsinnehållet hos de upphandlade vårdgivarna och att upphandlad
vård och behandling arbetar efter metoder som är evidensbaserade.
Målsättningen uppfylld. I de samråd som hållits under 2018 – samråd gällande ny
upphandling av HVB-verksamhet för unga med missbruk – har en i förväg fastställd
dagordning använts. Centrala problem identifierade under innevarande avtalsperiod har
behandlats. Samtliga deltagande kommuner har med utgångspunkt i lokal inventering av
behov och redogjorda erfarenheterna av innevarande avtalsperiod fått komma till tals i
planeringen av kommande upphandling. De dokument som upprättats vid samråden har
därefter gått ut på remissrundor innan publicering. Den senaste upphandlingen
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kommunicerades i tre remissrundor. Vid sidan om och som komplement till
samrådsgruppens erfarenheter och identifierade behov ligger aktuell forskning, utvärdering,
lagstiftning och direktiv till grund för upphandlings utformning. För att säkerställa att VfS
upphandlingar görs enligt LOU anlitas en erfaren konsult med mångårig erfarenhet från
offentliga upphandlingar.
Uppmuntra återkoppling från vårdgivarna gällande kvalitetsmätning i kommande
ramavtal.
Målsättningen ej uppfylld. Det har varit betydande svårigheter att få till stånd en fungerande
e-enkät. De tekniska svårigheterna har inneburit att VfS fått inrikta sig på att ta till vara på
synpunkter, klagomål och inrapporterade avvikelser. Kontakten med handläggare,
verksamhetsledare och avtalsansvariga ute i kommunerna har fått ett naturligt sammanhang
och det har fungerat på motsvarande sätt mot leverantörerna. De synpunkter, klagomål och
avvikelser som kommit in har följts upp och kommunicerats mellan kommunerna och
leverantörerna tills vi har hittat en lösning på meningsskiljaktigheter eller att rapporterade
brister åtgärdats. Samtliga ärenden med tillhörande kommunikation redovisas sedan i ett
register.
Öka mängden hanterade klagomål/synpunkter från kommunerna.
Målsättningen uppfylld. Mängden verkar inte påverkas av information. Snarare verkar det
vara ett direkt resultat av den upplevda kvaliteten. Samverkan mellan vårdgivare och
kommuner har under året förtätats som ett direkt resultat av skrivningar i avtalsdokumenten
varvid det flesta meningsskiljaktigheter löses mellan parterna utan inblandning av VfS.

Familjerådgivning
Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet för kommunerna (SoL, 5 kap 3 § 3 st).
Vårdförbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning för de fem medlemskommunerna - Eskilstuna, Flen, Strängnäs, Katrineholm och Vingåker.
Familjerådgivningens uppgift är:
- att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i familjerelationer
- att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information
om samlevnadsfrågor.
Kontakten med familjerådgivningen bygger på frivillighet och verksamheten omfattas av
sträng sekretess. Ingen journalföring förekommer och möjlighet finns till anonym kontakt.
Relationsbehandlingen är i första hand inriktad på att bidra till konstruktiva lösningar på
problem i parrelationer och andra nära familjerelationer. I relationer där separation sker är
uppgiften att minska de negativa konsekvenserna och stödja det gemensamma
föräldraansvaret för barnen.
Familjerådgivningen kommer in tidigt i familjernas relationsproblem, bl a på grund av korta
väntetider och lättillgänglighet per telefon. En stark integritet är ett annat kännetecken för
verksamheten.
Den förebyggande delen av Familjerådgivningens uppdrag, sker främst i samarbete med
mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.
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Samverkan och metoddiskussioner kring våld, separationer och möten med nybildade
familjer, förekommer med viss regelbundenhet.
Två av fyra familjerådgivare har under året varit auktoriserade av KFR - Föreningen Sveriges
Kommunala Familjerådgivare.

Utåtriktad verksamhet
I familjerådgivningsverksamheten ingår ett förebyggande arbetet som innebär att i samverkan
med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information om samlevnadsfrågor. De insatser som planeras och genomförs i denna delen av verksamheten kan variera
över tid beroende på efterfrågan i huvuduppgiften att ta emot klienter för samtal.
Familjerådgivningen anordnade en regionträff, där Örebro och Västerås familjerådgivningar
deltog.
Chefsamverkan med Örebro och Västerås familjerådgivningar har inletts.
Familjerådgivningen har inlett samarbete med Vårnäs behandlingshems anhörigdagar där man
informerar om familjerådgivningens verksamhet.
Informationsträff med verksamhetschef och samtliga handläggare på Familjerätten i
Eskilstuna har hållits.
Deltagit i föräldrautbildning på Familjecentraler, Barnavårdscentraler och
Mödravårdscentraler.
Träffat förstagångsföräldrar, integrerat tillfälle i MVC föräldrakurs, i Katrineholm.
Deltagit möten med familjevåldsgruppen STOPP, i Eskilstuna.

Inriktningsmål
Utifrån ett folkhälsoperspektiv förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda
hjälp med att bearbeta konflikter i nära familje- och parrelationer och vid separationer,
oberoende av de sökandes ekonomiska ställning, etniska tillhörighet eller sexuella läggning.
Målet uppnått. Förebyggande arbete genom informationsinsatser på mödravårds- och
familjecentraler. Samtal erbjuds till alla som vill ha en tid oberoende av ekonomisk ställning,
etnisk tillhörighet eller sexuella läggning. Avgiften kan betalas kontant, med kort, genom
swish eller med faktura. Tillgång till tolk finns vid behov.
I de fall där barn berörs är det särskilt angeläget att beakta deras perspektiv i
samlevnadskonflikten. Av särskild vikt är att uppmärksamma barn i våldsrelaterade
relationer och i styvfamiljer.
Målet uppnått. Barnperspektivet kommer alltid i första hand. Om det är ont om tider
prioriteras familjer där det finns barn.

Uppföljning av verksamhetsmål
Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, gällande
relationen, ska ha förbättrats efter samtalen med familjerådgivare.
Målet ej mätt. Brukarundersökning ej genomförd 2018.
Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familje-rådgivningen.
Målet ej mätt. Brukarundersökning ej genomförd 2018.
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Fortsatt samverkan med mödravård samt familje- och barnavårdscentraler
Målet uppnått. Familjerådgivarna har deltagit i föräldrautbildning på familjecentraler, mödravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentraler (BVC).
Få flera med relationsproblem att ta en tidig kontakt
Målet är ej mätt. Målet bearbetas proaktivt för att verksamheten skall synas och bli en partner i att lösa relationsproblem då problemen ofta uppstår i samband med tillökning i familjen
enligt erfarenhet. Familjerådgivningen samverkar med Mödravård och Familjecentraler i alla
kommuner. Verksamheten har medverkat i radiointervjuer och tidningsartiklar för att synas
och bli efterfrågade i ett tidigt skede.

Styrmått och uppföljning (jämförande uppgifter från föregående år är angivna inom
parentes)
1.Antal bokade samtal
Under verksamhetsåret har 1782 (2030) behandlingssamtal bokats, vilket innebär en
minskning jämfört med föregående år.
2.Antal genomförda samtal
Under verksamhetsåret har 1394 (1639) behandlingssamtal genomförts, vilket innebär en
minskning jämfört med föregående år.
3.Antal erbjudna samtal
Under verksamhetsåret har 1782 (2030) behandlingssamtal erbjudits.
4.Medelväntetid från tidsbokning till samtal
Medelväntetiden i nya ärenden har under året varit 10 (14) dagar.
5.Andelen nöjda klienter
Brukarundersökning ej genomförd under 2018.
6.Andel klienter som utsatts för hot och våld
Statistikprogrammets kategorier vad gäller våld och andra parametrar öppnar upp för olika
tolkningar vilket leder till godtyckliga bedömningar varför dessa parametrar tagits bort.
Ytterligare ett skäl till detta beslut är att statistikprogrammet inte kan sammankoppla antal
barn i familjerna till våldsparametern i programmet.
7.Antal barn i klientfamiljer där hot och våld förekommer
Se punkt 7.
8.Antal nya, pågående och avslutade ärenden
490 nya, 162 pågående och 502 avslutade ärenden under året.
9.Kostnad för kompetensutveckling
Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 3,3 % av den totala personalkostnaden.

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna.
22,30 kr
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Kvalitets- och servicemått
Minst 75 % av bokade samtal under året genomförs.
Av 1782 samtal är 1394 genomförda = 78%
Sökanden skall senast inom två veckor erhålla en bokad tid.
Tid har erhållits inom 10 dagar
Besöksfrekvensen skall i genomsnitt vara minst tre inbokade besök per arbetsdag och
heltidstjänst som familjerådgivare.
Besöksfrekvensen motsvarar 2,5 inbokade besök per arbetsdag och heltidstjänst,
efterfrågan på tider har under året varit lägre än tidigare år.

Gläntans behandlingshem
Gläntans uppgift är att behandla unga vuxna mellan 18-26 år som missbrukar alkohol och droger. Verksamheten har för närvarande Eskilstuna, Strängnäs och Flens kommuner som beställare. Ramavtal finns med 17 externa kommuner. Fokus finns på att etablera affärsrelationer med
flera av medlemskommunerna och nya beställare (kommuner). Verksamheten ska generera
nyttoeffekter ur såväl ett samhälleligt som individuellt perspektiv för folkhälsan och individerna. Samverkan med Landstinget Sörmland, medlemskommunerna och andra intressenter
inom området är av yttersta vikt.
Gläntan bemannas med 1,0 enhetschef, 7,75 behandlingsassistenter, 1,0 ekonomibiträde och
0,4 fastighetsskötare.
Verksamheten har tio vårdplatser; 8 platser som är avsedda för primärbehandling, 2 platser för
utsluss/återbesöksdagar samt 2 platser för förlängd behandling.
Placeringen kan ske på frivillig basis enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller med tvång enligt
Lagen om Vård av unga (LVU). Den unge kan ha neuropsykiatriska eller andra
funktionshinder, vara kriminellt belastad samt ha ett omfattande stödbehov för att klara av att
bli/vara drogfri och få en stabil social situation. Den unge ska vara motiverad till förändring
och aktivt deltagande i ett strukturerat behandlingsprogram.
Behandlingsarbetet är upplagt i introduktionsfas, behandlingsfas och utslussfas, där 12stegsarbetet utgör grunden för förändringsarbetet med andra evidensbaserade metoder som MI
och Hap. Hur metoderna används styrs av individuella behov, upprättad genomförandeplan
samt var i motivationshjulet klienten befinner sig. Klienten ska förutom deltagandet i grupper
och individuella samtal även delta i fritidsaktiviteter.
En genomförandeplan upprättas tillsammans med klienten, behandlingsplaneringen är
individuell, med föreläsningar och grupparbeten som fasta punkter. Förutom detta finns
utrymme för enskilda samtal. Behandlingsplaneringen utgår från socialtjänstens
utredning/uppdrag, och den vårdplan som beskriver klientens behov och förutsättningar.
Genomförandeplanen anger: målet med behandlingen inklusive delmål, tänkbara insatser i
tidsföljd, vem som ansvarar för att insatserna genomförs, och när och hur en uppföljning ska
göras. Dokumentet är ett gemensamt redskap för klient och behandlingspersonal, revideras
regelbundet för att kunna påvisa en förändring av livssituationen.
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För att få en fungerande vårdkedja med fortsatt vård på hemmaplan genomförs kontinuerliga
uppföljningar med klienten. Vid dessa möten deltar klienten, kontaktperson, representanter
från resursenheter och placeringsansvariga i respektive kommun. Träffarna utgår från en
agenda och klienten förbereder sig tillsammans med kontaktpersonen inför mötet. Målet med
mötet är att följa upp hur behandlingsarbetet fortskrider, förbereda klienten och dennes
nätverk för hemflytt samt att upprätta en plan det fortsatta behandlingsarbetet på hemmaplan.
Anhöriga till de som genomgår behandling på Gläntan erbjuds att delta i ett anhörigprogram.
Anhörigprogrammet genomförs i samarbete med Vårnäs behandlingshem.
En väl utvecklad/planerad eftervård är viktigt för att minska risken för återfall. Det är viktigt
att komma hem till ordnade förhållanden. Det kan vara svårt att acklimatisera sig vid
hemkomsten från behandling, det gamla sättet att leva fungerar inte längre. Här bör
självhjälpsgrupper på hemmaplan bli ett stöd och fungera som en del i eftervården.
Alla klienter erbjuds en informationsträff tillsammans med handläggare innan eventuell
inskrivning. Informationsträffar för socialsekreterare och andra samarbetspartners har ägt rum
vid flera tillfällen under året. Inbjudan till ett öppet hus gjordes under hösten. Information om
verksamheten har även delgetts politiker, VfS medlemskommuner och representanter för ev
kommande medlemskommuner.
Gläntan har aktivt verkat för att göra bättre bedömningar kring den unges behov av avgiftning
och kommande behandling. Förberedelser kring kommande behandling sker idag strukturerat
genom samverkan med placerande kommun och landsting. Det har även skett en tätare
samverkan med landstinget för att möta och se behov av andra diagnoser som ibland
framträder när ungdomen blir drogfri under behandlingstiden. Gläntan kan idag förbereda
ungdomen för en ev kommande neuropsykiatrisk utredning. Detta sker genom att man numera
tar urinprov och sänder till Landstinget Sörmland för verifiering för att styrka den unges
drogfrihet tidigt, så att en utredning kan komma till stånd snabbare.
Gläntan har öppnat upp för andra aktörer och har fått in dessa som en del i den dagliga
behandlingen. Informationsmöten sker kontinuerligt från bl.a. polis, kriminalvård, frivård,
försörjningsstöd, arbetsförmedling och andra viktiga aktörer som gagnar den unge både under
och efter behandlingen.

Kvalitetsutveckling på Gläntan
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem
för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa
föreskrifter ligger till grund för kvalitetsutvecklingsarbetet.
Avvikelsehanteringen sköts i det IT-baserade journalsystemet, syftet är att fånga upp de
systemfel som uppstår i en verksamhet.
Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och klientenkäter genomförs i
samband med att behandlingen avslutas. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Gläntan, (exempelvis
klienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till
enhetschefen.
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen och avvikelserapportering är en del
av den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen på Gläntan. De redovisas och diskuteras
kontinuerligt vid arbetsplatsträffar.
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Inriktningsmål
Unga i Sörmland med missbruksproblem skall kunna erbjudas vård på Gläntans
behandlingshem som ett alternativ till vård på hemmaplan.
Målet uppnått. Unga med missbruksproblem kan få behandling på Gläntan, väntetiden från
informationstillfället till inskrivning har varit under fem dagar. En god samverkan har skett
kring avgiftning innan behandling, dels genom placerande kommuns landsting och dels
genom samverkan med Vårnäs behandlingshems avgiftningsenhet.
Vården skall bedrivas i nära samarbete med placerande kommuner. Detta skall möjliggöras
genom att: en gemensam planering för vården upprättas vid inskrivning, vården följs upp
kontinuerligt under placeringen och att fortsatt vård på hemmaplan planeras i god tid innan
vården avslutas.
Målet uppnått. Ett nära samarbete med medlemskommunerna har skett genom en god
samverkan med Beronedecentrum i Eskilstuna. En god samverkan kringa avgiftning i
medlemskommunerna, gällande Eskilstuna Strängnäs PIVA i Eskilstuna. Gällande Flen så har
samverkan skett med PIVA i Nyköping
Ambitionen är att sälja platser externt. Genom en aktiv bevakning och deltagande i
upphandlingar gällande behandling för ungdomar och unga vuxna med beroendeproblematik
och offensivare informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser riktade till andra möjliga
kunder/uppdragsgivare kan detta möjliggöras.
Målet uppnått. Under året har 39 vårddygn nyttjats externt. I sepbember har Gläntans
behandlingshem ingått ramavtal med 16 kommuner i Örebro län. Informations/marknadsföringsinsatser externt har förekommit vid 6 tillfällen under året.
Gläntans behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som ställs på
kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 - om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Målet uppnått. Kvalitetsledningssystemet är implementerat och har under året granskats av
PWC samt Arbetemiljöverket.

Uppföljning av verksamhetsmål
Öka antalet vårddygn
Målet ej uppnått. Vårddygnen har minskat, 1754 vårddygn jämfört med 2129 (2017).
Under året har 39 vårddygn nyttjats externt jämfört med 284 (2017). I sepbember har Gläntan
tecknat ramavtal med 16 kommuner i Örebro län. Informations-/marknadsföringsinsatser
externt har förekommit vid 6 tillfällen under året.
Enhetschef har deltagit i HVB-dagar i Uppsala och Örebro. Gläntan har även via HVB-guiden
svarat på förfrågningar från andra kommuner och därigenom påbörjat ett samarbete med
Skövde kommun.
Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommunerna
Målet uppnått. Informationstillfällen har skett i Eskilstuna och Strängnäs med chefer
och socialsekreterare. Informationsträffar har skett mot samtliga HVB-samordnare i
anslagskommunerna. Gläntan fortsätter att marknadsföra sig via sociala medier och
har under året varit med i Katrineholmskuriren. Samverkan med Vårnäs
behandlingshem gällande information om våra verksamheter har fortsatt. Under
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hösten har Gläntan bjudit in till öppet hus och även medverkat i Springpride
Eskilstuna. Studenter från Nyköping och Stensunds folkhögskola har bjudits in. Vid
två tillfällen har Gläntans medarbetare föreläst förebyggande på Haga gymnasiet i
Norrköping och Tessinskolan i Nyköping.
Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
Målet uppnått. Enhetschef har haft extern chefshandledning och genomgått
arbetsrättsutbildning. Enhetschef, behandlare och facklig företrädare har genomgått en
Arbetsmiljöutbildning. Enhetschef och fyra behandlare har fullföljt CTL-utbildning. Samtlig
personal har genomgått HLR-utbildning
Förbättra samverkan med landstinget
Målet uppnått. En god samverkan sker idag med med Beroendecentrum i Eskilstuna.
En sjuksköterska på Beroendecentrum är kontaktperson och fungerar idag som en
länk mellan avgiftningen på Avd. 20 Mälarsjukhuset och ansvarig handläggare i
ärenden från Eskilstuna och Strängnäs kommun. Gläntan kan därigenom få stöttning i
frågor rörande medicinering och neuropsykiatriska utredningar. All personal som
jobbar på Avd. 20, avgiftningsenheten har goda kunskaper om Gläntans
behandlingshem och dess behandling. En samverkan med Avd 20 gällande
urinprovtagning och gemensam upphandling kring material är inledd. En god kontakt
är även etablerad med Vårdcentralen i Vingåker som hjälper till i frågor rörande
fysisk hälsa och med ungdomsmottagning. Gläntans behandlingshem har även inlett
en samverkan med Landstinget Sörmlands kurator specialiserad i sexuellt våld.
Styrmått och uppföljning
Antal medlemskommuner som använder Gläntans behandlingshem
3 medlemskommuner, Eskilstuna, Flen och Strängnäs. En ny samverkan är inledd med
Katrineholms kommun.
Antal genomförda samverkanstillfällen externt
Totalt 6 tillfällen under året.
Antalet genomförda vårddygn
Totalt 1754 vårddygn jämfört med 2129 under 2017
Väntetiden för placering från informationstillfället
Väntetiden under 5 dagar
Kostnad för kompetensutveckling
178 tkr har satsats på utbildningar och handledning

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna
42,98 kr/invånare
Kvalitets- och servicemått
Målsättningen är att alla klinter skall beredas plats inom två veckor från kontakten.
Målsättningen uppfylld. Plats kan beredas inom 7 dagar.
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Enskilda presumtiva klienter och dem närstående personer skall alltid erbjudas möjlighet
till ett informationsmöte med behandlingspersonal innan ställning tas till inskrivning.
Inskrivning till Gläntan görs av enhetschef, legitimerad sjuksköterska eller annan
delegerad personal.
Målsättningen uppfylld. Informationstillfällen har erbjudits innan inskrivning. Vid
informationsbesök medverkar alltid två behandlare. Inskrivning sker av enhetschef eller
delegerad personal.
Behandlingspersonalen skall uppfylla kunskapskraven för certifiering för 12stegsbehandlingens lärprocesser (CTL) för att tillförsäkra klienterna en god
professionalitet i behandlingen på Gläntan.
Målsättningen uppfylld. Enhetschef och 7 har genomgått CTL-utbildning.
Klienterna på Gläntan skall erbjudas en näringsriktig och fullgod kost i form av frukost,
lunch och kvällsmål (husmanskost) dagligen samt tillgång till frukt/mellanmål i syfte att
stimulera tillfrisknandeprocessen.
Målsättningen uppfylld. Klienterna erbjuds frukost, lunch och middag samt mellanmål och
kvällsmål. Därutöver finns fri tillgång till färsk frukt.

Övriga uppdrag
Utbildning
Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av
CTL-utbildningen ”Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser”.
Kompetenskravet för rådgivare är bla certifiering och certifiering i egen regi garanterar en
långsiktig kompetensförsörjning.
Under 2018 har två kurser hållits, en på våren och en på hösten. Sammanlagt åtta personer har
genomgått utbildningen och certifierats varav tre har har varit medarbetare i Vårdförbundet
Sörmland.
Personal
0,2 utbildningsansvarig
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FÖRKLARINGAR OCH BEGREPP
Vad är ett Kommunalförbund
Kommunalförbund är en form för samverkan, som kommuner/landsting kan använda för
praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst. Idén med kommunalförbund är att
kommuner och/eller landsting överlåter viss verksamhet på förbundet, som de önskar
samverka om.
Kommunalförbundet är en självständig juridisk person med ansvar för sin verksamhet.
När kommunalförbundet har bildats har det självbestämmanderätt inom ramen för
förbundsordningen, kommunallagen samt annan lagstiftning som kan gälla för verksamheten för Vårdförbundet Sörmlands del är det Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen som
är aktuella.
Kommunalförbundet övertar uppgifterna och anses ha en exklusiv kompetens att sköta dessa.
Ett kommunalförbund har i stort sett samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun
eller ett landsting och kan jämföras med en specialkommun.
I kommunallagen regleras vad som skall ingå i förbundsordningen.
Hit hör t ex förbundets ändamål, föreskrifter om styrmedel och styrsystem som budget,
löpande rapportering, uppföljning och yttranderätt i principiella frågor.
Annat som regleras är organisation, medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder,
fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna, förfarande vid en medlems utträde,
uppsägningstid m m.
Medlemmarna har kvar ett ekonomiskt ansvar för verksamheten och är skyldiga att täcka
brister när förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder.

Politisk organisation
Förbundsdirektion
Ordinarie ledamöter

Ersättare

Torgerd Jansson (s), ordförande, Katrineholm
Göran Gredfors (m), vice ordförande, Eskilstuna
Anders Jonsson (c), Flen
Monica Lindell Rylén (s), Strängnäs
Robert Skoglund (s), Vingåker

Ewa Callhamar (l), Katrineholm
Maria Chergui (v), Eskilstuna
Seija Hidvegi (v), Flen
Marianne Andersson (c), Strängnäs
Kim Fröde (m), Vingåker

Insynsråd från Region Sörmland:
Roger Ljunggren (s)
Camilla Holmgren (s)
Ann Berglund (m)
Revisorer
Dinka Hodzic (mp), Eskilstuna
Jan-Olof Blomster (l), Katrineholm
Ingvar Lind (s), Vingåker
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Virdftirbundet

S<irm land

Revisorema

Till Kommunfullmiiktige

i

Eskilstuna kommun
Flens kommun
Katrineholms kommun
Striingniis kommun
Vingikers kommun

Revisionsberiittelse ftir

ir

2018

Vi, av Vingikers kommuns fullmaktige utsedda revisorer fur Virdftirbundet S6rmland,
har granskat Virdftirbundet Stirmlands verksamhet som bedrivits av direktionen under 6r
20r8.
Direktionen ansvarar fiir att verksamheten bedrivs i enlighet med giillande mAI, beslut och
riktlinjer samt de Iiireskrifter som giiller liir verksamheten. De ansvarar ocksi ftir att det
finns en tillriicklig intem kontroll.
Revisorernas ansvar er att granska verksamhet, intern kontroll och rlkenskaper och pr6va
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mil och
Iiireskrifter som giiller liir verksamheten.
Granskningen har utltirts enliS kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, ft)rbundsordningen och ltirbundets revisionsreglemente. Granskningen har
genomltirts med den inriktning och omfattning som behdvs ftir att ge rimlig grund ltir
bedrimning och ansvarsprdvning.

Vi beddmer att direktionen har bedrivit verksamheten pi ett iindamilsenligt och frin
ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande siitt.

Vi beddmer att rekenskapema er i allt vesentligt rtittvisande.
Vi inst?immer i ftirbundets beddmning att balanskravet fttr 2018 inte 5r uppfyllt.

pi

F6rbundet redovisar ett underskott
356 tkr. Det redovisas inga reavinster och finns
inget underskott frin tidigare ar att tacka.

Direktionen har beslutat om mil och riktlinjer som ar av betydelse Iiir god ekonomisk
hushillning fttr 61 2018.

Vi instlmmer i direktionens bed<imning att ett av de tvh.finansiella mltlen for god
ekonomisk hush6llning har uppn6tts medan ett inte har uppnAtts.

u/ ie zC
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Samtliga verksamhetsmal har utvdrderats i irsredovisningen. Fyra av milen har dock inte
mdtts under iret. Utifrin redovisningen i irsredovisningen instemmer vi i att atta av
milen har Iiir verksamheten som har matts har uppfyllts, medan tvi inte har uppnitts.

Vi bediimer att ftirbundets Arsredovisning [r uppriittad i enlighet med lagens kav och god
redovisningssed i dvrigt.
Styrelsen l2imnar ingen sammanfattande bedtimning avseende den samlade
miluppfyllelsen avseende verksamhetsmilen ftlr god ekonomisk hush6llning.

Vi tillstyrker att respektive fullmiiktige beviljar ansvarsfrihet ftir direktionen samt
de enskilda ledamtiterna i densamma.

Vi iberopar bifogad redogtirelse och rapporter frin granskning av Glintans
behandlingshem (bilaga 2), delirsrapport (bilaga 3), bokslut och irsredovisning ftir 2018
(bilaga 4).

Vimiis den 27 mars 2019

Ingvar l,ind

Till revisionsber[ttelsen

Dinka Hodzic

hdr bilagorna:
Revisoremas redogdrelse
De sakkunnigas rapporter i olika gransknin gar ( nr 2-4)

frr,UAK
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Virdltirbundet Sdrmland

Bilaga

I

Revisorerna

Revisorernas redogtirelse ftir

ir

2018

Revisorernas granskningsuppdrag utgir frin kommunallagen och god revisionssed. Av
kommunallagen framgar att revisorerna skall granska all verksamhet och diirvid beddma
om verksamheten skdts pa ett andamilsenligt och frin ekonomisk synpunkt
tillfredsstzillande satt, om rakenskapema iir riittvisande och om den interna kontrollen ar

tillriicklig.
Under Aret har granskning skett av missbruksvird, delirsrapport samt bokslut och

irsredovisning.

Granskning av Missbruksvird (Bilaga 2)
Syftet med granskringen ar att sekerstiilla huruvida Virdftirbundet bedriver en
behandlingsverksamhet vid Gliintan som ar i 6verensstammelser med giillande
ftireskrifter giillande kvalitet och kompetens. Den sammanfattade beddmningen tir att
Gl?intans behandlingshem delvis bedrivs i dverensstammelse med giillande ftireskrifter
giillande kvalitet och kompetens.

o

Beslut har fattats att uppratta det ledningssystem ftir kvalitetssiikring som
enligt Socialstyrelsens Ibreskrifter och allmiinna rid ska finnas. Ett arbete har
pAbdrjats Iiir att forma denna struktur i form av riktlinjer, rutiner, och annan
styming och uppftiljning.

o

Former finns liir att ftilja upp hur verksamheten lyckas ni mil och ftilja
budget. Specifika nyckeltal ftiljs och rapporteras till direktionen. Hur
verksamheten lyckas att bidra till liirbundets viirdegrund och vision bdr
utvecklas. Detta ftir att sakerstella att verksamhetens utfall medftir " ett battre
liv ftir de stirmliinningar som har ett socialt verdbehov.

r
o

o

Det finns rutiner

en drogfri

milj6 som ocksi tilliimpas.

Fd,restindaren/enhetschefen har den kompetens och erfarenhet som
Socialstyrelsen fiireskriver. Behandlingspersonalens kompetens motsvarar i
stort ftireskriftemas krav. Det finns en struktur ftir kompetensutveckling
utifrin verksamheternas behov.

Beddmningsinstrument anvands inte inom behandlingsverksamheten, vilket iir
en rekommendation i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Utifrin granskningsresultatet

o

liir att siikerstiilla

ges ftiljande rekommendationer:

Prioritera arbetet med att uppratE och implementera ledningssystem lbr
kvalitetsiikring.

OtLfoz
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Utveckla former ltir att ftilja upp att verksamhetens utflall er i
d,verensstammelse med liirbundets vision om att, framltirallt, bidra till ett
biittre liv ftir de sdrmlzinningar som har ett socialt vardbehov.
Undersdk m6jligheterna tillsammans med ingiende kommuner att ltilja de
nationella riktlinjernas rekommendationer att anvanda bed6mningsinstrument
vid beddmning av virdbehov och vid uppftiljning av virden.

Delirsrapport 2018 (Bilaga 3)
Granskningens syfte ar att bed6ma om delirsrapporten har uppreftats i enlighet med de
krav som stiills i kommunal redovisningslag, kommunallag och god redovisningssed samt
om resultatet iir ftirenligt med de mAl som medlemskommunemas kommunfullmiiktige

faststiillt.
Resultatet liir perioden uppgir till -39 tkr (710 tkr), vilket iir 749 tkr semre en
motsvarande period ftiregAende ir. Prognosen ftir heliret pekar mot ett resultat om 4 l0
tkr. Beddmningen i delirsrapporten iir att balanskravet kommer att uppfyllas.

Med utgingspunkt frin stiillda revisionsfregor llmnas ftiljande sammanfattande
revisionella beddmning:

Har deldrsrapporlen upprdtlots enligl lagens krav och god redovisningssed?
Vi beddmer att delersrapporten i allt vesentligt ar upprattad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i <ivrigt. Beddmningen i delirsrapporten ar att balanskravet
kommer att uppfyllas ftir 61 20 I 8.
Vi bed6mer att den analys som giorts och de kommentarer som lemnats i allt vdsentligt
ger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen.

. ir

resullalen i deldrsrapporten fi)renliga med de av direktionen faststdllda mdlen
fi)r god ekonomisk hushdllning, d.v.s linns lbrutsdttningar atl mdlen kommer alt
uppnds?
Vi beddmer att det prognostiserade resultat iir ftirenligt med de finansiella mil som
direktionen faststiillt i budget 2018. Virdftirbundets ekonomiska st[llning ar fortsatt
stabil och det egna kapitalet kommer vid irsskiftet att uppna det finansiella milet.

Vi beddmer, utifrin delirsrapportens aterrapportering, att verksamhetens prognostiserade
utfall iir ftirenligt med de av direktionen faststiillda milen fiir verksamheten i flerirsplan
med budget 201 8-2020.

oH
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Bokslut och irsredovisning 2018 (Bilaga 4)
Revisoremas ansvar er att granska verksamhet, intem kontroll och riikenskaper och pr6va
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunemas uppdrag, mil och
Iiireskrifter som glller fiir verksamheten.
Granskningen har utltirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet, fiirbundsordningen och {tirbundets revisionsreglemente. Granskningen har
genomltirts med den inriktning och omfattning som behd,vs ltir att ge rimlig grund fttr
bedtimning och ansvarspr6vning.

Vi bedtimer att direktionen har bedrivit verksamheten pi ett iindam6lsenligt och frin
ekonomisk synpunkt til lfredsstlllande siitt.

Vi beddmer att rlkenskaperna iir i allt vesentligt riittvisande.

Vi instiimmer i ftirbundets bedtimning att balanskravet fttr 2018 inte

?ir

uppfyllt.

Fdrbundet redovisar ett underskott pa - 356 tkr. Det redovisas inga reavinster och finns
inget underskott fr6n tidigare ir att tiicka.

Direktionen har beslutat om mil och riktlinjer som iir av betydelse ltir god ekonomisk
hush6llning fttr 61 2018.

Vi instlmmer i direktionens

beddmning att ett av de tvifinansiella malen lor god
ekonomisk hushillning har uppnitts medan ett inte har uppn6tts.

Samtliga verlcsamhetsmdl har utverderats i irsredovisningen. Fyra av m6len har dock
inte matts under iret. Utifrin redovisningen i irsredovisningen insHmmer vi i att itta av
milen har ftir verksamheten som har matts har uppfyllts, medan tvi inte har uppnitts.

Vi bed6mer att {tirbundets irsredovisning iir uppriittad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i tivrigt.
Styrelsen llimnar ingen sammanfattande beddmning avseende den samlade
miluppfyllelsen avseende verksamhetsmAlen ftir god ekonomisk hushillning

Vi tillstyrker att respektive fullmaktige beviljar ansvarsfrihet ftir direktionen

samt de

enskilda ledamiiterna i densamma.

Trfiffar med ftirhundet
Revisionsarbetet har liirutom ovanstiende redovisade granskningar iiven omfattat trZiffar
med direktionens ordftirande och ftirbundsledningen.

6vrigt
Vir revision

har even omfattat att ldpande granska och ta del av protokoll, samt genom
information hilla oss underrattade om furbundets verksamhet.
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Sc;rnrnc;nfo,ttning

7.
pi

uppdrag av kommunens f6rtroendevalda revisorer tiversiktligt granskat
Vlrclfiirbundet S6rmlands delirsrapport fcir perioden 2o18-o1-o1 - zorS-o8-3r.
Uppdraget ingir som en obligatorisk del av revisionsplanen f6r Ar zor8.
PwC har

Syftet med den 6versiktliga granskningen iir att ge Vflrdftirbundet Stirmlands revisorer ett
underlag f6r sin bed6mning av om delirsrapporten iir uppriittad i enlighet med lagens
krav och god redovisningssed samt om resultatet [r fiirenligt med de mAl som direktionen

faststiillt.
Resultatet ftir delflrsperioden uppgar til -39 tkr (7ro tkr) vilket er 749 tkr siimre ?in
motsvarande period fdregAelde ir. Prognosen fiir hellret pekar mot ett resultat om 41o
tkr. Bediimningen i del8rsrapporten dr att balanskravet kommer att uppryUas.
Med utgingspunkt frin stillda revisionsfrlgor liimnas f,tiljande sammanfattande
revisionella bediimning:

.

Har delflrsrapporten upprdttats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bed6mer att delflrsrapporten i ailt vesentligt ,ir uppriittad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i iiwigt. Bediimningen i delArsrapporten dr att balanskravet
kommer att uppfrllas fdr lr zol8.
Vi beddmer att den analys som giorts och de kommentarer som ldmnats i allt vdsentli$
ger information om den ekonomiska situationen och utvecklingen.

.

iir.resultaten i delirsrapporten fiirenliga med de av direktionen faststiillda m6len f6'r
god ekonomisk hushillning, d.v.s' finns fiirutsdttningar att milen kommer att
uppnis?

vi bed6mer att det prognostiserade resultat iir ftireniigt med de finansiella mil som
direktionen faststiillt i budget 2or8. v&rdftirbundets ekonomiska st[llning iir fortsatt
stabil och det egna kapitalet kommer vid fusskiftet att uppni det finansiella mfllet.
Vi bediimer, utifrin dellrsrapportens iterrapportering, att verl<sarnhetens
prognostiserade utrall iir fiirenligt med de av direktionen faststiillda mllen fdr
verksamheten i fler&rsplan med budget zor8-zozo.

2.

Inledning

2.7.

Balcgrund.

Kommuner dr skyldiga att minst en ging om aret uppriitta en siirskild redovisning
(delflrsrapport) fiir verksamheten frfrn flrets biirjan och i revisorernas uppgift inglr att
granska kommunens dellrsrapport.

Delirsrapporten ska omfatta en period av minst hllften och htigst tvi tredjedelar av
riikenskapsflret och den ska innehllla en dversiktlig redogdrelse f6r utvecldingen av
kommunens verksamhet och resultat sedan fiireglende riikenskaps6rs utging'
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Kommunen skall formulera ver.ksamhetsmdssiga och finansiella mal ftir god ekonomisk
hushflllning budgeten. Dessa mll ska sedan ftiljas upp delarsrapport och
lrsredovisning.

i

i

Samtliga he ovansteende stycken avser even fdrbund.
Revisionsobjekt Hr rlirektionen som iir ansvarig fiir dellrsrapportens uppriittande.

2,2.

Safteochreuisionsfi'&.gor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag ftir sin skriftliga beddmning vilken
skall biliiggas delirsrapporten i samband med fulLnaktiges behandling av densamma.
Granskningen ska bewara f6ljande revisionsfrlgor:

.
.

Har delArsrapporten upprettats enligt lagens krav och god redovisningssed?
resultaten i dellrsrapporten f<irenliga med de av fullmiiktige faststiillda mfllen
fiir god ekonomisk hushfillning, d.v.s. finns fdrutsaftningar att mfilen kommer att
uppnAs?

iir

z.S.

Reuisionskritetier

Fiiljanile }riterier anvhnds i granskningen:

.
.
.
.
.
2.4,

Kommunallag (KL), kap rz
Lag om kommunal redovisning (KRL), kap g

Ridet f6r kommunal redovisnings rekommendation zz, Delfrrsrapport
Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushillning
Direktionensanvisningaravseendedellrsrapport

Au g r

iinsning o ch rneto d

Granskningen av delArsrapporten avgr?insas till fiiljande:

.
.
.

tiversiktlig granskning av det siffermiissiga bokslutet per zor8-o8-3r,
fdrvaltningsberdttelsensinnehAll,
hur kommunen redovisar hur vdl det prognostiserade resultatet lr fiirenligt med
mllen fiir god ekonomisk hushillning (bide finansiella och verksamhetsmlssiga
mel).

Granskningen utgir frAn V?igledning 4, Granskning av delirsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intewjuer med nyckelpersoner som dr anwariga fiir delirsrapportens upprlittande.
Granskningen har planerats och genomfiirts ur ett viisentlighets- och riskperspektiv f6r att
i rimlig grad kunna bediima om delirsrapporten ger en rdtMsande bild' Granskningen iir
6versiktlig och omfattar d?ir{6r att bedtima ett urval av underlagen till den information
som ingir i rlellrsrapporten. Detta utesluter inte att andra iin hiir framftirda felaktigheter
l<an fiirekomma.
oktober 2018
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En 6versiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jdmfiirt rned den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i 6wi4 har.
Rapportens innehfill har sakgranskats ekonomiansvarig och f6rbundschef.
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I c,kttc,g els er o ch b eddtnning ar
3.
g.t. Lt gens ltrau och god. red.ouisningssed
J.l.1.

Ialcttagelser

Den upprittade delirsrapporten omfattar periodenjanuari - augusti. Resultatet ftir
justerade
perioden uppger till -39 tkr efter avskrivningar octr finansiella poster. Aven det
resultatet visar samma summa. Det negativa resultatet beror till stor del pA
delirsresultatet f6r Virn[s behandlingshem sorn visar -196 t]r.

Deursrapporten bestflr av en fdrvaltningsberiittelse samt resultatrekning, balansriikning
och kassaflddesrapport samt drift- och investeringsredovisning'

Oversiktlig fiirvaltningsberiittelse
Fiirvaltningsberiittelsen innehlller uppgifter om hhndelser av v?isentlig betydelse som
intriiffat under eller efter delirsperioclens slut, men innan dellrslapporten upprettas.
Hdndelserna ger en god fiirstielse av vflrdf6rbundets verksamheter.

Upplysningar om vArdftirbundets ftjrviintade utveckling avseende ekonomi och
verksamhet beslrivs och ftir hellret zor8 [r den nuvarande bediimningen att resultatet
fiir den sammantagna verksamheten blir positivt rned 4ro tkr' Den ekonomiska
stlillningen anses vara fortsatt stabil. Upplysningar l?imnas inte om de
fdrbundsgemensamma mllen uppnltts eftersom uppf<iljning sker i samband med
lrsredovisningen.
En samlad, iivergripande redovisning av virdfdrbundets investeringsverksamhet
av f6rvaltningsberltte]s en.

framgir

En redovisning av hur helArsprognosen fdrhflller sig till den budget som faststiillts fdr den
liipande verksamheten g6rs inte i f6rvaltningsberhttelsen, dock giirs den i en senare del av

delflrsrapporten. Det prognostiserade helirsresultatet uppgir till 4ro tkr vilket iir r tkr
siimre lin budgeterat (411 tlc). I f6rvaltningsberiittelsen giirs enbart en bediimning fiir
heleret 2018 och det prognostiserade resultatet 4lo tkr nimns.

En bed6mning av balanskravsresultatet utifrAn helirsprognosen ldmnas i
ilelirsrapporten. I och med irets progrostiseraile resultat ftirvdntas f6rbundet redovisa en
ekonomi i balans fiir flr zor8.

Finansiella rapporter
Fdrvaltningsberdttelsen i fd,rbundets del{rsrapport zorS innehiller avsnitt om direktion
och ledning, f6rbuldsgemensamt, Vlrniis behandlingshem, Gliintans behandlingshem,
familjerldgivningen samt upphandlingen (inklusive v?isentliga hfrndelser fiir samtliga
avsnitt samt redovisning av inriktningsmil och verksamhetsmll) och till sist 6wiga
uppdrag i form av utbildning. Diir efter kommer personalekonomisk redovisning,
systematiskt arbetsmiljdarbete samt ekonomisk ijversikt (innehAllande drift- och
investeringsredovisning och &rsprognos, periodens resultat och balanskravet samt
finansiella mll).
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Delirsrapporten 2018 innehe er resultat- och baiansrekningar samt noter.
Rdkenskaperna omfattar periodens utfall samt jdmf6relsetal i enlighet med giillande
rekommendation.

Resultatrakning
Verksamhetens

tkr

intiikter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

Utfall Utfal lPr.ogrr.os
delfu. del&r |

;;;;

I
'i'z
865
46171
4
|
3

verksamhet

Finansiella intiilrter

kostnader
Periodens/&rets resultat

Finansiella

budgetmot
Prosn.os

32o
-23599 -22870.1 -35 398
617

-s97

-s66

|

6
6320

7
-35

-89S

1 -29 973
20 223 19 4721 30 279
r48
99 1oS I
-44
-3o -48 |
-3o

Verksannhetens nettokostnader -2o331 -18 819
Anslag ftir k<ipt

^^-o
zotg

Auuikelse

-39

71ol

-29
30

4ro

Ovan visar resultatr?ikningen i jdmfiirelse med bland annat f<iregflende firs dellr. Den
visar att verksamhetens intiikter och anslag fitr kiipt verksamhet har minskat med 1 tkr
jhmf<irt med ftiregiende lr samtidigt som verksamhetens kostnader, inkl avskrivningar,

har tikat med 76o tkr.

Vissa andra upplysningar
Redovisningsprinciper fiir delflrsrapporten anges som ett eget avsnitt i delirsrapporten.
Det framgir ej att principerna iir desamma som vid f6regiende lrs Arsbokslut.
Fdrklaring till siisongsvariationer beskrivs ej serskilt. Karaktiiren och storleken pi
jiimfdrelsest6rande poster lamnas som upplysningar i not till resultatriikningen och
balansrdkningen. N?ir det g?iller upplysning om extraordiniira poster eller effekter av
lndrade uppskattningar liimnas inga sdrskilda upplysningar. F6rdndring av viisentliga
ansvarsftirbindelser framgir av not till balansriikningen.

3.1.2.

Beddnuittg

vi bediimer att delirsrapporten i allt vesentligt iir upprdttad i enlighet med lagens lcav
och god redovisningssed i iiwigt. Bediimningen i delflrsrapporten ?ir att balanskravet
kommer att uppfyllas fiir 6r zor8.
Vi har granskat ett uwal poster, bl a periodiseringar som iir giorda i samband med
delirsrapporten och konstaterar att v[sentliga poster har periodiserats korrekt utom den
avseende semesterliineskulden. Denna reclovisas med samma belopp som i
irsredovisningen, uppgift er om detta liimnas i redovisningsprinciperna'
Vi beddmer att den analys som gjorts och de kommentarer som idmnats i allt viisentligt
ger information om den ekonomisl<a situationen och utvecklingen'
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g.z.

Gocl ekonornisk hushd.llning

I verksamhetsplanen med budget zor8-zozo, vilken lr faststdllil av direktionen, har
fdrbundet redovisat mil och rilctlinjer ftir verksamheten, vilken iiven iir kopplad till
begreppet "god ekonomisk hushAllning" '

5.2.1.

Iakttagelser
Finansiela mil

I dellrsrapporten giirs en iiverskldlig avstiimning mot virdfiirbundets finansiella mll som
faststillts i budget 2018.

i

Prognos zorS

Miluppfrllelse.
fiirbundets
bediimrring

Att under zorS uppn8 ett Positivt
resultat med liigst 1 % av
omsdttningen.

Resultatprognosen dr
positivt med 4ro tkr'

Milet fdrviintas uppnAtts
i Arsbokslutet.

Det egna kapitalet skall under
planperioden zorS-zozo ej
understiga tr mnkr

Det egna kapitalet
uppgick zorS-o8-3r

Malet har uppnatts i
delirsbokslutet och
fiirv?intas iiven giira det i
lrsbokslutet.

Finansiella rnil, faststflllda
budget 2018-2()2o

15 735

tkr.

till

Av redovisningen framglr det att bida de finansiella m6len prognostiseras att uppffllas.

MAI ftir verksamheten
I delirsrapporten giirs en uppfdljning

mll som direktionen fastst[llt f6'r
verksamheten. Redovisningen av dessa mfll giirs altse inte utifren prognos f6r
av vissa

helflrsutfallet utan ifrin delirsutfallet. Resterande mfll ftiljs upp i irsredovisningen.
Samtliga m&1, utom ett, som utviirderas i delflrsrapporten bedtims som upp{yllda. Det m&l
som inte anses vara uppfollt iir milet giillande att iika antalet vArddygn p& Gliintans
behandlingshem.
Vi noterar dock att n&gra av milen samt diir till kopplade nyckeltal behiiver tydliggdras
och konliretiseras fiir att en biittre utvlirdering och bediimning av miluppfllelsen ska
kunna gtiras.

3.2.2.

Beddnmirtg

Vi beddmer att det prognostiseraile resultat iir fiirenligt med de finansiella mil som
direktionen fastste t i budget 2018.
Vi beild,mer, utifrAn delArsrapportens lterrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall iir fdrenlig med de av direktionen faststHllda mAlen i
verksamhetsplanen 2ot8-2o2o,

Oldobcr 2018
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Verksamhetsmfitt och jlimfiirelser redovisas i viss omfattning i dellrsrapporten. Vi
beddmer det som tillrdckligt f6r att vara en delArsrapport. Flertalet av verksamhets-,
service- och kvalitetsmitten ftiljs endast upp i flrsredovisningen.

2O18-1O-25
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7.

Sannrnanfo:ttning

PwC har pfl uppdrag av Vflrdf6rbundet S6rmlands ftirtroendevalda revisorer granskat ftirbundets flrsredovisning fiir zor8. uppdraget rr en obligatorisk del av revisionsplanen fiir
Ar

zor8.

Syftet med granskningen er att ge f6rbundetss revisorer ett underlag f6r sin bedtimning av
om flrsredovisningen dr uppriittad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om resultatet dr ftirenligt med de mhl direktionen beslutat. Med utgingspunkt frin
stiillda revisionsfrigor l5mnas f6ljande sammanfattande revisionella bedtimning:

.

Ldmnar flrsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska stiillning?

Vi bed<imer att lrsredovisningen allt vesentligt redogdr ftir utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska stillningen. Ftjrbundet lever inte upp till
kommunallagens krav pfl en ekonomi i balans. Vi bedrimer att ftirvaltningsberdttelsen
innehflller den information som ska ingfl enligt lag om kommunal redovisning och god
redovisningssed.

iir

flrsredovisningens resultat ftirenligt med de mfll direktionen beslutat avseende god
ekonomisk hushfl llning?

Vi bedtimer att frrets resultat delvis [r ftirenligt med direktionens mil f6r god ekonomisk
hushflllning i det finansiella perspektivet. De finansiella milen ftir zor8 dr delvis uppfyllda.
Vi bed6mer, utifrln flrsredovisningens flterrapportering, att verksamhetens utfall delvis dr
ftirenligt med direlitionens tivergripande mfll ftir verksamheten. Av de verksamhetsmdssiga mfllen f6r zor8 iir tvfl mfll som har miitts inte uppfyllt. Fyra mfll har inte mhtts. 8 av 14
mil har uppfyllts. Sty,relsen liimnar ingen sammanfattande bed6mning av den samlade
miluppfyllelsen avseende verksamhetsmilen f<ir god ekonoisk hushlllning.

. ir

rdkenskaperna i allt vdsentligt rlttvisande?

Vi bed<imer att rdkenskaperna i allt vdsentligt
tad enligt god redovisningssed.
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Inledning

D

I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen ftir kommuner och landsting. I lagen finns bestdmmelser om 6rsredovisningen. Vidare regleras den kommunala
redovisningen av uttalanden frfln Rfldet f<ir kommunal redovisning och i tillhmpliga delar
av Redovisningsridet och Bokltiringsndmndens normering.
Revisionsobjekt dr direktionen som enligt kommunallagen
ens upprdttande.

2.7.

SAJte

[r

ansvarig {tir flrsredovisning-

ochreuisionsft &.gor

Revisorerna har bl. a. till uppgift att prtiva om rlkenskaperna dr rdtMsande. Inom ramen
ftir denna uppgift bedtims om irsredovisningen dr upprdttad i enlighet med lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (rz:z) avge
en skriftlig bedtimning av om resultatet enligt flrsredovisningen iir ftirenli4 med de mfll
direktionen beslutat om. Bedtimningen ska bildggas flrsbokslutet. Detta sker inom ramen
fdr uppriittandet av revisionsberdttelsen. Detta gdller dven ftir kommunalftirbund.
Granskningen, som sker utifrin ett vdsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara f6ljande
revisionsfrflgor:

o

Ldmnar flrsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska stiillning? Med verksamhetens utfall avses utfallet i ftirhflllande till faststdllda mfll och ekonomiska ramar.

.

Ar irsredovisningens resultat ftirenligt med de mil medlemskommunernas fullmiktige beslutat avseende god ekonomisk hushillning?

.

lir

rdkenskaperna i allt vdsentligt ratMsande? Men rdtMsande avses fiiljsamhet mot
lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av irsredovisningen omfattar:

.
o
o
.

f6rvaltningsberittelse (inkl. drift-och investeringsredovisning)
resultatrdkning
kassafltidesanalys

balansrlkning

Bilagor och specifikationer till flrsredovisningens olika delar har granskats.

Vi har iiven bediimt ftirbundets ekonomiska stiillning och utveckling, efterlevnaden av
balanskravet och om resultatet i flrsredovisningen dr ftirenligt med de mfll ftir god ekonomisk hushflllning som medlemskommunernas fullmiiktige beslutat om.
Granskningen har utftirts enligt god revisionssed ftir kommuner och landsting. Det innebar att granskningen planerats och genomfiirts ur ett vdsentlighets- och riskperspektiv ftir
att i rimlig grad kunna beddma om flrsredovisningen i allt vdsentligt ger en rdttvisande
bild. Med rdtMsande bild menas att flrsredovisningen inte innehiller fel som pflverkar
resultat och stdllning eller tilldggsupplysningar pfl ett sdtt som kan leda till ett felaktigt
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beslutsfattande. Granskningen omfattar darftrr att bedtima ett urval av underlagen ftir den
information som ingir i flrsredovisningen. Dfl vflr granskning av den anledningen inte
varit fullstdndig utesluter den inte att andra an her framftirda brister kan ftirekomma.
VArt uppdrag omfattar inte en granskning och prrivning om den interna kontrollen som
giirs inom nlmnderna dr tillriicklig.
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med fdrbundet.
Granskningen har utftirts enligt god revisionssed med utgingspunkt i SKYREV:s utkast
'Vhgledning fdr redovisningsrevision i kommuner och landsting". Vdgledningen baseras
pfl ISA (International Standards on Auditing). Som framgflr av vdgledningen kan implementeringen ske successivt varftir tilldmpliga ISA helt eller delvis har ftiljts beroende pfl
om vigledningen har beaktas i flrets revisionspian. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av rekenskapsmaterial och i fdrekommande fall
registeranalys.

Vir granskning och vflra syrpunkter

baseras pe det utkast

till flrsredovisning som presen-

terades zorg-o3-04. Direktionen faststdller irsredovisningen 2019-o3-2o.
Rapportens innehfrll har sakgranskats av personal pfl fiirbundet.

2.2.

Reuisionskriterier

Direktionen ir ansvarig fiir upprdttandet av firsredovisningen som enligt rr kap zr $ KL
ska godklnnas av medlemskommunernas kommunfullmiiktige.
Granskningen av flrsredovisningen innebiir en bedtimning av om rapporten ftiljer:

.
.
.
o

Kommunallagen (IC)
Lag om kommunal redovisning (KRL)

Rekommendationer frin Rfldet ftir kommunal redovisning (RKR)
Direlctionens beslutade
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S.

Granskningsresultat

5.1.

Verksannhetens utfall,finansiering och ekono-

miska strillning

:1.1.1.

Iakttageiser
Utveckling av fiirbundets verksamhet

I fdrvaltningsberdttelsen redovisas vdsentliga hiindelser som intriiffat under och delvis
efter rdkenskapsflret.
Av flrsredovisningen framgir i viss omfattning den ftirviintade utvecklingen inom olika
verksamheter. Kopplingen btir g6ras tydligare till hur detta kommer att pflverka f6rbundets ekonomi och prioriteringar inom olika omrflden.
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrinvaro redovisas, det vill siiga frflnvaron specificeras pfl lflng- och korttidsfrflnvaro, mdn och kvinnor. Redovisning limnas utftirligt av
den kompetensutveckling personalen har genomgfltt under frret. Det finns ocksfl avsnitt

om rehabilitering och Iiirebyggande hilsovflrd. Personalavsnittet lS,mnar information i
tillrdcklig omfattning

Fdrvaltningsberdttelsen innehiller dven information om andra ftirhfrllanden som har betydelse ftir styrning och uppftiljning av verksamheten. Detta omrade avser information
och analys rdrande prestationer, kvalitet och mfll. Ftjr de olika verksamheterna har pe ett
tydligt sitt en utviirdering gjorts utifrAn faststiillda mfll, service- och kvalitetsnivAer samt
sdrskilda uppdrag och altiviteter.
Redovisning ldmnas ocksfl ftjr frirbundets arbete med intern kontroll.
Ekonomiska nyckeltal saknas {tir verksamheten. Olika tlper av nyckeltal skulle vara relevant att visa frln olika verksamhetsomrflden. Detta bdr pi ett tydligare sdtt framgfi av
ftirvaltningsberiittelsen.

Gemensam fi irvaltningsberiittelse
Fiirvaltningsberittelsen omfattar en beskrivning

av ftirbundets samlade verksamhets

or-

ganisation och verksamhet.

Investeringsredovisning
Arets investeringar redovisas samlat i fdrvaltningsberlttelsen. dverensstdmmelse med
iirriga delar i irsredovisningen finns. Man hade i budgeten planerat fiir 7 investeringar
planerade till totalt 655 tkr, man har genomf6rt 5 av dessa. Det har istiillet lagts till 4
andra investeringsprojekt montering av brandstege, di det efter brandinspektion framkom att man saknade det, samt att man upptiickte fuktskador i tve byggnader samt bastu
vilket giorde drdneringar och renoveringar ntidvdndiga.

Driftredovisning
Utfallet av fiirbundets driftverksamhet redovisas samlat i f6rvaltningsberdttelsen. Upplys-
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ningar om orsaker till verksamheternas budgetalwikelser lhmnas i viss mfln. 6verensstdmmelse med tiwiga delar i flrsredovisningen finns.
vflrnhs behandlingshem redovisar negatilt resultat medan ciwiga redovisar positirt.

Redovisat
Verksamheter Intiikter Kostnader Netto- Budget
resultat al'vikelse resultat zorT
Familjerfldgirming

4 690

-4 542

148

96

387

V&rniis primdrbehandling

21 522

-zz o87

-s6s

-827

712

Upphandling

rc6

-715

21

HVB Gldntan

9 031

-8 991

40

-5o

212

356

-764

1374

S:a verksamhet-

er

35 979

36

335

6S

Balanskravsresultat
Fiirvaltningsberdttelsen innehiller en balanskravsutredling i enlighet med KRL. Ftjrbundet redovisar inte en ekonomi i balans ftir frr zor8. Resultatet uppgir till -SS6 tkr (r :Z+
tkr) och det finn inga reavinster. Balanskravsutredning gtirs under avsnittet ekonomi.

Utvdrdering av ekonomisk stiillning
Fiirvaltningsberiittelsen innehflller en utvlrdering av ekonomisk stiillning. Vi bed6mer
utifrfln flrsredovisningens flterrapportering verksamhetsmfllens uppfyllelse som god.

3.1.2.

Reursione//beddmning

Vi bedtimer att firsredovisningen allt vdsentligt redog6r ftir utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska stdllningen.

Ftirbundet lever inte upp till kommunallagens krav pfl en ekonomi i balans. Det negativa
resultatet uppgflr efter balanskravsutredning till - 356 tkr. Det finns ingen kommentar
om hur underskottet ska tackas. Det finns inget underskott frfln tidigare ir att t?icka. Vi
bed6mer att ftirvaltningsberdttelsen innehflller den information som ska ingfl enligt Iag
om kommunal redovisning och god redovisningssed.

5.2.

God ekonomisk hush&llning

Direktionen har faststellt ett meldokument ftir perioden zorS-zozo innehillande en vision med underliggande platrform och ett antal verksamhetsmil, sorterade utifren
ovanstflende perspektiv. Samtliga inriktningsmfll beskrivs och uwlrderas i irsredovisningen.
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I verksamhetsplanen med budget 2o18-202o har ftirbundet redovisat mfll och riktlinjer
fdr verksamheten, vilka dven hr kopplade till begreppet "god ekonomisk hushillning".
F6rbundet har beslutat om z finansiella mfll, r miljtimfll samt 13 inriktningsmal och 13
verksamhetsmfll. Uppftiljning av dessa redovisas i &rsredovisningen pa ett tydligt satt.

Miljdmdl
Vflrdf<irbundet Stirmland vilt bidra till en hflllbar utveckling och ekologisk balans
genom att begrdnsa klimatpflverkan och arbeta ftirebyggande enligt de miljtilagar
som finns. Mrilet bed\ms som uppfullt.

Inriktningstn&l
F6rbundsgemensamma
a

Vflrdftirbundet S6rmland skall fortsatta arbetet med kvalitetslednings-systemet ftir
hela verksamhet er. M&let beddms som uppfullt.
Samtliga verksamheter inom Vfirdftirbundet S6rmland skall tilliimpa evidensbaserad praktik. Mdlet bediims som uppfulh.

Virdf6rbundet Sdrmland skall vara en attraktiv arbetsgivare. Man har i
nomftirt nigon medarbetarunders 6kning. Mdlet ej miitt.

ir

inte ge-

Vflrnds behandlingshem
Stirmld,nningar med missbruksproblem skall enkelt och snabbt sjllva kunna siika
och fi hjdlp ftir sitt beroende. Virnds behandlingshem dLr ett komplement till annan vird pi hemmaplan ftir Stirmlands kommrner. M&let anses som uppfullt.

Ambitionen iir att fortsiittningsvis sHlja platser externt. Detta ska m6jliggtiras genom en aktiv bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar gdllande tolvstegsbehandling och behandling i hahwiigshus, med presumtivs avtalspartners
inom rimligt geografislt avstflnd, samt genom offensivare informationsinsatser/marknadsfiiringsinsatser riktade till andra miijliga kunder/uppdragsgivare.
Mdlet anses som deluis uppfullt.
Vflrnds behandlingshem skall inom planperioden uppfulla de krav som stdlls pfl
kvalitetsarbete i socialtjdnstlagen samt i socialstl,relsens ftireskrifter och allmdnna
red- SOSFS 20rr:9- om ledningssystem ftir systematiskt kvalitetsarbete. Mdlet anses som

uppfuIlt.

Upphandling
Genom samordnad upphandling i Stirmland teckna ramartal med vArdgivare som
hiller en god kvalitet till ett riml igl pris. Mdlet anses som uppfullt.
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Familjerfrdgivningen

Utifrin ett folkhdlsoperspelitiv ftirebygga och minskat relationsproblem genom att
erbjuda hjiilp med att bearbeta konflikter i ndra familje- och parrelationer och vid
separationer, oberoende av de stikandes ekonomiska std,llning, etniska tillhtirighet
eller sexuella lhggning. MfrIet anses som uppfuIlt.
I de fall ddr barn bertirs iir det sdrskilt angeldget att beakta deras perspektiv i samlevnadskonflikten. Av sirskild vikt [r att uppmlrksamma barn i vfrldsrelaterade
relationer och i stydamiljer. Md let anses som uppfullt.
Gliintans behandlingshem
Unga i Sdrmland med missbruksproblem skall kunna erbjudas vflrd pa Glentans
behandlingshem som ett alternativ till vflrd pfl hemmaplan. Mdlet anses som upp-

fullt.
Vflrden skall bedrivas i ndra samarbete med placerande kommuner. Detta skall
mcijliggtiras genom att: en genomsam planering Ibr vflrden upprettas vid inskrivning, vflrden ftiljs upp kontinuerligt under placeringen och att fortsatt vflrd pfl
hemmaplan planeras i god till innan virden avslutas. Mdlet anses som uppfullt.
Ambitionen [r att sdlja platser externt. Genom en aktiv bevakning och deltagande i
upphandlingar gdllande behandling ftir ungdomar och unga ruxna med beroendeproblematik och offensivare informationsinsatser/marknadsftiringsinsatser riktade till andra miijliga kunder/uppdragsgivare kan detta m6jliggtiras. Mdlet anses
somuppfullt.
Gldntans behandlingshem skall inom planperioden uppfylla de krav som sta s pe
kvalitetsarbete i socialtjenstlagen samt i socialstlrelsens ftireskrifter och allmanna
red- SOSFS 20u:9- om ledningssystem fiir systematiskt kvalitetsarbete. Mrilet onses som uppfuIlt.

Bedtimning
Alla mfll ftirutom r har ftiljts upp i samband med flrsbokslutet. Av de 13 inriktningsmelen
som finns ar det 1r som anses som uppfyllda, r som delvis uppfyllt samt I som man ej har
mdtt.

5.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mrfll
I irsredovisningen g6rs en avstdmning mot ftirbundets finansiella mfil f6r god ekonomisk
hushflllning som faststdllts i budget 2018:
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Finansiella rnAl
Att under 2ot8 uppne ett

Utfall 20t7

positivt resultat med lagst 1 %
av om sattn ingen.
Det egna kapitalet skall under
planperioden 2ot 8-202 o i
genomsnitt uppge till lagst ca
rr mnkr

Resultatet

ir

Miluppfyllelse
-

356 tkr

Det egna ka pitalet
uppgick r 8-12 -3 r till
r5 415 tkr.

MAbt ej uppfullt

Uppfullt

Av redovisningen framgar att ett av tvfl mfll uppfylls

Mrfll

ftir verksamheten

I flrsredovisningen gtirs en avstamning mot liirbundets verksamhetsmfll frir god ekonomisk hushflllning som faststdllts i verksamhetsplan med budget 2o18-202o. Av den framger att 8 av t4 verksamhetsmil iir uppfytlda, z ej uppfyllda och 4 ar ej mafta.
Vfl

rniis behandlingshem
Minst 50 % av patienterna som nas genom uppftiljningen skall vara aktiva i sjiilvhjiilpsgrupper ett flr efter avslutad behandling. Mrilet anses som uppfAllt.

Minst 50 % av patienterna som nes genom uppftiljningen skall ha uppnfltt en stadigvarande drogfrihet ett flr efter avslutad behandling. Mdlet anses som uppfuIlt.
Att genomftira kvalitetsmatning genom att erbjuda samtliga patienter som genomf6r primiirbehandlingen m6jlighet att besvara en IT-baseras enkdt med frflgestdllningar som miiter hur ntijd patienten iir med behandlingens olika delar. Att det
samlade resultatet frfln kvalitetsmdtningen skall uppga till minst 75 % av enkdtens
maxpoing. Mrilet dnses som uppfuIlt.
Minska andelen patienter som avbryter behandlingen. Mdlet ej uppndtt.
6ka kompentensen hos verdgivande personal. Md let anses som uppfullt.
Upphandling
Genom en remittentenkdt f6lja upp placeringar som sker hos verdgivare med
nytecknade ramartal. Denna enkdtunderstikning har ej giorts i flr. Mfrlet ej

miitt
Familjeridgivningen
Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, giillande relationen, ska ha fdrbettrats efter samtalen med familjerfldgivare. Mrilet ej mdtt.
Minst 8o % av klienterna ska vara n6jda i kontakten med familje- rfldgivninge\. Mdlet ej miitt.
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Fortsatt samverkan med mtidravflrden samt familje- och barnavflrdscentraler.
Mdlet anses som uppfullt.
Ffl flera med relationsproblem att ta en tidig

koitakt. Mdlet ej miitt

Gldntans behandlingshem

6ka antalet vflrd dygn. Mdlet ej uppfullt.
Oka informationen och marknadsftiringen mot medlemskommun erna.
ses

MAbt an-

som uppfuIlt.

Oka kompentensen hos vArdgivande personal.

Mdlet

anses som

uppfullt.

Ftjrbdttra samverkan med landstinget. MfrIet anses som uppfullt

3.2.2.

Reuisionellbeddrnning
Vi beddmer att Srets resultat delvis iir fiirenli4 med direktionens mil ftir god ekonomisk
hushflllning i det finansiella perspektivet. Ett av tvfl av de finansiella milen [r uppfyllda.
Vi bediimer, utifrin i'rsredovisningens flterrapportering, att verksamhetens utfall delvis dr
ftirenligt med direltionens <ivergripande mfll ftir verksamheten. Av de verksamhetsmdssiga mfllen fiir zor8 iir tvi mil som har miitts inte uppfyllt. FyT a mil har inte miitts. 8 av r4
m5l har uppfyllts.
Styrelsen liimnar ingen sammanfattande bedtimning avseende den samlade mflluppfyllelsen avseende verksamhetsmllen ftir god ekonomisk hushflllning.

S.S.

Rrittuisanderiikenskaper

3.3.1.

Iakttagelser
Resultatriikning
Resultatrekningen ir uppstiilld enligt

KRL 5.1 och omfattar tillriickliga noter.

Resultatekningen redovisar i allt viisentligt ftirbundets intdkter och kostnader ftir flret
samt hur det egna kapitalet har fiirdndrats under riikenskapsflret. Jdm{tirelse med ftiregiende flr liimnas fdr varje delpost.
Arets resultat dr negatirt och uppgir till - 356 tkr (r gZ+ tkr). Resultat medfdr dlrfiir en
negativ awikelse mot budget med ca 767 tkr. Av liimnade resultatkommentarer redogtirs
inte ftir budgetauzikelserna.
I jdmfiirelse med fiiregiende Ar har verksamhetens intdkter minskat och kostnaderna
iikat. Under driftredovisningen ges till viss del orsakerna till ftjrdndringarna.
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R€su ltatr.aikrrirr g, tkr
aoaS
2o18
Verksarnhetens intakter
5776
7 079
Werksarnhetens kostnader
-35 989
-35 682
Avskrivningar
-a9a
-954
Verksann heterts rt e t t <, kar stra at.Ter -3<' 8<r4
-2g 868 /
Driftbidrag
30 335
30 279
Finansiella intekter
r54
o
Finansiella kostnader
o
-41
Arets r.esultat
-356
4aa

20
-1 3()3

307
6o
-936
S6
454
-41
-767

7 562
-34 6s5
-842
-27 945
29 2O8
r40
-59
a 374

Balansriikning
Balansrdkningen dr uppstdlld enligt KRL och omfattar tillrdckliga noter.
Bilagor och specifikationer finns i tillrdcklig omfattnig.
Balansrdkningen redovisar i a t viisentligt f6rbundets tillgflngar, avsaftning och skulder
samt eget kapital per balansdagen. Balansposterna existerar, dr fullstdndigt redovisade,
r?itt periodiserade samt har vdrderats enligt principerna i KRL.

Frfln och med zor4 finns ett specifikt krav pfl komponentavskrivning av ftirbundets materiella anlhggningstillgflngar (RKR 11.4). Fdrbundet har frfln och med ftirgflende flr genomfdrt komponentavskrivningar.
Huvuddelen av pensionsatagandet [r f6rshkrat med kollektiv tiverskottsfond, varfdr negon sedan inte finns att redovisa.
Redovisning enligt RKR 20 om finansiella tillgflngar och skulder redovisas bland noterna.
Denna kan utvecklas genom att aven marknadsvardet f6r korta placeringar anges. Ftirbundet behtiver dven ta fram en finanspolicy, dl de ktiper och siiljer mycket viirdepapper
och obligationer.

Vid granskningen av balansrdkningen har ftiljande noterats:

o

Materiella anllggningstillgflngarna har minskat med r5r tkr di man inte har aktiverat se mycket i ir och avskrivningarna uppgflr ti 898 tkr.

o

Kortfristiga fordringar har minskat med ca 259 tkr vilket iir i nivfl med ftiregflende
flr.

Kassafliidesanalys
Kassafltidesanalysen ar uppstaUd gdllande rekommendation. Den omfattar tillrhckliga
noter. Overensstdmmelse med 6l,riga delar av flrsredovisningen finns.

Tilliiggsupplysningar och redovisningsprinciper
Arsredovisningen llmnar tillrdckliga tilliiggsupplysningar och redog6r ftir tilliimpade redovisningsprinciper i tillr[cklig omfattning.
Friljande awikelser frfrn god redovisningssed har noterats:
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Upplysning om pensionsf6rpliktelse och ansvarsftjrbindelse l?imnas i ftirvaltningsberlttelsen, men det saknas vissa uppgifter f<ir att ledovisningen ska upp&lla kraven i RKR 7.r upplysningar om pensionsmedel och pensionsf<irpliktelser, samt
RKR 17.2 pensionsfrirpliltelser.
Upplysningal liimnas inte om operationella och finansiella leasingavtal i enlighet
med RKR r3.e. Bland annat framgir det inte om liimnade uppgiftel avsel framtida
minimileaseavgifter.

5.3.p.

Rcutsiorrcllbeddntnittg

Vi bedtimer att rdkenskaperna i allt vasentligt er ratMsande. Riikenskaperna iir upprlttade enligt god redovisningssed. Vi har noterat awikelser mot god redovisningssed avseende att vissa tilliiggsupplysningar inte uppfyller kraven i Rfldet ftir kommunal redovisning. Awikelserna bed6ms dock inte vlsentliga i bed6mningen att rdkenskaperna [r uppriittade enligt god redovisningssed.

2o19-oS-18

l)arr^,:{o

fl*rrw

Anni/ra Ilonsson

Stina

Alnika Hansson

Stina Bj6rnram

Uppdragsledare

Projektledare
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KOMMUNSTYRELSEN

1 (2)

2019-04-24

§ 70

Svar på motion om Inför "Rättviksmodellen"
(KS/2018:302)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska ses som besvarad med hänvisning till
bygg- och miljönämndens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) yrkande reserverar sig Inger
Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga reservationen redovisas
som bilaga A.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Sten Holmberg (C), Ann-Charlotte Olsson (C), har lämnat in
en motion om att införa ”Rättviksmodellen”. I motionen lämnas följande yrkande:
”Att principerna bakom ”Rättviksmodellen” ligger som grund för Katrineholms
kommun tillsyn och myndighetsutövning mot företag och enskild.”
Yttrande bygg- och miljönämnden
Motionen har remitterats till bygg- och miljönämnden, vilken anser att motionen bör
ses som besvarad och överlämnar också samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
som sitt eget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förvaltningens arbetssätt
överensstämmer med Rättviksmodellens i fråga om information, rådgivning och
frivilliga åtaganden i den utsträckning lagstiftning och resurser medger.
Beträffande tillsynsavgifter så har Livsmedelsverket lagt fram ett förslag om en ny
avgiftsmodell som helt bygger på efterhandsdebitering, någon administrativ årlig
avgift som i Rättviksmodellen föreslås inte. Om förslaget vinner gehör föreslås det
införas från och med år 2020 och i föreskriftsform vilket innebär att alla
tillsynsmyndigheter inom livsmedelskontroll är tvungna att använda
efterhandsdebitering.
Inom miljöbalkens tillsynsområde har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit
fram ett nytt underlag till behovsstyrd taxa (jfr dagens riskbaserade taxa). Avsikter
finns för ett införande av SKL:s avgiftsmodell från och med år 2020 under
förutsättning av erforderliga politiska beslut.
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Protokollsutdrag
KOMMUNSTYRELSEN

2 (2)

2019-04-24

Ärendets handlingar






Ordförandens förslag till beslut, 2019-0409
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-03-08
Motion från Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C) och Ann-Charlotte Olsson
(C), 2018-06-18
Bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-05, § 183
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-22

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och Joha
Frondelius (KD).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på ordförandens förslag till
beslut och Inger Fredrikssons (C) yrkande. Han finner att styrelsen biträder
ordförandens eget förslag till beslut.
_________________
Beslutet skickas till:
Akten

K

o

r* rr,tuN 6f,y

R

gl-öE Lt

Zon-o4,*24 3 7o

G

?.itc.ga A

93

H

-tl;
Centerpartlet

DNR KS/2018:3O2-L49

Reservation angående Svar på motion om lnför "Rättviksmodellen"

Motionen handlar om att Katrineholm ska använda principerna som liggertillgrund för
"Rättviksmodellen" i sin tillsyn och myndighetsutövning mot företag och anställda. Av yttrandet till
motionen framgår att arbetet i kommunen går i den riktningen. Vi anser dock att det återstår en del
till att göra. Den redovisning som gjordes vid kommunstyrelsens sammanträde om hur företag och
enskilda upplevt myndighetsutövningen bekräftar detta.
Därför yrkade vi att motionen skulle bifallas.
Då vårt yrkande om

att bifalla motionen avslogs, reserverarvioss mot beslutet.

Katri nehol m 24 april 2Ot9

riksson, Centerpartiet

Joha Frondelius, Kristdemokraterna
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Nämndadministration

2019-04-09

KS/2018:302 - 149

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Elvira Fritzell

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag- svar på motion om Inför
"Rättviksmodellen"
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska ses som besvarad
med hänvisning till bygg och- miljönämndes yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress:
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Administrativt stöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-03-08

KS/2018:302 - 149

Ert datum

Vår handläggare
Elvira Fritzell

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion från Centerpartiet om Inför
"Rättviksmodellen"
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Inger Fredriksson (C), Sten Holmberg (C), Ann-Charlotte Olsson (C), har lämnat in en
motion om att införa ”Rättviksmodellen”. I motionen lämnas följande yrkande:
”Att principerna bakom ”Rättviksmodellen” ligger som grund för Katrineholms
kommun tillsyn och myndighetsutövning mot företag och enskild.”
Yttrande bygg- och miljönämnden
Motionen har remitterats till bygg- och miljönämnden, vilken anser att motionen bör
ses som besvarad och överlämnar också samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förvaltningens arbetssätt överensstämmer
med Rättviksmodellens i fråga om information, rådgivning och frivilliga åtaganden i
den utsträckning lagstiftning och resurser medger.
Beträffande tillsynsavgifter så har Livsmedelsverket lagt fram ett förslag om en ny
avgiftsmodell som helt bygger på efterhandsdebitering, någon administrativ årlig
avgift som i Rättviksmodellen föreslås inte. Om förslaget vinner gehör föreslås det
införas från och med år 2020 och i föreskriftsform vilket innebär att alla
tillsynsmyndigheter inom livsmedelskontroll är tvungna att använda
efterhandsdebitering.
Inom miljöbalkens tillsynsområde har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit
fram ett nytt underlag till behovsstyrd taxa (jfr dagens riskbaserade taxa). Avsikter
finns för ett införande av SKL:s avgiftsmodell från och med år 2020 under
förutsättning av erforderliga politiska beslut.
Ärendets handlingar




Motion från Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C) och Ann-Charlotte Olsson
(C), 2018-06-18
Bygg- och miljönämndens beslut 2018-12-05, § 183
Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-11-22

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2019-03-08

KS/2018:302 - 149

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen har ingen annan bedömning än den som getts av byggoch miljönämnden.
Elvira Fritzell
Utredare
Beslutet skickas till:
Inger Fredriksson
Sten Holmberg
Ann-Charlotte Olsson
Akten

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
Telefon: /RedigerareTelefon/
E-post: Elvira.Fritzell@katrineholm.se
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om

Inför ”Rättviksmodellen”
Fler företag är en förutsättning för fler jobb och för att Katrineholm ska växa. För att det ska bli
fler företag krävs det företagsamma människor som startar och driver allt från enmansföretag till
små, medelstora eller stora företag. Förutsättningarna i företagandet är olika, men alla är
beroende av ett gott företagsklimat, så att det är enkelt och lönsamt att driva företag.
Vad kommunen gör har betydelse för företagsklimatet. Kommunen kan se till att skolans
utbildning håller hög kvalitet, så att det är lätt att rekrytera personal som studerat vidare eller har
en passande gymnasieutbildning, samt att barnomsorg och äldreomsorg fungerar. Lika viktigt som
att samhällets infrastruktur fungerar (Centerpartiet räknar in skolor, omsorg, kultur, fritid etc i
detta), så måste kontakterna mellan kommunen och företagen fungera smidigt. Det handlar om
att hitta balansen mellan service, tillsyn och myndighetsutövning.
I Rättviks kommun har man sedan flera år tillbaka arbetat på detta sätt. Metoden har döpts till
”Rättviksmodellen” och innehåller framförallt två delar. Den ena är att kommunens inspektörer
kommunicerar med företagen i första hand och om det vid en inspektion hittas fel, så förs det en
dialog med företaget för att förklara vad som är fel och vilka konsekvenser det kan få. Nästa steg,
om företaget inte gjort de förändringar som behövs, blir att gå vidare med de lagliga metoderna
om föreläggande följt av föreläggande med vite och sanktioner.
Den andra delen i modellen handlar om tillsynsavgifter. De företag som har tillsyn från kommunen
betalar en fast kostnad för tillsyn och en rörlig del för den tillsyn som gjorts på företaget.
Företaget betalar bara den rörliga kostnaden om tillsyn på företaget har utförts och räkningen
kommer när tillsynen är utförd. Det handlar om en viktig princip, att bara behöva betala för den
kontroll som verkligen utförts.
Där denna modell har införts har förtroendet mellan kommunens tjänstemän och företagen ökat
och företagsklimatet har förbättrats enligt Svenskt Näringslivs mätning. Centerpartiet vill att detta
arbetssätt införs även i Katrineholm.
Centerpartiet yrkar:
Att principerna bakom ”Rättviksmodellen” ligger som grund för Katrineholms kommuns tillsyn och
myndighetsutövning mot företag och enskilda.
Katrineholm 18 juni 2018

Inger Fredriksson (C)

Sten Holmgren (C)

Ann-Charlotte Olsson (C)

Anita Karlsson (C)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2018-12-05

BMN §183 ALLM.2018.47

Motion om införande av Rättviksmodellen
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och
2. Föreslå kommunfullmäktige att därmed anse motionen besvarad
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Bertil Carlsson
(C)
Bertil Carlsson reserverar sig skriftligt mot beslutet. Reservationen bifogas
beslutet.
Förslag till beslut
Ordförande yrkar att Bygg- och miljönämndenska besluta enligt
förvaltningens förslag; Bygg- och miljönämnden beslutar att överlämna
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och föreslå
kommunfullmäktige att därmed anse motionen besvarad.
Bertil Carlsson (C) yrkar bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Bygg- och
miljönämnden beslutar enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Bygg- och miljönämnden har kommunens ansvar att kontrollera att
lagsstiftningen inom plan- och byggområdet och miljö- och
hälsoskyddsområdet efterlevs och ska när så krävs vidta de åtgärder som
behövs för att så ska ske. Enligt både miljöbalken och livsmedelslagen ska
tillsynsmyndigheten genom rådgivning, information och liknande verksamhet
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett antal framgångsfaktorer för
att i det dagliga arbetet leverera ett gott arbete till kommuninvånarna. De fyra
framgångsfaktorerna är Attityd & inställning, Service, Information och
Samverkan. De innebär bland annat kundfokus och att förvaltningens personal
ska vara hjälpsamma, rådgivande, vägledande och agera på ett rättssäkert sätt.
De innebär också att förvaltningen ska anpassa information och
informationskanaler efter målgrupp och alltid arbeta aktivt för att ge korrekt
och tydlig information.
Ordförandens sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2018-12-05

Framgångsfaktorerna är väl kända av all personal på förvaltningen och viktiga
utgångspunkter i såväl förvaltningens övergripande förbättringsarbete som i
samtal med enskilda medarbetare.
När brister konstateras i tillsyn förs alltid en dialog med verksamhetsutövaren
och i många fall åtar sig denne självmant att åtgärda bristerna. I de fallen
upprättas bara en inspektionsrapport. När allvarliga brister konstateras eller när
verksamhetsutövaren inte åtgärdat brister som överenskommet behöver
myndigheten agera med beslut som kan överklagas, exempelvis genom ett
föreläggande. Myndigheten får inte tillgripa mer ingripande åtgärder än vad
som behövs i det enskilda fallet. Å andra sidan får inte en inspektionsrapport
formuleras så att den uppfattas som tvingande, så inspektionsrapport istället för
föreläggande kan bara användas i de fall man är överens om såväl åtgärd som
åtgärdstakt.
Däremot är myndigheten skyldig att ingripa vid överträdelser som är belagda
med miljösanktionsavgift och en sådan avgift ska tas ut även om överträdelsen
inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Motsvarande regler finns
beträffande byggsanktionsavgifter. Likaså föreligger skyldighet för
tillsynsmyndigheten att anmäla straffbelagda överträdelser till polis- eller
åklagarmyndighet när det finns misstanke om brott.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förvaltningens arbetssätt
överensstämmer med Rättviksmodellens i fråga om information, rådgivning
och frivilliga åtaganden i den utsträckning lagstiftning och resurser medger.
Beträffande tillsynsavgifter så har Livsmedelsverket lagt fram ett förslag om
ny avgiftsmodell som helt bygger på efterhandsdebitering, någon administrativ
årlig avgift som i Rättviksmodellen föreslås inte. Om förslaget vinner gehör
föreslås det införas från och med år 2020 och i föreskriftsform vilket innebär
att alla tillsynsmyndigheter inom livsmedelskontrollen är tvungna att använda
efterhandsdebitering.
Inom miljöbalkens tillsynsområde har Sveriges kommuner och landsting tagit
fram ett nytt underlag till behovsstyrd taxa (jfr dagens riskbaserade taxa). Den
taxan kommer innebära förhandsdebitering av fasta årsavgifter för de
verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen medan övriga verksamheter efterhandsdebiteras
för genomförd tillsyn. När det gäller mindre verksamheter är tillsynen i
huvudsak kopplad till platsbesök "inspektioner" och sker med olika
regelbundenhet, från årligen till betydligt mer sällan. Tillsynen av större
verksamheter inbegriper även en hel del av "distansarbete" i form av
granskning av exempelvis miljörapporter, analysrapporter och företagens
egenkontroll. För den typen av verksamheter synes årsdebitering mer logisk än
att den kopplas till enskilt tillsynsbesök på plats. Större verksamheter kan
också ha flera tillsynsbesök årligen. SKLs förslag till ny taxa görs i stor
Ordförandens sign

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

2018-12-05

utsträckning enhetlig med den statliga taxan för de större verksamheterna
vilket innebär att tillsynen ska vara lika omfattande oavsett om kommunen
eller länsstyrelsen har tillsynen över verksamheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har planerat för ett införande av SKL:s
avgiftsmodell från och med år 2020 under förutsättning av erforderliga
politiska beslut. För alla tillsynsavgifter gäller att avgiften ska täcka
myndighetens kostnad för tillsynen, såsom inspektioner, revisioner, inläsning,
granskning, upprättande av handlingar, föredragning av beslut. Generell
information och rådgivning ska i huvusak bekostas av skattekollektivet och
inte av den enskilde verksamhetsutövaren. Tillsynsbehov enligt miljöbalken
och kontrollbehov enligt livsmedelslagen styrs av modellerna från SKL
respektive livsmedelsverket. Målsättningen är att alla kommuner ska bedöma
tillsynsbehovet lika, något som också Näringslivets regelnämnd, NNR
regelbundet undersöker. Om en förstärkning av resurserna för information och
rådgivning är önskvärd innebär det behov av ramförstärkning,
tillsynsavgifterna ska användas för tillsynen.
Sammanfattning av ärendet
Rättviksmodellen kan i grova drag indelas i två delar; dels förhållningssätt i
tillsynen och dels avgiftsdebiteringen för tillsynen. Vad gäller förhållningssätt i
tillsynen bygger modellen på att konstaterade brister och avvikelser från
lagstiftningen i första hand försöker lösas med dialog och information, först
om det inte leder till önskade förändringar vidtar myndigheten åtgärder i form
av förelägganden eller förbud med eller utan vite.
Avgiftsmodellen bygger på att man dels tar ut en fast administrativ avgift i
förskott och dels en timavgift i efterhand när tillsyn/kontroll är utförd. Rättviks
kommun har inte tagit över tillsyn av tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter från länsstyrelsen utan har enbart tillsynen över sk C- och Uverksamheter.
Ärendets handlingar
Tjänsteutlåtande
Motion om Inför Rättviksmodellen
______________
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Datum

Vår beteckning

2018-11-22

ALLM.2018.47

Vår handläggare

Eva Frykman
Avdelningschef Miljö, 0150-576 61

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

Motion om införande av Rättviksmodellen

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att
1. Överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget och
2. Föreslå kommunfullmäktige att därmed anse motionen besvarad
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Bygg- och miljönämnden har kommunens ansvar att kontrollera att
lagsstiftningen inom plan- och byggområdet och miljö- och
hälsoskyddsområdet efterlevs och ska när så krävs vidta de åtgärder som
behövs för att så ska ske. Enligt både miljöbalken och livsmedelslagen ska
tillsynsmyndigheten genom rådgivning, information och liknande verksamhet
underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har identifierat ett antal framgångsfaktorer för
att i det dagliga arbetet leverera ett gott arbete till kommuninvånarna. De fyra
framgångsfaktorerna är Attityd & inställning, Service, Information och
Samverkan. De innebär bland annat kundfokus och att förvaltningens personal
ska vara hjälpsamma, rådgivande, vägledande och agera på ett rättssäkert sätt.
De innebär också att förvaltningen ska anpassa information och
informationskanaler efter målgrupp och alltid arbeta aktivt för att ge korrekt
och tydlig information.
Framgångsfaktorerna är väl kända av all personal på förvaltningen och viktiga
utgångspunkter i såväl förvaltningens övergripande förbättringsarbete som i
samtal med enskilda medarbetare.
När brister konstateras i tillsyn förs alltid en dialog med verksamhetsutövaren
och i många fall åtar sig denne självmant att åtgärda bristerna. I de fallen
upprättas bara en inspektionsrapport. När allvarliga brister konstateras eller när
verksamhetsutövaren inte åtgärdat brister som överenskommet behöver
myndigheten agera med beslut som kan överklagas, exempelvis genom ett
föreläggande. Myndigheten får inte tillgripa mer ingripande åtgärder än vad
som behövs i det enskilda fallet. Å andra sidan får inte en inspektionsrapport
formuleras så att den uppfattas som tvingande, så inspektionsrapport istället för
föreläggande kan bara användas i de fall man är överens om såväl åtgärd som
åtgärdstakt.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1

641 80 Katrineholm

Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org. Nr: 212000-0340
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Datum

Vår beteckning

2018-11-22

ALLM.2018.47

Däremot är myndigheten skyldig att ingripa vid överträdelser som är belagda
med miljösanktionsavgift och en sådan avgift ska tas ut även om överträdelsen
inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Motsvarande regler finns
beträffande byggsanktionsavgifter. Likaså föreligger skyldighet för
tillsynsmyndigheten att anmäla straffbelagda överträdelser till polis- eller
åklagarmyndighet när det finns misstanke om brott.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förvaltningens arbetssätt
överensstämmer med Rättviksmodellens i fråga om information, rådgivning
och frivilliga åtaganden i den utsträckning lagstiftning och resurser medger.
Beträffande tillsynsavgifter så har Livsmedelsverket lagt fram ett förslag om
ny avgiftsmodell som helt bygger på efterhandsdebitering, någon administrativ
årlig avgift som i Rättviksmodellen föreslås inte. Om förslaget vinner gehör
föreslås det införas från och med år 2020 och i föreskriftsform vilket innebär
att alla tillsynsmyndigheter inom livsmedelskontrollen är tvungna att använda
efterhandsdebitering.
Inom miljöbalkens tillsynsområde har Sveriges kommuner och landsting tagit
fram ett nytt underlag till behovsstyrd taxa (jfr dagens riskbaserade taxa). Den
taxan kommer innebära förhandsdebitering av fasta årsavgifter för de
verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen medan övriga verksamheter efterhandsdebiteras
för genomförd tillsyn. När det gäller mindre verksamheter är tillsynen i
huvudsak kopplad till platsbesök "inspektioner" och sker med olika
regelbundenhet, från årligen till betydligt mer sällan. Tillsynen av större
verksamheter inbegriper även en hel del av "distansarbete" i form av
granskning av exempelvis miljörapporter, analysrapporter och företagens
egenkontroll. För den typen av verksamheter synes årsdebitering mer logisk än
att den kopplas till enskilt tillsynsbesök på plats. Större verksamheter kan
också ha flera tillsynsbesök årligen. SKLs förslag till ny taxa görs i stor
utsträckning enhetlig med den statliga taxan för de större verksamheterna
vilket innebär att tillsynen ska vara lika omfattande oavsett om kommunen
eller länsstyrelsen har tillsynen över verksamheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har planerat för ett införande av SKL:s
avgiftsmodell från och med år 2020 under förutsättning av erforderliga
politiska beslut. För alla tillsynsavgifter gäller att avgiften ska täcka
myndighetens kostnad för tillsynen, såsom inspektioner, revisioner, inläsning,
granskning, upprättande av handlingar, föredragning av beslut. Generell
information och rådgivning ska i huvusak bekostas av skattekollektivet och
inte av den enskilde verksamhetsutövaren. Tillsynsbehov enligt miljöbalken
och kontrollbehov enligt livsmedelslagen styrs av modellerna från SKL
respektive livsmedelsverket. Målsättningen är att alla kommuner ska bedöma
tillsynsbehovet lika, något som också Näringslivets regelnämnd, NNR
regelbundet undersöker. Om en förstärkning av resurserna för information och
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1

641 80 Katrineholm

Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org. Nr: 212000-0340
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rådgivning är önskvärd innebär det behov av ramförstärkning,
tillsynsavgifterna ska användas för tillsynen.
Sammanfattning av ärendet
Rättviksmodellen kan i grova drag indelas i två delar; dels förhållningssätt i
tillsynen och dels avgiftsdebiteringen för tillsynen. Vad gäller förhållningssätt i
tillsynen bygger modellen på att konstaterade brister och avvikelser från
lagstiftningen i första hand försöker lösas med dialog och information, först
om det inte leder till önskade förändringar vidtar myndigheten åtgärder i form
av förelägganden eller förbud med eller utan vite.
Avgiftsmodellen bygger på att man dels tar ut en fast administrativ avgift i
förskott och dels en timavgift i efterhand när tillsyn/kontroll är utförd. Rättviks
kommun har inte tagit över tillsyn av tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter från länsstyrelsen utan har enbart tillsynen över sk C- och Uverksamheter.
Bakgrund
Inger Fredriksson (C), Sten Holmgren (C) och Ann-Charlotte Olsson (C) har
lämnat in en motion om att införa ”Rättviksmodellen” I motionen lämnas
följande yrkande ”Att principerna bakom ”Rättviksmodellen” ligger som grund
för Katrineholms kommuns tillsyn och myndighetsövning mot företag och
enskilda.”
Bygg- och miljönämnden har fått motionen för yttrande. Yttrandet ska vara
kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 2019-01-25.
Beslutsunderlag:
Motion om Inför Rättviksmodellen (KF §104/2018)
Motion om Inför _Rättviksmodellen
Beslutsmottagare:
KATRINEHOLMS KOMMUN
________________

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1

641 80 Katrineholm

Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org. Nr: 212000-0340
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Katrineholm 2019-03-06

Interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande
Johan Söderberg om förskolan i Katrineholm.
Antalet barn per förskoleavdelning är fortsatt högt i Katrineholm och antalet
förskolor byggs inte ut i samma takt som behovet. På vårt fullmäktige i februari
diskuterades om man får plats inom 4 månader och det får i stort sett alla.
Mina frågor utifrån det till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg är
följande:
Finns det något ”tak” alltså max antal barn per avdelning på våra förskolor? I så
fall vad när det gäller 1-3år, 4-5år samt blandade grupper?
Max antal barn per förskola?

Katrineholm 2019-03-06

Ewa Callhammar
Liberalerna
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Svar på interpellation om max antal barn i förskolan
Undertecknad har mottagit en interpellation för besvarande i kommunfullmäktige från Ewa
Callhammar (L). Nedan följer mitt skriftliga svar på interpellationen.

Till att börja med vill jag förtydliga att samtliga barn får ett erbjudande om plats på en
förskola inom fyra månader, som lagen anger, och inte som det framställs i interpellationen,
”i stort sett alla”. Katrineholms kommun lever alltså upp till lagens krav, och för mätvärdena
andelen barn som får en plats på önskat datum samt väntetiden för de som inte får plats på
önskat datum har det skett en väldigt positiv utveckling. Det sker dessutom en positiv
utveckling av barngruppernas storlek i takt med att antalet avdelningar och förskolor ökar.

Finns det något ”tak” alltså max antal barn per avdelning på våra förskolor? I så
fall vad när det gäller 1-3år, 4-5år samt blandade grupper?
Det finns inte ett beslutat tak för antalet barn per avdelning på våra förskolor. Däremot så
tas hänsyn till respektive förskolas förutsättningar, främst vad gäller lokalernas utformning,
vid placering av barn på våra förskolor. Den centrala administrationen för placering inom
förskolan har god kännedom om de olika förskolornas förutsättningar att ta emot barn i
verksamheten.
Max antal barn per förskola?
Nej. Se svaret på ovanstående fråga.

Johan Söderberg (S)
Ordförande bildningsnämnden
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2019-03-28

Interpellation ställd till KSO Göran Dahlström (S)

Hur hanterar Katrineholm återvändande IS-terrorister?

Redan i början på mars meddelade kommunens säkerhetschef att flera IS-återvändare
redan anlänt till Katrineholm.
”Vi har ganska bestämd uppfattning om att det är folk som deltagit i strider” och ”De
kommer med största sannorlikhet inte börja i schackklubben och ta avstånd från sin
tidigare verksamhet” meddelade kommunens säkerhetschef i Katrineholms kuriren den 5
mars 2019
Som exempel har även Staffanstorps kommun uttalat att ”Den som deltagit i, eller
understött, terrorism, t.ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkomna i Staffanstorps
kommun.”
Med ovan bakgrund önskar vi svar på:
Hur hanterar Katrineholms kommun frågan om återvändande IS-terrorister?

Mica Vemic
SD Katrineholm

_________________________________________________________________________________________________________________
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-03-29

Dnr KS/2019:126-159

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Göran Dahlström
Mica Vemic, Sverigedemokraterna, har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström
Interpellationen lyder:

Hur hanterar Katrineholm återvändande IS-terrorister?
Redan i början på mars meddelade kommunens säkerhetschef att flera IS-återvändare
redan anlänt till Katrineholm.
”Vi har ganska bestämd uppfattning om att det är folk som deltagit i strider” och ”De
kommer med största sannorlikhet inte börja i schackklubben och ta avstånd från sin
tidigare verksamhet” meddelade kommunens säkerhetschef i Katrineholms kuriren
den 5 mars 2019
Som exempel har även Staffanstorps kommun uttalat att ”Den som deltagit i, eller
understött, terrorism, t.ex. återvändande IS-terrorister, är inte välkomna i
Staffanstorps kommun.”
Med ovan bakgrund önskar vi svar på:
Hur hanterar Katrineholms kommun frågan om återvändande IS-terrorister?
Mica Vemic
SD Katrineholm
Svaret lyder:
Det här är naturligtvis inte några personer som vi välkomnar till Katrineholm. Väljer
man ändå att komma hit är det säkerhetspolisen och polisen som hanterar de vuxna.
Socialförvaltningen hanterar barnen på samma sätt som övriga barn som kan anses
fara illa.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande – vräkning av
barnfamiljer
År 2008 införde den dåvarande regeringen en nollvision för vräkningar av barnfamiljer.
Sedan dess har Kronofogdemyndigheten fört statistik över antalet vräkningar. Antalet
vräkningar av barnfamiljer har minskat de senaste åren men 2018 bröts trenden och antalet
vräkningar gällande barnfamiljer ökade igen.
Enligt statistik från Kronofogdemyndigheten verkställdes vräkningar av 14 personer i
Katrineholm under 2018. Av de 14 personerna var 2 barn.
Mot bakgrund av detta vill vi ställa följande frågor.
Genomfördes någon av de två vräkningarna av barn av allmännyttan i Katrineholm?
Hur ser kommunens arbete med nollvisionen ut? Finns det ett regelverk eller policy i
kommunen för att förhindra vräkning av barn?
För man en dialog med de privata hyresvärdarna i kommunen kring frågan?

Tony Rosendahl (V)
Anita Johansson (V)
Thomas Selig (V)

Katrineholm 4/4 - 2019
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-04-25

Dnr KS/2019:136-751

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Göran Dahlström
Tony Rosendahl (V), Anita Johansson (V) och Thomas Selig (V) har ställt en
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) om vräkning av
barnfamiljer. Interpellationen lyder:
År 2008 införde den dåvarande regeringen en nollvision för vräkningar av
barnfamiljer. Sedan dess har Kronofogdemyndigheten fört statistik över antalet
vräkningar. Antalet vräkningar av barnfamiljer har minskat de senaste åren men 2018
bröts trenden och antalet vräkningar gällande barnfamiljer ökade igen.
Enligt statistik från Kronofogdemyndigheten verkställdes vräkningar av 14 personer i
Katrineholm under 2018. Av de 14 personerna var 2 barn.
Frågan lyder:
Genomfördes någon av de 2 vräkningarna av barn av allmännyttan i Katrineholm?
Svaret lyder:
Nej.
Frågan lyder:
Hur ser kommunens arbete med nollvisionen ut? Finns det ett regelverk eller policy i
kommunen för att förhindra vräkning av barn?
Svaret lyder:
Socialtjänsten och KFAB har upparbetade rutiner för att förhindra vräkning av
barnfamiljer. Rutinen är att ett så kallat förmedlingsärende skapas. KFAB ser till att
familjen tar kontakt med socialtjänsten för att försöka hitta en lösning tillsammans
med socialtjänsten.
När socialtjänsten får in uppgifter om att en familj med barn riskerar vräkning får
både ekonomiskt bistånd och mottagningen för barn kännedom om det.
Socialsekreterare kontaktar familjen för att ta reda på anledningen till hotet om
vräkning (exempelvis hyresskulder eller störningar) och om familjen själva har en
lösning. Om socialsekreterarna inte får kontakt med familjen eller att de inte kunnat
redogöra för en lösning är alltid en socialsekreterare med vid avhysningen för att
säkerställa att familjen löst boendesituationen. Hittills har socialtjänsten aldrig
placerat ett barn på grund av att familjen vräkts från sin bostad.
I de 2 familjer där det fanns 2 barn som vräktes 2018 ordnade båda familjerna annat
boende själva.
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

2019-04-25

Dnr KS/2019:136-751

Frågan lyder:
För man en dialog med de privata hyresvärdarna i kommunen kring frågan?
Svaret lyder:
Det förs ingen generell diskussion med de privata hyresvärdarna utan det sker ärende
för ärende. Socialtjänsten tar dock alltid kontakt med hyresvärden när hot om
vräkning kommer till socialtjänstens kännedom, likaså med familjen.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Katrineholm 2019-04-10

Interpellation ställd till bildningsnämndens ordförande
Johan Söderberg om antalet avdelningar inom förskolan i
Katrineholm.
I den statistik som bildningsförvaltningen tar fram varje månad gällande bl.a.
antal barn, antal avdelningar, delningstal mm, i den statistik som lades upp den
22 februari var antalet förskoleavdelningar 96 stycken. I en debatt i fullmäktige
den 25 februari om förhållanden inom förskolan påvisade jag detta och blev då
motsagd av ordförande Söderberg att antalet förskoleavdelningar var 101
avdelningar i oktober och att det måste vara något fel på uppgifterna som
förvaltningen lagt ut.
När jag kollar statistiken den 23 mars på communis så är antalet
förskoleavdelningar istället ändrat till 106 i februari och tilläggas att i juni 2018
var det 95(94) avdelningar. Idag när jag går inpå communis så är den statistiken
bortagen sedan två veckor. Självklart blir man då nyfiken vad är antalet
avdelningar idag och var är det som förskolan byggts ut och antalet
förskoleavdelningar ökat.

Mina frågor till bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg är följande:

1. På vilka förskolor har antalet avdelningar ökat sedan 31/6 2018?
2. På vilka förskolor har man ökat/ byggt ut så att också lokalerna blivit
större?
3. Jag vill att du på varje förskola som ökat antalet avdelningar namnger alla
avdelningarna på dessa förskolor samt antalet barn på respektive
avdelning 15/3 2019?
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4. Vad är anledningen till att antalet avdelningar skiljer sig åt i de
redovisningar som bildningsförvaltningen gör?

Katrineholm 2019-04-10

Ewa Callhammar
Liberalerna
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S):

Om revisorernas synpunkter på hyresbidragen
Kommunens förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att granska hur hyresbidrag till
föreningar hanteras. Av rapporten framgår att kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och
tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig
kontroll. Kritiken är allvarlig.
PwC lämnar följande rekommendationer i revisionsrapporten:
1. Att nämnderna inkluderar bidragsgivning som internkontrollområden i sina
internkontrollplaner.
2. Att kulturnämnden förtydligar i sin delegationsordning avseende vad delegationen avser.
3. Att hanteringen av bidragsansökningarna ses över och dokumenteras.
4. Att hanteringen av oförutsedda bidrag ses över jämfört med övriga nämnders hantering av
föreningsbidrag.
5. Att en rutin för kontroll av ansökningarnas uppgifter upprättas.
6. Att kontroller för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening införs.
7. Att en kommunövergripande rutin för återrapportering av bidrag till ansvarig nämnd
upprättas.
8. Att rutiner för uppföljning och utvärdering av bidragsgivning ses över samt att uppföljning
och utvärdering dokumenteras.
Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade majoriteten att lägga revisionsrapporten till
handlingarna. Vi anser att revisorernas kritik är allvarlig och att rekommendationerna är berättigade
att följa.
Mot bakgrund av detta vill vi ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Göran
Dahlström:
Hur ser du på revisorernas rekommendationer?
Vilka konkreta åtgärder kommer du att vidta?
Katrineholm 26 april 2019
Victoria Barrsäter, Centerpartiet

Jesper Ek, Liberalerna

Nicklas Adamsson, Miljöpartiet

Joha Frondelius, Kristdemokraterna

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet
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Dnr KS/2019:167-049

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Göran Dahlström
Victoria Barrsäter (C), Jesper Ek (L), Joha Frondelius (KD), Nicklas Adamsson (MP)
och Tony Rosendahl (V), har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Göran Dahlström (S) om revisorernas synpunkter på hyresbidragen. Interpellationen
lyder:
Kommunens förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att granska hur
hyresbidrag till föreningar hanteras. Av rapporten framgår att kommunstyrelsen,
kulturnämnden, service- och tekniknämnden, vård- och omsorgsnämnden samt
socialnämnden inte helt säkerställer en tillräcklig kontroll. Kritiken är allvarlig.
PwC lämnar följande rekommendationer i revisionsrapporten:
1. Att nämnderna inkluderar bidragsgivning som internkontrollområden i sina
internkontrollplaner.
2. Att kulturnämnden förtydligar i sin delegationsordning avseende vad delegationen
avser.
3. Att hanteringen av bidragsansökningarna ses över och dokumenteras.
4. Att hanteringen av oförutsedda bidrag ses över jämfört med övriga nämnders
hantering av föreningsbidrag.
5. Att en rutin för kontroll av ansökningarnas uppgifter upprättas.
6. Att kontroller för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening införs.
7. Att en kommunövergripande rutin för återrapportering av bidrag till ansvarg
nämnd upprättas.
8. Att rutiner för uppföljning och utvärdering av bidragsgivning ses över samt att
uppföljning och utvärdering dokumenteras.
Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade majoriteten att lägga
revisionsrapporten till handlingarna. Vi anser att revisorernas kritik är allvarlig och
att rekommendationerna är berättigade att följa.
Mot bakgrund av detta vill vi ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
Göran Dahlström:
Hur ser du på revisorernas rekommendationer?
Vilka konkreta åtgärder kommer du att vidta?
Katrineholm 26 april 2019
Victoria Barrsäter, Centerpartiet
Nicklas Adamsson, Miljöpartiet
Tony Rosendahl, Vänsterpartiet

Jesper Ek, Liberalerna
Joha Frondelius, Kristdemokraterna
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Svar på interpellationen:
Inledning
I revisionsrapporten framgår det ingenstans att några av de synpunkter som lämnas är
allvarlig kritik. Som vanligt är det rekommendationer som revisorerna lämnar och
som vanligt tar vi till oss en del helt, andra delvis och några inte alls.
Fråga 1 lyder:
Hur ser du på revisorernas rekommendationer?
Svaret lyder:
Vissa av rekommendationerna är bra, exempelvis den om att inkludera
bidragsgivning som kontrollområde i nämndernas internkontrollplaner. Nämnderna
planerar att införa kontroller på bidragsgivning i sina internkontrollplaner avseende
dokumentation, kontroll av ansökningarnas uppgifter, att utbetalning sker till rätt
förening samt att återrapportering sker till respektive nämnd. Det är mycket bra.
Revisionsrapporten visar tydligt att granskningen inte fokuserat på revisionsfrågan
som lyder:
Säkerställer kommunstyrelsen, kulturnämnden, service- och tekniknämnden,
vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden en tillräcklig intern kontroll gällande
hantering av hyresbidrag till föreningar?
I granskningen har olika typer av bidragsgivning granskats. Rekommendationerna
från revisorerna är därmed delvis också grundade på andra typer av bidragsgivning än
vad revisionsfrågan avser. Kommunen i stort har väldigt få hyresbidrag till
föreningar.
Fråga 2 lyder:
Vilka konkreta åtgärder kommer du att vidta?
Svaret lyder:
Som en del i uppsiktsplikten kommer jag (kommunstyrelsen) att följa nämndernas
internkontrollplaner och att de tagit in kontroller på bidragsgivning avseende
dokumentation, kontroll av ansökningarnas uppgifter, att utbetalning sker till rätt
förening samt att återrapportering sker till respektive nämnd. Kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige får årligen en rapport gällande nämndernas internkontroller i
samband med att kommunens Årsredovisning behandlas.
År 2019 hanterar kommunstyrelsen inga hyresbidrag till föreningar. Dessutom har
kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att revidera rutinerna för
hantering av bidragsansökningar till kommunstyrelsen avseende föreningsstöd och
evenemangsbidrag i samband med Övergripande plan med budget 2019-2021.
Kommunledningsförvaltningen ser för närvarande över rutinerna för hantering av
bidragsansökningar avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag. Uppdraget
återrapporteras inom ramen för kommunens delårsrapport och
årsredovisning.
Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Interpellation till Service- och Tekniknämndens ordförande
Anneli Hedberg
Säker gång- och cykelmiljö
I KK (190430) menar områdespolisens gruppchef att cyklisternas trafikbeteende har
ändrats, som innebär bl a att en del cyklister susar fram i ganska höga hastigheter.
”Dels har vi en ganska stor grupp som cyklar ganska fort. Trafikmiljön är inte gjord för
cyklar i de hastigheterna. Det blir höga farter och omgivningar som inte är anpassade
för det. Dels har vi promenadcyklingen, barn på sparkcyklar, pensionärer, föräldrar
som cyklar med sina barn. De andra jagar tid, vill ta sig till jobbet lite snabbare än i
går. De här grupperna blandas i en salig röra.”
Jag cyklar mellan hem och arbetsplats, från Nävertorp till Järvenskolan Tallås, ca
hälften av mina arbetsdagar. Genomgående upplever jag att vi som delar gång- och
cykelbanorna vistas i en otydlighet ”gällande var respektive trafikantgrupp har
tillåtelse att vistas”1 utan en ”överhängande risk för konflikter med fotgängare”2. De
vita linjer som har funnits på vissa av dessa banor syns inte vilket resulterar ofta att
fotgängare går där jag tolkar ska vara cykelbana. Självklart har jag ringklocka, men
många i dagens samhälle har hörlurar och hör inte, vilket ökar behovet av tydlig
skyltning och markering.
I Katrineholms Gång- och cykelplan står att läsa ”I stadens gång- och cykelvägnät
förekommer enskilda trottoarer, kombinerade gång- och cykelbanor samt separerade
gång- och cykelbanor. På separerade gång- och cykelbanor är det möjligt för
cyklister att komma upp i högre hastigheter med god framkomlighet och flyt utan
överhängande risk för konflikter med fotgängare. Längs kombinerade gång- och
cykelbanor kan osäkra trafiksituationer uppstå, både för fotgängare och för cyklister,
exempelvis när cyklister färdas med alltför höga hastigheter. I detta sammanhang blir
det viktigt med tydlig skyltning för att undvika oklarheter gällande var respektive
trafikantgrupp har tillåtelse att vistas och förflytta sig.”3
Den senaste tidens förändringar i Katrineholms gatu- och trafikmiljö har bl a haft till
syfte att främja gång- och cykeltrafiken, och frågan då är om de delar av nätet som
ligger direkt utanför stadskärnan har utvecklats i takt med de satsningar och målet att
främja cykling som transportmedel, och inte enbart rekreationsform.
Vi Liberaler vill ställa följande frågor till Service- och Tekniknämndens ordförande:
1

Gång- och cykelplan, s. 16
Gång- och cykelplan, s. 16
3
Gång- och cykelplan, s. 16
2
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1. Kan du redogöra för de förbättringsåtgärder som kommunen genomfört
gällande cykelnätet sedan Gång- och Cykelplanen antogs?
2. Kan du redogöra för kommunens prioriteringsordning gällande ökad
säkerhet i cykeltrafiken, och klargöra vilka vägar/stråk ingår i huvudnät,
sekundärt nät och övriga nät, samt tidsplanen och föreslagna åtgärder
för dessa?
3. Hur och när avser kommunen tillämpa ”tydlig skyltning för att undvika
oklarheter gällande var respektive trafikantgrupp har tillåtelse att vistas
och förflytta sig”4 I de olika delarna av Katrineholms cykelnät?
4. På vilka sätt anser du i egenskap av ordförande för Service- och
tekniknämnden att ovannämnda skyltning idag möter nödvändiga
kommunikations- och säkerhetskrav?
5. Kommer relevanta förvaltningar att uppdras att se över sin
prioriteringsordning och expediera processen?
Jesper Ek
Liberalerna

4

Gång- och cykelplan, s. 16
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Motion
Tillgänglig lek i parken
I den nyligen upprustade lekparken i Sveaparken har kommunen inte tillgodosett behovet av
lekredskap anpassade för rullstolsburna barn.
I svaret på min motion om rullstolsgungor (KS/2018:307) anges karuseller för funktionshindrade som
ett lämpligt alternativ. Det finns även andra varianter på anpassade lekredskap för barn med
funktionshinder, som upphöjda sandlådor, lekstugor o.s.v. Självklart måste även underlaget vara av
sådan art att barn i rullstol kan ta sig fram.
Vi yrkar



Att Sveaparken kompletteras med en karusell av den typ som avses i svaret på motionen om
rullstolsgungor ( KS/2018:307)
Att ett program för handikappanpassning av lekplatser tas fram så att kommunen
säkerställer att framtida upprustning och nybyggnad av lekparker sker på ett sådant sätt att
de blir tillgängliga för alla

Ylva G Karlsson (mp)
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miljöportiet de gröno
KATRINEHOLM
Motion till kommunfu llmäktige

20190415

Klimatsmart byggande i Katrineholm 2.0
I

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

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

I svaret

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

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

Vi vill att Katrineholm som kommun

ska bidra

till mindre miljöbelastande byggnation och yrkar

därfiir:

Att

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

Att

man

Att

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

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

Undvik vilseledande
marknadsföring av
Katrineholms kommun
2019–04–17
Katrineholms kommun har nyligen ändrat sin grafiska profil. Undertecknade ställde sig
principiellt positiva till ändringen. Vi anser emellertid att den grafiska profilen behöver
kompletteras med en bildpolicy.
Bilder är det första en betraktare ser, oavsett om det är en annons, broschyr eller
en webbsida. En bild väcker intresset och lusten att läsa en viss artikel eller annons. Därför är
bilden ett av de mest centrala verktygen för den visuella kommunikationen. Ett bra bildval som
utgår från den grafiska profilen ger en bättre respons hos betraktaren. Genom en konsekvent och
medveten bildanvändning skapas identitet och igenkänning.
Bilder är kraftfulla bärare av värderingar och bygger på känslor. En bild som känns äkta
förstärker textens trovärdighet.
Syftet med en bildpolicy är att samordna den visuella kommunikationen i den grafiska
formgivningen och särskilt att uppnå ett enhetligt budskap som säkerställer att bilder som
används återspeglar organisationens kärnvärden och blir budbärare för dessa.
En bildpolicy används i regel både för en organisations grafiska profil och i förekommande fall
för varumärkesplattsformer. Den tillämpas både för internt producerat material och sådant
material som produceras av externa byråer.

Motivering
Anledningen till att vi anser att en bildpolicy bör inarbetas i den grafiska profilen, står att finna i
att vi vid en genomgång av webbplatsen, katrineholm.se har uppmärksammat tydliga
diskrepanser mellan organisationens kärnvärden å ena sidan och bildernas konnotativa och
denotativa innehåll å andra sidan. Ett exempel för användning av ett synnerligt problematiskt
bildspråk återges i Figur 1 på nästa sida.
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Figur 1: Skärmdump av webbplatsen katrineholm.se, hämtad den 17 april 2019.

Ett uttalat mål med kommunens webbplats är att marknadsföra kommunen som besöksmål och
etableringsort (Riktlinjer för Katrineholms kommuns externa webbplatser: Övergripande
anvisningsdokument, s. 5).
Den i figur 1 återgivna texten (“Come as you are; stay as long you can; we’re all family here”)
betyder översatt ungefär: “Kom som du är, stanna hur länge du vill, vi är som en enda familj
här”.
Det budskapet står i tydlig kontrast till Katrineholms kommuns rådande kärnvärden såsom de
uttrycks av ledande företrädare.
I fråga om fattiga medmänniskor från andra EU-medlemsländer som vistas i Katrineholms
kommun uttalade exempelvis Kommunstyrelsens ordförande i fullmäktigedebatten den
15 april 2019:
– De ska inte vara här i Katrineholm, de ska inte vara i Sverige!
Att hävda att alla skulle vara välkomna i Katrineholm saknar därmed fog – och att påstå “Kom
som du är, stanna hur länge du vill, vi är som en enda familj här” är inget annat än hyckleri.
Det är därutöver grovt vilseledande.
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Eftersom bilden används på webbplatsen och eftersom ett av de uttalade syften med
webbplatsen är att marknadsföra kommunen, så ligger det nära till hands att befara att vi närmar
oss förbudet mot vilseledande, otillbörlig marknadsföring. Marknadsföring som är vilseledande
[...] är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att
fatta ett välgrundat [...]beslut, jfr. 8 § Marknadsföringslagen (MFL). I det aktuella fallet skulle
problemet kunna lösas med hjälp av en reglering att eventuellt missledande bilder alltid ska
märkas med varnings- eller hänvisningstexter som i exemplet i figur 2 nedan.

Figur 2: Exempelförslag på märkning av den vilseledande bilden med en varningstext.
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Vi motionerar därför
att

kommunens grafiska profil kompletteras med en tydlig bildpolicy för att minska risken
för att kommunen ägnar sig åt vilseledande marknadsföring.

______________________
Thomas Selig,
Vänsterpartiet Katrineholm

______________________
Victoria Barrsäter.
Centerpartiet Katrineholm

_____________________
Jesper Ek,
Liberalerna Katrineholm
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1 (1)
Datum

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Kommunstyrelsens kansli

Vår beteckning

2019-05-07

Meddelanden
Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Rapportering av ej verkställda beslut första kvartalet 2019
Vård- och omsorgsnämnden godkänner rapporten av ej verkställda gynnande
nämndbeslut.
Nämnden godkänner nedanstående statistikrapport och överlämnar den
kommunfullmäktige och revisorerna
Vid första kvartalets rapportering fanns följande ej verkställda beslut
Äldreomsorg SoL
Särskilt boende
8 (6 kvinnor, 2 män)
Upplysning: Vid rapporteringstillfället var 6 beslut verkställda (5 kvinnor, 1 man) och
1 beslut (kvinna) avslutat pga. återtagen ansökan.
Omsorg till personer med funktionsnedsättning – SoL
Kontaktperson
1 (1 kvinna)
Omsorg till personer med funktionsnedsättning – LSS
Bostad med särskild service för vuxna
4 (4 män)
Upplysning: 1 har tackat nej till 2 erbjudanden. 1 sökande har skrivit kontrakt
2019-03-15 men inte flyttat in vid dagens datum.
Biträde av kontaktperson
2 (1 kvinna, 1 man)
Upplysning: 1 sökande (kvinna) har tackat nej till ett erbjudande.

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

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

Org.nummer 212000-0340

