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Datum

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-04

Sammanträdande organ

Kommunfullmäktige

Tid

2020-06-15 kl. 18:00

Plats

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm

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

Ärende

Beteckning

1

Protokollsjustering

2

Sammanträdets laga tillkomst

3

Entledigande av ledamot i vård- och
omsorgsnämnden

KS/2018:486

2

4

Detaljplan för ny grundskola på Norr, del av
fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun

KS/2019:435

3

5

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

KS/2020:157

52

6

Revidering av det Personalpolitiska Programmet

KS/2019:418

69

7

Årsredovisning 2019 för Katrineholms Fastighets
AB med Katrineholms Industrihus AB

KS/2020:133

92

8

Årsredovisning 2019 Västra Sörmlands
Räddningstjänst (VSR)

KS/2020:97

146

9

Årsredovisning 2019 för Vårdförbundet Sörmland

KS/2020:148

211

10

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet
RAR i Sörmland

KS/2020:166

303

11

Ny förbundsordning Vårdförbundet Sörmland

KS/2020:170

335

12

Fastställande av 2021 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland

KS/2020:167

346

13

Upphävande av regler för kommunalt bidrag till
studieförbundens lokala verksamhet

KS/2020:175

349

14

Svar på motion om tillgänglig lek i parken

KS/2019:151

359

15

Svar på motion om att välkomna medborgarna att
delta i Katrineholms utveckling

KS/2019:307

366

16

Redovisning av obesvarade motioner - mars 2020

KS/2020:86

373

17

Motion från Kristdemokraterna om riktlinjer för
markanvisning

KS/2020:146

377

18

Motion från Kristdemokraterna om god
äldreomsorg dag och natt, året runt efter
arbetstyngd och behov

KS/2020:149

379

Torgerd Jansson (S)
Ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Marie Sandström Koski
Sekreterare

Besöksadress:
Telefon:
E-post:
Telefax:

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

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-06-02

KS/2018:486 - 111

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens kansli
Irene Olander

Kommunfullmäktige

Entledigande av ledamot i vård- och omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige enledigar Lennart Halvardsson Petku (L) från uppdraget som
ledamot i vård – och omsorgsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Lennart Halvardsson Petku (L) har i skrivelse daterad 2020-06-02 begärt att få bli
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden

Irene Olander
Administratör
____________________
Beslutet skickas till:
Lennart Halvardsson Petku
Vård- och omsorgsnämnden
Löneenheten
Lex
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se

3

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 69

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-27

1 (1)

KS/2019:435 212

Detaljplan för ny grundskola på Norr, del av fastigheten
Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för ny grundskola på Norr, del av
fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av en grundskola åk F-6 på Norr för
ca 630 elever.
Bygg- och miljönämnden fattade beslut om uppdrag den 2 november 2016. Granskning
ägde rum 12 mars – 2 april 2020. Efter granskningen har ändringar gjorts i
planhandlingarna. Dessa finns att läsa i granskningsutlåtandet, daterat 19 maj 2020.

Ärendets handlingar








Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-19
Delegationsbeslut bygg- och miljönämnden, 2020-05-19, § D 380
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationsplan
Utredning föroreningar

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig förvaltningschefen Stefan Jansson.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-19

KS/2019:435 - 212

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Detaljplan för ny grundskola på Norr, del av fastigheten
Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för ny
grundskola på Norr, del av fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av en grundskola åk F-6 på Norr för
ca 630 elever.
Bygg- och miljönämnden fattade beslut om uppdrag den 2 november 2016. Granskning
ägde rum 12 mars – 2 april 2020. Efter granskningen har ändringar gjorts i
planhandlingarna. Dessa finns att läsa i granskningsutlåtandet, daterat 19 maj 2020.

Ärendets handlingar







Delegationsbeslut bygg- och miljönämnden § D 380 2020-05-19
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning
Plankarta
Illustrationsplan
Utredning föroreningar

Axel Stenbeck
Utredare

____________________
Beslutet skickas till:
Bygg- och miljönämnden
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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DELEGATIONSBESLUT § D 380
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2020-05-19

PLAN.2016.14

Vår handläggare

Erik Bjelmrot
Avdelningschef, Planering och byggande
0150-571 96
erik.bjelmrot@katrineholm.se

Kommunstyrelsen

Detaljplan för ny grundskola på Norr, del av fastigheten
Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna upprättat granskningsutlåtande, daterat
19 maj 2020.
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att godkänna detaljplan för ny grundskola på
Norr, del av fastigheten Gersnäs 3:8, och överlämna förslaget till kommunfullmäktige för
antagande.

Motivering
Under granskningstiden inkom sex yttraden, varav en utan erinran. Prickmarken (ej
byggbar mark) har utökats något vid skolans nordöstra gavel för att förhindra att
byggnaden placeras närmare väg 52. Sammanfattning av utredning om risker vid
översvämning av Lasstorpsdiket har lagts till. Justeringar/kompletteringar har gjorts
gällande avtal, brandvatten, utrymningsvägar samt trafiksäkerhet vid utryckningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att inkomna synpunkter har beaktats i
planförslaget och att detaljplanen kan antas.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av en grundskola åk F-6 på Norr för ca
630 elever.

Bakgrund
BMN fattade beslut om uppdrag den 2 november 2016. Granskning ägde rum 12 mars - 2
april 2020. Handlingarna har funnits tillgängliga på Kulturhuset Ängeln och på
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits
tillgängliga på kommunens hemsida. Granskningen annonserades i Katrineholms-Kuriren
den 12 mars 2020. Efter granskningen har ändringar gjorts i planhandlingarna. Dessa
finns att läsa i granskningsutlåtandet, daterat 19 maj 2020.

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se
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DELEGATIONSBESLUT § D 380
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

2020-05-19

PLAN.2016.14

Beslutsunderlag
Plankarta A4-format
Illustrationsplan A4-format
Föroreningar Lasstorpsdiket exponeringsrisk
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning.

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen

Enligt delegation från bygg- och miljönämnden. Se § 28 BMN 2020-05-13, beslutspunkt 2.
Martin Edgélius
Ordförande Bygg- och miljönämnden

Det här dokumentet är digitalt signerat
I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.

Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr PLAN.2016.14

Planbeskrivning

Detaljplan för skola på Norr
Del av fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun

ANTAGANDEHANDLING
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2020-05-19
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Antagandehandling

Inledning
Planprocessen – Standardförfarande
Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, därmed följer detaljplanen den nya Plan- och
bygglagen 2010:900 med de ändringar som trädde ikraft 2 januari 2015.
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras
eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning. Om
synpunkter lämnas, ska dessa redovisas och berörda underrättas innan planen antas. Efter
antagandet har ”ej tillgodosedda sakägare” möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan
vinna laga kraft.

Handlingar
•

Plankarta och illustrationskarta

•

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (detta dokument)

•

Samrådsredogörelse

•

Granskningsutlåtande

•

Fastighetsförteckning

•

Undersökning om betydande miljöpåverkan

2 (30)
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Syfte
Bakgrund
Behovet av skollokaler ökar i kommunen och speciellt i de norra delarna av Katrineholms stad.
Den nya skolan ska omfatta förskoleklass upp till och med årskurs sex och inrymma cirka 630
elever. Under planområdets gång har olika placeringar både öster och väster om Bievägen
prövats, och tre av dessa har bedömts som olämpliga av olika skäl – markföroreningar,
översvämningsrisk och lerjord med dålig bärighet. Nuvarande placering är däremot väl lämpad
för ändamålet.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är beläget drygt en kilometer norr om Katrineholms resecentrum. Mot sydväst är
plangränsen placerad på 6 meters avstånd från befintliga detaljplanegränser längs med
Lasstorpsdiket. Planområdesgränserna mot öster, norr och nordväst har inte någon naturlig
avgränsning. Planområdets areal är ca 5 hektar.
Markägoförhållanden
Marken inom planområdet ägs av Katrineholms kommun.

Planområdet är beläget i Katrineholms norra utkant, markerat med röd streckad linje på kartan.

3 (30)
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Planområdet nås från Bievägen. I sydväst löper plangränsen parallellt med Lasstorpsdiket.

Tidigare ställningstaganden
Kommunala beslut
Bygg- och miljönämnden beslutade den 2 november 2016 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att upprätta ny detaljplan för fastigheten Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun, i syfte
att möjliggöra byggnation av en ny skola åk F-6 för ca 630 elever i norra Katrineholm.
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt.
Översiktsplan
Planförslaget överensstämmer med intentionerna i översiktsplan 2030 – Katrineholms kommun
del staden, antagen den 17 november 2014. Där är den norra stadsdelen, där planområdet ingår,
utpekat som utvecklingsområde för bostäder. Enligt ÖP:n ska även behovet av etablering av
förskola och skola inom området beaktas.
Enligt Miljöbalken 3 kap 4§ får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan
mark tas i anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt skogsbruk. Behovet av en ny

4 (30)
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grundskola på Norr bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse. Totalt har fyra lokaliseringar
utretts, varav tre av dem befanns vara olämpliga.
Grönplan
I Grönplan för Katrineholm stad, antagen 2018-12-17, anges att det gröna sambandet norr om
staden behöver stärkas både som ekologiskt spridningssamband och rekreationsområde.
Riksintresse
Planområdet berörs inte av något riksintresse.
Detaljplan
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt.
Miljöbedömning
En undersökning om betydande miljöpåverkan är framtagen. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning att det inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan om detaljplanen
genomförs. Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens bestämmelser för hushållning
med mark- och vattenområden, och miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas inom
planområdet.

Förutsättningar och förändringar
Mark och vegetation
Marken inom planområdet består huvudsakligen av åkermark och en mycket liten del skog i den
norra delen samt den östra delen intill Bievägen. Planområdet är starkt påverkat av närheten till
tätorten och vägar i och runt området.
Inom planområdet finns ett antal objekt som omfattas av generellt biotopskydd samt två
naturvärdesobjekt. En del av dessa kommer att behöva avlägsnas vid exploatering av
planområdet, vilket kräver dispens från biotopskyddet samt kompensationsåtgärder på
kvarvarande grönytor inom planområdet. Dispens har sökts och beviljats för de aktuella
objekten.
I sydväst löper plangränsen parallellt med Lasstorpsdiket, ett grävt dagvattendike som avvattnar
ett område från bland annat Finntorp/Lövåsen och Lasstorp. Strax utanför planområdets östra
gräns löper ett mindre grävt dike i nord-sydlig riktning. Detta dike, som avvattnar
omkringliggande åkermark och mynnar ut i Lasstorpsdiket, är inte vattenförande året runt.
I planområdets nordvästra del finns en skogsdunge (skrafferat område nr 9 i naturvärdeskartan
på sid.13) som består av triviallövskog dominerad av asp med inslag av bland annat ek, samt
enstaka torrträd med tickor, och har bedömts ha ett visst naturvärde i rapporten
”Naturvärdesinventering av tätortsnära natur och grönytor i Katrineholms kommun” (Sweco
2015). Den sydligaste delen kommer att avlägsnas vid en exploatering då skolans parkering och
inlastning förläggs dit.
Ett skogsparti intill Bievägens norra del (skrafferat område nr 1 på naturvärdeskartan på sid.13),
där raksträckan övergår i en kurva, bedöms ha lågt naturvärde i Swecos inventering. Området

5 (30)
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består av blandskog bestående av gran, tall och björk. Den sydligaste delen kommer att avverkas
vid en exploatering för att anlägga en lokalgata till skolan.
Geotekniska förhållanden, skredrisk och grundläggning
Inom planområdet finns ingen registrerad skredrisk. Tre geotekniska utredningar har utförts på
olika platser väster om Bievägen och norr om Lasstorpsdiket. Den första, (PM Geoteknik, skola
Gersnäs Katrineholm 2017-04-28) omfattade ett område i sydost, i direkt anslutning till Bievägen
och Lasstorpsdiket. Provtagningen visade att jorden består av ca 0,2 meter lerig matjord, följt av
ett lager lera med en mäktighet mellan 2-7 meter med mycket dålig skjuvhållfasthet. Under leran
finns fast friktionsjord. Enligt denna utredning skulle marken vara byggbar om skolbyggnaden
grundlades med pålar och fribärande golv. Efter utredningen flyttades planområdet pga
översvämningsrisk från Lasstorpsdiket och höga kostnader för markutfyllnad och grundläggning.

Kartan ovan visar utredningsområdet för den första geotekniska undersökningen.

Den andra geotekniska utredningen, PM geoteknik, 2019-06-10, omfattade ett område lite längre
norrut. Provtagningen visade att den naturliga jorden inom stora delar av området består av
förmultnad torv med ett djup på 0,2-0,75 meter. Under torven består jorden i huvudsak av lera
med en mäktighet på 2-6 meter och mycket dålig skjuvhållfasthet. Under leran finns fast
friktionsjord. I väster mot Lasstorpsdiket består jorden av silt. Grundvattnet finns ca 1 meter
under markytan. De delar av planområdet som består av lera har mycket dålig bärighet och bör
inte bebyggas på grund av stor risk för sättningar. Detta innebar att även detta område valdes
bort som planområde för skolan.

6 (30)
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Kartan ovan, som visar lerdjup, härrör sig från den andra geotekniska utredningen.

Den tredje geotekniska undersökningen genomfördes av KF Geo (Skola Gersnäs Katrineholm,
markteknisk undersökningsrapport 2019-08-05). Både geologi och hydrogeologi undersöktes
inom ett område som inkluderar mark på båda sidor om Bievägen.

I kartan ovan är utredningsområdet för den tredje geotekniska utredningen markerad med röd streckad linje.

7 (30)
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Kartan ovan visar provpunkter samt lerdjup inom utredningsområdet.

Prover togs från 23 olika punkter. Jordproverna visar att jorden generellt utgörs av 0,1-0,4 meter
mull eller sandig lera som överlagrar siltig torrskorpslera eller finsandig/siltig lera, som i sin tur
vilar på lermorän eller sandig grus. Lerans mäktighet varierar mellan 0,1-5,5 meter, den har
mycket låg relativ fasthet och karaktäristisk sättningsmodul är <10 MPa.
Grundläggning av vägar och hårdgjorda ytor:
Förekommande undergrund och lera har bitvis mycket dålig bärighet och därför rekommenderas
inte förbelastning som metod att minska framtida sättningar. Jorden bör med sin låga bärighet
förstärkas för att kunna hantera höga uppfyllnader och laster där lös lera förekommer.
När skikten av lera är tunnare kan grundläggning göras med lättfyllning som utläggs efter
urgrävning av förekommande lösa jordlager. Möjliga metoder i de djupare lersvackorna är kcpelare eller masstabilisering efter att förekommande lös jord utskiftats. Eftersom lerdjupen
varierar inom området kommer även sättningarna att utvecklas ojämnt.
Grundläggning av byggnad:
Grundläggning kan inte göras direkt på den befintliga jorden, och det rekommenderas att
befintliga lösa jordlager ska utgrävas och ersättas med ny fyllning (packad sprängsten eller
skumglas som lättfyllning) eller att byggnaden ska grundläggas med spetsburna pålar.
En mer detaljerad undersökning måste utföras för att undersöka fast botten för pålningsdjup.
All mullhaltig jord ska avlägsnas under hela grundläggningsytan. Långtidsbundna
konsolideringssättningar kan uppstå vid uppfyllning av exempelvis entréer och andra
anslutningar. Åtgärder som länkplattor, lättfyllning eller annan förstärkning bör övervägas och
ska detaljstuderas då höjdsättning/uppfyllnader är fastlagda.
Den mark som är mest lämplig att bebygga med avseende på geotekniska förhållanden är
området i nordväst, där den lösa leran inte är djup, och det är där skolbyggnaden föreslås
placeras. Övrig mark inom planområdet bör inte bebyggas, men kan utnyttjas som skolgård och
parkmark med dagvattenhantering.
Markradon
Planområdet ligger inte inom risk- eller högriskområde för markradon enligt kommunens
översiktliga kartering. Nya byggnader ska emellertid uppföras i radonsäkert utförande.
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Markföroreningar
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet, och det har inte bedrivits någon
verksamhet inom planområdet bortsett från lantbruk. Lasstorpsdiket, som är beläget 6 meter
från den sydvästra plangränsen, är ett dagvattendike som avvattnar en betydande del av norra
Katrineholm och mynnar ut i sjön Näsnaren, som har dålig kemisk status.
Vintern 2012-2013 genomförde Trafikverket en sanering av Lasstorpsdiket öster samt en mindre
del strax väster om Bievägen, som var förorenat av kreosotläckage från en f.d.
impregneringsanläggning uppströms diket. Saneringen omfattade det befintliga diket samt en
igenfylld sträcka som löper parallellt med dagvattendiket.
Saneringen utfördes till fastställt djup (30 cm bottensediment grävdes bort). Provtagning visade
att 4 av 5 prover innehöll för höga halter av PAH. Vid omgrävning av diket grävdes sedimenten
ner till lera, och de nya proverna visade halter under detektionsgräns.
I det vattenförande diket är förorenade sediment bortgrävda ner till lera som konstaterats vara
ren. Botten och kanter har försetts med erosionsskydd.
I det igenfyllda diket har förorenade massor avlägsnats ned till ren lera i både botten och väggar.
Målen för efterbehandling var att området runt Lasstorpsdiket skulle kunna utnyttjas som
strövområde utan risk för hälsovådlig exponering, att människor skulle kunna använda vatten
från Lasstorpsdiket för bevattning och tillfälligtvis komma i kontakt med dikessediment utan risk
för hälsovådlig exponering, och att spridning av kreosotföroreningar från dikets sediment till
Näsnaren inte fick vara av sådan omfattning att det kunde leda till negativ miljöpåverkan.
En miljöteknisk markundersökning utfördes 2017 väster om Bievägen, i anslutning till
planområdet för skolan (Översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Gersnäs 3:8,
SWECO Environment, 2017-02-21). Fyra provpunkter borrades och sex jordprover analyserades,
med resultatet att marken endast bestod av naturliga jordarter och att halter av analyserade
ämnen låg under riktvärdet för känslig markanvändning. Ämnen som analyserades var metaller,
oljekolväten (BTEX, alifater, aromater och PAH:er) samt bekämpningsmedel.

Kartan visar placering av provpunkter vid markundersökning i mars 2017 som röda punkter.
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I november 2018 utfördes en översiktlig undersökning av sediment i Lasstorpsdiket
(Undersökning av sediment i nordvästra delen av Lasstorpsdiket, Structor 2018-12-20).
Prover togs i tre olika områden längs en sträcka på 900 meter, varav ett område är beläget i
anslutning till planområdet för skolan.

Kartan visar provpunkternas läge vid markundersökning i november 2018. Punkt S2 är belägen i anslutning till
planområdet.

Totalt togs sex samlingsprover av sediment, som analyserades med avseende på metaller, oljor,
PAH, bekämpningsmedel, PCB och klorerade lösningsmedel. Undersökningen visade att det
förekommer föroreningar i sedimenten, och att dessa är knutna till det övre lagret med organiskt
rikt material. Föroreningar påträffades i punkt 1 och 3, och de bestod av både organiska ämnen
och metaller. De föroreningar som översteg Naturvårdsverkets riktvärden för KM (känslig
markanvändning, där ändamålet skola ingår) var arsenik, krom, alifater och aromater, medan
föroreningar som överskred riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning) var kadmium,
zink och PAH.
Kulturmiljövärden
Det finns inga skyddade kulturmiljövärden inom planområdet.
Fornlämningar
En arkeologisk utredning genomfördes i juni 2018 inom ett område som omfattar mark för den
nya skolan på Norr samt ett nytt bostadsområde i anslutning till planområdet för skolan.
Utredningen genomfördes med inledande okulär besiktning av utredningsområdet för att utröna
huruvida där fanns några fornlämningar och samtidigt identifiera lägen där förhistoriska
boplatser är möjliga. Vid denna inventering framkom inga fornlämningar, däremot fem
boplatslägen.
Inom planområdet för skolan fanns inget av arkeologiskt intresse. Om det vid grävning eller
byggnation påträffas några fornlämningar föreligger anmälningsplikt enligt kulturminneslagen.
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Kartan ovan visar de områden som undersöktes i den arkeologiska utredningen. Den södra delen av objekt 2 ingår i
planområdet för skolan.
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Bebyggelseområden
Bostäder
Planområdet har aldrig varit bebyggt. Söder om planområdet, på andra sidan Lasstorpsdiket
finns ett bostadsområde med huvudsakligen småhusbebyggelse. Norr om planområdet planeras
ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse.
Verksamheter
Inga verksamheter utöver lantbruk har funnits inom planområdet.
Placering, skala, utformning och material
Skolan, som placeras i planområdets nordvästra del, är en 3-våningsbyggnad med en
byggnadsarea på ca 5375 kvadratmeter och en bruttoarea på ca 9700 kvadratmeter. Den
nordöstra delen, som har sin huvudentré mot sydost och personalentré i nordost, inrymmer på
våning 1 undervisningslokaler, ateljéer, forum, teater, personalutrymmen, inlastning, soprum,
matsal och kök, och den sydvästra delen inrymmer en idrottshall, omklädningsrum, café och en
kvällsentré, med en bruttoarea på ca 5300 kvadratmeter. På våning 2, med en bruttoarea på
3693 kvadratmeter, inryms bibliotek, ateljéer/verkstäder, omklädningsrum och tekniska
utrymmen. Våning 3, med en byggnadsarea på 497 kvadratmeter, inrymmer tekniska utrymmen
för ventilation. Högsta tillåten nockhöjd föreslås bli 14 meter och största tillåtna byggnadsarea
6000 kvadratmeter. Lägsta nivå på färdigt golv blir +44,5 meter för att förebygga översvämning.

Skolan utformas som en tvåvåningsbyggnad med tegelfasader och ett flackt tak.

Service
Från planområdet är det ca en kilometer till centrala Katrineholm med tillgång till ett brett utbud
av service och tjänster.
Barnperspektiv
Skolans elever får ändamålsenliga undervisningslokaler som har utformats utifrån modern
pedagogik och som uppfyller nutida behov och krav på tillgänglighet.
Tillgänglighet
Mark som tas i anspråk för bebyggelse ska vara tillgänglig om det inte är obefogat med hänsyn
till terrängen. Ytor bör utformas så att så stor del som möjligt är tillgänglig även för
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funktionshindrade barn och vuxna. Såväl fysiska som psykiska funktionshinder är viktiga att
beakta i utformningen.

Friytor
Lek och rekreation
Enligt Boverkets rapport ”Utemiljöer för barn och unga – vägledning för planering, utformning
och förvaltning av skol- och förskolegårdar”, utkast till remissutskick av allmänna råd, oktober
2014, Dnr:20121–147/2014”, rekommenderas en friyta på minst 40 m2/barn i förskolan respektive
30 m2/barn i grundskolan för att barnens lek ska kunna utvecklas och ha ett varierat innehåll.
I rapporten anges att
”Friyta som begrepp omfattar den yta som barnen har tillgång till och kan använda vid sin utevistelse.
En friyta är ytan som går att leka på och som är tillgänglig för barnen i huvudsak under skoltid men
även i viss mån på fritiden. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering och ytor för leveranser samt hus
är ytor som är otillgängliga ytor för barnen och är därmed inte inkluderade i friytan.”
Friytans totala storlek har betydelse för att den ska kunna rymma de kvaliteter som behövs för
en fullgod lekmiljö. Studier visar att minimum tycks utgöras av cirka 3000 m2. Friytorna för skolan
på Norr uppgår till ca 2,9 hektar. Av detta är ca 2600 kvadratmeter mark som är avsatt för
dagvattenhantering, vilket därför har exkluderats vid beräkning av friytorna. Friytan per elev blir
då ca 42 kvadratmeter per barn. Uppnådd friyta per barn ska redovisas vid bygglovsgivningen.

Illustrationen ovan visar dispositionen av skolområdet.
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I anslutning till skolans södra del anläggs en samlingsplats med en scen. I närheten av scenen
anläggs en hinderbana, kompisgungor, och en kulle med ett lusthus på toppen. Lite längre norrut
planeras fler kompisgungor, en sandlåda med tak samt odlingslådor. Två bollplaner anläggs i
områdets östra del. Skolgårdens ytterområden blir ohävdad ängsmark, fuktäng/våtmark, en
större åkerholme samt odlingsrösen. Av säkerhetsskäl ska hela den sydvästra plangränsen
avgränsas med ett stängsel mot Lasstorpsdiket.
Naturmiljö
Tillgången till naturvärden på skolgårdar skapar förutsättningar för en god skolmiljö, vilket ger
upphov till kunskap och inspirerar till aktivitet. Viktigt vid exploatering är därför att en varierad
utemiljö kan behållas och att så mycket som möjligt av den befintliga grönskan och karaktären i
området bevaras. De biotopskyddade objekt som avlägsnas vid en exploatering ska återskapas
inom planområdet och kan ge ett mervärde åt skolans utemiljö. Ca 3 hektar av planområdets 5
hektar kommer att bestå av grönytor, främst i de östra och södra delarna. Närmast den östra
plangränsen i norr anläggs en terrasserad sluttning med fruktträd, följt av en gräsbevuxen
bollplan samt en sammanhängande anlagd åkerholme som utgör kompensation för den
åkerholme som avlägsnas för att ge plats åt skolbyggnaden. Väster om bollplanen i norr anläggs
fyra stenrösen som kompensation för de befintliga rösen som avlägsnas vid exploatering av
området. Söder om skolbyggnaden skapas en gräsbevuxen lågpunkt dit dagvatten leds för
fördröjning och rening, för att sedan ledas via strypt utlopp till Lasstorpsdiket.
Mellan skolbyggnaden och Lasstorpsdiket anläggs fuktängar och ängsgräs.

Karta naturvärdesinventering (Förstudie naturvärdesinventering, ÅF 2019-02-28). Det skrafferade området nr 9 är en
skogsdunge som har ett visst naturvärde. Det skrafferade området nr 1 är blandskog som bedöms ha lågt naturvärde.
Linjen nr 1 är ett avvattningsdike som är beläget strax utanför planområdet.
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Enligt rapporten ”Naturvärdesinventering av tätortsnära natur och grönytor i Katrineholms
kommun” (Sweco 2015) beskrivs en skogsdunge, som tangerar planområdets norra del (objekt 9
på naturvärdeskartan), som ett område med visst naturvärde: ” Aspdominerad skog med inslag
av ung till medelålders gran, ek, brakved och vårtbjörk. Här finns både lågor och enstaka torrträd
angripna av eldticka, björticka och fnöskticka. Fältskiktet är tämligen glest med arter som
lundgröe, stenbär, rödven, lingon, blåbär och örnbräken. Några få hävdgynnade arter märks
främst i brynen – gökärt, fårsvingel, ärenpris.”
Objekt 1 på naturvärdeskartan bedöms ha lågt naturvärde i Swecos inventering. Området består
av blandskog av gran, tall och björk. Dokumenterade naturvårdsarter är kungsfågel, hjortskölding
och rödbrun stensopp. Fynden av flera skogliga signalarter och blandskogen med enstaka äldre
träd, död ved samt öppnare partier visar att området har biotopvärde.
En naturvärdesinventering av planområdet på fältnivå utfördes i november 2019 av ÅF Pöyri
(Naturvärdesinventering av skola på Norr, Katrineholms kommun, 2019-12-04). Syftet var att
identifiera, redovisa och avgränsa vilka värden för den biologiska mångfalden som berörs av
detaljplanen. Inventeringen är en komplettering av den naturvärdesinventering på förstudienivå
som genomfördes i februari 2019. Naturvärdesinventeringen genomfördes under
senhösten/tidig vinter, vilket gör att flertalet arter inte kan inventeras och att beskrivningar av
naturvärdesobjekt kan bli generella och översiktliga. Detta innebär vidare att objekt vars artvärde
baseras på arter kopplade till kärlväxter och insekter sätts som preliminära. En kompletterande
naturvärdesinventering av detaljplaneområdet inklusive Skola på norr, planeras under
försommaren 2020.
Inventeringsområdet omfattade 6 hektar och inventeringen utfördes på fältnivå detaljeringsgrad
detalj med tillägget generella biotopskydd. Totalt identifierades och avgränsades två
naturvärdesobjekt och sju områden som omfattas av det generella biotopskyddet.
I Artportalen har fåglar kopplade till Lasstorpsdiket noterats, exempelvis relativt färska fynd av
sävsparv, gråhäger, hämpling och grönfink. Det står dock inte beskrivet om fåglarna har noterats
som förbiflygande, häckande eller rastande. Strax söder om inventeringsområdet har sparvhök
noterats, liksom skogslind. På åkerholmen har naturvårdsarter identifierats, bland annat gökärt,
fårsvingel och ärenpris.
Inventeringsområdet utgörs till större delen av en öppen åkermark. Odlingsmarken omges av ett
brett dike i väster och söder. Enstaka småbiotoper förekommer på åkermarken i form av mindre
åkerholmar och odlingsrösen samt ett litet dike mellan skogsbrynet och åkern i öster. Flera gamla
stenbrunnar finns också på åkern. I väster finns en svacka i form av ett fuktparti/våtmark med
vattenkrävande växter såsom veketåg och vass. En gammal större före detta åkerholme i norr
domineras av gles blandskog. Inventeringsområdet fortsätter längs ett stråk i skogsmarken öster
om åkermarken. Skogen domineras av skogsbruk och är i princip helt igenväxt med gran, med
visst inslag av tall och björk.
På östra sidan av åkermarken finns ett område som (troligen) helt domineras av den invasiva
arten kanadensiskt gullris. Artbestämningen är dock osäker eftersom kanadensiskt gullris är
mycket lik höstgullris. Eventuella massor från detta område bör hanteras som farligt avfall och
köras bort för destruktion och inte återanvändas inom områden för nya detaljplanen.
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Kartan visar de naturvärdesobjekt, objekt som omfattas av biotopskydd samt arter som identifierades vid
fältinventeringen i november 2019.

Objekt 1 på kartan ovan har fått naturvärdesklass 3 (preliminär), naturtyp skog och träd,
naturvårdsart större hackspett (spår). Objektet är en gammal f.d. åkerholme med halvöppen
blandskog. Trädskikt med asp, al, ek, björk och tall, främst medelåldersträd och enstaka äldre
träd, enstaka lågor och torrträd samt äldre träd av tall och lövträd med döda grenar. Förekomst
av stenblock och mindre sten. Asp med liten aspticka. Förekomst av enstaka gammal tall. Öppet
och glest fältskikt med bl.a. smalbladigt gräs och blåbärsris. Ingen påtaglig igenväxning men på
delar finns ung till medelålders gran. Variationsrikt trädskikt och solexponering/luckighet är
positivt för biotopvärdena. Inslag av solexponerad död ved, liggande död ved samt grövre döda
grenar på levande träd samt enstaka äldre träd bidrar till biotopvärdena. Objektet ges ett
påtagligt biotopvärde. Inga naturvårdsarter som signalerar skogliga naturvärden identifierades
utan spår av hackspett bedöms framförallt vara positivt för biotopvärdena genom att skapa
håligheter (nyckelart).
Objekt 2 på kartan ovan har fått naturvärdesklass 4 (preliminär), naturtyp äng- och betesmark,
naturvårdsarter bockrot, måror, rölleka och smultron. Objektet omfattas av generellt
biotopskydd. Objektet är en öppen åkerholme med stenhögar, enstaka lövsly och buskar, med
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sannolik förekomst av invasiva arten kanadensiskt gullris på delar. Delar av objektet är
kvävepåverkad och igenväxande och domineras av bredbladigt gräs, maskros och örnbräken. En
liten förekomst av hävdgynnade arter på mindre ytor med torrängskaraktär. Objektet hyser vissa
värden som spridningsfunktion samt som refug för arter i odlingslandskapet men saknar
särskilda värdeelement för naturtypen. Enstaka biotopvärden i form av ett litet parti torräng samt
stenar. Preliminärt visst biotopvärde. Objektet hyser enstaka naturvårdsarter för ängs- och
betesmarker men stora delar är igenvuxna med negativa nyckelarter/invasiva arter.
Sammantaget ger detta preliminärt visst artvärde. Baserat på avsaknad av bl.a. värdeelement
och att åkerholmen är igenväxt av arter som indikerar på ohävd/invasiva arter sänks naturvärdet
till klass 4 (preliminärt).
Vid inventeringen noterades sju områden som bedöms omfattas av det generella biotopskyddet.
Nr 1 i tabellen, ett avvattningsdike, är beläget strax utanför planområdets östra gräns.

Vattenområden
Vattenområden
Lasstorpsdiket, som är ett grävt dike, är beläget strax söder om planområdet, med en mindre del
som ingår i planområdets sydligaste respektive nordvästra del. Diket, som mynnar ut i sjön
Näsnaren nordväst om planområdet, är redan nu överbelastat, och med en utbyggnad av norra
stadsdelen samt ytterligare expansion av Finntorp/Lövåsen kommer ännu mer dagvatten att
tillföras. Fallet mot Näsnaren är lågt och diket växer snabbt igen, vilket orsakar översvämningar
och stående vatten t ex i Lasstorps koloniområde. Arbete pågår för att utreda anläggning av
våtmarker och översvämningsytor för att avlasta Lasstorpsdiket både uppströms och nedströms.
Ytterligare ett grävt avvattningsdike korsar planområdets östra del och har sitt utlopp i
Lasstorpsdiket, men detta dike är inte vattenförande året om.
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Strandskydd
Inget av de två dikena strax utanför planområdet bedöms omfattas av strandskydd.
Lasstorpsdiket är ett grävt dike som har rensats regelbundet, och diket har även grävts om i
modern tid och fått en ändrad sträckning, vilket redovisas i rapporten ”Sanering och efterkontroll
av Lasstorpsdiket, Trafikverket”, dnr TRV 2012/47266, upprättad av Hifab 2013-05-01.
Detta innebär troligtvis att det inte har hunnit etableras betydande naturvärden i eller i närheten
av diket. En naturinventering kommer att genomföras under nästa växtsäsong.
En översiktlig dagvattenmodellering redovisar ett maxflöde i Lasstorpsdiket på ca 2400 l/sek vid
50-årsregn vid Bievägens kulvert respektive 2800 l/sek vid kulverten vid väg 52/56 före en
exploatering. Utredningen visar även att risken för översvämning vid skyfall är hög i området
öster om Bievägen, men lägre väster om Bievägen.
En relevant dom i Mark- och miljööverdomstolen är mål nr M 10756-14, där MÖD avgjorde
principfrågan huruvida artificiella vattendrag omfattas av strandskyddsbestämmelser.
Länsstyrelsen i Halland anförde då att vattendrag omfattas av strandskyddsbestämmelser
oavsett om vattendraget är naturligt eller artificiellt, att värden som strandskyddet avser att
skydda kan förekomma såväl vid en naturlig sjö eller ett naturligt vattendrag som vid dess
anlagda motsvarigheter, samt att avvattningsdiket i målet anlades på 1860-talet och därför kan
ha väl utvecklade biologiska värden.
Vid bedömningen av vad som gäller för markavvattningsdiken har strandskyddets historiska
framväxt betydelse. När strandskyddet infördes 1950 och fram till dess att syftet utvidgades 1994
framstår det som uteslutet att ett dike grävt för att avvattna åkermark skulle ha ansetts ha någon
betydelse för allmänhetens bad- och friluftsliv vilket skulle ha motiverat att det skulle omfattas av
strandskydd. Allt talar därför för att begreppet ”vattendrag” under denna tid inte omfattade
grävda markavvattningsdiken.
Sedan syftet utvidgades 1994 kan grävda diken som är vattenförande visserligen ha ett intresse
ur strandskyddssynpunkt eftersom de inte sällan bidrar till goda livsvillkor för växt- och djurlivet.
Något uttalande som tyder på att lagstiftaren vid 1994 års ändring tänkte sig att utöka
tillämpningsområdet för bestämmelserna till att också omfatta markavvattningsdiken finns dock
inte. Det är tydligt att en sådan utökning av tillämpningsområdet skulle beröra ansenliga arealer
varav endast en mindre del, själva dikena med närmaste omgivning, skulle utgöra de
skyddsvärda områdena.
Förarbetsuttalandena om bäckar och tjärnar tyder snarare på att det var mer naturligt
förekommande vatten som alltjämt var avsett att skyddas även sedan syftet utvidgats.
Bestämmelserna om biotopskydd infördes redan 1991, vilket skyddar många vattenförande
diken i jordbrukslandskapet. Med hänsyn till det ovan anförda bedömde Mark- och
miljööverdomstolen att strandskydd inte gällde vid det i målet aktuella diket.
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Gator och trafik
Gator
Planområdet nås via Bievägen, som leder från järnvägsstationen i centrum ut till väg 52/56 i
stadens norra utkant. En 6,5 meter bred lokalgata anläggs från Bievägen till planområdet.
Parallellt med gatan löper en 3,5 meter bred gång- och cykelbana samt en 1,5 meter bred gräsyta
mellan lokalgatan och gc-vägen dit gatubelysning förläggs. Dagvattendiken med 4 respektive 1
meters bredd placeras intill lokalgatan och gc-vägen, och vägområdet får en total bredd om ca 18
meter. Lokalgatan och gc-vägen ansluter vid planområdets nordöstra gräns. Inom skolans
område anläggs en slinga med angöring för bussar och bilar i planområdets nordligaste del.
Räddningstjänsten är stationerad norr om väg 52 och har Bievägen som primär utryckningsväg
till Katrineholms norra stadskärna. För att förbättra trafiksäkerheten vid utryckningar ska
Bievägen breddas i kurvan i norr för att möjliggöra omkörning, träd öster om Bievägen ska
avverkas och mark ska schaktas för att förbättra sikten.
Gång- och cykelvägar
En gc-väg löper längs med Bievägens västra sida från tågstationen norrut förbi planområdet för
skolan. En 3,5 meter bred gc-väg planeras längs med den nya lokalgatan som leder till skolan.
En gc-väg planeras även längs med Lasstorpsdiket söder om planområdet, med övergångar från
söder till skolområdet. Möjliga sträckningar visas i illustrationsplanen, men dessa gc-vägar är
belägna utanför planområdet för skolan.
Kollektivtrafik
Den närmaste busslinjen går längs med Stensättersgatan, ca 600 meter söder om planområdet.
För närvarande pågår ingen utredning om eventuellt behov av busstrafik närmare skolan.
Parkering
Skolans parkeringsplatser placeras bakom skolan i den nordvästra delen av planområdet, totalt
75 platser. Dit förläggs även varuinlastning. Cykelparkering placeras öster och söder om skolan
(150 platser vardera). En handikapparkeringsplats i närheten av skolans huvudentré.

Störningar
Buller
Planområdet exponeras för trafikbuller främst från Bievägen, som utgör plangräns i öster, samt
väg 52/56, som avgränsar en del av planområdet i nordväst. Vid en trafikmätning för Bievägen
som utfördes i juni 2016, uppmättes en ÅDT på 2439 (2439 fordon på vardagar respektive 1929
fordon på helger), varav 11,4% tung trafik. Bievägen har en högsta tillåten hastighet på 60 km/h,
men planeras att sänkas till 40 km/h när planområdet är bebyggt.
Akustikkonsulten har tagit fram en trafikbullerutredning (Norra stadsdelen, Katrineholms
kommun, 2019-06-20) för Norra stadsdelen, varav planområdet för skolan på Norr ingår.
I september 2017 publicerade Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på skolgård från vägtrafik”
(NV-01534-12). Riktvärden för ny skolgård är följande:
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Trafikbullerutredningens beräkningar har gjorts med uppmätta trafiksiffror för väg 52/56 och
Bievägen som grund. Trafikflödena har räknats upp till prognosår 2040 med Trafikverkets
uppräkningskvot för regionen: 1,33 för personbilstrafik och 1,7 för tung trafik.
Trafiken på Bievägen år 2040 beräknas till 3300 fordon/dygn, varav 14% tung trafik och en högsta
tillåten hastighet på 40 km/h. Trafiken på väg 52/56 beräknas till 7400 fordon/dygn, varav 15%
tung trafik och en högsta tillåten hastighet på 80 km/h. Beräkningar för planerade lokalgator i det
planerade bostadsområdet norr om planområdet för skolan har utelämnats eftersom den
möjliga exploateringen har minskat betydligt på grund av dåliga markförhållanden sedan
trafikbullerutredningen genomfördes.

Karta trafikbuller, ekvivalent ljudnivå 1,5 meter över marken.
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Karta trafikbuller, maximal ljudnivå 1,5 meter över marken.

Bullerkartorna visar att på den planerade skolgården uppgår ekvivalent ljudnivå till högst 50 dBA,
och maximal ljudnivå uppgår till högst 65 dBA. Därmed uppfyller skolgården i sin helhet
Naturvårdsverkets riktvärden. Skolbyggnadens fasader ska dimensioneras så att 30 dBA
ekvivalent ljudnivå respektive 45 dBA maximal ljudnivå inte överskrids inomhus.
Risker
Väg 52/56, som avgränsar en del av planområdet i nordväst, är primär trafikled för farligt gods.
Den norra delen av den föreslagna skolan är belägen närmare vägen än 150 meter, vilket innebär
att en riskutredning krävs för att undersöka risknivån och föreslå eventuella riskreducerande
åtgärder. En sådan riskutredning har tagits fram av Säkerhetspartner för Norra stadsdelen i sin
helhet (Norra stadsdelen, Katrineholms kommun, riskutredning 2019-04-25).
Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM) utgiven av Länsstyrelsen i Skåne Län
tydliggör de grunder som tillämpas vid överväganden om säkerhet i samband med granskningen
av beslutsunderlag i samhällsplaneringen, främst vad avser nyetablering eller ombyggnation i
områden nära transportleder där farligt gods transporteras.
Vägledningarna tillämpas olika beroende på vilken markanvändning som planeras och på vilket
avstånd från transportleden man planerar att etablera markanvändningen, viktiga avstånd för
dessa överväganden är 30, 70 respektive 150 meter från transportleden.
Rekommenderat avstånd från transportled för farligt gods till markanvändning skola är minst
150 meter, eftersom skolor betraktas som känslig verksamhet på grund av hög persontäthet,
varav de flesta är barn. Det kortaste avståndet mellan väg 52/56 och skolan är 86,5 meter.
En 25 meter bred zon mellan planområdets nordvästra gräns och skolbyggnaden förses med
planbestämmelse om att marken inte får bebyggas för att skolan inte ska kunna placeras
närmare väg 52. Även marken nordost om skolbyggnaden förses med bestämmelse om att
marken inte får bebyggas, för att undvika placering närmare väg 52.
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En kompletterande riskutredning har tagits fram (Norra stadsdelen, Katrineholms kommun,
riskutredning 2019-10-17) som analyserar risker för skolan, eftersom den tidigare placeringen av
skolan låg längre bort än 150 meter.
Riskutredningen visar att den beräknade individ- och samhällsrisken understiger den lägre
gränsen för acceptabel risknivå (ALARP), vilket innebär att risknivån är acceptabel och att skolan
kan uppföras utan att några riskreducerande åtgärder behöver vidtas.
Skolbyggnaden har flera utrymningsvägar åt olika håll, bland annat huvudentrén för elever som
vetter mot sydost, dvs i riktning bort från väg 52. Vid händelse av en olycka med farligt gods på
väg 52 är detta den primära utrymningsvägen.
Dagvattendiket Lasstorpsdiket, som löper parallellt med den sydvästra plangränsen för skolan
kan vid 100-årsregn svämma över in på den låglänta södra delen av skolans område, där det
finns lågpunkter för fördröjning och infiltration av dagvatten som genereras inom planområdet.
Vid mindre extrema regnmängder skyddas planområdet av en vall som löper längs med hela den
sydvästra plangränsens längd med en höjd på +42,50 till +42,90 m.
Skolbyggnaden har försetts med en planbestämmelse om att lägsta nivå på färdigt golv är +44,50
meter över angivet nollplan för att förebygga översvämningar även vid extrema skyfall.
Inför antagande har utredningen ”Föroreningar i Lasstorpsdiket – bedömning av exponeringsrisk
vid översvämning i detaljplaneområde Gersnäs 3:8”, (Sweco 2020-05-18) upprättats. Underlag har
utgjorts av två tidigare utredningar: ”Undersökning av sediment i nordvästra delen av
Lasstorpsdiket”, (Structor 2018-12-20), samt ”Sanering och efterkontroll av Lasstorpsdiket,
Trafikverket – efterbehandling av befintligt och igenfyllt dike”, (Hifab 2013-05-01), vars resultat
redovisas på sid. 9-10 i denna handling.
Utredningens syfte har varit att utifrån planerad markanvändning i planområdet göra en
översiktlig bedömning av exponeringsrisken för föroreningar från sedimenten till följd av
översvämning vid 100-årsregn. Riskbedömningen har utgått från uppmätta halter av
föroreningar i sedimenten och antagandet att spridning av partikelbundna föroreningar kommer
att ske i samband med översvämning. Medelvärden av uppmätta föroreningshalter i sedimenten
har använts då sedimenten vid en översvämning kommer att blandas om.
Planområdets sydvästra gräns kommer att avgränsas med stängsel mot Lasstorpsdiket för att
förhindra att barn kan ta sig ner till diket. Det planeras en till två passager över diket längs med
en gång- och cykelväg som ska löpa parallellt med diket från Bievägen.
För att översiktligt bedöma risk för förhöjd exponering av föroreningar från Lasstorpsdiket i
samband med översvämning till följd av 100-årsregn har ett antal antaganden gjorts enligt
nedan.
Höjddata visar att det framförallt är mark sydväst om diket som kommer översvämmas när
flödena i diket ökar, men vid 100-årsregn kan planområdet översvämmas av vatten från diket,
vilket kan medföra en spridning av partikelbundna föroreningar över befintlig skyddsvall och in
på detaljplaneområdet/skolgården. Analysdata i sedimenten har fått representera halterna i de
partiklar i vattnet som sedimenterar på planområdet vid en framtida översvämning.
Relevanta exponeringsvägar har avgränsats till att vara diffust intag av jord, korttidsexponering
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och akut toxicitet. Att endast denna exponeringsväg använts beror på att det endast är den som
bedömts vara relevant utifrån planerad markanvändning samt att sedimenterade partiklar
endast kontaminerar markytan och inte djupare ned. Ingen odling planeras här, inget
dricksvattenuttag sker etc.
Medelhalter av uppmätta ämnen i sedimenten har beräknats och jämförts med envägskoncentrationer för diffust intag av jord, korttidsexponering och akuttoxicitet, enligt
Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (2016), se tabell nedan.

Föroreningar i sedimenten i Lasstorpsdiket (Structor 2018) samt riktvärden för bedömning av hälsorisk.
Enhet: mg/kg. Punkt S2 är belägen i anslutning till planområdet (se karta på sid. 10).

Resultaten av bedömningen visar att den beräknade medelhalten av arsenik, kadmium och PAHH överstiger riktvärdena för envägskoncentrationen för intag av jord. Däremot underskrids
riktvärdena för akut toxicitet för arsenik, samt värdena för korttidsexponering för kadmium och
PAH-H (data saknas för arsenik).
De medelhalter som överskrider riktvärdet ligger cirka 2 gånger över riktvärdet för arsenik och
kadmium, och cirka 1,4 gånger över riktvärdet för PAH-H. Riktvärdet bygger på daglig exponering
365 dagar per år under en hel livstid, vilket betyder att överskridandet är ringa i förhållande till
säkerhetsmarginalen i riktvärdesscenariot då det beskriver risker som kan uppkomma när
marken används för bostadsändamål. Förväntad exponeringsnivå på en skolgård ligger lägre än
förväntad exponeringsnivå vid permanentboende.
Vidare visar två av tre provpunkter på mycket låga föroreningshalter, vilket kan tolkas som att
inslaget av lågkontaminerat sediment kommer vara större än inslaget av sediment med högre
föroreningshalter. Risken för förhöjd exponering av föroreningar från Lasstorpsdiket efter en
översvämning bedöms baserat på ovanstående som låg. Risken för förhöjd exponering av
föroreningar i Lasstorpsdiket, efter översvämning vid 100-års regn, bedöms sammantaget som
låg, och inga ytterligare åtgärder behöver därför vidtas.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet ligger utanför befintligt verksamhetsområde för VA, men verksamhetsområdet
kommer att utökas så att skolan kan anslutas till ledningsnätet. Befintlig kapacitet bedöms vara
tillräcklig.
VA-ledningar löper tvärs igenom planområdet från norr till söder. Ett 8 meter brett u-område
läggs till plankartan för dessa.
Dagvatten
Inom planområdet föreskrivs lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvatten ska fördröjas så
att fastigheten inte avleder mer vatten än motsvarande maxflöde från fastigheten idag.
Dagvattenåtgärderna ska dimensioneras för tjugoårsregn.
En dagvattenutredning för planområdet har upprättats av WSP (Dagvattenutredning för Norra
skolan, Katrineholm, 2019-12-04, uppdaterad 2020-02-14), vars syfte är att utreda vilka
konsekvenser en exploatering av området skulle få för dagvattnet, både vad gäller flöden,
volymer och föroreningshalter, samt att föreslå åtgärder för att minimera konsekvenserna av
exploateringen.
Grundprinciperna för den föreslagna dagvattenhanteringen är att byggnader ska placeras på
höjdpartier, dagvattenflöden ska begränsas genom infiltration och fördröjning, samt att
dagvattnets föroreningsbelastning ska begränsas genom naturlig rening på väg till recipient.
Dagvattnet från parkeringen ska avledas via dagvattenbrunnar till svackdike och vattnet från
taket ska avledas på marken till svackdike. Svackdikena leder till den våtmark/översvämningsyta
som planeras i den södra delen av skolområdet. I våtmarken/översvämningsytan föreslås
fördröjning och rening (utöver den rening som ges i svackdiken). Vid förorenings- och
flödesberäkningar har utflödet från våtmarken delats upp i två steg; dels ett första utflöde vid
regn (ca 10 liter/sekund) med tätare återkomsttid än 20 år och dels ett större utflöde (ca 45
liter/sekund) vid regn med en återkomsttid på 20 år. Våtmarken föreslås ha ett utlopp på höjden
+42,20. Ytan är relativt stor och det finns möjlighet till fördröjning av större volymer än behovet
vid ett regn med 20 års återkomsttid, vilket är bra i händelse av extrem nederbörd. Därefter leds
vattnet från skolområdet till Lasstorpsdiket strax utanför planområdet och sedan vidare till sjön
Näsnaren. För de delar av skolområdet som består av grönytor, sker infiltration till viss del direkt i
dessa. Vatten som inte infiltrerar kommer att rinna på markytan mot lågpunkter som exempelvis
svackdiken. Efter genomförande av föreslagen markanvändning bedöms dagvattenflödet vid ett
20-årsregn öka med 345 liter/sekund jämfört med dagens markanvändning. För att minska
påverkan på recipienten Näsnaren finns ett fördröjnings-och reningsbehov motsvarande en
3.
volym på 520 m Denna volym bedöms kunna uppnås med föreslagna åtgärder, och flödet efter

exploatering kommer därmed inte att öka.
Översvämningsytorna inom skolområdet är enbart till för att fördröja och rena det dagvatten
som genereras inom planområdet innan det leds vidare till Lasstorpsdiket. Dagvatten från
Lasstorpsdiket ska inte kunna svämma över in på skolgården. Höjdsättning (en låg höjdrygg i
utkanten av skolområdet/längs med Lasstorpsdiket) samt en backventil för utloppet till diket ska
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förhindra översvämning från diket till skolområdet. Utifrån tillgängliga höjddata i området kan
konstateras att om diket skulle svämma över så rinner vattnet ut på kringliggande mark sydväst
om diket (nivåer ca +42,00 till 42,50) medan det på andra sidan skulle hindras av den gång- och
cykelbana och höjdrygg på +42,90 som planeras där. Dessutom visar dagvattenmodellering för
ett större område på Norr (Dagvattenmodellering Katrineholm, DHI 2018-01-18) att det vid stora
nederbördsmängder främst är området öster om Bievägen intill diket som blir översvämmat.
Kommunen planerar att vidta klimatanpassningsåtgärder i form av planerade översvämningsytor
inom området öster om Bievägen. Ett stängsel längs med hela planområdets sydvästra gräns ska
avskärma skolområdet från Lasstorpsdiket. Föroreningar i Lasstorpsdikets sediment bedöms
därmed inte utgöra någon risk för de personer som kommer att vistas inom planområdet. Ingen
förändring föreslås i Lasstorpsdikets utformning.

Kartan visar översvämning vid 10-årsregn, från
Dagvattenmodellering Katrineholm, DHI 2018-01-18.
Bievägen är markerad med röd streckad linje.
Planområdet är beläget väster om Bievägen.

Kartan visar översvämning vid 50-årsregn, från
Dagvattenmodellering Katrineholm, DHI 2018-01-18.
Bievägen är markerad med röd streckad linje.
Planområdet är beläget väster om Bievägen.

Skolbyggnaden och parkeringsytorna placeras i norr, på den högst belägna delen av
planområdet. I den södra delen, på lägre nivåer, anläggs ett grönområde med en våtmark/
översvämningsyta. Det är viktigt att höjdsättningen utförs så att skador på byggnader förhindras
vid skyfall och höga flöden i Lasstorpsdiket. Därför ska lägsta golvnivå placeras högre än
kringliggande mark, marken ska luta ut från byggnader, och marken ska höjdsättas så att
dagvattnet kan rinna med självfall mot ytor anlagda för flödesutjämning.
Skolbyggnaden får en färdig golvnivå på +44,50 m, medan nivån på närmast omkringliggande
mark blir ca +44,20 – 44,30 m. I utkanten av skolområdet anläggs en höjdrygg på +42,90 m.
Vattenflöde vid ett 20-årsregn för hela skolområdet före exploatering (avrinningskoefficient 0,1)
har beräknats till ca 55 liter/sekund för en rinntid på 40 minuter. Detta flöde behöver dock
strypas för att uppnå rening och fördröjning vid regn med tätare återkomsttid än 20 år.
Efter en exploatering bedöms dagvattenflödet vid ett 20-årsregn bli ca 400 liter/sekund.
Den fördröjning som behövs för att inte flödet ska öka efter en exploatering, jämfört med
nuvarande flöden, har beräknats till ca 520 m3. Vid beräkning av fördröjningsvolymen har ett
utflöde på 55 liter/sekund använts, vilket motsvarar ett utflöde för området vid ett 20-årsregn. I
anslutning till våtmarken anläggs bollplaner, som även de kan komma att översvämmas vid
intensiv nederbörd.
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Kartan visar höjdsättning inom skolområdet.

Dagvattnet som genereras inom planområdet och avleds till Lasstorpsdiket ska renas så att
recipienten Näsnarens ekologiska status inte försämras efter exploateringen.
Föroreningshalter har beräknats utifrån antagandet att årsdygnstrafiken till området är 1000
fordon.
När marken bebyggs och hårdgjorda ytor anläggs, ökar avrinningen, och därmed mängden
föroreningar som når Näsnaren. I beräkningar av föroreningshalter efter exploatering har
växtbädd valts som reningsmetod, då den efterliknar våtmark/översvämningsyta mest. Inom
området planeras också för två diken som därför har tagits med i beräkningarna.
Dikenas totallängd har antagits bli cirka 330 meter, släntlutning 1:2 och en bottenbredd på 0,5
meter. Vid exploatering av området kommer en ökning av flertalet metaller till recipient ske och
därmed påverkas Näsnarens ekologiska status. Efter rening i föreslagna svackdiken och våtmark
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kan halter minskas till lägre nivåer än idag, med undantag av nickel och krom. Dagvatten från
lokalgatan leds till planområdet ner till översvämningsytan i områdets södra del.

Tabellen ovan visar föroreningshalter och riktvärden
(μg/l), med respektive utan rening.

Tabellen ovan visar mängden föroreningar (g/år).

Brandvatten
Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem.
Avståndet mellan släckbil och brandpost bör vara högst 75 meter, och avståndet mellan
brandposter bör inte överstiga 150 meter. Eventuellt kan en kapacitetsutredning för
brandvattenförsörjningen behöva tas fram inför byggstart.
El
En ny transformatorstation ska anläggas i planområdets norra hörn. Högspänningskabel dras
från befintlig transformatorstation vid Gersnäs allé sydväst om planområdet.
Fjärrvärme
Skolan ska kopplas till fjärrvärmenätet. Ledning finns längs med Bievägen.
Tele
Exploatör svarar för kostnaden att ansluta skolan. Ledning finns längs med Bievägen.
Bredband
Möjlighet finns att ansluta skolan, vilket bekostas av exploatör. Ledning finns längs med
Bievägen.
Avfall
Utrymme kommer att finnas i skolbyggnadens västra del. Där kommer även att finnas utrymme
för varuleveranser samt en vändplan för sopbilar och transportfordon.
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Konsekvenser av planens genomförande
Bebyggelse
Ett område som idag huvudsakligen är åkermark bebyggs med en skolbyggnad som är
omfattande till sin volym, vilket ofrånkomligen påverkar områdets karaktär. Med en genomtänkt
gestaltning kan skolan och skolgården bli ett positivt inslag i stadsbilden och bidra till att staden
växer norrut och att det nya bostadsområdet som planeras i anslutning till skolan blir attraktivt.
Trafik
En konsekvens av detaljplanen är att ett område som idag är oexploaterat kommer att generera
trafik, främst morgnar och eftermiddagar. Hastigheten kommer att sänkas från 60 till 40 km/h.
Bievägen ska byggas om till stadsgata när området norr om skolan exploateras för bostäder.
I samband med att detaljplanen tas fram pågår planering av infrastruktur (gång- och cykelvägar,
infarter, parkering för cyklar och bilar, busshållplatser) för att få en god trafiksäkerhet och
tillgänglighet. Nya gång- och cykelstråk till och igenom området ökar tillgängligheten och öppnar
för rekreation och friluftsliv.
Ekonomiska konsekvenser
Nybyggnation av en skola är en mycket stor kommunal investering, men det är en nödvändig
åtgärd eftersom antalet kommuninvånare växer stadigt, vilket i sin tur medför att fler barn i
skolåldern bosätter sig i kommunen. Fler kommuninvånare innebär större skatteintäkter.
Planområdets läge på oexploaterad mark i stadens utkant innebär även kostnader utanför
planområdet för infrastruktur. Infartsvägen till planområdet ska delvis finansieras av det nya
bostadsområde som ska skapas norr om skolan.
Ekologiska konsekvenser
En exploatering innebär att andelen grönyta inom planområdet kommer att minska, varav en del
omfattas av generellt biotopskydd.
Förlusten av grönytor kan till viss del kompenseras genom att höja kvaliteten på kvarvarande
grönytor. Skolgården utformas med mycket grönytor, varav en del kommer att utformas som
naturmark med exempelvis stenrösen, ängsgräs och fuktängar, vilket bör främja den biologiska
mångfalden.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd

2019:4 – 2020:1

Granskning

2020:1-2

Antagande

2020:2

Lagakraft

2020:3

Genomförandetid
Genomförandetiden föreslås vara 5 år från den dagen då detaljplanen vinner laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark.
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen. Exploatören initierar och bekostar flytt av
ledningar samt lantmäterikostnader för ledningsförrättningar.

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter
Planområdet utgör en mindre del av fastigheten Gersnäs 3:8, som ägs av Katrineholms kommun.
Fastighetsbildning
För detaljplanens genomförande krävs en avstyckning från fastigheten Gersnäs 3:8.
Exploatören ska initiera och bekosta nödvändiga lantmäteriförrättningar.
Gemensamhetsanläggningar
Inga gemensamhetsanläggningar kommer att bildas inom planområdet.
Ledningsrätt
Ledningsrätt för VA ska bildas inom planområdet. Om ledningar behöver flyttas i samband med
exploatering, initierar och bekostar exploatören ledningsrättsförrättning samt
lantmäterikostnader.

Ekonomiska frågor
Kostnader
Detaljplanen bekostas av exploatören. Planavgift tas inte ut i samband med bygglov.

Avtal
Ett markanvisningsavtal ska upprättas med exploatören som reglerar vilka åtaganden som
kommer att åläggas exploatören respektive kommunen. Exploatören kommer exempelvis att
ansvara för dagvattenlösningar inom fastigheten.
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Ett köpeavtal ska upprättas mellan kommunen gällande markköp för den del av fastigheten
Gersnäs 3:8 som ingår i planområdet. Exploatören kommer att förvärva exploateringsfastigheten
i sin helhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm den 19 maj 2020

Ellen Liljencrantz
Planarkitekt

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

44

Rättigheter och servitut

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 16 30
Koordinatsystem i höjd: RH2000

N 6543100
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ANTAGANDEHANDLING
Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2016.14

Granskningsutlåtande
Detaljplan för ny skola på norr, del av fastigheten Gersnäs 3:8,
Katrineholms kommun
Del av fastigheten Gersnäs 3:8
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2020-05-19
___________________________________________________________________________________________________

Granskningens upplägg
Planförslaget har varit utskickat på granskning till berörda fastighetsägare och myndigheter
under tidsperioden 12 mars - 2 april 2020. Handlingarna fanns då även tillgängliga på kulturhuset
Ängeln, på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1 och på kommunens hemsida.
Plangranskningen annonserades i Katrineholms Kuriren den 12 mars 2020.

Inkomna yttranden
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen här
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Yttranden utan synpunkter
1.

Trafikverket

2020-03-30

Yttranden med synpunkter
2.

Länsstyrelsen
2020-03-31
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2020-01-16, framfört synpunkter
avseende markföroreningar och risken för olyckor vid farligt godstransporter.
Synpunkterna har i stort sett tillgodosetts i granskningsförslaget. Det finns dock
kvarstående frågor om risk för olyckor. Dessa frågor måste lösas på ett tillfredsställande
sätt för att Länsstyrelsen inte ska överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen,
med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ PBL och nu kända förhållanden.

Farligt gods
Länsstyrelsens vägledning om avstånd till transportleder för farligt gods rekommenderar
väsentligt längre avstånd än 90 meter mellan en skolverksamhet och utpekade leder för
farligt gods. Rekommenderade skyddsavstånd går att frångå, men behöver i
förekommande fall kompletteras med riskreducerande åtgärder. I sammanhanget bör
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Besöksadress: Trädgårdsgatan 1
Telefon: 0150-57700
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Org.nummer: 212000-0340
www.katrineholm.se
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noteras att Länsstyrelsens erfarenhet är att skolor kan komma att användas som
tillfälliga lokaler som förläggning till ungdomar och ledare i samband med t.ex. idrottsoch föreningsevenemang.
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande 2020-01-16 angett att det kan behöva
säkerställas i planen att skolbyggnaden inte uppförs närmare väg 52/56 än de ca 90
meter. Länsstyrelsen konstaterar att minsta avståndet på plankartan mellan planens
byggrätt för skolverksamhet och väg 52/56 är ca 60 meter.
I granskningshandlingen anges på sidan 21 ”att det kortaste avståndet mellan väg 52/56
och skolan är ca 90 meter”, men något ytterligare förtydligande i planhandlingarna t.ex.
under rubrik ”Bebyggelseområden” går inte att finna.
Länsstyrelsen anser mot denna bakgrund att planen behöver förtydligas ytterligare
avseende krav på minsta avstånd mellan skolbyggnad och väg 52/56.
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande vidare angett att det också behöver säkerställas i
planen att utrymning från skolbyggnaden kan ske i riktning från väg 52/56. Detta har inte
gjorts varför Länsstyrelsens synpunkt kvarstår.
Länsstyrelsen påtalar vikten av att en skyddande barriär av träd bibehålls där så är
möjligt mellan skola och väg som en ytterligare riskreducerande åtgärd för att begränsa
mängden av ett utsläpp av gas från en transportolycka på väg 52/56.

Markföroreningar
Länsstyrelsen anser att Katrineholms kommun har bemött synpunkterna angående
föroreningssituationen gällande Lasstorpsdiket genom de säkerhetsåtgärder som
planeras.

Strandskydd
Länsstyrelsen har i dagsläget inget underlag som ger en annorlunda
strandskyddstolkning än den Katrineholms kommun har gjort i granskningshandlingen.
Länsstyrelsen upplyser dock om att om kommunen med stöd av kommande
naturinventeringen bedömer att dikesområdet är av betydelse för strandskyddets syften,
så ska strandskyddslagstiftningens krav iakttas.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Det kortaste avståndet mellan väg 52 och skolbyggnaden blir 86,5 meter. Avståndet
mellan den mark som är byggbar och väg 52 är däremot som närmast ca 60 meter.
För att säkerställa att skolbyggnaden inte kan placeras närmare väg 52, utvidgas den
mark som ej får bebyggas (s.k. prickmark) mot nordost.
Skolbyggnaden har flera utrymningsvägar åt olika håll, bland annat huvudentrén för
elever som vetter mot sydost, dvs i riktning bort från väg 52. En annan utrymningsväg är
personalentrén som vetter mot nordost. Skogen norr om planområdet kommer att
sparas.
En utredning har inför detaljplanens antagande utförts, vars syfte är att utifrån planerad
markanvändning i planområdet göra en översiktlig bedömning av exponeringsrisken för
föroreningar från sediment i Lasstorpsdiket till följd av översvämning vid 100-årsregn.
Riskbedömningen har utgått från uppmätta halter av föroreningar i sedimenten och
antagandet att spridning av partikelbundna föroreningar kommer att ske i samband med
översvämning. Relevanta exponeringsvägar har avgränsats till att vara diffust intag av
jord, korttidsexponering och akut toxicitet. Resultaten av bedömningen visar att den
beräknade medelhalten av arsenik, kadmium och PAH-H överstiger riktvärdena för
envägskoncentrationen för intag av jord. Däremot underskrids riktvärdena för akut
toxicitet för arsenik, samt värdena för korttidsexponering för kadmium och PAH-H.
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Riktvärdet bygger på daglig exponering 365 dagar per år under en hel livstid, vilket
betyder att överskridandet är ringa i förhållande till säkerhetsmarginalen i
riktvärdesscenariot då det beskriver risker som kan uppkomma när marken används för
bostadsändamål. Förväntad exponeringsnivå på en skolgård ligger lägre än förväntad
exponeringsnivå vid permanentboende.
Vidare visar två av tre provpunkter på mycket låga föroreningshalter, vilket kan tolkas
som att inslaget av lågkontaminerat sediment kommer vara större än inslaget av
sediment med högre föroreningshalter. Risken för förhöjd exponering av föroreningar
från Lasstorpsdiket efter en översvämning bedöms baserat på ovanstående som låg.
Risken för förhöjd exponering av föroreningar i Lasstorpsdiket, efter översvämning vid
100-års regn, bedöms sammantaget som låg, och inga ytterligare åtgärder behöver
därför vidtas.
Om resultatet från naturinventeringen visar att området vid Lasstorpsdiket är av
betydelse för strandskyddets syften, kommer strandskyddslagstiftningen krav att iakttas.

3.

Service-och tekniknämnden
2020-03-27
Service- och teknikförvaltningen har tagit del av granskningshandlingar för förslag till
detaljplan för skola på Norr, del av fastighet Gersnäs 3:8. De synpunkter som lämnades
in i samband med detaljplanens samråd, är omhändertagna.
I granskningshandlingarna beskrivs situationen med befintligt grävt dike beläget strax
söder om planområdet. Diket, Lasstorpsdiket, som mynnar ut i sjön Näsnaren beskrivs i
dagsläget vara överbelastat. Med en utbyggnad av norra stadsdelen och fortsatt
expansion av Finntorp/Lövåsen kan ännu mer dagvatten komma att tillföras i diket.
Enligt granskningshandlingarna pågår arbete för att utreda anläggning av våtmarker och
översvämningsytor i området med syfte att avlasta Lasstorpsdiket. Detta är ett arbete
som behöver prioriteras och verkställas för att få en hållbar dagvattensituation.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Arbete pågår med att ta fram ett förslag på hur dagvatten från Finntorp/Lövåsen ska
kunna ledas till Djulösjön i stället för till Näsnaren via Lasstorpsdiket, vilket skulle
innebära en betydande avlastning av Lasstorpsdiket.

4.

Västra Sörmlands Räddningstjänst
2020-03-26
Den nya detaljplanen för del av Gersnäs 3:8 kommer att medföra en ökning av personer
som ska till och från området: den nya skolan som ersätter Västra och Östra skolan,
transporter till och från skolan samt nya bostäder på Norr.
Trafiksituationen bör överlag ses över i och utanför området i föreslagen detaljplan för
del av Gersnäs 3:8. Rondellerna Bievägen och väg 52/56 samt Stockholmsvägen/
Österleden. Väg 52/57 och väg 52/56 är redan idag hårt trafikerade vid vissa tidpunkter
på dygnet. VSR har Bievägen som primär utryckningsväg till Norra delen av Katrineholms
stadskärna. VSR vill att avsmalningar och andra fartreducerande åtgärder inte hindrar
framkomligheten. VSR känner en viss oro för den planerade in-/utfarten till området:
- Ligger för nära kurvan, norra delen av Bievägen och korsande G/C väg.
- Risk för köbildning vissa tider på dygnet för fordon som ska in till området både norr
och söderifrån med en korsade G/C-väg. Även för fordon som "bara" använder
Bievägen för genomfart till eller ifrån Katrineholms norra stadskärna berörs.
Förslag:
- Bygg tunnel eller bro för G/C-väg under/över Bievägen
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- Flytta in- och utfarten till området längre söder ut på Bievägen
- Om fartreducerande åtgärder planeras är "busskuddar" att föredra anser VSR
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Syftet med placeringen av lokalgatan till skolan är att skapa förutsättningar för nya
bostäder på båda sidor om gatan. En placering av gatan längre söderut skulle medföra
att färre tomter hade rymts inom området. Bievägen ska på sikt omvandlas till en
stadsgata med lägre fart (40 km/h) och bebyggelse på båda sidor. För att höja
trafiksäkerheten ska Bievägen dock breddas längst i norr för att ge utrymme för
omkörning vid utryckningar, vegetation ska röjas och en kulle som skymmer sikten ska
avlägsnas.
Önskemål om busskuddar har noterats.
5.

Sörmland Vatten och Avfall AB

Brandvatten

2020-03-30

Kapacitet i ledningsnätet för att försörja planområdet med brandsläckningsvatten är inte
utrett av Sörmland Vatten och Avfall AB. Kräver räddningstjänsten brandposter i
planområdet måste en kapacitetsutredning göras för att säkerställa att det är möjligt att
förse planområdet med brandvatten.

Renhållning
Följande riktlinjer avseende hämtning av hushållsavfall bör beaktas:
Hämtning ska kunna utföras på ett trafiksäkert sätt, därför ska avfallsutrymmen om
möjligt placeras i utkanten av ett bostadsområde för att hämtningsfordon inte ska
behöva köra in bland människor och bostäder. Hämtvägarna för fordonen (sopbilarna)
får inte vara smalare än 3,5 m. Avfallsbehållare ska inte placeras på gång- eller
cykelvägar. Avfallsutrymmen ska placeras så att hämtning och lämning av avfall sker på
markplan. Hämtningsfordonen ska kunna hämta avfallet, d.v.s. det får inte finnas några
fasta eller återkommande hinder (t.ex. parkerade bilar).
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Eventuellt behov av en kapacitetsutredning för brandvatten har noterats.
Riktlinjerna gällande utformning av hämtvägar för sopbilar samt placering av
avfallsutrymmen är uppfyllda i planförslaget.
6.

Lantmäteriet
2020-04-02
Marken inom planområdet (del av Gersnäs 3:8) ägs av Katrineholms kommun.
I planbeskrivningen omnämns att kommunen avser ingå exploateringsavtal. Det finns två
typer av genomförandeavtal vilka brukar benämnas exploateringsavtal och
markanvisningsavtal. Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en
detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark
som inte ägs av kommunen. Det torde vara markanvisningsavtal (ett avtal mellan en
kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid
och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett
visst av kommunen ägt markområde för bebyggande) som åsyftas i det aktuella
planförslaget.
Om kommunen avser att upprätta sådana avtal ska även avtalens huvudsakliga innehåll
och konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av sådana avtal
framgå av planbeskrivningen (PBL 4:33). Detta kan förtydligas.
I övrigt har Lantmäteriet inget att erinra.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Planbeskrivningen justeras så att avtalet benämns markanvisningsavtal i stället för
exploateringsavtal.

Ej tillgodosedda synpunkter från samråd och granskning
·
·
·

VSR:s önskemål om att bygga en tunnel eller bro under/över Bievägen tillgodoses inte.
VSR:s önskemål om att flytta infarten från Bievägen till skolan längre söderut tillgodoses
inte.
En privatpersons önskemål om att flytta planområdet för skolan till ett läge närmare
Bievägen tillgodoses inte.

Ändringar i förslaget
Prickmarken (ej byggbar mark) har utökats något vid skolans nordöstra gavel för att förhindra att
byggnaden placeras närmare väg 52. Sammanfattning av utredning om risker vid översvämning
av Lasstorpsdiket har lagts till. Justeringar/kompletteringar har gjorts gällande avtal, brandvatten,
utrymningsvägar samt trafiksäkerhet vid utryckningar. Skolans bruttoarea har utökats något.

Planbeskrivning
·
·

·

·
·
·

Sid. 12: Skolans bruttoarea har justerats till ca 9700 kvadratmeter.
Sid. 19: Under rubriken ”Gator” har text om svängfil på Bievägen vid infarten till skolan
strukits, eftersom korsningen kommer att få en annan utformning där svängfil inte
behövs. Text om åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten på Bievägen vid
räddningstjänstens utryckningar har lagts till.
Sid. 21: Under rubriken ”Risker” har text lagts till om skolbyggnadens utrymningsvägar,
samt att ej byggbar mark har utökats för att skolbyggnaden inte ska placeras för nära
Bievägen. Uppgift om det närmaste avståndet mellan väg 52 och skolbyggnaden har
justerats från ca 90 meter till 86,5 meter.
Sid. 22: Under rubriken ”Risker” har text lagts till om konsekvenser inom planområdet i
händelse av översvämning av Lasstorpsdiket vid ett 100-årsregn.
Sid. 27: Under rubriken ”Brandvatten” har text om kapacitetsutredning för dagvatten
lagts till.
Sid 29: Under rubriken ”Avtal” ersätts termen ”exploateringsavtal” med
”markanvisningsavtal”.

Plankarta
·

Ej byggbar mark nordost om skolbyggnaden har utökats något.

I övrigt görs redaktionella ändringar och förtydliganden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm 19 maj 2020

Ellen Liljencrantz
Planarkitekt

Erik Bjelmrot
Avdelningschef
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UPPDRAG

UPPDRAGSLEDARE

DATUM

Sörmland Vatten Lasstorpsdiket

Christer Jansson

2020-05-18

UPPDRAGSNUMMER

UPPRÄTTAD AV

GRANSKAD AV

13010564

Sofie Lücke

Annika Åberg

Föröreningar i Lasstörpsdiket – bedömning av expöneringsrisk vid
översvamning inöm detaljplaneömrade Gersnas 3:8
Bakgrund och syfte
I samrådsyttrande (2020-01-16) gällande detaljplan för del av Gersnäs 3:8, Skola på Norr,
Katrineholm har länsstyrelsen yttrat att föroreningssituationen i Lasstorpsdiket behöver
klargöras. Detta med syfte att säkerställa att ingen spridning av föroreningar sker från diket till
detaljplanområdet.
Sweco har på uppdrag av Sörmland Vatten & Avfall AB sammanfattat föroreningssituationen i
Lasstorpsdiket, vilken redovisas i denna PM. Sammanfattningen utgår från följande underlag:
•

Länsstyrelsens samrådsyttrande. Detaljplan för del av Gersnäs 3:8, Skola på Norr,
Katrinholms kommun. 2020-01-16.

•

Plankarta och planbeskrivning Dp del av Gersnäs 3:8. Granskningshandling 2020-0220.

•

Länsstyrelsens granskningsyttrande Dp del av Gersnäs 3:8, 2020-03-31.

•

Structor. Undersökning av sediment i nordvästra delen av Lasstorpsdiket. 2018-12-20.

•

Hifab. Sanering och efterkontroll av Lasstorpsdiket, Trafikverket – efterbehandling av
befintligt och igenfyllt dike. 2013-05-01.

Sweco har utifrån planerad markanvändning i detaljplanen också gjort en översiktlig bedömning
av exponeringsrisken för föroreningar från sedimenten i diket. Skyddsobjekten är de människor
som kommer att vistas inom planområdet. I bedömningen har risken för översvämning från diket
och in på skolgården, till följd av 100-årsregn vägts in. Inga analysdata för föroreningar i
ytvatten finns att tillgå. I stället har riskbedömningen utgått från uppmätta halter av föroreningar i
sedimenten och antagandet att spridning av partikelbundna föroreningar in på planområdet
kommer att ske i samband med översvämning. Medelvärden av uppmätta föroreningshalter i
sedimenten har använts då sedimenten vid en översvämning kommer att blandas om.
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Områdesbeskrivning
Lasstorpsdiket är beläget cirka sex meter från planområdets sydvästra gräns (Figur 1). Diket är
ett dagvattendike, som leder från Lasstorpsområdet öst om Bievägen, till sjön Näsnaren
nordväst om Katrineholm. Diket avvattnar en betydande del av norra Katrineholm. Sjön
Näsnaren har klassats ha dålig kemisk status (VISS, besökt 2020-05-11).

Figur 1. Utklipp detaljplan, diket inritat i blått. Planområdets sydvästra gräns mot Lasstorpsdiket ska vara
avspärrat med staket. Två gång- och cykelbroar över Lasstorpsdiket planeras.
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Genomförd sanering, Hifab 2013
Lasstorpsdiket har tidigare förorenats av kreosot från en före detta impregneringsanläggning
uppströms. En del av diket, öst om planområdet, har med anledning av denna förorening
sanerats av Trafikverket (verksamhetsutövare) under vintern 2012 – 2013. Saneringen utfördes
i del av diket markerat på relationshandling, se Figur 2. Saneringen föregicks av provtagning i
ytvatten mellan 2009 och 2012. Halterna av PAH16 i ytvattnet konstaterades avta successivt
från källan, och var lägst vid Bievägen (0,01- 0,8 µg/l).
Saneringen av sedimenten utfördes till ett faststält djup om cirka 30 cm i en första omgång. En
omgrävning utfördes ned till lera, då åtgärdsmålen inte nåtts i den första omgången. Dikets
botten och kanter försågs med erosionsskydd. Sammanlagt schaktades 8 063 ton förorenade
massor ur och transporterades bort för omhändertagande. Cirka tre ton gamla slipers samt
gång- och cykelbroar transporterades också bort för omhändertagande.

Figur 2. Relationshandling för schakt (grävning / återfyllnad) (Hifab, 2013). Planområdet är beläget
västerut utanför bild.

Åtgärderna har bedömts nå de övergripande åtgärdsmål som var satta. Det kan dock inte
uteslutas att föroreningar tillförs dagvatten från uppströms liggande källor, t.ex. den f.d.
impregneringsplatsen (Trafikverkets). Impregneringsplatsen sanerades under 2010, med
undantag av kvarlämnade föroreningar i banvall som fortfarande lakas ut från marken.
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Genomförd undersökning, Structor 2018
Sedimentprovtagning har utförts, i Lasstorpsdiket under 2018. Provtagningspunkterna P1, P2
och P3, vilka är lokaliserade nedströms den sanerade delen av diket, redovisas i Figur 3.
Provpunkt P2 ligger närmast planområdet, cirka 200 meter söder om väg 52. Sedimentprov
uttogs här på tre ställen; en sedimentpropp i mitten av diket samt två sedimentproppar längs
östra sidan av diket. Provtagningsdjupet var 0,5 meter. Samlingsprov från de tre
sedimentpropparna blandades för nivå 0-0,2 meter samt för 0,3-0,5 meter och skickades till
laboratorium för analys av metaller, alifatiska och aromatiska kolväten inklusive PAH, samt
bekämpningsmedel, PCB och klorerade lösningsmedel.
Några svenska bedömningsgrunder för denna typ av sediment finns inte att tillgå, varför
riktvärden för förorenad mark användes vid Structors utredning. På detta sätt erhölls en
översiktlig uppfattning om föroreningssituationen i diket, vilket också kan indikera vilka
föroreningar som eventuellt skulle kunna nå planområdet vid en översvämning.
Analysresultaten visade att samtliga uppmätta halter i sedimentprov från provpunkt P2,
nedströms planområdet, låg under riktvärdena för såväl Känslig Markanvändning (KM) som
Mindre Känslig Markanvändning (MKM).
I provpunkterna P1 och P3 uppmättes föroreningar i ytligt sediment (0-0,25 meter) av arsenik,
krom, bly, alifater och aromater i halter över KM, samt kadmium, zink och PAH i halter över
MKM. Högst halter uppmättes nedströms, d.v.s. i punkt P1/S1 närmast sjön.
Samtliga sedimentprov som uttogs på djupare material (>0,25 meter) visade på halter under
såväl riktvärden för KM och MKM.

Figur 3. Sedimentundersökning i tre provpunkter under 2018. Sedimentproverna benämns S1, S2, S3.
(Structor, 2018).
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Anpassningar i detaljplanen
Enligt planhandlingar daterade 2020-02-20 kommer den sydvästra plangränsen att avgränsas
med stängsel ned mot Lasstorpsdiket. Detta av säkerhetsskäl, för att förhindra att barn kan ta
sig ned till diket. Utanför planområdet, längsmed diket planeras en gång- och cykelväg med
övergångar från söder till skolområdet på två ställen. Möjliga sträckningar visas i Figur 4.
På skolgården planeras för lokalt omhändertagande av dagvatten med syfte att fördröja och
rena dagvatten som genereras inom planområdet innan det leds vidare till Lasstorpsdiket och ut
i sjön Näsnaren. Höjdsättning i form av en låg höjdrygg (+42,90 till 42,50) i utkanten av
skolområdet / längs med diket samt en backventil för utloppet till diket ska förhindra
översvämning från diket till skolområdet. Höjddata visar att det framförallt är mark sydväst om
diket som kommer översvämmas när flödena i diket ökar. Vid riktigt höga flöden, såsom 100årsregn, kan vatten från diket antas svämma över och in på skolgården. Någon modellering av
100-årsflöde för planområdet har dock inte utförts, varför viss osäkerhet föreligger.

Figur 4. Illustrationsplan skolgård erhållen från Katrineholms kommun, 2020-05-15.
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Översiktlig riskbedömning
För att översiktligt bedöma risk för förhöjd exponering av föroreningar från Lasstorpsdiket i
samband med översvämning till följd av 100-årsregn har ett antal antaganden gjorts enligt
nedan.
Vid 100-årsregn översvämmas planområdet av vatten från diket, vilket kan medföra en
spridning av vattenlösliga och partikelbundna föroreningar över befintlig skyddsvall och in på
detaljplaneområdet / skolgården. Analysdata i sedimenten har fått representera halterna i de
partiklar i vattnet som sedimenterar på planområdet vid en framtida översvämning.
Relevanta exponeringsvägar har avgränsats till att vara intag av jord, korttidsexponering och
akuttoxcitet. Att endast denna exponeringsväg använts beror på att det endast är den som
bedömts vara relevant utifrån planerad markanvändning samt att sedimenterade partiklar
endast kontaminerar markytan och inte djupare ned. Ingen odling planeras här, inget
dricksvattenuttag sker etc.
Medelhalter av uppmätta ämnen i sedimenten har beräknats och jämförts med
envägskoncentrationer för diffust intag av jord, korttidsexponering och akuttoxicitet, enligt
Naturvårdsverkets riktvärdesmodell (2016), se tabell 1. Bedömningen har gjorts för de ämnen
som uppmätts i halter över KM och MKM i sedimenten (Structor, 2018).
Resultaten av bedömningen visar att den beräknade medelhalten av arsenik, kadmium och
PAH-H överstiger riktvärdena för envägskoncentrationen för intag av jord. Däremot underskrids
riktvärdena för akut toxicitet för arsenik, samt värdena för korttidsexponering för kadmium och
PAH-H (data saknas för arsenik).
De medelhalter som överskrider riktvärdet ligger cirka 2 gånger över riktvärdet för arsenik och
kadmium, och cirka 1,4 gånger över riktvärdet för PAH-H. Samtidigt bygger detta på riktvärdet
på daglig exponering 365 dagar per år under en hel livstid. Detta betyder att överskridandet är
ringa i förhållande till säkerhetsmarginalen i riktvärdesscenariot då det beskriver risker som kan
uppkomma när marken används för bostadsändamål. Förväntad exponeringsnivå på en
skolgård ligger lägre än förväntad exponeringsnivå vid permanentboende.
Vidare visar två av tre provpunkter på mycket låga föroreningshalter, vilket kan tolkas som att
inslaget av lågkontaminerat sediment kommer vara större än inslaget av sediment med högre
föroreningshalter. Risken för förhöjd exponering av föroreningar från Lasstorpsdiket efter en
översvämning bedöms baserat på ovanstående som låg.
Tabell 1. Föroreningar i sedimenten i Lasstorpsdiket (Structor 2018) samt riktvärden för bedömning av
hälsorisk. Enhet: mg/kg.
Sedimentprov
Ämne
Arsenik
Krom tot

S1

S2

S3

Djup: 0-0,2 m
20,2
136

2,8
34,6

7,7
38,7

S1-S3

KM-scenario

Beräknad Intag av jord Korttidsexponering Akut
medelhalt
toxicitet
10,2
4,8
data saknas
100
69,8
94 000
data saknas
data
saknas

memo02.docx 2012-03-28

6 (8)
PM
2020-05-18

LS \\sestofs010\projekt\21821\13010564\000\10 arbetsmatrl.dok\leverans 2020-05-14\13010564_pm_2020-05-18_frso_seluck.docx

50

Sedimentprov

S1

S2

S3

Djup: 0-0,2 m

Ämne
Bly

137

16,7

26,4

Kadmium

52,5

<0,10

0,9

Zink

1 390

72,8

283

PAH-L

4,7

0,17

2,7

PAH-M

59

2,6

18

PAH-H

20

0,94

6

Alifat >C16-C35

406

74

330

Aromat >C16C35

13

<1

<1

S1-S3

KM-scenario

Beräknad Intag av jord Korttidsexponering Akut
medelhalt
toxicitet
60,0
88
600
data
saknas
18,0
9
250
data
saknas
581,9
19 000
data saknas
data
saknas
2,5
1 900
data saknas
data
saknas
26,5
330
data saknas
data
saknas
9,0
6,6
300
data
saknas
270
130 000
data saknas
data
saknas
4,7
1 900
data saknas
data
saknas

Slutsats
Risken för förhöjd exponering av föroreningar i Lasstorpsdiket, efter översvämning vid 100-års
regn, bedöms sammantaget som låg.

Rekommendation
Inga ytterligare åtgärder bedöms behöva vidtas.
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PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 70

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-27

1 (2)

KS/2020:157 009

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till Riktlinjer för markanvisning
och exploateringsavtal.
Särskilt yttrande
Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särslikt yttrande till protokollet.
Det särskilda yttrande redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till Riktlinjer för markanvisningar
och exploateringsavtal. I enlighet med gällande lagstiftning ska kommunala riktlinjer
finnas för markanvisningar respektive exploateringsavtal, när sådana är aktuella att
genomföras respektive upprättas. Inför markanvisning av flera nya bostadsområden
2016 antogs översiktliga riktlinjer för då aktuella markanvisningar. I samband med ny
mandatperiod har samhällsbyggnadsförvaltningen haft uppdrag att se över, utveckla och
formalisera sådana riktlinjer. Samtidigt är det då lämpligt att upprätta förslag till riktlinjer
för exploateringsavtal. Lagstiftningen kring riktlinjer avser markanvisningar i lagen
(2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar respektive vad avser
exploateringsavtal i plan- och bygglagens (2010:900) 6 kap 39 §.
Riktlinjerna syftar till att tydliggöra hur kommunen arbetar med markanvisningar vid
försäljningar av kommunens mark respektive använder exploateringsavtal för att
säkerställa detaljplaners genomförande på annans mark. Det ska i riktlinjerna framgå för
exploatörer vilka förutsättningar och krav som kommunen ställer.
Riktlinjerna är vägledande och därmed inte formellt bindande. Att kommunen är skyldig
att anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal är dock inte en
förutsättning för att kommunen ska få genomföra markanvisningar eller ingå
exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun antagit riktlinjer är således
giltiga.
Förslaget till riktlinjer överensstämmer i allt väsentligt med den ordning för
markanvisningsavtal respektive exploateringsavtal som samhällsbyggnadsförvaltningen
följt de senaste åren.

Ärendets handlingar



Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-04
Förslag – Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-27

2 (2)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Göran Dahlström (S), Nicklas
Adamsson (MP), Gunilla Magnusson (S), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Joha
Frondelius (KD) samt förvaltningschefen Stefan Jansson och nämndadministrativa chefen
Marie Sandström Koski.
Under överläggningen enas styrelsen om följande ändring i meningen på sidan 6:
Fastigheter som bedöms sakna strategisk betydelse för kommunen ska (ändras till bör)
överlåtas eller upplåtas till annan part.
Särskilt yttrande
Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få foga ett särskilt
yttrande till protokollet vilket styrelsen medger.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Bilaga A kommunstyrelsen 2020-05-27 § 70
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Katrineholm 2020-05-27
Särskilt yttrande
KS/2020:157 - 009

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
På samma sätt som Sverige har ett ansvar att minska sin klimatpåverkan och sitt ekologiska
fotavtryck har Katrineholm som kommun ett ansvar att göra sin del. Världen består av små
och stora lokalsamhällen och Katrineholm är ett av dem.
Enligt en alltmer samstämmig forskarkår har vi ca tio år på oss att göra de förändringar som
krävs för att ställa om samhället för att på allvar kunna motverka den klimatkris vi befinner
oss i. Som individer, kommuner och nationer kan vi välja att vara en del av lösningen, eller en
del av problemet. För oss i Miljöpartiet är valet enkelt – vi vill vara en del av lösningen, och
vill även att Katrineholms kommun ska vara det. Detta gäller inte minst när det kommer till
nyproduktion av bostäder och andra fastigheter.
Vi vill se ett framtida Katrineholm där de hus som byggs är klimatsmarta och långsiktigt
hållbara och byggs med beprövade byggnadsmaterial som är miljöanpassade och som går att
återvinna. Vi vill se fler hus byggda i trä. Vi vill se att mer naturmaterial och mindre
kemikalier används för att göra de hus som byggs mer kretsloppsanpassade. Vi vill att man
bygger hus med smarta lösningar för uppvärmning som kräver mindre tillförsel av energi för
att fungera. Vi vill också att hållbara materialval görs, och att klimatsmart byggteknik
används när man bygger om befintliga objekt. Att bygga klimatsmart och miljövänligt är inte
minst viktigt när det gäller uppförande av t ex förskolor och skolor och annan kommunal
byggnation.
När det gäller försäljning av kommunal mark till externa aktörer för uppfarande av bostäder
och andra byggnader är vi av den bestämda uppfattningen att kommunen ska ställa sådana
miljökrav på den byggnation som ska uppföras att man medverkar till en tydlig utveckling av
ett mer miljövänligt och klimatsmart byggande eller att man väljer att anvisa mark till
byggföretag som själva har en tydlig miljöprofil, t ex bygger hus i trä. Samma krav ska
naturligtvis gälla byggnation som kommunen genomför i egen regi, exempelvis via KFAB.
Vi tycker att det är minst sagt anmärkningsvärt att det i ett policydokument för markanvisning
och exploatering som tas fram år 2020 inte finns något som pekar i den riktningen, att
kommunen i ett av sina viktigaste policydokument avhänder sig möjligheten att påverka i mer
hållbar riktning.
Eftersom vi under denna mandatperiod bara har en ersättarplats i kommunstyrelsen har vi inte
möjlighet att yrka på något eller reservera oss mot beslut. Om vi haft den möjligheten skulle
vi yrkat på återremiss av ärendet för komplettering med skrivningar som tydligt pekar på att

55
förvärv av kommunal mark kräver att den byggnation som uppförs medverkar till en
utveckling av ett mer klimatsmart byggande.
För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun
Datum enligt ovan
Nicklas Adamsson

56

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2020-05-04

KS/2020:157 - 009

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Stefan Jansson

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal.

Sammanfattning av ärendet
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Riktlinjer för markanvisning
och exploateringsavtal
Riktlinjerna anger för hur exploateringsavtal och markanvisningsavtal ska
hanteras inom Katrineholms kommun. Tillsammans med dessa riktlinjer
gäller lagen om kommunal redovisning samt Plan- och bygglagen (PBL).
Inledning
Riktlinjerna syftar till att skapa en tydlighet vid försäljning av kommunens mark och vid
exploatering av annans mark.
Bakgrunden till riktlinjerna är gällande lagstiftning:


Lag (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar.



Plan och bygglagen (SFS 2010:900 kap 6, 39 §) om riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjerna för markanvisningarna ska innehålla:


Kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av
markområden för bebyggande.



Handläggningsrutiner.



Principer för prissättning.



Grundläggande villkor för markanvisningar.

Riktlinjerna för Exploateringsavtal ska innehålla:


Kommunens utgångspunkter och mål för sådana avtal.



Grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet
av detaljplaner.



Andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att
ingå exploateringsavtal.

Annan lagstiftning gäller också för försäljning av kommunal mark och för planläggning av mark.
Den kommunala likabehandlingsprincipen (kommunallagen (1991:900) 2 kap. 2 §) ska vara
rådande norm när det gäller nyttjande och försäljning av kommunal mark.
Plan-och bygglagen (2010:900), PBL, ger kommunen planmonopol, det vill säga rätten att ensam
besluta om hur all mark inom kommunens gränser kan användas. Vem som helst kan begära
att få markanvändningen prövad genom detaljplaneläggning, men kommunen har även rätt att
neka sådan prövning.
Kommunens gällande Översiktsplan ska vara vägledande i beslut kring köp och försäljning av
kommunens fastigheter.
Innehållet i detta är vägledande vilket innebär att i enskilda fall när det krävs för att på ett
ändamålsenligt sätt kunna genomföra en exploatering får Kommunstyrelsen frångå dessa
riktlinjer om det föreligger särskilda skäl och om så är motiverat för att på ett ändamålsenligt
sätt kunna genomföra en detaljplan.
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Exploateringsprocessen

Markanvisning och exploateringsavtal ska inte ses som enskildheter utan är två viktiga och
samverkande inslag i kommunens exploateringsprocess. Exploatering handlar om att nyttja
egna och andras resurser för tillväxt och att förädla och skapa mervärden som bidrar till att
uppnå kommunens mål – utan att det omöjliggör att i framtiden uppnå nya mål. Exploatering
ska vara en följd av kommunens utvecklingsvilja och framtidsvision respektive den översiktliga
strategiska planeringen.
Exploatering förutsätter en helhetssyn och förståelse mellan och över utvecklingsarbetets olika
steg: vision – planering – projektering – genomförande – överlämning – drift.
Processen förutsätter vidare en helhetssyn och tillit mellan alla medverkande, interna såväl som
externa aktörer.
Exploatering måste också bygga på en förståelse för samhällsutvecklingens olika
nyttoperspektiv, så som boende, arbeten, resor, klimat, näringsliv etc., och för samspelen
mellan nationella, regionala och lokala mål.
I exploateringsprocessen är marktillgång, detaljplaner och infrastruktur viktiga inslag men
exploatering är en vidare process än så för att säkerställa den hållbara tillväxtens dimensioner:
miljö, socialt, ekonomiskt och hållbara tillväxtens perspektiv: nationella, regionala, kommunala,
näringslivet, miljön, individen samt den hållbara tillväxtens möjligheter med närhet mellan
människor och funktioner
I exploateringsprocessen ska kommunen se till att
 tillvarata kommunens samlade intressen


säkra de aktuella projektens genomförande



genomförandet sker på marknadsmässiga villkor, och



processen ger utväxling av kommunala tillgångar

För att säkra exploateringsarbetet ska kommunen i processen arbeta med
 medverkan, kompetenser och investeringsvilja från professionella aktörer,


samtal, förståelse, samsyn och samverkan över tid,



tillit och förtroende mellan olika parter, och



verktyg för kommunen att styra och leda

Kommunens viktigaste verktyg i exploateringsprocessen är
 markanvisningsprocessen


planprocessen



budgetprocessen



exploateringsavtalen
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Riktlinjer för markanvisning
Kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser
Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger
exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med
kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.
Utgångspunkten för kommunen ska vara att överlåta detaljplanerad mark framför råmark.
Markanvisningen är vanligen kopplad till ett uppdrag att upprätta en ny detaljplan för det
aktuella markområdet. I fall där aktuell detaljplan finns eller om mark av annat skäl kan avyttras
utan en markanvisningsprocess sker detta genom tecknande av sedvanliga
marköverlåtelseavtal/villkorat köpeavtal.
Katrineholms kommuns fastigheter ska förvaltas och utvecklas för att uppnå tillväxt i
kommunen och ska vara självfinansierande över tid. Kommunen ansvarar också för att
allmänna intressen säkerställs.
Katrineholms kommun ska införskaffa, äga, förvalta och utveckla fastigheter som bedöms vara
av strategisk betydelse för framtida utveckling.
Fastigheter som bedöms sakna strategisk betydelse för kommunen bör överlåtas eller upplåtas
till annan part. Om fastighet ska överlåtas eller upplåtas prövas från fall till fall.

Handläggningsrutiner
Rutiner för markanvisningsärendets gång utarbetas av kommunstyrelsen.

Initiering
Ett markanvisningsärende initieras antingen av kommunen eller av exploatör via
intresseanmälan.
Generellt bör en intresseanmälan innehålla en översiktlig redogörelse för projektet med
principskisser och en beskrivning av bostadstyper och upplåtelseform. Kompletteringar begärs
in vid behov.
Återkoppling på intresseanmälan ska lämnas utan oskäligt dröjsmål. När formellt beslut om
markanvisning kan lämnas är beroende av flera faktorer, däribland förhandling av villkor och
statusen på det objekt som efterfrågats, varvid tid från första kontakt till avtal varierar mellan
objekt och förutsättningar. Markanvisningsavtals giltighet förutsätter kommunstyrelsens
godkännande.

Metoder vid markanvisning
Kommunstyrelsen tar beslut om vilken metod som ska tillämpas i respektive fall. Metoder som
kan tillämpas är Direktanvisning eller Anbudsförfarande.

Val av markanvisningsmetod
Grunden för val av metod är att kommunen alltid, i varje situation, ska kunna tillvarata
kommunens samlade intressen på bästa sätt, och genomföra det planerade projektet på
marknadsmässiga villkor. Med hänsyn till de förutsättningar som gäller för en kommun som
Katrineholm, arbetar Katrineholms kommun normalt med direktanvisningar, som innebär att
marknadskompetens och utvecklingsidéer tidigt tillförs planeringsprocessen och tillitsfulla
relationer kan byggas upp samtidigt som kommunen vinner tid i jämförelse med t.ex.
markanvisningstävlingar. Vid större, mer omfattande projekt, där fler byggherrar bör omfattas,
kan direktanvisning med jämförelseförfarande vara att föredra.
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Direktanvisning
Direktanvisning innebär att kommunen erbjuder en aktör, utan konkurrens med andra, förvärva
en kommunal fastighet. En direktanvisning kan föregås av ett förhandlat jämförelseförfarande
med ett flertal intressenter.
Direktanvisning ska ske på ett affärsmässigt, icke gynnande och rättssäkert sätt.
Följande motiv ska verka vägledande i valet av direktanvisning som metod.


Marknadskompetens och utvecklingsidéer tillförs tidigt i markanvisningsprocessen



Det finns uppenbara fördelar att samordna en utbyggnad, kommunens markområde är
litet eller ligger i direkt anslutning till exploatörens mark.



Kommunen har specifika krav.



Kommunen vill tillgodose ett särskilt etableringsbehov som främjar utveckling och
samhällsnytta.



Direktanvisningen ingår i en markbytesaffär.



Det gynnar en planerad utveckling tidsmässigt.

Anbudsförfarande
Anbudsförfarande ska ske öppet och transparent och ska kommuniceras på ett lämpligt sätt så
att ändamålet med anbudsförfarandet uppnås.
Med anbudsförfarande avses:


Prisbaserat anbudsförfarande, då högst pris antas.
När ett markområde ska ut för markanvisning tas villkor och ett acceptpris för marken
fram och skickas ut till de exploatörer som anmält sitt intresse.



Tävlingsförfarande.
Kommunen utlyser en tävling där intresserade aktörer lämnar ett anbud på fastigheten
utifrån de villkor som kommunen uppställt för försäljningen eller upplåtelsen.
Förslagen utvärderas med en sammansättning som anges under tävlingens
förutsättningar. Den tävlande som lämnat det mest fördelaktiga anbudet, givet de
uppställda kriterierna, erbjuds förvärv genom markanvisningsavtal/villkorat
köpekontrakt.

Val av exploatör
En förutsättning för förvärv av fastigheter från Katrineholms kommun är att exploatören
uppfyller kommunens krav på ekonomisk ställning samt teknisk och yrkesmässig kapacitet.
Exploatör ska intyga att han är fri från hinder för deltagande enligt 13 kap. 1, 2 och 3 § enligt
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LoU).
Kommunen kan ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor (dock ej särkrav) för hur
ett kontrakt ska fullgöras.
Vid val av exploatör ska beaktas dennes tidigare genomförda projekt inom och utom
kommunen.
Kommunen ska vid valet av exploatör också verka för att konkurrensförhållandena på
marknaden främjas.
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Markanvisningsavtal
En markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal mellan kommunen och exploatören.
Ett markanvisningsavtal är i formell mening att betrakta som ett intentionsavtal. Dock ska
förutsättas att seriösa parter som en kommun och en exploatör verkligen vill att intentionen ska
fullföljas. Av denna anledning är markanvisningsavtalet ett viktigt dokument, tillsammans med
ett senare följande genomförandeavtal utgör avtalet en utmärkt grund för samarbete och
genomförande av stadsutveckling.
Markanvisningsavtal ger riktlinjer och lägger fast förutsättningar för planläggning och
genomförande. Markanvisningsavtal anger de förutsättningar som gäller för markanvisningen
samt villkor för kommande marköverlåtelse. Markanvisningen fullföljs senare vanligtvis genom
tecknande av marköverlåtelseavtal.

Framtagande av detaljplan
Samtliga kostnader för detaljplaneläggning inklusive eventuella utredningar finansieras
vanligtvis av exploatören. Ett separat avtal tecknas mellan kommun och exploatör innan
planarbete inleds.
Vid en planläggning av ett område med flera intressenter fördelas kostnaden för
detaljplan/utredningar rättvist mellan kommun och exploatör/er i rimligt förhållande till
parternas nytta. Kostnadsfördelningen regleras i antingen i markanvisningsavtal/villkorat
köpekontrakt eller i planavtal.
Om oförutsedda förhållanden som innebär stor kostnadsdrivande påverkan på projektet
inträffar under framtagandet av detaljplan, kan parterna ta ett gemensamt beslut om en
kostnadsreglering mellan parterna, en förlängning av projektets tidplan eller ett återtagande av
markanvisningen.
Vid avbrutet detaljplanearbete ska kommunen ha rätt att använda all upphovsrätt och andra
immateriella rättigheter.

Principer för prissättning
Försäljning eller upplåtelse av fastighet sker på marknadsmässiga villkor.
Vad som är marknadsmässigt pris beror förutom av fastighetens läge och specifika förhållanden
i övrigt, av de villkor som kommunen ställer och av samhällsnytta. När marknadsvärdet bedöms
osäkert kan försäljning av mark föregås av öppet anbudsförfarande alternativt att priset
baseras på extern expertvärdering.
Prissättningen grundas normalt på i detaljplanen medgiven byggrättsvolym.
Vid försäljning av fastigheter ska köpeskillingen utgöra ett totalpris och betalas på
tillträdesdagen. Köpeskillingen ska uppräknas från då avtal vunnit laga kraft fram till
tillträdesdagen.
Kommunala anläggningsavgifter och ersättningar hanteras separat.

Grundläggande principer
En markanvisning ska tidsbegränsas till maximalt två år (JB 4 kap. 4 §) från den tidpunkt då
avtalet vinner laga kraft. Exploatören ska skriftligen underrätta kommunen om eventuell
förlängning av avtalet. Kommunen kan medge förlängning av markanvisning under
förutsättning att exploatören aktivt drivit processen vidare och att förseningen inte beror på
exploatören. Om ingen förlängning görs avträder sig exploatören ensamrätten att förvärva
fastigheten.
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En markanvisning får inte överlåtas på annan part (annat organisationsnummer) utan
kommunens skriftliga medgivande.
Projekt som avbryts eller en återtagen markanvisning ger inte automatiskt rätt till ersättning
eller ny markanvisning som kompensation. I vissa fall kan kommunen ersätta exploatören med
delar av kostnaden för framtagandet av detaljplanen.
Kommunen kan återta en markanvisning om det är uppenbart att exploatören inte avser eller
förmår genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen.
Kommunen kan ställa krav på inom vilken tid bebyggelse och anläggningar på kvartersmark ska
påbörjas och senast vara avslutade.
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Riktlinjer för exploateringsavtal
Kommunens utgångspunkter och mål för exploateringsavtal
Upprättandet av exploateringsavtal, dess innehåll och vilka begränsningar som finns i
avtalsfriheten regleras av 6 kap, 39-42 § i Plan-och bygglagen.
Målet med exploateringsavtal är att säkerställa genomförandet av en detaljplan och att klargöra
och fördela ansvar, kostnader och intäkter etc.
Syftet med riktlinjerna är att skapa tydligare spelregler samt att öka förutsebarheten ifråga om
vad exploateringsavtalet ska kunna innehålla och formerna för hur förhandlingarna ska gå till.
Processen att ingå exploateringsavtal sker parallellt med detaljplanearbetet. Exploateringsavtal
tecknas innan detaljplan har antagits och kräver för sin giltighet att detaljplanen antas och
vinner laga kraft. Ett upprättande av ett exploateringsavtal innebär inte ett ställningstagande
från kommunen, då kommunen inte kan garantera att detaljplanen vinner laga kraft.
Kommunen ska ingå exploateringsavtal när det krävs för att säkerställa genomförandet av en
detaljplan och för att tillgodose standardkrav på allmän plats och kommunaltekniska
anläggningar. Kommunen ska i exploateringsavtalet säkerställa avtalets rätta fullgörande över
tid.
Rutiner för exploateringsärendets gång utarbetas av kommunstyrelsen.

Grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för
genomförandet av detaljplaner
Samtliga kostnader för en exploatering inklusive eventuella utredningar finansieras vanligtvis av
exploatören och regleras i ett exploateringsavtal.
Vid en exploatering av ett område med flera intressenter fördelas kostnaden för
exploatering/utredningar rättvist mellan kommun och exploatör/er i rimligt förhållande till
parternas nytta. Kostnadsfördelningen regleras antingen i exploateringsavtal eller i
genomförandeavtal.
Exploateringsavtalet får avse ersättning eller avgifter för åtgärder som har genomförts före
avtalets ingående om detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad.
Om kommunen genom avtal med staten ska bidra till finansieringen av infrastruktursatsningar,
ska exploatörer medfinansiera kommunens åtaganden.

Allmän plats
Vid kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommun och/eller exploatör/er för utbyggnad av
allmänna platser och kommunaltekniska anläggningar.
Exploatör/er som har nytta av den nya detaljplanen ska gemensamt betala för utbyggnad av
allmänna platser och kommunaltekniska anläggningar samt andra åtgärder som är nödvändiga
för detaljplanens genomförande, även utanför detaljplaneområdet. Anläggningar för VA erläggs
enligt särskild taxa.
De åtgärder som ingår i exploatörens åtaganden ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av
planen och kostnaderna ska fördelas rättvist mellan kommunen och exploatör/er.
Kostnadsfördelning regleras från fall till fall.
Vid enskilt huvudmannaskap ansvarar och bekostar exploatören utbyggnad av allmänna platser
och kommunaltekniska anläggningar.
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Vilken ersättning som ska utgå för mark som behövs för att tillgodose behovet av allmän
platsmark regleras i expropriationslagen.

Kvartersmark
Exploatören ska bekosta all exploatering inom kvartersmark och där med förknippade
kostnader.
Exploatören ska bekosta anslutningsavgift för fjärrvärme, el, tele (eller motsvarande) samt
anslutningsavgift för vatten och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande taxa.
Exploatören ska, om inte annat avtalas, stå för fastighetsbildningskostnader.

Andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att
ingå exploateringsavtal
Exploateringsavtal eller särskild rättighet eller skyldighet enligt sådant avtal får inte överlåtas
utan kommunens medgivande. En sådan ansökan om överlåtelse ska ske skriftligt.
Kommunen ska inte ställa särkrav i detaljplan eller exploateringsavtal vid privat markägande.
Exploatören ska följa de vid varje tidpunkt gällande och av kommunen beslutade styrdokument
och generella krav.

Vad regleras i ett Exploateringsavtal?
Innehållet i ett exploateringsavtal varierar i delar från fall till fall, beroende av
förhandenvarande förutsättningar. Avtalet ska alltid tydligt ange kommunens och exploatörens
mål med genomförande av detaljplanen. Avtalet ska innehålla syfte, bakgrund samt parternas
åtaganden och skyldigheter. Som utgångspunkt ska avtalet vidare innehålla:


Vilket område som avses



Exploatörens åtaganden



Aktuella marköverlåtelser



Fastighetsrättsliga åtgärder



Besiktning/kontroll



Garantitid/övertagande



Drift och underhåll



Ersättningar



Ekonomisk garanti/säkerhet



Överlåtelse



Hävning / Tvist



Giltighet

Nedanstående kan också regleras vid specifika förhållanden:


Kommunens åtaganden



Parternas gemensamma åtaganden



Etappindelning



Utbyggnadstakt



Frivilliga avsiktsförklaringar



Administrativa frågor
11 (12)
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Ordförklaringar Bilaga 1
Markanvisning

Denna definition ges i lagen (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
”Enligt 1 § i denna lag avses med markanvisning en överenskommelse mellan en kommun och
en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt
markområde för bebyggande.”
Till skillnad från begreppet exploateringsavtal är definitionen av markanvisning inte knuten till
att överenskommelsen ska avse genomförandet av en detaljplan.
En markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal mellan kommunen och byggherren.
Mark som ägs av ett kommunalt bolag omfattas inte av denna definition.

Marköverlåtelseavtal/Köpekontrakt

Avtal som kan tecknas när detaljplan vunnit laga kraft och där villkoren för försäljning av
kommunal mark slutligen regleras. Intressenten förbinder sig att genomföra sitt byggprojekt
enligt avtalet. Avtalet är ett civilrättsligt bindande avtal för båda parter och kan också utgöra
köpeavtal.

Genomförandeavtal

Ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en exploatör avseende
mark som ägs av kommunen.

Exploateringsavtal

I 1 kap. 4 § plan- och bygglagen (PBL) definieras Exploateringsavtal på följande sätt:
”Ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en
fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun
och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.”

Planavtal

Planavtalet upprättas innan arbetet med en ny detaljplan och specificerar avgiften,
betalningsvillkoren samt eventuella övriga åtaganden parterna enats om.

Expropriation

Vissa fastigheter får tas i anspråk genom expropriation med äganderätt, nyttjanderätt eller
servitutsrätt.

Självkostnadsprincipen

Ersättning/avgifter ska svara mot de faktiskta kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som
kommunen tillhandahåller.

Fastighet

Bebyggd samt obebyggd mark

Exploatör

Aktör (juridisk person) som avser att utveckla en fastighet. Kan även vara kommunen.

katrineholm.se
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Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-27

1 (2)

KS/2019:418 029

Revidering av det Personalpolitiska Programmet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till revidering av styrdokumentet
Personalpolitiska Programmet.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V). Den
skriftliga reservationen redovisas som bilaga B.

Sammanfattning av ärendet
Det personalpolitiska programmet (PPP) är kommunens övergripande
inriktningsdokument som beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån visionen
Läge för liv & lust och kommunplanens mål Attraktiv arbetsgivare.
Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006
(KF 2006-04-24 § 65) och revideras utifrån förändringar som lagstiftning, föreskrifter,
kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande mandatperiod.
Programmets syfte är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge den
långsiktiga inriktningen och tydliggöra strategier för att nå denna.
Det personalpolitiska programmet utgår från kommunplanen och varje område i
programmet förtydligas genom frågeställningarna: Vart vill vi? Vad menar vi? Hur gör vi? I
programmet lyfts sex områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva
verksamheten. Dessa områden är:







Värdegrund
Medarbetarskap & Ledarskap
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling
Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
Jämställdhet & Mångfald
Lön & förmåner

Uppföljning sker inom personalredovisningen i tertial- och delårsrapport samt
årsredovisning. Revidering av det personapolitiska programmet ska göras i samband
med ny mandatperiod och efter att ny kommunplan fastställts.

Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-18
Förslag – Personalpolitiska Programmet
Inkomna remissyttranden (tillgängliga i akten)
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-27

2 (2)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Göran Dahlström
(S), Tony Rosendahl (V), Christer Sundqvist (M) samt ekonomi- och personalchefen
Susanne Sandlund.
Under överläggningen enas kommunstyrelsen om att antalet anställda inte ska uttryckas
så specifikt i programmet vilket ses som en redaktionell ändring.
Förslag och yrkande
Tony Rosendahl (V) yrkar att följande meningar ska strykas ur förslaget till reviderad
personalpolitiskt program:
- I Katrineholms kommun är lönepolitiken viktig för att nå verksamhetens mål och de
som verkligen gör skillnad ska belönas.
- Vi har ändamålsenlig lönespridning samt individuella och differentierade löner.
Vidare yrkar han att en målsättning om att minska löneklyftorna bland kommunens
anställda ska tillföras programmet.
Christer Sundqvist (M) yrkar, med instämmande av Anneli Hedberg (S), avslag på Tony
Rosendahls (V) yrkande.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
som godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition
på förvaltningens förslag och Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att styrelsen
biträder kommunstyrelsens förslag.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign
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Bilaga B kommunstyrelsen 2020-05-27 § 71

Reservation: Revidering av personalpolitiska programmet KS/2019:418
Jag yrkade att följande meningar skulle strykas ur förslaget till reviderad personalpolitiskt
program.
I Katrineholms kommun är lönepolitiken viktig för att nå verksamhetens mål och de som verkligen
gör skillnad ska belönas.
Vi har ändamålsenlig lönespridning samt individuella och differentierade löner.
Jag yrkade vidare att:
En målsättning om att minska löneklyftorna bland kommunens anställda skrivs in i det reviderade
förslaget till personalpolitiskt program.
Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 27/5–2020
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-18

KS/2019:418 - 029

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

HR

Carina Ålander

Kommunstyrelsen

Revidering av det Personalpolitiska Programmet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslaget till
revidering av styrdokumentet Personalpolitiska Programmet.

Sammanfattning av ärendet
Det personalpolitiska programmet (PPP) är kommunens övergripande
inriktningsdokument som beskriver kommunens arbetsgivarepolitik utifrån visionen
Läge för liv & lust och kommunplanens mål Attraktiv arbetsgivare.
Det nu gällande personalpolitiska programmet beslutades av kommunfullmäktige 2006
(KF 2006-04-24 § 65) och revideras utifrån förändringar som lagstiftning, föreskrifter,
kollektivavtal, andra styrdokument samt kommunplan för innevarande mandatperiod.
Programmets syfte är att fördjupa och förtydliga kommunens arbetsgivarpolitik, ge den
långsiktiga inriktningen och tydliggöra strategier för att nå denna.
Det personalpolitiska programmet utgår från kommunplanen och varje område i
programmet förtydligas genom frågeställningarna: Vart vill vi? Vad menar vi? Hur gör vi? I
programmet lyfts sex områden fram som är viktiga för att framgångsrikt kunna driva
verksamheten. Dessa områden är:







Värdegrund
Medarbetarskap & Ledarskap
Kompetensförsörjning & kompetensutveckling
Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
Jämställdhet & Mångfald
Lön & förmåner

Uppföljning sker inom personalredovisningen i tertial- och delårsrapport samt
årsredovisning. Revidering av det personapolitiska programmet ska göras i samband
med ny mandatperiod och efter att ny kommunplan fastställts.

Ärendets handlingar



Förslag – Personalpolitiska Programmet
Inkomna remissyttranden (Finns i akten)

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon: 0150 - 570 00
E-post:carina.alander@katrineholm.se
Telefax:

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

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-05-18

KS/2019:418 - 029

Nämndadministration

Åtgärder utifrån yttranden från nämnderna
Personalutskottet beslutade 2019-12-18 § 34 att godkänna förvaltningens förslag på
reviderat Personalpolitiskt program och skicka ut det på remiss till samtliga nämnder.
Revidering av programmet har gjorts med hänsyn tagen till inkomna yttranden.
Merparten av inkomna synpunkter var positiva som att det personalpolitiska
programmet upplevs vara både relevant och lättläst samt har en trevlig och inbjudande
layout.
Dokumentet har uppdaterats utifrån dessa synpunkter:
















På sidan 9 under rubriken ”Jag som ledare och chef” har det gjorts ett förtydligande
att det i chefers uppdrag också ingår att leda verksamheten utifrån aktuella statliga
styrdokument.
På sidan 11 under rubriken Kompetensutveckling har gjorts ett förtydligande i
avsnittet där det beskrivs att kommunen ska kunna garantera tillsvidareanställning
för personer som arbetar heltid och som studerar på sin fritid för att läsa in viss
kompetens, ändringen är att detta gäller efter avslutad utbildning.
På sidan 14 i avsnittet Jämställdhet & Mångfald har en komplettering gjorts för att
alla diskrimingeringsgrunder ska benämnas i texten.
Avsnittet Jämställdhet & Mångfald har kompletterats utifrån yttrandet om att påtala
vikten av att skapa möjlighet att anpassa arbetsplatsen efter individer med olika
fysiska, psykiska och kognitiva funktionsvariationer.
Vad gäller yttrande om att byta ut/komplettera bilderna i programmet, för att bättre
avspegla fler förvaltningars verksamheter, har detta inte kunnat tillmötesgås.
Corona/covid-19 pandemin har begränsat tillträdet till verksamheter som var
önskvärda att fotografera för att få nya verksamhetsbilder att använda i
programmet.
I avsnittet Jämställdhet & Mångfald har några ändringar gjorts med anledning av
beslut tagna efter remisstiden vilket har påverkat innehållet. Ändringen gäller texten
med HBTQ-certifierade verksamheter, vilka enligt beslut inte kommer att
omcertifieras.
Under rubriken Lön & förmåner (sid 16) har en kompettering skett för att fånga mer
av innehållet i lönepolitiken. Tillägget lyder: I Katrineholms kommun är lönepolitiken
viktig för att nå verksamhetens mål och de som verkligen gör skillnad ska belönas.
Programmet har också reviderats utifrån vissa redaktionella förslag till förbättringar
som dock inte påverkar innebörden.
Nämnderna har yttrat sig kring att det är önskvärt är att det tas fram ett material för
förvaltningarna att använda på exempelvis arbetsplatsträffar för att sprida innehållet
i personalpolitiska programmet bland medarbetarna. Verktyg för detta kommer
arbetas fram under 2020.

Susanne Sandlund
Ekonomi- och personalchef
____________________
Beslutet skickas till: Samtliga nämnder, Akt
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Katrineholms kommuns
personalpolitiska program
katrineholm.se
Kommunstyrelsen 2020-05-27, § 71

*Fastställt av KF
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Inledning

I det här dokumentet hittar du en beskrivning av vad ett
personalpolitiskt program är och ledord som ska guida dig som
medarbetare i ditt arbete. Programmet är framtaget i samarbete
med medarbetare och fastställt av våra politiker.
Du och alla anställda i
Katrineholms kommun, är en
resurs för att ge medborgarna
bästa möjliga service – en
avgörande framgångsfaktor i
alla våra verksamheter. Du som
arbetar i Katrineholms kommun
ska därför ges möjlighet att
utvecklas i din yrkesroll. Som
medarbetare har du inflytande
över och möjlighet att påverka din
egen arbetssituation. Det är vår
personalpolitik!
Framgången består i att vi alla är
delaktiga, engagerade och stolta
över att arbeta i Katrineholms
kommun. Då blir vi goda
ambassadörer för kommunen,
med ett trevligt och professionellt
bemötande. Det är i mötet med
våra invånare, företagare och
besökare som bilden ”läge för liv
och lust” skapas. Alltså bilden av
Katrineholm.
Katrineholm kommuns
personalpolitiska program ger

2

vägledning i hur vi gemensamt ska
jobba för att nå verksamheternas
mål. Målet ska vara självklart.
Alla som arbetar i Katrineholms
kommun ska känna att det är
roligt, motiverande och viktigt
att gå till jobbet. Din insats är
betydelsefull.
Självklart räcker det inte bara med
att lägga fram ett personalpolitiskt
program. Arbetet med att ha en
god och utvecklande arbetsplats
måste pågå varje dag och alla
medarbetare är lika viktiga i det
arbetet. Vi hoppas att du som
medarbetare är stolt över din
arbetsplats och det arbete du
utför. För det ska du vara!
Stort tack till dig för ett fantastiskt
arbete!
Frågor på det?
Läs gärna vidare!

Ordförande i personalutskottet
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Foto: Hanna Maxstad
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Personalpolitik

Större delen av den kommunala servicen uppstår i möten
mellan människor. Det är också i de goda mötena som
uppdraget, att sätta medborgarnas intressen och behov i
centrum, blir verklighet.
Vart vill vi?
Kommunens arbetsgivarpolitik ska
leda till goda arbetsplatser, där varje
medarbetare känner arbetsglädje
och stolthet, har inflytande och
möjlighet att utvecklas och vara en
del i kommunens gemensamma
välfärdsarbete. Målet är att alla
medarbetare går till sitt arbete med
stort engagemang och lust att göra
skillnad.

Vad menar vi?
Politiker och anställda i Katrineholms
kommun har ett gemensamt uppdrag.
Vi ska alla se till att medborgarna
i kommunen får den service som
var och en behöver i livets olika
skeden. Vårt arbete ska utföras så
att medborgarnas intressen och
behov sätts är i centrum. Servicen ska
vara ansvarsfull, effektiv och av god
kvalitet.

Hur gör vi?
Det personalpolitiska programmet är ett inriktningsdokument
som övergripande beskriver
4

kommunens arbetsgivarpolitik
utifrån kommunens vision Läge för
liv & lust och kommunplanens mål
om Attraktiv arbetsgivare.  
Syftet är att fördjupa och förtydliga
kommunens arbetsgivarpolitik,
ge en långsiktig inriktning och
tydliggöra strategier för att nå den. I
programmet lyfts sex områden fram
som är viktiga för att framgångsrikt
kunna driva verksamheten. Dessa
områden är:
• Värdegrund
• Medarbetarskap & Ledarskap
• Kompetensförsörjning
• Hållbart arbetsliv & Arbetsmiljö
• Jämställdhet & Mångfald
• Lön & förmåner
Uppföljning
Programmet utgår från kommunplanen som förtydligar/tydliggör
den personalpolitiska inriktningen
i Katrineholms kommun; vad vi
vill, vad vi menar och hur vi gör
för att nå dit. Uppföljning sker
inom personalredovisningen i
delårsrapporter och årsredovisning.

Verktyg
•
•
•
•

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

Foto: Hanna Maxstad
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Vår värdegrund RÖTT

All verksamthet som bedrivs i Katrineholms kommun vilar på
en tydlig värdegrund som vi kort och gott kallar RÖTT.

Vart vill vi?
All verksamhet som bedrivs i
Katrineholms kommun vilar på
en tydlig värdegrund som vi kort
och gott kallar RÖTT. R som i
Respekt, Ö som i Öppenhet och
två T som står för Tydlighet och
Tillit. Värdegrunden säkerställs
genom att vi som medarbetare
är medvetna om och delar
vad Katrineholms kommun
står för. Vi medarbetare delar
värdegrunden oavsett vår roll,
funktion eller position. Varje
medarbetares resultat, agerande
och förhållningssätt vilar på
värdegrunden och skall synas i
mötet med varandra.

Vad menar vi?
I vår organisation handlar
värdegrundsarbetet om att få
ihop en helhet. Värderingarna
blir ett kitt som skapar tydlighet.
Genom att lyfta fram det
önskade nuläget får vi som
medarbetare något att förhålla
oss till. Egentligen menar vi att
6

vi har ett gemensamt och tydligt
förhållningssätt i Katrineholms
kommun.

Hur gör vi?
Alla vi som företräder
kommunen, medarbetare
och förtroendevalda, arbetar
med stor ansvarskänsla,
initiativförmåga och ett
personligt engagemang,
Förutsättningarna skapas
genom ett medvetet agerande
utifrån våra grundläggande
värderingar. Dialogen om våra
värderingar hålls levande på
arbetsplatsträffar och i det
vardagliga arbetet.

Verktyg

Dialogmaterial till
arbetsplatsträffar

!
Värdegrund är ett svenskt
och i viss mån norskt begrepp
som började användas under
1990-talet i diskussioner kring
framför allt ett kollektivs
gemensamma etiska grund.

2007
antogs RÖTT som värdegrund.
Mycket arbete och kampanjer
föregick beslutet att införa den i
organisationen.
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Foto: Johan Klinthammar

Kommunens värdegrund
Respekt – Visa omtanke, ödmjukhet och lyhördhet i alla dina möten med andra
människor. Varje människa är unik. Ha respekt för varandras olikheter och behov.
Öppenhet – Ta tillvara varandras kompetens och initiativkraft. Dela med dig av
information och kunskap till andra, vare sig du är ledare eller medarbetare. Vi lyfter och
hjälper varandra
Tydlighet – Ha en respektfull och öppen kommunikation med varandra. Ge tydlig, ärlig
och vänlig återkoppling.
Tillit – Erfarenhet, kunskap och engagemang är värdefulla resurser som ska tillvaratas
på bästa möjliga sätt. Vi litar till varandras omdöme och förmåga. Tillsammans ger vi
utrymme för kreativitet och initiativförmåga och välkomnar nya arbetssätt.

7
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Medarbetarskap
& ledarskap

Vi är alla medarbetare i Katrineholms kommun.
Medarbetarskapet handlar om hur vi förhåller oss till
varandra, oavsett uppdrag och funktion.

Vart vill vi?
Kommunikation och samverkan är
de perspektiv som binder samman
ledarskapet och medarbetarskapet
i organisationen. För att lyckas
nå uppsatta mål krävs det att
organisationen har motiverade,
engagerade och kompetenta
medarbetare som både vill och
kan ta ansvar för kommunens
utveckling.

Vad menar vi?
I Katrineholm har våra medarbetare
uppdraget i fokus och ett arbetssätt
som präglas av respekt, öppenhet,
tillit, och tydlighet. Vi utgår ifrån
att delaktighet och arbetsglädje
ger engagerade och välmående
medarbetare, vilket bidrar till att
uppfylla målen för verksamheten.
Här vill vi ge förutsättningar för ett
gott medarbetarskap genom att
anställda erbjuds omväxlande och
stimulerande arbetsuppgifter
med möjlighet att utvecklas och att
medarbetarnas kreativitet och idéer
tas tillvara.
8

Som ledare och chef i
Katrineholms kommun ansvarar
du för att bidra med goda
förutsättningar för medarbetare
att kunna utföra sitt arbete. I
Katrineholm ska chefskapet
präglas av prestigelösa, modiga
och engagerade ledare som
har ett helhetsperspektiv för
sin verksamhet likväl som
kommunens behov. Arbetsklimat
och arbetsmiljö är ett gemensamt
ansvar för både chefer och
medarbetare.

Hur gör vi?
Jag som medarbetare
Bidrar till ett öppet klimat med
goda relationer på arbetsplatsen
genom god kommunikation, mod,
vilja och positiv människosyn. Jag
är medveten om mitt eget ansvar
för utveckling av verksamheten
likväl som utveckling av mig själv
i mitt arbete. Jag förstår mitt
uppdrag som medarbetare och
dess förutsättningar för att

Verktyg

• Medarbetarsamtal &
Medarbetaröverenskommelse
– genomförs årligen
• Arbetsplatsträffar – månadsvis
• Enskild uppföljning – vid behov
• Facklig samverkan – delaktighet
genom ombud
• Kompetensutveckling &
Kompetensutvecklingsplan
• Ledarskapsprofil
• Medarbetarskapsprofil
• Introduktionsutbildning för
nyanställda med uppföljning
efter ett år

!
Din erfarenhet, kunskap och
ditt engagemang är en värdefull
resurs som ska tillvaratas.

3 000
drygt – så många fast anställda
är vi i Katrineholms kommun.
Det innebär att du har mer än
3 000 medarbetare!
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lyckas i mitt uppdrag. Jag har
kunskap om såväl mina rättigheter
som skyldigheter som anställd.
Jag tar ansvar för att skaffa den
information och kunskap som
behövs för att utföra arbetet på
ett bra sätt. Jag tar initiativ till
den egna och arbetsgruppens
verksamhetsutveckling och lärande
och jag delar gärna med mig av min
egen kompetens. Jag medverkar
i förändringsarbete och verkar
för en god hälsa och arbetsmiljö.
Jag förväntas att medverka där
min kompetens behövs som bäst.
Uppföljning sker vid de årliga
medarbetarsamtalen som jag har
med min närmsta chef.
Jag som ledare och chef
Har ett uppdrag att både se till
den egna verksamheten och
till kommunens gemensamma
uppdrag. Jag leder verksamheten
utifrån kommunens vision, dess
värderingar och mål likväl som
andra styrdokument kopplat

till mitt verksamhetsområde.
Jag levandegör kommunens
värdegrund genom att omsätta
den i praktiken. Som ledare
och chef behöver jag förstå och
acceptera de system jag verkar i. I
mitt uppdrag ingår att bevaka och
analysera omvärldsförändringar
som kan påverka mitt
verksamhetsuppdrag. Mitt
ledarskap handlar om att se
varje medarbetare och att skapa
förutsättningar för att kunna
använda dess resurser på bästa
sätt. Jag främjar delaktighet och
lärande bland mina medarbetare.
I mitt arbete som chef och ledare
har jag även ett ansvar för min
egen kompetensutveckling och att
skapa en bra balans mellan arbete
och fritid. Jag delar med mig av
mina kunskaper och erfarenheter
till andra chefer genom
mentorsuppdrag och deltagande
i nätverk för chefer. Jag deltar
också i de årliga obligatoriska
ledardagarna.

9
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Kompetensförsörjning
& kompetensutveckling

Katrineholms kommun är en lärande organisation som
skapar förutsättningar för fortlöpande utveckling och
förändring för samtliga anställda.

Vart vill vi?
Våra arbetsplatser främjar
arbetsglädje och ger en trygg
anställning, vilket är grunden för
att kunna utföra ett gott arbete.
Vår personalstyrka anpassas
efter verksamhetens behov och
utifrån omvärldens förändrade
förutsättningar. För att öka
attraktionskraften som attraktiv
arbetsgivare och upprätthålla
en god personalförsörjning
använder vi verktyg och har
ett strategiskt tänkande kring
kompetensutveckling, intern
rörlighet och rekrytering.

Vad menar vi?
I Katrineholms kommun
ska personal- och
kompetensplaneringen vara
medveten och systematisk
för att kunna ha en god
framförhållning. Genom
kompetensutveckling säkerställer
vi att resurser finns och används
effektivt. Alla medarbetare i
kommunens verksamheter ska
10

ha möjlighet att utvecklas i sitt
arbete, få goda möjligheter till
kompetensutveckling i yrket och
uppmuntras att ta sig an nya
utmaningar och uppmuntras att
ta initiativ till förbättringar. Vår
personalstyrka ska kvalitativt och
kvantitativt vara anpassad till
verksamhetens behov och våra
medarbetare ska avspegla den
mångfald av innevånare som finns
i vår kommun.

Hur gör vi?
Kompetensförsörjning
För att lyckas rekrytera
nya medarbetare ska
rekryteringsprocessen vara
professionell.
Nyanställda ska få en bra
introduktion både i kommunen
i stort och på arbetsplatsen och
uppföljning ska ske löpande.
Medarbetare som slutar erbjuds
avslutningssamtal där synpunkter
och erfarenheter tas tillvara
för att utveckla och förbättra
verksamheten. Intern rörlighet ska

Verktyg

• Kompetensbaserad rekrytering
• ARUBA (Attrahera, rekrytera,
utveckla, behålla, avsluta)
• Årliga medarbetarsamtal
• Kompetensutvecklingsplan
• WinLas webb
• Övergripande
kompetensförsörjningsplan
• Förvaltningsspecifika
kompetensförsörjningsplaner
• Avslutningssamtal
• Introduktion
• Stipendium för studier på
fritiden
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Foto: Hanna Maxstad

!
Din erfarenhet, kunskap och
ditt engagemang är en värdefull
resurs som ska tillvaratas.

?
Vet du att medarbetare som
studerar på fritiden kan söka
stipendium från kommunen?

stimuleras så att de erfarenheter,
kunskaper och möjligheter
som finns hos redan anställda
medarbetare tas tillvara. Alla
medarbetare anställs på heltid
med möjlighet att välja att arbeta
på en lägre tjänstgöringsgrad,
beroende på var i livet man
befinner sig. Kombinationstjänster
förekommer för att kunna erbjuda
heltidsanställning till alla och
samtidigt används medarbetarnas
resurser på bästa sätt.
Kompetensutveckling
Utveckling och stimulans i
arbetet är betydande faktorer för
medarbetarnas möjlighet att trivas
väl, prestera bra och leverera
med god kvalitet. Möjlighet till
individuell kompetensutveckling
samt tillvaratagande av befintlig
kompetens är viktiga delar av att
vara en attraktiv arbetsgivare.
Kompetensutvecklingen
bygger på verksamhetens
behov och överensstämmer

med kommunens långsiktiga
utveckling. Medarbetare
och chef tar ett gemensamt
ansvar beträffande den
egna och arbetsgruppens
kompetensutveckling. Strategier
och system för att kartlägga
befintlig kompetens och framtida
kompetensbehov ska utvecklas för
att underlätta vid personal- och
kompetensplanering.
Utbildningsmöjligheterna för
kommunens medarbetare ska
utvecklas, exempelvis genom
betald utbildning inom ramen för
arbetstiden. Medarbetare som
studerar på fritiden kan ansöka
om stipendium. Kommunen ska,
efter slutförd utbildning, kunna
garantera tillsvidareanställning för
personer som arbetar heltid och
som studerar på sin fritid för att
läsa in viss kompetens.
Studenter har möjlighet att söka
en utbildningstjänst som ger
möjlighet att arbeta hos oss under
studietiden.

11
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Hållbart arbetsliv
& arbetsmiljö

Katrineholms kommun är en arbetsplats där en bra
arbetsmiljö stimulerar till engagemang i arbetet.
Arbetsmiljön ska vara bra både fysiskt och psykiskt.

Vart vill vi?
En god arbetsmiljö gör det möjligt
för alla medarbetare att känna
trivsel och delaktighet, vilket
främjar hälsa och engagemang.
I det vardagliga arbetet bidrar
alla till en god arbetsmiljö och
tar ansvar för ett arbetsklimat
som kännetecknas av respekt,
öppenhet, tydlighet och tillit,
där vi är varandras arbetsmiljö.
En god arbetsmiljö gör att både
medarbetare och chefer blir goda
ambassadörer i verksamheten och
rekommenderar kommunen som
arbetsgivare.

Vad menar vi?
I Katrineholms kommun ser
vi på begreppet hälsa som att
medarbetare upplever att de
mår bra och har möjlighet till
återhämtning för ett liv i balans
mellan arbete och privatliv.
Varje medarbetare ska känna sig
respekterad, värdefull och uppleva
sig ha en god hälsa. För att
arbetsmiljöarbetet i kommunen
12

ska ge ett gott resultat krävs
effektiva metoder och rutiner
med fokus på både fysisk och
psykosocial arbetsmiljö. Vi vill att
både chefer och medarbetare
ska förstå förutsättningarna
för och känna ett engagemang
för verksamheten. Kommunens
satsning på olika förmåner ska ses
som ett led i att skapa möjligheter
för denna balans.

Hur gör vi?
Det är ett gemensamt ansvar
att bidra till en god arbetsmiljö
på arbetsplatsen. Det
systematiska arbetsmiljöarbetet
ska vara ett hjälpmedel i
verksamhetsstyrningen och
bidra till att förbättra resultat
och kvalitet. Som chef har du ett
särskilt ansvar att arbeta på ett
strukturerat sätt för att uppnå
hälsosamma arbetsplatser som
präglas av tydlighet, dialog och
delaktighet.
Som medarbetare förväntas
du vara engagerad i

Verktyg
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Personalhandbok
Chefshandbok
Arbetsmiljölagen
Systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM)
Samverkansavtalet
Handlingsplan mot trakasserier
Aktiv återgång rehabiliteringsprocessen
Personalföreningen
Hälsovecka
Hälsoinspiratörer
Friskvårdsbidrag
Friskvård i Katrineholms
kommun - Övergripande
anvisningsdokument
Arbetsmiljöutbildning för
chefer och skyddsombud
Rehabiliteringsutbildning för
chefer
Medarbetarundersökningar
Arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse

!
Att bedriva systematiskt
arbetsmiljöarbete är ett sätt
att skapa ett hållbart arbetsliv.
Alla arbetsgivare är enligt lag
skyldiga att ha ett systematiskt
arbetsmiljöarbete.

86
värdegrundsarbetet likväl
som att du har kännedom
om verksamhetens egna mål
och aktiviteter för att uppnå
dem. Fokus ska vara på
det förebyggande arbetet.
Vi som arbetsgivare ska stimulera
medarbetare till ökad friskvård.
Arbetet med en hälsofrämjande
arbetsplats ska prioriteras
och friskvårdsinsatserna ska
vidareutvecklas. I Katrineholms
kommun ges medarbetare

möjlighet till ett friskvårdsbidrag.
Varje arbetsplats ska anordna
friskvårdsaktiviteter och det ska
finnas hälsoinspiratörer på varje
förvaltning. Personalföreningen
breddar utbudet av förebyggande
personalvårdande aktiviteter och
uppmuntrar fler att delta i dem.
För att sprida och uppmärksamma
goda exempel om arbetsmiljö
utdelas årligen en arbetsmiljö- och
hälsoutmärkelse till medarbetare
eller arbetsgrupper.

Foto: Josefin Lundin
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Jämställdhet
& mångfald

I Katrineholm ska alla människor, oavsett etnicitet,
könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, erbjudas
goda möjligheter att uppnå sina livsmål och drömmar.

Vart vill vi?
Katrineholm är en kommun
och arbetsplats för alla. Här
ska alla människor, i såväl stad
som land och oavsett ålder,
funktionsnedsättning, religion
eller annans trosuppfattning,
etnicitet, kön, könsidentitet,
könsuttryck eller sexuell läggning,
erbjudas goda möjligheter att
uppnå sina livsmål och drömmar.
En mångfald av olika erfarenheter
präglas av fler perspektiv och
infallsvinklar, vilket bidrar till att
kreativitet och utvecklingskraft
ökar i verksamheten.

respekterade. Nolltolerans gäller
beträffande diskriminering eller
annan kränkande särbehandling.
Det är självklart med lika villkor
vid lönesättning, anställning och
friskvård.
Vi arbetar systematiskt för att
skapa öppna och inkluderande
arbetsplatser, där det också ska
finnas möjlighet att anpassa
arbetslivet efter olika faser i
livet. Vi ska även arbeta efter
att skapa möjlighet att anpassa
arbetsplatsen efter individer
med olika fysiska, psykiska och
kognitiva funktionsvariationer.

Vad menar vi?

Hur gör vi?

Kommunens förhållningssätt till
jämställdhet och mångfald innebär
att vi på våra arbetsplatser
har respekt för varandras
olikheter och förutsättningar.
Jämställdhets- och HBTQ-arbetet
ska genomsyra kommunens
personalpolitik och prägla vår
verksamhet. Likabehandling
tillämpas och alla ska känna sig

Jämställdhets- och
mångfaldsfrågor integreras
i våra arbetsmiljöfrågor och
är en del av det ordinarie
verksamhetsarbetet på alla nivåer
i organisationen. Som chef är du
ytterst ansvarig att säkerställa
jämställdhetsintegrering både i
det interna och externa arbetet.
Som medarbetare är du ansvarig

14

Verktyg

• Trappan- modell för
genusmedveten styrning
• Organisering av arbetet med
genusmedveten styrningstödjande dokument
• Handlingsplan för jämställdhet
CEMR- antas 2020
• Handbok likabehandlingsplan
med aktiva åtgärder

HBTQ – homosexuella,

bisexuella, trans- och
queerpersoner
CEMR – Council of
European Municipalities
and Regions
RFSL – Riksförbundet
för homosexuellas,
bisexuellas,
transpersoners och
queeras rättigheter

88
Foto: Hanna Maxstad

!
Katrineholms kommun har
integrerat jämställdhetsarbetet
aktivt i styrsystemet sedan 2010.

att känna till aktuella åtaganden
och bidra till ökad jämställdhet
i din arbetsgrupp och i den
verksamhet där du arbetar. Att
heltid ska bli norm är en viktig del
och bidrar till ett mer jämställt
arbetsliv och samhälle.
Katrineholms kommun har
undertecknat den europeiska
deklarationen för Jämställdhet,
CEMR. Kommunen arbetar

med prioriterade artiklar
från densamma som utgör
kommunens handlingsplan
för jämställdhet. Samtliga
förvaltningar har även
processledare inom jämställdhet
som tillsammans med
strateg driver kommunens
jämställdhetsarbete framåt.
Flera utbildningssatsningar i HBTQ
har genomförts i samarbete med
RFSL.
15
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Lön & förmåner

Katrineholms kommuns lönepolitik genomsyras av
jämställdhet, jämlikhet och transparens. Lönepolitiken är
ett styrmedel för att nå verksamhetens mål och vi vill att de
som verkligen gör skillnad ska belönas.
Vart vill vi?
Vi har en långsiktig och hållbar
lönestrategi som omsätts
till handlingar vilket gör att
medarbetare, ledare och ledning får
förutsättningar att bedriva en effektiv
verksamhet. Vår lönepolitik bidrar
till att varje arbetsplats når målen
för verksamheten och stimulerar till
utvecklings- och förbättringsarbete.
Löneprocessen och lönekriterierna
är väl kända. Vi har ändamålsenlig
lönespridning samt individuella
och differentierade löner. Som
medarbetare vet jag på vilka grunder
min individuella lön är bestämd.

Vad menar vi?
Du ska kunna leva på din lön när du
är anställd i Katrineholms kommun.
Alla medarbetare har rätt till en
heltidsanställning som grund och har
möjlighet att välja tjänstgöringsgrad
beroende på var i livet man befinner
sig.
Katrineholms kommun tillämpar
individuell lönesättning. Vad som styr
lönenivå är befattning, erfarenhet,
16

utbildning, marknad och den egna
prestationen. Varje medarbetares
arbetsinsats och bidrag till
verksamheten är viktig och därför
vill vi att de som verkligen gör skillnad
ska belönas.

Hur gör vi?
Alla arbetar utifrån vår gemensamma
löneprocess och lönekriterier. Ledare
och medarbetare har återkommande
dialog om lön och prestation. De
kommer överens om individuella
mål som bidrar till verksamhetens
utveckling, följer upp och stämmer av
så att koppling mellan prestation och
lön blir tydlig.
Förmåner
Katrineholms kommun erbjuder en
mängd olika förmåner, bland annat
tjänstepension, pensionsväxling,
semesterväxling, friskvårdsbidrag
och möjlighet att påverka sin
arbetstid. Kommunens satsning
på förmåner är ett sätt att bidra
till en bra balans i livet för dig som
medarbetare.

Verktyg

• Löneprocess
• Lönestrategi inkl.
handlingsplan
• Lönekriterier med
bedömningsmall
• Lönespann
• Lönepolicy
• APT material
Alla processer finns i
chefshandboken avsnitt:
Lönebildning
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Lönesättning
Ny individuell lön bestäms vid tre tillfällen:
• Vid nyanställning sätts lön utifrån
arbetsuppgifter och en bedömning av
erfarenhet, kompetens, efterfrågan på
arbetsmarknaden samt den önskade
lönestrukturen.
• Vid löneöversyn sätts lön utifrån
arbetsuppgifter, lönestruktur, individuell
prestation, måluppfyllnad samt en
helhetsvärdering av hur lönekriterierna
uppfylls.
• Vid förändrad tjänst/funktion görs en
bedömning ifall det är befogat att justera
lönen.

Löneöversyn
För att du som medarbetare ska kunna
påverka din egen lönenivå är det viktigt
att veta på vilka grunder lönen bestäms.
Alla har rätt till ett lönegrundande och ett
lönesättande samtal inför löneöversyn.
Lönesamtalen sker mellan närmaste chef
och medarbetare och utgår från våra
gemensamma lönekriterier:
• Flexibilitet och kompetens
• Ansvarstagande
• Servicekänsla
• Prestation

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

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

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 72
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Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-27

1 (1)

KS/2020:133 041

Årsredovisning 2019 för Katrineholms Fastighets AB
med Katrineholms Industrihus AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2019 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) till handlingarna och därmed
anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2019. Till
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2019 på 22 931 tkr för KFAB och 5 148 tkr för
KIAB.
Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella
ställning per den 31 december 2019 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med
årsredovisningarnas övriga delar.
Bolagens revisionsberättelser har ingått i den samordnade revisionen som kommunens
revisorer gör av den samlade kommunkoncernen i samband med kommunens
årsredovisning.
Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFAB:s årsredovisning med
KIAB:s redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot.

Ärendets handlingar
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 04-03
Sammanträdesprotokoll KFAB, 2020-03-23
Årsredovisning 2019 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt
lekmannarevisorns granskningsrapport
 Sammanträdesprotokoll KIAB, 2020-03-23
 Årsredovisning 2019 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt
lekmannarevisorns granskningsrapport
_________________
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Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-03

KS/2020:133 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2019 för Katrineholms Fastighets AB
med Katrineholms Industrihus AB
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga årsredovisning 2019 för
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB
(KIAB) till handlingarna och därmed anse att bolagens verksamhet varit förenlig med det
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
KFAB med dotterbolaget KIAB har överlämnat årsredovisning för år 2019. Till
årsredovisningen hör också revisionsberättelserna. Kommunens revisorer har granskat
de båda bolagens årsredovisningar inom ramen för koncernredovisningen.
Årsredovisningarna visar på ett resultat för 2019 på 22 931 tkr för KFAB och 5 148 tkr för
KIAB.
Bolagets revisorer bedömer att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger i allt väsentligt en rättvisande bild av bolagens finansiella
ställning per den 31 december 2019 samt att förvaltningsberättelserna är förenliga med
årsredovisningarnas övriga delar.
Bolagens revisionsberättelser har ingått i den samordnade revisionen som kommunens
revisorer gör av den samlade kommunkoncernen i samband med kommunens
årsredovisning.
Kommunledningsförvaltningen har vid sin genomgång av KFAB:s årsredovisning med
KIAB:s redovisning inte funnit något att anmärka på eller invända mot.

Ärendets handlingar





Sammanträdesprotokoll KFAB, 2020-03-23 (Skickas senare)
Årsredovisning 2019 för KFAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt
lekmannarevisorns granskningsrapport
Sammanträdesprotokoll KIAB, 2020-03-23
Årsredovisning 2019 för KIAB inklusive revisionsberättelse, Ernst & Young, samt
lekmannarevisorns granskningsrapport

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
KFAB, KIAB, Akten
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms Fastighetsaktiebolag, organisationsnummer 556011-0917, avger
härmed årsredovisning och koncernredovisning för Katrineholms Fastighets AB för verksamhetsåret 2019. Förvaltningsberättelsen omfattar koncernen och moderbolaget.
ÄGARFÖRHÅLLANDE
Katrineholms Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsföretag
helägt av Katrineholms kommun med säte i Katrineholm. Från
och med 2006-12-31 är bolaget moderbolag till Katrineholms
Industrihus AB (KIAB).
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
KFAB bildades 1955 och uppförde de första bostadsfastigheterna på norr i Katrineholm. Tyngdpunkten av hyreshusen är
uppförda under 60-talets miljonprogram. Under 2000-talet
har efterfrågan på bostäder ökat och är idag en bristvara.
Nybyggnationer av hyreshus har genomförts och planeras på
flera centrala fastigheter de närmaste åren.
Sedan 2002 äger KFAB även merparten av de kommunala
verksamhetslokalerna. Miljöfrågor är i fokus. Att minska energiförbrukningen och automatisera fastighetsdriften är prioriterat.
AFFÄRSIDÉ OCH UPPDRAG
KFAB ska erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer i Katrineholm. KFAB ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag bedriva verksamheten med hyresfastigheter utifrån affärsmässiga principer. KFAB ska erbjuda ett boende
av god standard och boendealternativ för olika skeenden i livet.
KFAB ska verka för att utveckla boendeinflytandet över
bostäder och boendemiljö samt även ta ansvar för att bereda
utsatta och svaga grupper bostäder.
KFAB tillhandahåller också lokaler för kommunal verksamhet där bolaget ska eftersträva att hyra ut till lägsta möjliga
totalkostnad. Syftet med att tillhandahålla lokaler i bolagsform
är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala verksamheten.
Bolagets redovisning är uppdelad i tre affärsområden, bostäder (AO Bostäder), kommunfastigheter (AO Kommunfastigheter) och förvaltning (AO Förvaltning). Syftet med uppdelningen
är att tydliggöra och särskilja intäkter respektive kostnader för
de olika hyresgästkategorierna. Verksamheten inom AO Bostäder styrs av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag
där affärsmässiga principer är vägledande. Inom AO Kommunfastigheter och AO Förvaltning är självkostnadsprincipen vägledande.
STYRELSE
Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm,
har bestått av följande styrelseledamöter:
2019-01-01 – 2019-05-06
Ordinarie ledamöter
Fredrik Olovsson ordf
Erik Liljencrantz v ordf
Cecilia Björk
Michael Hagberg
Berit Örtell
Abdullahi Hassan

Bo Johansson
Gudrun Lindvall
Bertil Carlsson
Mica Vemic
Bengt Hult
2019-05-07 – 2019-12-31
Ordinarie ledamöter
Fredrik Olovsson ordf
Lars Härnström v ordf
Cecilia Björk
Gunnar Ljungqvist
Berit Örtell
Barbro Skogberg
Bo Johansson
Thomas Halvarsson
Bertil Carlsson
Mica Vemic
Mårten Grothérus
Arbetstagarrepresentanter för Vision har under året varit
Rickard Åkesson 2019-01-01 till 2019-10-31 och för tiden
därefter Anders Nordh, samt Henrik Högberg för SKAF.
Under året har styrelsen hållit fyra protokollförda sammanträden. Årsstämma hölls den 6 maj.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson.
REVISORER
Utsedda revisorer och revisorsersättare med uppgift att granska
KFABs räkenskaper och förvaltning har varit		
Ordinarie: Per Larsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Ersättare: Roger Hovsby, Ernst & Young
Lekmannarevisor fram till 2019-05-06 har varit Marita
Bengtsson, suppleant Lars F Eriksson. För tid därefter Jan-Olov
Karlsson lekmannarevisor och Birgitta Hagdahl suppleant.
ALLMÄNT
KFAB och KIAB har till viss del en gemensam administration.
Kostnaderna bokförs i KFAB för att sedan faktureras KIAB.
Detta innebär förhöjda intäkts- respektive kostnadsposter i
KFAB. Viss administration inom ekonomi, IT och lönehantering köps från Katrineholms kommuns s.k. Shared Business
Services.
KFAB genomför både nyproduktion och renovering av bostäder
och kommunala verksamhetslokaler. KFAB har under en femårsperiod uppfört 136 nya bostäder i kvarteret Hästen. Inflyttning i den första etappen skedde under december månad 2015
och är ett punkthus om åtta våningar med adress Vasavägen 21
om 36 lägenheter i storleksordning 1:or till 3:or. Inflyttning i
den andra etappen om 52 lägenheter skedde i februari 2018 och
består av byggnader om fyra till sju våningar i korsningen Linnévägen/Eriksbergsvägen. Den tredje etappen sluter kvarteret
med ca 54 lägenheter i fem våningar där inflyttning skedde i
januari 2019.
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I kvarteret har uppförts ett garage som rymmer 40 parkeringsplatser i två våningar. KFAB har även uppfört cykelgarage
och en förrådsbyggnad för att öka kvalitén i boendet och öka
tryggheten i området. I maj firades färdigställandet av nybyggnationen i kvarteret med en grannfest där hyresgästerna bjöds
på lättare förtäring, gå tipspromenad, prova på boule samt att
lyssna på musik och umgås.
Vid kvarteret Ekorren 4 pågår ombyggnationen av den arkitektritade byggnaden kallad Björkbacken. Efter ombyggnation
ska byggnaden inrymma fem lägenheter. Arbetet har planerats
i samarbete med byggnadsantikvarie i syfte att återställa byggnadens ursprungliga utformning och genomförs i egen regi tillsammans med elever från Duveholmsgymnasiets byggprogram.
Vid Pantern 2, Läroverksgatan/Hemgården, planeras för en
nybyggnation av ett hyreshus omfattande 29 lägenheter.
Nybyggnationen planeras vara färdigställd först under 2021
eftersom den första upphandlingen överklagats till förvaltningsrätten.
I syfte att skapa en trivsam miljö i kvarteret Pantern har en
omfattande renovering av den yttre miljön genomförts. Utemiljön har förbättrats genom att fler och bättre mötesplatser skapats för aktiviteter och gemenskap, säkrare förvaring av cyklar
samt förstärkt och energieffektivare belysning.
KFAB har förvärvat del av Maskinisten 2 från Katrineholms
Industrihus AB och berör byggnaden som inrymmer förskola
. En ny fastighet med fastighetsbeteckningen Maskinisten 3,
Friggagatan 1, har skapats. Vidare har förskolan byggts ut med
ca 300 kvm och omfattar nu totalt ca 900 kvm. Antalet avdelningar har utökats från tre till fem, samtidigt som lokalerna
anpassats för att få förbättrad funktionalitet för verksamheten.
Utemiljön har uppgraderats med större yta och ny lekutrustning.
KFAB har på Katrineholms kommuns uppdrag uppfört en
förskola om sex avdelningar vid Östra skolan. KFAB har även
påbörjat nybyggnationen av ett nytt äldreboende vid Strandgården som enligt planerna skall vara färdigställt i slutet av 2020.
Det nya äldreboendet, Dufvegården, omfattar en utbyggnation
på 10 000 kvm. Utbyggnaden ger 96 nya lägenheter om 35 kvm
fördelade på tre våningsplan och ytterligare ett plan i sutteräng.
Inom affärsområdet bostäder äger och förvaltar bolaget 44 st
(45 st) fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 118 095
kvm (115 871 kvm).
Inom affärsområde kommunfastigheter förvaltar bolaget 49 st
(49 st) fastigheter med en yta mätt i bruttoarea (BRA) om 233
910 kvm (230 401 kvm).
Fastigheterna förvaltas i egen regi. Underhållsarbeten, reparationer, yttre skötsel och städning sker i huvudsak på entreprenad.
Medelantalet fast anställda är 47 personer (49) fördelade på 37
män (40) och 10 kvinnor (9). Se redovisning i not 4 till resultaträkningen. Utbetalda löner och arvoden under året finns
redovisade i not 4 till resultaträkningen. Bolaget är medlem i
branschorganisationen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag
(SABO) och arbetsgivarorganisationen Fastigo.
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Vidare är bolaget medlem i inköpsföreningen Husbyggnadsvaror (HBV). Andelar och tillgodohavande hos HBV finns redovisade i not 24.
MARKNAD OCH UTHYRNING
Förhandlingar avseende 2019 års hyresnivå inom affärsområde
bostäder resulterade i en generell hyreshöjning med 1,86 % (1,2
%) för bostäder respektive lokaler.
Uthyrningssituationen är fortsatt gynnsam. Efterfrågan på
lägenheter i Katrineholm är stor. Antalet tomma lägenheter är
oförändrat låg, 8 st (7 st). De tomma lägenheterna genomgår
planerad renovering eller reparationer efter vattenskada. Uthyrningsgraden är 99,5 % (99,5 %). Målsättningen är att långsiktigt ha en uthyrningsgrad om 98,5 %.
KFAB har ett uppdrag att eftersträva ett boendealternativ
för olika skeden i livet samt att bereda utsatta och svaga grupper i samhället ett boende. För att uppfylla uppdraget erbjuder
KFAB varierande lägenhetsstorlekar i flerbostadshus och radhus. KFAB erbjuder även ungdomsbostäder, seniorbostäder och
trygghetsbostäder.
Trots en för Katrineholm hög nybyggnationstakt av nya lägenheter och andra boendeformer har efterfrågan på KFAB:s
äldre lägenhetsbestånd inte minskat. Dock kan vi skönja en
viss avmattning av efterfrågan på lägenheter i nyproduktion.
KFAB har även tidigare noterat en ökad trångboddhet i KFAB:s
befintliga lägenhetsbestånd inom vissa bostadsområden. Trångboddheten medför ökad förslitning i våra lägenheter och övriga
ytor vilket i sin tur medför ökade kostnader.
KFAB tillhandahåller för närvarande 47 (38) lägenheter i syfte
att bereda utsatta och svaga grupper i samhället ett boende.
KFAB:s boendekonsulent arbetar proaktivt tillsammans med
Katrineholms kommun för att kontinuerligt finna lösningar för
utsatta individer och familjer. KFAB:s roll och bidrag till det
kommunala uppdraget gällande bostadsförsörjning tenderar
att öka i omfattning och hamna mer i fokus framöver. En stor
efterfrågan på lägenheter innebär både positiva och negativa
effekter. En effekt är att de otillåtna upplåtelserna tenderar att
öka i omfattning. KFAB har därför stärkt upp rutinerna kring
interna byten och andrahandsupplåtelser av lägenheter i syfte
att minska de otillåtna upplåtelserna av bostäder.
Under året har stort fokus lagts på att minska andelen sena
betalningar av hyror. I samarbete med Intrum har KFAB arbetat fram rutiner och metoder i syfte att förbättra betalningsmoralen.
KFAB bedömer att bolaget uppfyller ägarens uppdrag att
bereda utsatta och svaga grupper ett boende.
Under vinterlovet 2019/2020 var KFAB med och sponsrade
Lyckliga Gatornas vinterlovsaktiviteter i Katrineholm. Lyckliga
Gatorna ska ge barn och unga en känsla av delaktighet, goda
relationer till vuxna och trygga platser att tillbringa tiden utanför skoltid. Alla fritidsaktiviteter är kostnadsfria och öppna för
alla barn och unga alla vardagar samt lov- och studiedagar.
KFAB har en tydlig sponsringspolicy som innebär att vi i
huvudsak stödjer verksamheter inom områdena sport, kultur
och miljö. Vi sponsrar lokalt, d v s att vi i första hand samarbetar med föreningar och organisationer som bedriver sin
verksamhet inom kommunen.
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BOINFLYTANDE OCH INFORMATION
KFAB har ett uppdrag från Katrineholms kommun att utveckla
boendeinflytandet. KFAB ordnar tillsammans med Hyresgästföreningen bostadsmöten i bostadsområden med syfte att ge
hyresgästerna möjlighet till inflytande över sin boendemiljö.
Boendeinflytande och fritidsverksamhet bedrivs inom ramen
för överenskommelsen mellan KFAB och Hyresgästföreningen
region Mitt. Vid bostads- och samrådsmöten tas frågor gällande ombyggnad, trygghet och miljö upp.
Vid renoveringen av kv. Sågen skedde arbetet i samråd med
Hyresgästföreningen. Vid renoveringen hade de boende möjlighet att påverka omfattningen av renoveringen av sina lägenheter vad gäller omfattningen av insatserna i kök och övriga rum
samt om säkerhetsdörr ska installeras.
KFAB genomför även upprustning och renovering av den yttre
miljön, efter att ha beviljats stöd hos Boverket. Under projektet
har hyresgästerna bjudits in till informationsträffar i syfte att få
de boende att aktivt påverka utformningen av den yttre miljön
och öka tryggheten i området. Exempel på åtgärder som genomförts är nyinstallation av ny lekutrustning, nya parkbänkar
och sex stycken körbommar. Vidare har grillplatser uppförts,
växtligheten anpassats och belysningen förstärkts och ersatts
med LED-belysning.
FRAMTIDA UTVECKLING
Affärsområde bostäder
KFAB har idag viss möjlighet att erbjuda hyresgäster nyproducerade lägenheter, men samtidigt svårt att erbjuda bostäder till
sökande i bostadskön som efterfrågar lägenheter i det övriga
lägenhetsbeståndet där efterfrågan är stor.
I kv. Ekorren pågår renovering av den arkitektritade byggnaden
kallad Björkbacken. Byggnaden ska varsamt renoveras och omvandlas från lokaler till 5 lägenheter Ombyggnationen planeras i
samarbete med byggnadsantikvarie i syfte att återställa byggnadens ursprungliga utformning. Genomförandet sker i egen regi
tillsammans med elever från Duveholmsgymnasiets byggprogram. Ombyggnationen beräknas vara färdigställd under 2020.
Vid Pantern 2, Läroverksgatan/Hemgården, planeras för en nybyggnation av hyreshus omfattande 29 lägenheter. Lägenheterna
av olika storlekar som planeras byggas kommer att vara relativt
små och yteffektiva med hög boendestandard. Ambitionen är att
kunna erbjuda nybyggda lägenheter till prisvärda hyresnivåer.
Nybyggnationen planeras vara färdigställd under 2021.
Ny detaljplan för Vitsippan 12 vann laga kraft i december 2019.
Vitsippan 12 är för KFAB en markreserv för eventuellt framtida
byggnation.
Katrineholm har en relativt hög nivå av nyproduktion av
lägenheter och andra boendeformer. KFAB ser en avmattning i
efterfrågan av nyproducerade lägenheter. Dock är efterfrågan på
KFAB:s äldre lägenhetsbestånd är fortsatt hög.
KFAB arbetar för att på sikt införa ett nytt mer rättvist hyressättningssystem, ”Rätt hyra” som underlag för beräkning av
bostadshyrorna i fastighetsbeståndet. Rätt hyra bygger på ett
systematiskt framräknat poängsystem som bland annat tar hänsyn till bostadens antal rum, yta, standard och i vilket område
lägenheten ligger i. Arbetet genomförs i samarbete med hyresgästföreningen.
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Affärsområde kommunfastigheter
KFAB och Katrineholms kommun samverkar i planering, projektering och byggnation. Ägaren och KFAB beslutar om investeringar i fastigheterna. De ekonomiska ramarna för förvaltning av
fastigheterna inom AO Kommunfastigheter styrs av kommunens
budgetram utifrån självkostnadsprincipen.
KFAB:s samlade kompetens inom förvaltning och projektering
syftar till att genom ett professionellt förhållningssätt åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala verksamheten. KFAB ska vidare tillhandahålla lokaler för kommunal
verksamhet till lägsta möjliga totalkostnad.
Inom planeringsperioden finns ett flertal investeringsprojekt
som ska genomföras, planeras eller utredas gällande behovet av
nybyggnationer för den kommunala verksamheten. Det gäller
bl.a. planer på att uppföra nya skolor med i vissa fall tillhörande
sporthallar i centrala Katrineholm, särskilda boende för äldre, ett
nytt parkeringshus vid järnvägsstation, en ny samlad gruppbostad LSS samt en ny servicebostad. En förutsättning för att skapa
förutsättningar för en effektiv byggprocess är att planprocessen
hanteras i god tid och är klar innan projektering- och byggprocessen startas.
Ett nytt äldreboende, Dufvegården, byggs i anslutning till Strandgården. Nybyggnationen omfattar ca 10 000 kvm och skapar
96 nya lägenheter om 35 kvm fördelade på tre våningsplan och
ytterligare ett plan i sutteräng. Projektet är omfattande och ska
förutom fler platser för äldre även bidra till en bra arbetsmiljö för
personalen.
Målet är att det nya äldreboendet ska stå klart för inflyttning i
december 2020. Byggnaden kommer att byggas med miljöcertifiering.
KFAB har på uppdrag av Katrineholms kommun genomfört en
upphandling i syfte att uppföra ett parkeringshus vid järnvägsstationen i Katrineholm. Parkeringshuset kommer att uppföras i
tre våningar och omfatta 250 parkeringsplatser för bilar samt en
cykelparkering. Byggnaden planeras vara klar för invigning under
2020.
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Trygghetsvandring har genomförts i Björkvik och Julita. Utöver
KFAB deltar kommunala förvaltningar, politiker, hyresgäster
samt räddningstjänsten och polis i trygghetsvandringarna.
Flera trygghetsskapande åtgärder har löpande genomförts i
och kring våra fastigheter, till exempel med utbytt och stärkt
belysning, samt översyn och åtgärder för att anpassa den yttre
miljön.
Affärsområde bostäder
KFAB har under en femårsperiod uppfört 136 nya bostäder i
kvarteret Hästen. Inflyttning i den första etappen skedde under
december månad 2015 och är ett punkthus om åtta våningar
med adress Vasavägen 21 om 36 lägenheter i storleksordning
1:or till 3:or. Inflyttning i den andra etappen om 52 lägenheter
skedde i februari 2018 och består av byggnader om fyra till sju
våningar i korsningen Linnévägen/Eriksbergsvägen. Den tredje
etappen sluter kvarteret med ca 54 lägenheter i fem våningar
där inflyttning skedde i januari 2019.
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I kvarteret har även uppförts ett garage som rymmer 40 parkeringsplatser i två våningar. Till hösten kommer kvarteret
att kompletteras med cykelgarage och en förrådsbyggnad för
att öka kvalitén i boendet och öka tryggheten i området. I maj
firades färdigställandet av nybyggnationen i kvarteret med en
grannfest där hyresgästerna bjöds på lättare förtäring, gå tipspromenad, prova på boule samt att lyssna på musik och umgås.
Renoveringsarbetet i kv. Sågen pågick under 2018/2019 och
har nu avslutats. Genomförandet skedde i samråd med Hyresgästföreningen. Hyresgästerna har haft möjlighet att påverka
omfattningen av renoveringen i sina respektive lägenheter.
Insatser i kök och övriga rum samt säkerhetsdörrar utfördes
efter hyresgästernas individuella val. I hela kvarteret genomfördes byte av samtliga vatten- och avloppsstammar, byte av
fönster, nya badrum, samt renovering av balkonger med byte av
balkongräcken.
KFAB beviljades stöd hos Boverket inom dess projekt ”Bättre
mötesplatser”. Projektet avsåg upprustning och renovering
av den yttre miljön i kv. Sågen. Under projektet bjöds hyresgästerna in till informationsträffar i syfte att få de boende att
aktivt påverka utformningen av den yttre miljön. Exempel på
åtgärder som genomförts är nyinstallation av ny lekutrustning,
nya parkbänkar och 6 st körbommar. Vidare har en grillplats
uppförts, växtligheten anpassats och belysningen förstärkts och
ersatts med ledbelysning.
Vid kv. Pantern (Kungsgatan/Läroverksgatan) har utemiljön
fått ett rejält lyft för att skapa en trivsam plats för våra hyresgäster i området. Då många av lägenheterna i kvarteret är små
och saknar balkonger är utemiljön viktig. Numer finns bänkar,
gungor, hängmattor och en grillplats på den stora öppna innergården som också har fått med ny växtlighet.
Inom affärsområde bostäder går ca 54 % (34 %) av det totala
underhållet om 18 793 tkr (20 009 tkr) till att upprätthålla en
god normal inre boendestandard. Att en så relativt hög andelen
av underhållet går till att rusta invändigt gör att byggnadernas
skalskydd inte får den underhållsnivå som krävs över tid med
tanke på det stora underhållsbehov som finns.
Vid flera fastigheter är taket i behov av omläggning.
Vidare försvåras situationen av den höga belastningen med
många boende i KFAB:s befintliga bestånd inom vissa boendeområden, vilket medför ökade kostnader och att förslitningen
av lägenheter och övriga ytor är högre än normalt.
KFAB:s målsättning är att över tid hantera underhållsbehovet
inom miljonprogrammet genom särskilda upprustningsinsatser
i de olika bostadsområdena.
Ett fortsatt stort problem är renhållningen inom vissa bostadsområden där hushållssopor och grovsopor hanteras på ett felaktigt sätt. Det medför att KFAB:s personal dagligen får lägga
flera timmar på att städa och rensa i våra bostadsområden.
KFAB arbetar för att hålla rent i bostadsområdena och informera och prata med hyresgäster om hur kretsloppet fungerar
och hur man som hyresgäst ska agera.
KFAB har anslutit hyresfastigheterna i Forssjö, Björkvik och
Julita till fibernätet. Därmed är samtliga KFAB:s fastigheter
anstlutna till fibernätet. Nu har samtliga hyresgäster möjlighet
att själva välja om de vill ha fiber eller inte i sina lägenheter.
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Den 14 juni antog styrelsen i KFAB policyn ”Granntrygghet
mot våld och hot i nära relation”. KFAB eftersträvar att vi som
fastighetsägare tillsammans med våra hyresgäster agerar för att
hjälpa varandra för ett tryggare samhälle för alla.
Styrelsen har antagit en reviderad policy gällande sponsring
med ett tydligare uppdrag att stödja barn- och ungdomsverksamhet. Ett exempel på detta är KFAB:s sponsring av en fotbollsskola där Värmbols FC erbjöd boende i Nävertorpsområdet heldagsaktiviteter under en sommarvecka.
Affärsområde kommunfastigheter
Bolaget skall till lägsta möjliga totalkostnad tillhandahålla
lokaler för kommunal verksamhet. Syftet med att tillhandahålla lokaler i bolagsform är att åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala verksamheten. Bolaget skall
därför avväga om bolagets nyttoeffekter överstiger nackdelar
för den kommunala organisationen i sin helhet.
Kommunen och bolaget skall i samråd söka lösningar som
tillgodoser både bolagets och kommunens intressen.
KFABs ekonomiska förutsättningar för verksamheten styrs av
kommunfullmäktiges beslut om rambudget. Inom AO Kommunfastigheter samverkar KFAB och Katrineholms kommun
i planering, projektering och byggnation. Ägaren och bolagets
styrelse beslutar om investeringar i fastigheterna och KFAB är
utförare av beslutade uppdrag.
KFABs samlade kompetens inom förvaltning och projektering syftar till att genom ett professionellt förhållningssätt
åstadkomma effektivitetsvinster till nytta för den kommunala
verksamheten. KFAB ska vidare tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet till lägsta möjliga totalkostnad.
Vid fastigheten Örnen 3, Lenagatan 13, har en ny förskola om
4 avdelningar uppförts. Byggnaden är byggd i enlighet med
KFAB:s koncept om att bygga flexibla lokaler som lättare kan
anpassas till förändrade behov. Den tidigare förskolan på fastigheten som omfattade två avdelningar har rivits för att ge utrymme uppdatering av den yttre miljön med ny lekutrustning.
Under 2018 och 2019 har KFAB på Katrineholms kommuns
uppdrag uppfört en förskola om sex avdelningar vid Östra skolan, förskolan Karamellen. Förskolan besiktigades i december
och klar för inflyttning i januari 2020. Byggnaden är byggd i
enlighet med KFAB:s koncept om att bygga flexibla lokaler som
lättare kan anpassas till förändrade behov.
Vid förskolan Tjädern har en större planerad underhållsåtgärd
genomförts med nytt inre ytskikt och nya innerdörrar.
I samarbete med Västra Sörmlands räddningstjänst har
KFAB uppfört en ny brandstation för Katrineholm och Vingåkers kommuner. Den nya brandstationen är belägen vid riksväg
56 intill räddningstjänstens övningsfält i Katrineholm. Det nya
strategiska läget, utmed kringleden, gör att räddningstjänsten
snabbare kommer att nå ut till alla delar av kommunerna.
Ytterligare en fördel med lokaliseringen är synergieffekten
med övningsfältet, eftersom de två enheterna nu blir till en
enhet.
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Vid Sportcentrum återinvigdes Duveholmshallens stora bassäng
den 9 augusti efter ett års omfattande renovering. Den 40 år
gamla bassängen har genomgått en totalrenovering omfattande
allt från konstruktionsbetong, tätskikt, ytskikt till nya installationer.
Bassängen uppfyller de förväntade framtida miljö- och
reningskraven vilket bland annat innebär att vattnets genomströmning ökats markant. Vidare har belysningen bytts till
energieffektiv LED-belysning både i stora bassängen och i de
allmänna utrymmena.

MILJÖ
KFAB har utifrån Katrineholms kommuns miljömål och miljö
policy satt miljömål för den egna verksamheten. Det innebär
att vi arbetar aktivt både internt och externt med såväl miljöfrågor som kvalitetsfrågor i alla led i syfte till ständiga förbättringar i miljöarbetet. KFAB certifierades enligt Svensk Miljöbas
den 2 februari 2016.

Katrineholms första familjecentral på Kerstinbodagatan 37
invigdes i januari. Familjecentralen som är ett resultat av ett
samarbete mellan Katrineholms kommun och Region Sörmland har främst ett förebyggande och hälsofrämjande syfte.
Familjecentralen inrymmer mödravårdscentral och barnavårdscentral, öppen förskola och familjestödjare från socialtjänsten.

Miljöarbete under 2019
KFAB har utifrån Katrineholms kommuns miljömål och miljöpolicy satt miljömål för den egna verksamheten.

I syfte att ge fler barn och ungdomar möjlighet till rörelse såväl
under skoltid som på fritiden har en multisportarena uppförts
vid Sandbäcksskolan.

KFAB har anslutit sig till Allmännyttans klimatintiativ för att
minska utsläppen av växthusgaser med målet att bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska 30 procent från målåret 2007.
För att nå målet arbetar KFAB med energieffektivisering där
ständigt pågående åtgärder görs inom el, värme och ventilation
både på våra äldre fastigheter och vid nybyggnation. Bland
annat monterar vi in individuell el och vattenavläsning, byter
ut fönster till tre-glas energifönster, byter ut tvättmaskiner till
mer energisnåla, sätter solceller på tak, byter ut armaturer och
belysning till LED, byter ut gamla ventilationsaggregat och
värmeväxlare till nya moderna energieffektiva.

Elförbrukningen har minskat med 17,8 procent. 27 procent för
bostäder och 18 procent för verksamhetslokaler.

Vi arbetar aktivt både internt och externt med såväl miljöfrågor
som kvalitetsfrågor i alla led i syfte till ständiga förbättringar i
miljöarbetet.

KFAB arbete med installation av passersystem samt nya inbrotts- och brandlarm vid förskolorna i kommunen fortsätter.
Larmsystemen baseras på senaste tekniken för att minimera
risken för avbrott och för att skapa samordnade och integrerade system som möjliggör central styrning och drift.
Systematisk översyn av brandsäkerheten sker i verksamhetslokalerna. Åtgärder inom brandsäkerhetsområdet är exempelvis
att säkerställa att skyltar, brandsläckare och nödbelysning finns
och fungerar, att utrymningsvägar är fria och att modernisera
larmsändarna.
Katrineholms kommun har för 2019 beslutat att fortsätta
satsningen på passersystem samt nya inbrotts- och brandlarm i
kommunen.
Skolor och förskolor har de senaste åren varit utsatta för mycket skadegörelse. Skadegörelse såsom klotter och glaskross mm
uppgick 2019 till ca 0,5 Mkr (0,5 Mkr). KFAB bygger succesivt
ut kameraövervakningen efter ansökningsförfarande. KFAB
kan konstatera att kameraövervakningen och andra åtgärder
såsom ökad belysning, åtgärder av den yttre miljön, samt trygghetsvandringar ger effekt på skadegörelsen. Utfallet 2019 är
oförändrat från året före men har sänkts från tidigare år när
kostnaderna för skadegörelse var runt 1 Mkr årligen.
Kameror har under året installerats vid Västra skolan, Duveholmsgymnasiet och Duveholmshallen.
Ett åskoväder som drabbade Katrineholm under sommaren
medförde omfattande kostnader och skador på elektroniken
i diverse installationer såsom larm, passersystem och ventilationssystem.
KFAB:s kostnader för vattenskador har under perioden varit
klart lägre än förra året 0,4 Mkr (3 Mkr) Dock krävs en flerårig nedåtgående trend av kostnadsbilden innan mer långtgående
slutsatser kan dras vad gäller bolagets arbete och samarbetet
med Anticimex gällande den förebyggande skadebesiktningen.

KFAB arbetar också med att öka våra hyresgäster och leverantörers miljömedvetenhet genom att ha ökade miljökrav på våra
leverantörer vid upphandlingar och genom att sätta in individuell mätning av el och vatten.
Vidare arbetar KFAB aktivt med att göra våra hyresgäster
miljömedvetna med information och filmer på vår hemsida.
KFAB:s nybyggnation av hyreslägenheter och olika kommunala
verksamhetsbyggnader bidrar till att utveckla Katrineholm,
öka den kommunala servicen och ger fler möjlighet till bostad.
För att minska klimatpåverkan som sker i produktionsprocessen och vid produktionen av byggmaterialet vid nybyggnation
bygger KFAB enligt Sunda Hus och Miljöbyggnad som ställer
miljökrav på materialen och energieffektiva byggnader.
Genom att bygga certifierade och miljömärkta fastigheter bidrar KFAB till en hållbarhet där vi hushåller med energi, förbättrar inomhusmiljön och användningen av farliga ämnen. En
miljöcertifiering innebär att det ställs höga miljökrav på bland
annat ljud, radon, ventilation, fuktsäkerhet, energianvändning,
dagsljus och inomhusklimat.
Förutom de ständigt pågående åtgärderna inom el, värme och
vatten har KFAB under perioden inskaffat två nya elbilar och
en elcykel och avyttrat äldre dieselbilar. Under 2020 kommer
KFAB att utöka med ytterligare två elbilar. För den yttre miljöpåverkan har KFAB byggt en multiarena av miljövänligt och
återvunnet material.
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FINANSIERING
Räntenivåerna på de längre löptiderna visar på en fortsatt låg
nivå varför räntekostnaderna kan hållas på en relativt låg nivå
de närmaste åren. Riksbanken har under året höjt reporäntan
från -0,5 % till 0 %.
Swapvolymen har ökat med 125 mkr och uppgår till 1 300 mkr
(1 175 mkr) bestående av 21 avtal (21) där rörlig ränta bytts till
bunden.
Räntebindningstiden har minskat från 4,45 år till 4,31 år vid
årets utgång.
En marknadsvärdesberäkning av derivatinstrumenten visar
ett negativt marknadsvärde utöver nominell skuld om -67,4
mkr (-63,7 mkr).
Bolagets skuldportfölj hanteras i enlighet med de riktlinjer som
är fastställda i finanspolicyn. Som alternativ till traditionell
räntebindning används finansiella derivatinstrument i form
av ränteswapar.
Derivatinstrument används för att uppnå en effektiv och
flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen. Den totala
låneskulden har under året ökats via nybelåning med 200 000
tkr och uppgår vid året slut till 1 451 600 tkr (1 251 600 tkr).
Som säkerhet för placerade lån finns kommunal borgen från
Katrineholms kommun. Kommunen har beslutat att teckna
borgen för bolagen inom en totalram om 1 900 000 tkr.
Affärsområde bostäder
Inom affärsområdet har bolaget lån på 559 320 tkr (459 320
tkr) motsvarande 4 736 kr/kvm (3 414 kr/kvm ). Vid årsskiftet
var räntebindningstiden 5,51 år (4,21 år).
Den genomsnittliga bruttoräntan, eller den effektiva räntan,
uppgår till 1,55 % (1,30 %).
Affärsområde kommunfastigheter
Inom affärsområdet har bolaget lån på 892 280 tkr (792 280
tkr) motsvarande 3 585 kr kvm (3 424 kr/kvm).
Vid årsskiftet var räntebindningstiden 3,57 år (4,73 år)
Den genomsnittliga bruttoräntan, eller den effektiva räntan,
uppgår till 2,00 % (2,33 %).
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AVSKRIVNINGAR
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har skett
med 72 030 tkr (66 190 tkr) varav 70 503 tkr (65 252 tkr) på
byggnader.
Avskrivningarna på byggnaderna motsvarar 3,0 % (3,1 %)
av anskaffningsvärdena.
TAXERINGSVÄRDEN
Bolagets fastigheter är åsatta ett taxeringsvärde på totalt
890 901 tkr (707 554 tkr) varav mark 210 201 tkr (172 506).
Övervägande delen av fastigheterna inom affärsområdet kommunfastigheter saknar taxeringsvärde.
FÖRSÄKRINGAR
Bolagets fastigheter, inventarier och motorfordon är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar.
REDOVISNINGSPRINCIP
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
RESULTAT
Resultatet för verksamhetsåret uppgår till 22 931 tkr (9 342 tkr)
efter skatt. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 180 965
tkr (158 606 tkr). Soliditeten uppgår till 9,7 % (9,7 %).
KONCERNEN
Katrineholms Fastighets AB blev moderbolag i och med
förvärvet av samtliga aktier i KIAB. Förvärvet genomfördes
den 31 december 2006.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Försäljning och inköp har gjorts mellan koncernbolagen med 2 072 tkr (2 242 tkr) respektive 835 tkr (0 tkr).
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Översikt resultat och ställning
KONCERNEN

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2019

2018

2017

2016

388 328

369 682

354 577

338 663

36 961

14 150

14 622

13 554

2 044 054

1 814 191

1 645 845

1 493 953

Balanslikviditet (OT/KS) %

10,4

12,5

14,1

29,7

Soliditet (EK/TK) %

11,3

11,2

11,8

12,3

51

53

51

49

2019

2018

2017

2016

329 346

307 645

296 158

284 420

Antal anställda

MODERBOLAGET

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

30 487

12 157

10 779

8 200

1 859 210

1 630 037

1 485 047

1 330 610

Balanslikviditet (OT/KS) %

8,3

14,1

14,1

30,2

Soliditet (EK/TK) %

9,7

9,7

10,1

10,7

Antal anställda

47

49

47

46

1 983

1 938

1 917

1 892

306

306

306

306

Area bostäder

117 041

114 819

113 110

111 378

Area lokaler

235 050

230 072

230 474

229 805

Balansomslutning

Antal förvaltade lägenheter
Varav servicelägenheter, st

EGET KAPITAL

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget
kapital inkl
årets resultat

Totalt

40 000

15 330

148 158

203 488

Koncernen
Belopp vid årets ingång
Utdelning enligt stämmobeslut
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

-572

-572

27 943

27 943
230 859

40 000

15 330

175 529

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

40 000

15 330

Årets
resultat

Totalt

93 934

9 342

158 606

9 342

-9 342

0

Moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt beslut av bolagstämma
Utdelning enligt stämmobeslut
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

40 000

15 330

-572

0

-572

0

22 931

22 931

102 704

22 931

180 965

Antalet aktier var 2019-12-31 400 000 st

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de vinstmedel som står till förfogande, 125 635 tkr, varav årets resultat 22 931 tkr,
disponeras enligt följande:
Utdelning 1 kr per aktie		
Balanseras i ny räkning		
Summa			

400 tkr
125 235 tkr
125 635 tkr

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt
kassaflödesanalyser med noter.
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Resultaträkning (tkr)
RESULTATRÄKNING

Noter
1

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

2

388 328

369 682

329 346

307 645

17 218

8 086

16 018

8 031

405 546

377 768

345 364

315 676

-181 866

-190 470

-152 866

-156 269

-23 661

-22 525

-20 491

-18 783

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Driftskostnader
Övriga externa kostnader

3

Personalkostnader

4

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

5

-36 651

-35 313

-33 059

-31 804

-87 990

-81 821

-72 031

-66 190

-5 462

-439

-5 462

-439

-335 630

-330 568

-283 909

-273 485

69 916

47 200

61 456

42 191

96

631

91

622

-33 051

-33 681

-31 059

-30 656

-32 955

-33 050

-30 968

-30 034

36 961

14 150

30 487

12 157

-10 355

-6 550

-7 556

-2 815

1 337

3 260

0

0

27 943

10 860

22 931

9 342

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat

6
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Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR

Noter
1

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

7

0

0

0

0

Byggnader och mark

8

1 729 809

1 541 545

1 554 031

1 357 037

Inventarier, verktyg och installationer

9

2 783

2 772

2 466

2 074

10

276 422

233 477

267 338

230 749

2 009 014

1 777 794

1 823 835

1 589 860

5 000

5 000

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar

Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

20, 21

Andra långfristiga värdepappersinnehav

11

40

40

40

40

Uppskjuten skattefordran

12

22 608

21 308

21 178

20 348

Andra långfristiga fordringar

13

472

230

472

230

23 120

21 578

26 690

25 618

2 032 134

1 799 372

1 850 525

1 615 478

2 148

1 203

932

959

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar

0

205

0

0

Övriga fordringar

3 245

10 060

2 491

10 584

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 802

1 617

2 789

1 519

8 195

13 085

6 212

13 062

3 725

1 734

2 473

1 497

11 920

14 819

8 685

14 559

2 044 054

1 814 191

1 859 210

1 630 037

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Balansräkning (tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Noter
1

Eget kapital

22, 23

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

Bundet eget kapital
Aktiekapital

40 000

40 000

40 000

40 000

Övrigt tillskjutet kapital

15 330

15 330

15 330

15 330

55 330

55 330

55 330

55 330

175 529

148 158

0

0

Balanserad vinst eller förlust

0

0

102 704

93 934

Årets resultat

0

0

22 931

9 342

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Annat eget kapital inkl årets resultat

Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

175 529

148 158

125 635

103 276

230 859

203 488

180 965

158 606

Avsättningar
Övriga avsättningar

14

1 000

0

1 000

0

Avsättning för uppskjuten skatt

15

227

272

0

0

1 227

272

1 000

0

147 364

144 787

120 637

116 800

1 547 425

1 347 425

1 451 600

1 251 600

1 694 789

1 492 212

1 572 237

1 368 400

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit

16
17

Skulder till kreditinstitut m.fl.
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder

0

886

0

886

54 516

70 406

46 301

61 029

Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

18

0

0

250

609

4 574

0

4 167

280

17 493

6 750

16 953

6 099

40 596

40 177

37 338

34 128

117 179

118 219

105 008

103 031

2 044 054

1 814 191

1 859 210

1 630 037
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Kassaflödesanalys (tkr)
INDIREKT METOD

Noter
1

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

19

Den löpande verksamheten
36 961

14 150

30 487

12 157

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöder m.m.

Resultat efter finansiella poster

87 449

81 966

71 618

66 336

Betald skatt

-5 584

-6 269

-4 500

-4 221

118 826

89 847

97 605

74 272

4 685

-3 253

6 850

-4 557

-5 613

22 037

-1 909

16 638

117 898

108 631

102 546

86 354

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-127 212

-151 059

-106 825

-111 714

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

9 542

5 300

2 232

5 370

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-242

-112

-242

-112

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

70

0

0

-117 912

-145 801

-104 835

-106 456

2 577

36 092

3 837

19 334

-572

-604

-572

-604

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 005

35 488

3 265

18 730

Årets kassaflöde

1 991

-1 684

976

-1 373

Likvida medel vid årets början

1 734

3 418

1 497

2 870

Summa likvida medel vid årets slut

3 725

1 734

2 473

1 497

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nettoförändring checkräkning
Utbetald utdelning
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NOT 1
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Moderföretaget och koncernen tillämpar samma
redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.
INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
KONCERNREDOVISNING
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.
Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade
marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget,
samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt
har mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt innehar det
bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma
företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla
ekonomiska fördelar.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner
mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i
sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte
transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.
Goodwill
Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den
förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten
redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balansräkningen.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden
med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar		
Markarbeten				2,5%
Tak - tegel/plåt				2,0%/2,5%
Fasad - tegel/puts eller trä			
1,25%/2%

111

Tak - tegel/plåt 				
33,3%
Fasad - tegel/puts eller trä 			
33,3%
Tvättstuga, badrum 			
33,3%
Kök 					33,3%
Balkong, fönster entreer portar m.m. 		
33,3%
Övrigt invändigt bygg 			
33,3%
4%
VA, VVS Vent, kyl och processmedia m.m.
Tele och datasystem, elsystem 		
33,3%
Transportsystem, hissar m.m.		
2,5%
Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna
har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande
del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer
och underhåll redovisas som kostnader.
Pågående arbeten
Pågående ny- till eller ombyggnationer värderas till direkta
anskaffningskostnader. Projekt som inte fullföljs kostnadsförs.
Fastighetsvärdering
Bolaget gör en årlig värdering av fastigheterna baserat på en
kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkastningskrav. Värderingen är utförd i analysverktyget Datcscha enligt
avkastning- och ortsprismetod.
Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital
kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Derivatinstrument
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid
förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dess risker/
möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att
när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta
förändringar på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhantering är fastlagda i en av styrelsen beslutad finanspolicy.
Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle
uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsväde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå
om man istället valt att använda långa räntebindningar på de
enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m.
sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att
löpande elimineras.
Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat,
bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte
redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk
relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten.
Säkringsförhållandet skall vara effektivt och dokumenteras när
säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild
dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier och
mål för riskhanteringen.
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OFFENTLIGA BIDRAG
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt
och säkert att bidraget kommer att erhållas och företaget
				191231		181231		 kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget.
Inom 0-1 år		
261,6 		
251,6
Bidrag avsedda att täcka investeringar i materiella eller immaInom 1-2 år 		
195		
20
teriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaffInom 2-3 år 		
185		
195
ningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
Inom 3-4 år 		
200		
185
Inom 4-5 år 		
200		
200
I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs,
Inom 5-6 år 		
0		
200
intäktsredovisas offentliga bidrag då villkoren för att erhålla
Inom 6-7 år 		
0		
0
bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga
Inom 7-8 år 		
150		
100
värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Inom 8-9 år 		
200		
50
Inom 9-10 år 		
150		
200
AVSÄTTNINGAR
Summa			1 541,6		1 401,6
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man
som är hänförliga till räkneskapsåret eller tidigare räkneskapsår
KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA FORDRINGAR
och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som
sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt
ska infrias.
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
NYCKELTALSDEFINITIONER
LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
Nettoomsättning
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återsamt intäktskorrigeringar.
betalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets
Resultat efter finansiella poster
effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkResultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
ten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Balansomslutning
INKOMSTSKATTER
Företagets samlade tillgångar.
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter
redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transakBalanslikviditet (%)
tion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteOmsättningstillgångar inklusive lager och pågående arbeten
effekter redovisas i eget kapital.
m.m. i procent av kortfristiga skulder.
Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil,
MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu
inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats
som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga
skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig
till obeskattade reserver.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar
och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena
på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från
andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.
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Noter (tkr)
NOT 2 NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

Bostäder

105 038

98 105

105 038

98 105

Lokaler

280 369

269 077

221 387

207 040

2 921

2 500

2 921

2 500

388 328

369 682

329 346

307 645

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

Garage och parkeringsplatser
Summa nettoomsättning

NOT 3 ARVODE TILL REVISORER

EY
576

553

402

361

Skatterådgiving

Revisionsuppdrag

0

10

0

10

Övriga tjänster

36

49

36

49

612

612

438

420

PWC och lekmannarevisior
Revisionsuppdrag

54

57

27

30

Summa arvode

54

57

27

30

Summa arvode

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på
bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter.
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NOT 4 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

Medelantalet anställda
Kvinnor

10

9

10

9

Män

41

44

37

40

Summa

51

53

47

49

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa

1 781

1 920

1 472

1 616

21 643

21 504

19 471

19 380

23 424

23 424

20 943

20 996

895

62

895

62

2 997

2 646

2 678

2 309

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

7 209

7 183

6 464

6 456

Summa

11 101

9 891

10 037

8 827

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

34 525

33 315

30 980

29 823

Andel kvinnor i styrelsen

27%

27%

Andel män i styrelsen

73%

73%

0%

0%

100 %

100 %

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i relation till de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid:
Korttidsfrånvaro (1-59 dagar)

1,8

2,0

Långtidsfrånvaro (60-dagar)

0,2

0,4

Totalt

2,0

2,4

NOT 5 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

2019

2018

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen

0,5%

0%

Andel av årets totala försäljningar som skett från andra företag i koncernen

0,6%

0,6%
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NOT 6 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

-10 352

-6 550

-8 386

-5 295

-3

0

0

0

1 337

3 260

830

2 480

-9 018

-3 290

-7 556

-2 815

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Justering avseende tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt
Redovisat resultat före skatt

36 962

14 323

30 488

12 157

Gällande skattesats

21,4%

22%

21,4%

22%

Skatt enligt gällande skattesats

-7 947

-3 150

-6 525

-2 674

Ej avdragsgilla kostnader

-295

-36

-294

-35

Ej skattepliktiga intäkter

88

92

87

90

Justering avseende skatter för föregående år

-3

0

0

0

-3 071

-3 222

-2 484

-2 442

0

-59

0

-59

-72

-175

27

-175

Förändring av uppskjuten skatt

2 138

3 260

1 632

2 480

Skatt på obeskattade reserver

0

0

0

0

Redovisad effektiv skatt

-9 018

-3 290

-7 556

-2 815

Skillnad bokföringsmässig, skattemässig avskrivning
Goodwill
Skattemässig vinst vid försäljning av fastighet

Effektiv skattesats

NOT 7 GOODWILL

Anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar

24,4%

23,2%

23,2%

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

1 346

1 346

1 346

1 346

-1 346

-1 077

-1 346

-1 077

0

-269

0

-269

-1 346

-1 346

-1 346

-1 346

0

0

0

0

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

24,7%

Summa

Goodwill i samband med förvärvet av Tidningshuset i Katrineholm uppgår till ett bokfört värde om 0 tkr.
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Noter (tkr)
NOT 8 BYGGNADER OCH MARK

Ingående anskaffningsvärden

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

2 604 219

2 334 562

2 208 984

1 982 535

Inköp

283 114

278 787

269 083

235 579

Försäljningar/utrangeringar

-18 757

-9 130

-5 118

-9 130

2 868 576

2 604 219

2 472 949

2 208 984

-1 013 750

-936 699

-810 723

-749 156

10 242

3 685

3 532

3 685

-86 332

-80 736

-70 502

-65 252

-1 089 840

-1 013 750

-877 692

-810 723

-48 924

-48 924

-41 224

-41 224

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar

0

0

0

0

-48 924

-48 924

-41 224

-41 224

1 729 809

1 541 545

1 554 031

1 357 037

Redovisat värde

1 729 809

1 541 545

1 554 031

1 357 037

Verkligt värde

3 236 900

2 874 230

2 807 900

2 483 300

Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
Uppgifter om förvaltningsfastigheter

Bolaget övertog 2002 ett flertal fastigheter från Katrineholms kommun. Fastigheterna övertogs till bokförda värden. Bolaget följer de av Katrineholms kommun
fastställda avskrivningsplanerna för respektive fastighet. Bolaget övertog således även Katrineholms kommuns ursprungliga anskaffningsvärden respektive
ackumulerade avskrivningar vid beräkning av de planenliga avskrivningarna
Bolaget gör en årlig värdering av fastigheterna baserat på en kassaflödesanalys med marknadsanpassade direktavkastningskrav. Årets värdering har utförts i
analysverktyget Datscha enligt avkastning- och ortsprismetod med värdetidpunkt 31 december 2019. Värderingen är baserad på den externa värderingen som
V&P Valuation utfört tidigare i år. Marknadsvärdet är det pris som fastigheten sannolikt skulle betinga vid en försäljning på den öppna marknaden. Bokfört värde
är det värde en fastighet tas upp till i den egna balansräkningen, se ovan. Marknadsvärdet jämförs med det bokförda värdet per respektive fastighet. Är marknadsvärdet lägre än det bokförda värdet på en enskild fastighet skall nedskrivning ske.
värdet på en enskild fastighet skall nedskrivning ske.
NOT 9 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

11 336

10 946

9 985

9 847

1 153

775

1 153

523

-807

-385

-555

-385

11 682

11 336

10 583

9 985

-8 564

-8 132

-7 911

-7 626

559

385

559

385

-894

-817

-765

-670

-8 899

-8 564

-8 117

-7 911

2 783

2 772

2 466

2 074

Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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NOT 10 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

Ingående anskaffningsvärde

233 477

261 979

230 749

255 137

Inköp

319 190

250 285

218 708

211 191

Aktiverade byggnader

-276 245

-278 787

-182 119

-235 579

Summa

276 422

233 477

267 338

230 749

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

40

40

40

40

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

21 308

18 086

20 348

17 868

1 300

3 222

830

2 480

22 608

21 308

21 178

20 348

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

Ingående anskaffningsvärden

230

188

230

188

Tillkommande fordringar

362

112

362

112

Avgående fordringar

-120

-70

-120

-70

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

472

230

472

230

NOT 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Andelar i HBV

NOT 12 UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Koncernen och moderbolaget
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Belopp vid årets utgång

NOT 13 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 14 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Den avsättning om 1 000 tkr som belastar balansräkningen och resultatet avser en sanktionsavgift gällande vissa åtgärder som påbörjades innan
tekniskt samråd genomförts inför uppförandet av det nya parkeringshuset vid järnvägsstationen i Katrineholm.

NOT 15 UPPSKJUTEN SKATT

Koncernen
2019

Koncernen
2018

272

310

Under året återförda belopp

-272

-310

Skatt på obeskattade reserver

227

272

Summa

227

272

Belopp vid årets ingång
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Noter (tkr)
NOT 16 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

1 547 425

1 347 425

1 451 600

1 251 600

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

NOT 17 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

250 000

190 000

190 000

150 000

Utnyttjad kredit uppgår till

147 364

144 787

120 637

116 800

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

Koncernen är ansluten till ett koncernkonto där Katrineholms kommun är kontohavare gentemot kreditgivande bank.
Inga säkerheter har ställts för kreditlimiten eller utnyttjat belopp.
NOT 18 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Upplupna löner och semesterlöneskulder

1 120

1 066

976

933

415

437

359

385

13 019

12 938

12 379

12 312

Upplupna sociala avgifter inkl skatter på pensionskostnader
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyresintäkter

9 687

9 987

8 871

6 546

Upplupna driftskostnader

10 611

10 365

9 412

8 902

5 744

5 384

5 342

5 050

40 596

40 177

37 338

34 128

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

NOT 19 RÄNTOR OCH UTDELNINGAR

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Summa

96

631

91

622

-33 051

-33 681

-31 059

-30 656

-32 955

-33 050

-30 968

-30 034

2019

2018

NOT 20 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Ingående anskaffningsvärden

5 000

5 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000

5 000

5 000

5 000

Utgående redovisat värde

NOT 21 SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

Katrineholms Industrihus AB

100%

100%

5 000

5 000

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

Katrineholms Industrihus AB

556069-1510

Katrineholm

54 066

5 148
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NOT 22 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

Antal A-Aktier

Antal aktier

Kvotvärde

400 000

100

NOT 23 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst

102 704

Årets vinst

22 931

Summa

125 635

Disponeras så att
Till aktieägare utdelas (1 krona per aktie)

400

I ny räkning överföres

125 235

Summa

NOT 24 STÄLLDA SÄKERHETER

Fastighetsinteckningar i eget förvar

NOT 25 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

125 635

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

176 778

176 778

104 718

104 718

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Moderbolaget
2019

Moderbolaget
2018

454

409

412

379

Eventualförpliktelser
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13§ aktiebolagslagen
GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i

Katrineholms Fastighetsaktiebolag
Org nr 556011-0917

Jag har granskat Katrineholms Fastighetsaktiebolags verksamhet för år 2019.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att
granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges
uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden nedan.
Under tidigare år har lekmannarevisorn påtalat de framtida riskerna och konsekvenserna med att inte
göra nödvändigt underhåll på de kommunala verksamhetslokalerna, vilket jag även i år vill påtala.
Under 2019 har underhållsnivån ökat något jämfört med 2018. Det är av vikt att bolagets underhållsnivå
fortsätter att öka och att bolagets styrelse återigen kommunicerar behovet av resurser för nödvändigt
underhåll och eventuella framtida konsekvenser av att ha för låga underhållsnivåer med ägaren,
kommunen, och tillika hyresgäst avseende dessa fastigheter. En hyresnivå bör sättas så att bolaget klarar
av nödvändigt underhåll avseende dessa fastigheter.
Jag bedömer, utöver ovan nämnda notering, att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit
tillräcklig.

Katrineholm den 26mars
mars2020
2020

Jan-Olov Karlsson
Lekmannarevisor
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Katrineholms
Industrihus Aktiebolag (KIAB), organisationsnummer 5560691510, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2019.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor SEK.
ÄGANDEFÖRHÅLLANDE
Katrineholms Industrihus AB (KIAB) är ett helägt dotterbolag
till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) organisationsnummer
556011-0917. KIAB har sitt säte i Katrineholm.
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
KIAB bildades 1959 och hette ursprungligen Nävertorps
Fastighets AB. 1983 bytte företaget namn till Katrineholms
Industrihus AB, KIAB. Hos KIAB finns moderna kontors-,
industri- och lagerlokaler. KIAB har ett brett utbud för såväl
små företag som stora industrier och anpassar också lokaler
efter kundernas önskemål.
KIAB har till uppgift att utifrån affärsmässiga principer
erbjuda närings- och föreningslivet lokaler. KIAB är en väsentlig aktör när sysselsättningsskapande verksamheter ska etableras, utvecklas eller på annat sätt förändras.
Katrineholms Industrihus ABs bolagsordning gäller fr o m
2015-03-02.
AFFÄRSIDÉ OCH UPPDRAG
KIABs uppdrag är att förvalta och förvärva fastigheter utifrån
ett samhällsekonomiskt perspektiv. KIAB ska även avyttra
fastigheter när det behövs av ekonomiska skäl eller andra förutsättningar. KIABs ägande av fastigheter ska vara aktivt och
professionellt och inriktat på utveckling och förädling. När
ekonomiska förutsättningar eller andra möjligheter finns ska
vi också bygga nya lokaler.
STYRELSE
Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Katrineholm,
har bestått av följande styrelseledamöter:
2019-01-01 – 2019-05-06
Ordinarie ledamöter
Fredrik Olovsson ordf
Erik Liljencrantz v ordf
Cecilia Björk
Michael Hagberg
Berit Örtell
Abdullahi Hassan
Bo Johansson
Gudrun Lindvall
Bertil Carlsson
Mica Vemic
Bengt Hult
2019-05-07 – 2019-12-31
Ordinarie ledamöter
Fredrik Olovsson ordf
Lars Härnström v ordf
Cecilia Björk
Gunnar Ljungqvist
Berit Örtell
Barbro Skogberg

Bo Johansson
Thomas Halvarsson
Bertil Carlsson
Mica Vemic
Mårten Grothérus
Styrelsen har hållit 4 st protokollförda sammanträden.
Årsstämma hölls den 6 maj.
		
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktör är Ingmar Eriksson.
REVISORER
Utsedda revisorer och revisorsersättare med uppgift att granska
KIABs räkenskaper och förvaltning har varit
Ordinarie: Per Larsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young
Ersättare: Roger Hovsby, Ernst & Young
Lekmannarevisor fram till 2019-05-06 har varit Marita Bengtsson, suppleant Lars F Eriksson. För tid därefter Jan-Olov Karlsson lekmannarevisor och Birgitta Hagdahl lekmannareviorsuppleant.
ALLMÄNT
Bolaget äger och förvaltar bolaget 24 st fastigheter med en
total uthyrningsbar yta om ca 111 000 kvm. KIAB och KFAB
har till viss del gemensam administration och företagsledning.
Kostnaderna bokförs i KFAB för att sedan faktureras KIAB.
Under året har KIAB avyttrad del av Maskinisten 2 till
Katrineholms Fastighets AB gällande byggnaden som inrymmer förskola.
FÖRVALTNINGSFORM OCH PERSONAL
Fastigheterna förvaltas i egen regi. Underhållsarbeten, reparationer, yttre skötsel och städning sker i huvudsak på entreprenad.
Antalet fast anställda är 4 personer (4) alla män.
Se redovisning i not 2 till resultaträkningen.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Konjunkturen i Sverige är fortsatt stark, men oron och osäkerheten i omvärlden har ökat varför en avmattning i konjunkturen är att vänta. Riksbanken räknar med att fortsätta den
expansiva penningpolitiken för att inflationen ska förbli nära
målet om 2 procent. Marknaden och efterfrågan i Sverige och
utomlands kan dock förändras snabbt och då medföra att efterfrågan på lokaler snabbt kan förändras. KIAB agerar aktivt
och professionellt för att möta blivande och nuvarande hyresgästers behov av anpassade lokaler. Efterfrågan finns främst
för mindre lokalytor och större lagerytor.
KIAB arbetar långsiktigt och har genom ett kundfokuserat
förhållningssätt och genom att skapa möjligheter att utveckla
fastigheterna kunnat upprätthålla en uthyrningsgrad över 90
procent under en längre tid.
Uthyrningsgraden är på en fortsatt hög nivå om 95,1 procent
(94,6 procent). Etableringen av Amazon vid Logistikcentrum
kan i framtiden stärka bolagets möjligheter att utveckla och
öka uthyrningen av lokaler i fastigheterna i närområdet.
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Bolagets långsiktiga målsättning är att uppnå en uthyrningsgrad på minst 95 procent.
KIAB stödjer föreningslivet i Katrineholms kommun genom
sponsring av ett 20-tal olika verksamheter inom sport, kultur
och miljö. KIAB vill särskilt stödja det stora arbete som sker i
föreningarna för våra barn- och ungdomar.
MILJÖREDOVISNING OCH FASTIGHETSUTVECKLING
KIAB arbetar kontinuerligt med fastighetsutveckling både
genom investeringar och planerat underhåll. Detta för att möta
nya och befintliga kunders krav och förväntningar på attraktiva lokaler.
Vid Rådmannen 4, Västgötagatan, har ombyggnationen av
lokaler till nya besöksrum och kontor för Socialförvaltningens
räkning slutförts. För att förbättra byggnadens energianvändning har ny fjärrvärmeväxlare och ett moderniserat ventilationssystem installerats. Vidare har fasaden tilläggsisolerats
samt byte skett till energieffektiva fönster. För Socialförvaltningens del har ombyggnationen medfört en förbättrad och
tryggare arbetsmiljö, som nu uppfyller arbetsmiljöverkets krav.
De ombyggda lokalerna var klara för inflyttning i augusti.
För att effektivisera energianvändningen vid Karossen 5,
Vingåkersvägen 71, och Dovhjorten 2, Fredsgatan 2, har nya
fjärrvärmeväxlare installerats.
Vid Mejeriet, Mejerigatan 11, färdigställdes i juni ett kontorshotell med 11 kontorsplatser. Efterfrågan är god och
endast tre kontorsrum är i dagsläget outhyrda.
Vid stadsparkens uteservering har KIAB genom ett konsultuppdrag bistått Katrineholms kommun med att uppföra en
tillbyggnad som binder samman den befintliga restaurangen
med scenen. Tillbyggnaden som kallas Orangeriet har åretruntstandard och ger möjlighet till att servera ytterligare 50
matgäster.
KIABs ambition är att fortsätta utveckla fastigheterna och
bidra till att skapa en attraktiv miljö för företagandet i Katrineholm.
KIAB genomför en omfattande energiinventering i bolagets
samtliga fastigheter. Målsättningen är att minska miljöpåverkan med 20 % fram till 2020 i enlighet med de nationella målen. KIAB har uppfyllt det uppställda målet. KIAB fortsätter
att utföra energiinvesteringar. Några exempel på energibesparande åtgärder:
Rådmannen 4
Vid Rådmannen 4, Västgötagatan har fasadrenovering utförts
med tilläggsisolering och nya fönster.
Mejeriet 9
Vid Mejeriet 9, Mejerigatan 11, har fasadrenovering utförts
med tilläggsisolering och nya fönster.

Dovhjorten 2
Vid Dovhjorten 2 har ett nytt ventilationsaggregat installerats
för att förbättra luftkvalitén samtidigt som energianvändningen sänkts genom modern återvinningsteknik. Under året har
även en fasadrenovering genomförts på den äldre byggnadsdelen vid Dovhjorten 2, Fredsgatan 2.
Maskinisten 2
Vid Maskinisten 2, Oppundavägen 62, har nytt ventilationsaggregat installerats där ett modernt aggregat har ersatt två
äldre.
Vårlöken 6
Vid Vårlöken 6, Trädgårdsgatan 1, har allmänbelysningen i
Folktandvårdens lokaler byts ut till ledarmaturer.
Värmbol 1:144
Vid Värmbol har termostater och radiatorventiler bytts i Viadidakts lokaler. Syftet är att skapa ett bättre inomhusklimat
och sänka energianvändningen.
De genomförda energiinvesteringarna ger energieffektivare
byggnader och gör att KIAB kan dämpa framtida kostnadsoch prisökningar.
Under året har investeringsprojekt om 14 031 tkr (43 208 tkr)
aktiverats i fastigheterna.
FINANSIERING OCH FINANSIELLA INSTRUMENT
Räntenivåerna på de längre löptiderna visar på en fortsatt låg
nivå varför räntekostnaderna kan hållas på en relativt låg nivå
de närmaste åren. Riksbanken har under året höjt reporäntan
från -0,5 % till 0 %.
KIAB har en aktiv skuldportföljshantering i syfte att långsiktigt begränsa ränterisken. Bolaget har vid årets utgång en
genomsnittlig räntebindningstid på skuldportföljen på 3,53 år
(4,41 år).
Bolagets skuldportfölj hanteras i enlighet med de riktlinjer
som är fastställda i KIAB:s finanspolicy. Som alternativ till traditionell räntebindning används finansiella derivatinstrument i
form av ränteswapar.
Derivatinstrument används för att uppnå en effektiv och
flexibel hantering av ränterisken i skuldportföljen. Vid årets
slut uppgick swapvolymen till 80 000 tkr (80 000 tkr) bestående av 8 avtal (8) där rörlig ränta bytts till bunden.
En marknadsvärdesberäkning av derivatinstrumenten visar ett
negativt marknadsvärde utöver nominell skuld om -3 669 tkr
(-3 729 tkr).
Totalt uppgår låneskulden till 95 825 tkr (95 825 tkr).
Genomsnittsräntan uppgår till 1,83 % (1,75 %). För befintliga
lån finns kommunal borgen som säkerhet. Kommunen har
beslutat att teckna borgen för bolagen inom en totalram om
150 000 tkr.
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AVSKRIVNINGAR
KIAB tillämpar redovisningsreglerna K3, vilket innebär att
komponentavskrivning sker av byggnader.
Planenliga avskrivningar på anläggningstillgångar har skett
med 15 959 tkr (15 631 tkr) varav 15 830 tkr (15 484 tkr) på
byggnader.
Avskrivningarna på byggnaderna motsvarar 4,0 % (4,2 %)
av anskaffningsvärdena.
TAXERINGSVÄRDEN
Bolagets fastigheter är åsatta ett taxeringsvärde på totalt
231 726 tkr (195 111 tkr) varav mark 58 780 tkr (40 818 tkr).
FÖRSÄKRINGAR
Bolagets fastigheter är fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar.
REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Liksom tidigare har flertalet resultat- och balansposter specificerats i notanteckningsform. K3-reglerna gäller från och
med 2013.
RESULTAT
Rörelsens nettoomsättning har under perioden uppgått till 61
888 tkr (64 280 tkr). Resultatet för verksamhetsåret uppgår
till 5 148 tkr (1 653 tkr). Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 55 066 tkr (48 918 tkr). Soliditeten uppgår nu till
28,9 % (26,1 %).
KONCERNEN
Försäljning och inköp har gjorts mellan koncernbolagen med
835 tkr (0 tkr) respektive 2 072 tkr (2 242 tkr).
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Översikt resultat och ställning
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, efter skatt, %
Medelantal anställda

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång

2019

2018

2017

2016

61 888

64 280

61 516

56 371

6 475

1 993

3 843

5 354

190 501

190 951

167 438

169 335

28,9

26,1

28,9

26,8

4,4

2,6

4,2

4,9

11,8

4,0

7,9

11,8

4

4

4

3

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

5 000

1 000

41 265

1 653

48 918

1 653

-1 653

0

5 148

5 148

5 148

54 066

Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma
Årets resultat
Summa

5 000

1 000

42 918

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till
förfogande stående vinstmedel (tkr):
balanserad vinst		
42 918 tkr
årets vinst		
5 148 tkr
			48 066 tkr
disponeras så att
i ny räkning överföres

48 066 tkr

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning (tkr)
RÖRELSENS INTÄKTER

Noter

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2019

2018

61 888

64 280

1 200

55

63 088

64 335

-28 999

-34 201

-6 077

-5 984

RÖRELSENS KOSTNADER
Driftskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

Avskrivningar och nedskrivningar av materialla anläggningstillgångar

Rörelseresultat

-3 592

-3 509

-15 959

-15 631

-54 627

-59 325

8 461

5 010

6

10

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

3

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

4

Årets resultat

17

-1 992

-3 027

-1 986

-3 017

6 475

1 993

173

173

6 648

2 166

-1 500

-513

5 148

1 653

ÅRSREDOVISNING 2019

134

Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR

Noter

2019

2018

Byggnader och mark

5

175 779

184 508

Inventarier, verktyg och installationer

6

317

699

Pågående nyanläggningar

7

9 084

2 727

185 180

187 934

1 430

960

186 610

188 894

1 217

244

655

609

0

485

754

384

13

98

2 639

1 820

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

18

1 252

237

3 891

2 057

190 501

190 951
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Balansräkning (tkr)
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Noter

2019

2018

Aktiekapital

5 000

5 000

Reservfond

1 000

1 000

6 000

6 000

42 918

41 265

5 148

1 653

48 066

42 918

54 066

48 918

1 063

1 236

1 063

1 236

26 727

27 987

95 825

95 825

122 552

123 812

0

0

8 619

9 376

400

0

Eget kapital
Bundet eget kapital

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Avsättningar
Obeskattade reserver

9

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

10

Checkräkningskredit

11

Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

19

541

1 460

3 260

6 149

12 820

16 985

190 501

190 951
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NOT 1
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Förutsättningar skapas för att när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringarpå räntemarknaden.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR ENSKILDA BALANSPOSTER
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Markarbeten
Tak - tegel/plåt
Fasad - tegel/puts eller trä
Tvättstuga, badrum
Kök
Balkong, fönster, entreer portar m.m.
Övrigt invändig bygg
VA, VVS Vent, kyl och processmedia m.m.
Tele och datasystem, elsystem
Transportsystem, hissar mm

Riktlinjer och ramar för riskhantering är fastlagda i en av
styrelsen beslutad finanspolicy. Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar
avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde
(s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att
använda långa räntebindningar på de enskilda lånen.
Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande
elimineras.
Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl.a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal
inte redovisas över resultaträkningen. Det skall finnas en
ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den
säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och
dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk
relation och effektivitet sker löpande via rutiner för finansiell
rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a.
fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.
Nedan framgår de långfristiga skuldernas förfalloprofil,
MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen

2,5%
2%/2,5%
1,25%/2%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
4,0%
3,33%
2,5%

KOMPONENTINDELNING
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya
komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för
löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.
LÅNEUTGIFTER
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital
kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Derivatinstrument
De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter
vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dess
risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k.

				191231		181231
Inom 1 år		
25,8		
15,8
Inom 1-2 år		
20		
10
Inom 2-3 år		
15		
20		
Inom 3-4 år		
0		
15
Inom 4-5 år		
5		
0
Inom 5-6 år		
0		
5
Inom 6-7 år		
0		
0
Inom 7-8 år		
10		
0
Inom 8-9 år		
20		
10		
Inom 9-10 år		
0		
20
Summa:			95,8		95,8
KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp
som ska återbetalas.
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ÅRSREDOVISNING 2019 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

INKOMSTSKATTER
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt
som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den
skattesats som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker
enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för
övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar
som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald
frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning
(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad
och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse
att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
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Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget
kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatt).
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt
då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är
baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga.
Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade
värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika
från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar
och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och
antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för
tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter
samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före
skatter.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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Noter (tkr)
NOT 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2019

2018

Medelantalet anställda

4

4

Kvinnor

0

0

Män

4

4

2019

2018

173

173

2019

2018

-1 966

-1 255

-3
469

0
742

-1 500

-513

NOT 3 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Förändring av överavskrivningar

NOT 4 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Justering tidigare år
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skatt

Avstämning av effektiv skatt

2019
Procent

Redovisat resultat före skatt

2019
Belopp

2018
Procent

6 647

Skatt enligt gällande skattesats

21,40

-1 422

2018
Belopp

2 166
22,00

-476

Ej avdragsgilla kostnader

-1

-1

Ej skattepliktiga intäkter

-1

2

Justering avseende skatter för föregående år

-3

0

-587

-780

Skillnad bokföringsmässig, skattemässig avskrivning
Skatteeffekt avyttring fastigheter

45

0

Förändring av uppskjuten skatt

469

742

Redovisad effektiv skatt

22,57

NOT 5 BYGGNADER OCH MARK

-1 500

23,67

-513

2019

2018

395 235

352 027

14 031

43 208

-13 639

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

395 627

395 235

Ingående avskrivningar

-203 027

-187 543

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
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6 709

0

-15 830

-15 484

-212 148

-203 027

-7 700

-7 700

-7 700

-7 700

175 779

184 508
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Noter (tkr)
NOT 6 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

NOT 7 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

2019

2018

1 351

1 099

0

252

-252

-0

1 099

1 351

-653

-506

0

0

-129

-146

-782

-652

317

699

2019

2018

2 728

6 842

8 416

39 093

Aktivering byggnader

-2 060

-43 208

Utgående redovisat värde

9 084

2 727

NOT 8 UPPSKJUTEN SKATT

2019

2018

Belopp vid årets ingång

960

218

Årets avsättningar

470

742

1 430

960

Belopp vid årets utgång
NOT 9 OBESKATTADE RESERVER

Ackumulerade överavskrivningar

23

2019

2018

1 063

1 236

1 063

1 236
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Noter (tkr)
NOT 10 LÅNGFRISTIGA SKULDER

2019

2018

95 825

95 825

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

NOT 11 CHECKRÄKNINGSKREDIT

2019

2018

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

40 000

40 000

Utnyttjad kredit uppgår till

26 727

27 987

Koncernen är ansluten till ett koncernkonto där Katrineholms kommun är kontohavare gentemot kreditgivande bank.
Inga säkerheter har ställts för kreditlimiten eller utnyttjat belopp.
NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter inkl. pensionskostnader
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Upplupna driftskostnader
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019

2018

144

133

56

52

640

626

815

3 441

1 199

1 463

406

434

3 260

6 149

NOT 13 UPPGIFTER OM MODERFÖRETAG

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Katrineholms Fastighetsaktiebolag med
organisationsnummer 556011-0917 med säte i Katrineholm.
NOT 14 STÄLLDA SÄKERHETER

Fastighetsinteckningar i eget förvar

NOT 15 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Eventualförpliktelser
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2019

2018

72 060

72 060

72 060

72 060

2019

2018

42

30

42

30
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap
13§ aktiebolagslagen
GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i

Katrineholms Industrihus Aktiebolag
Org nr 556069-1510

Jag har granskat Katrineholms Industrihus Aktiebolag verksamhet för år 2019.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att
granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges
uppdrag.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal
verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge
rimlig grund för bedömning och prövning.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden nedan.
Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Katrineholm den 26 mars
mars 2020
2020

Jan-Olov Karlsson
Lekmannarevisor
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Katrineholms Industrihus AB
Box 7 • 641 21 Katrineholm • Tegnérvägen 26
Telefon 0150-571 10 • Telefax 0150-535 54
info@kiab.se • www.kiab.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsen

§ 73
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Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-27

1 (1)

KS/2020:97 041

Årsredovisning 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
(VSR)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) årsredovisning
för 2019 samt bevilja ansvarsfrihet för VSR-direktionen och dess enskilda ledamöter och
i övrigt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningsen ska VSR överlämna sin årsredovisning med
revisionsberättelse och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna ska ta ställning i ansvarsfrågan.
Årsredovisningen innehåller bland annat uppföljning av uppdraget från
medlemskommunerna, verksamhetshetmål, verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning. Årets resultat ger ett överskott på 3 474 tkr jämfört med det budgeterade
resultatet på 4 tkr. Anledningen till överskottet beror till största del på grund av lägre
kostnader för pensioner än budgeterat. Direktionen beslutade i februari att överskottet
från 2019 års resultat kommer att öronmärkas för framtida eventuella underskott
orsakade av pensionsavsättningar.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-09
 Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst, 2020-02-26, § 2
 Årsredovisning 2019, Västra Sörmlands Räddningstjänst
 Revisorernas redogörelse för år 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
 Revisionsberättelse 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
 Granskning av årsredovisning 2019 - Västra Sörmlands Räddningstjänst
____________________
Beslutet skickas till:
Akten
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1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-09

KS/2020:97 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Västra Sörmlands
Räddningstjänst (VSR) årsredovisning för 2019 samt bevilja ansvarsfrihet för VSRdirektionen och dess enskilda ledamöter och i övrigt lägga årsredovisningen till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningsen ska VSR överlämna sin årsredovisning med
revisionsberättelse och granskningsrapport. Respektive kommunfullmäktige i
medlemskommunerna ska ta ställning i ansvarsfrågan.
Årsredovisningen innehåller bland annat uppföljning av uppdraget från
medlemskommunerna, verksamhetshetmål, verksamhetsberättelse samt resultat och
balansräkning. Årets resultat ger ett överskott på 3 474 tkr jämfört med det budgeterade
resultatet på 4 tkr. Anledningen till överskottet beror till största del på grund av lägre
kostnader för pensioner än budgeterat. Direktionen beslutade i februari att överskottet
från 2019 års resultat kommer att öronmärkas för framtida eventuella underskott
orsakade av pensionsavsättningar.

Ärendets handlingar






Protokollsutdrag Västra Sörmlands Räddningstjänst 2020-02-26 § 2
Årsredovisning 2019, Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorernas redogörelse för år 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisionsberättelse 2019 Västra Sörmlands Räddningstjänst
Granskning av årsredovisning 2019 - Västra Sörmlands Räddningstjänst

Axel Stenbeck
Utredare
____________________
Beslutet skickas till:
Västra Sörmlands Räddningstjänst
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000 - I 13 |

Kommunfullmäktige i
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisorernas redogörelse

fiir år 2019

Revisoremas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorema skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskapemaär rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Delårsrapp ort 2019 (Bilaga 2)
PwC har på uppdrag av ftirbundets lortroendevalda revisorer översiktligt granskat ftirbundets
delårsrapport ft)r perioden 2019-01-01 - 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av
revisionsplanen for år 2019.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge florbundets revisorer ett underlag for sin bedömning av om delarsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed
samt om det prognostiserade resultatet är ftrenligt med de mål som ftirbundsdirektionen fastställt.
Med utgångspunkt fran ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt åir upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Vi har dock noterat att resultaträkningens uppståillning samt drift- och
investeringsredovisningen i delårsrapporten inte överensstämmer med den nya redovisningslagstiftningen. Detta kommer att korrigeras till årsbokslutet. Bedömningen i delårsrapporten är att
balanskravet kommer att uppfyllas for är 2019.

Ar resultaten i delårsrapporten ftirenliga med de av fullmäktige fastställda målen ftr god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns fiirutsättningar att målen kommer att uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet iir ftrenligt med det finansiella mål som direktionen
fastställt i budget 2019.
Vi bedömer, utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall
delvis är ftrenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019.
Vi noterar att direktionen utvärderar måluppfyllelsen utifrån delårsutfallet och inte från det prognostiserade helårsresultatet.

x36
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Granskning av ftirbundets styrning och uppfiiljning (Bilaga 3)
Revisorema i Västra Sörmlands Räddningstjänst under året genomfört granskningen "Granskning
av forbundets styrning och uppftljning". Syftet har varit att bedöma om ftjrbundsdirektionen
bedriver verksamheten ändamålsenligt.
Verksamheten styrs i hög grad av lagstiftning, huvudsakligen lag om skydd mot olyckor (LSO)
vilken anger nationella mål, ansvarsfördelning, skyldigheter mellan enskild, stat och kommun
avseende skydd mot olyckor. De nationella målen i LSO anger bland annat att kommuner ska
säkerställa tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor och att räddningstjänst ska planeras
och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och på ett effektivt satt.

Utifrån genomft)rd granskning görs den sammanfattande bedömningen att direktionen bedriver
verksamheten ändamålsenligt.
Bedömningen baseras på folj ande iakttagel

o
o
o
o
.
o

ser

:

Direktionen bidrar aktivt till att förbundet uppfyller de nationella målen.
Processer vid framtagande av mål, handlingsprogram m.m. bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Dock har direktionen beslutat att frångå riktlinjer om att ta fram nytt uppdrag
och handlingsprogram vart fiärde år.
Förbundet har en fungerande samverkan med medlemskommunemas förvaltningar.
Räddningstjänstens organisation utnyttjas på ett sätt som bidrar till en effektiv verksamhet.
Uppföljning av forbundets måI, handlingsprogram tillsynsplaner med mera visar huruvida
avsedda resultat uppnåtts.
Direktionen och medlemskommunerna får en tillräcklig rapportering fran verksamheten.

Efter genomford granskning lämnas folj ande rekommendationer:
a

a

a

Säkerställa att tillräckligaätgärder vidtas for att nå uppsatta mål ftr fijrbundets tillsynsarbete samt löpande följa upp de nyckeltal som upprättas ftjr detta arbete då tillsynsarbetet
är en viktig del i räddningstjänstens ftirebyggande verksamhet.
Fortsätta det arbete som pågår avseende utökad samverkan med andra aktörer dels inom
RTÖG och dels med andra aktörer bland annat i syfte att ytterligare effektivisera användningen av förbundets resurser.
Överväga om en stående punkt avseende måluppfyllelse för verksamhet ska inforas vid
direktionens sammanträden.

Bokslut och årsredovisning 2019 (Bilaga 4)
PwC har på uppdrag av forbundets fortroendevalda revisorer granskat fiirbundets årsredovisning
for perioden 2019-01-01 -2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen

ftir fu2019.

Syftet med granskningenär atl ge forbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen iir upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat om.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

w/n
v---
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Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering
och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska stiillningen.
Förbundet lever upp

till kommunallagens kav

Ar årsredovisningens resultat fiirenligt med

på en ekonomi i balans.
de mål direktionen beslutat avseende god eko-

nomisk hushållning?

Vi bedömer att resultatet är ftrenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget
2019.

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är forenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019. Av sju mål har tre uppnåtts, två delvis uppnåtts och två inte uppnåtts.

Direkiionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen
avseende god ekonomisk hushållning

ftr

är 2019.

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt åir rättvisande.
Intern kontroll
Äterrapportering om arbetet med intem kontrollplan har redovisats vid flera direktionssammanträden under åLret.

Träffar med fiirvaltningen
Revisionsarbetet har ftirutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med
forbundsledningen.

Ovrigt
Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom information hålla oss underrättade om ftirbundets verksamhet.

Vårt anslag ftir 2019 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.
Katrineholm den 13 mars2020

Sören Ericsson

Mhrn-^
Lars F Eriksson

Ingvar Lind
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Västra Sörmlands Räddningstjänst
Revisorerna
Organisationsnummer 222000-1 13 I

Kommunfullmäktige r
Katrineholms kommun
Vingåkers kommun

Revisionsberättelse

fiir år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2019.
Direktionen ansvarar ftir att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande måI, beslut och
riktlinjer samt de ftjreskrifter som gäller ftir verksamheten. De ansvarar också ftir att det
finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och ftreskrifter som gäller ftir verksamheten.
Granskningen har utftjrts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, ftirbundsordningen och ftirbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomftirts med den inriktning och omfattning som behövs ftir att ge rimlig grund ftir bedömning och ansvarsprövning.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas
i bilagan " Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 2-4.I revisorernas
redogörelse framgår revisorernas ekonomi, fiirvaltning och administration.

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi instämmer i ftirbundets bedömning att balanskravet ftir 2019 är uppfyllt. Årets resultat
uppgår till3 474 tkr ftre och efter balanskravsutredning. Det finns inte något underskott
från tidigare år att täcka.

Vi instämmer i direktionens bedömning att detväfinansiella

målen har uppnåtts.

y?a
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Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är ftirenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019. Av sju mål har tre uppnåtts, två delvis uppnåtts och två
inte uppnåtts.
Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av ftirbundets
styrning och uppftljning (bilaga 3), bokslut och årsredovisning for 2019 (bilaga 4), samt
träffar med ftjreträdare fiir direktionen och ftirvaltningsledningen.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet fiir direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.
Katrineholm den 13 mars2020

-Olof

M, //lEriksson
Lars F

ören Ericsson

Ingvar Lind

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (nrl )
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-4)
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Innehållsförteckning
lnledning

3

lakttagelser och bedömningar

5

Bedöm

I
pwc

n

i

ngar utifrån revisionsfrågor

I

1

202

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av forbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för perioden 2019-01-01 - 2019-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk
del av revisionsplanen för är 2019.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella bedömningar:

Lämnar årsredovisningen u pplysning om verksamhetens utfall, verksam hetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt
budget 2019.

i

Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019. Av sju mål har tre uppnåtts, två delvis uppnåtts och
två inte uppnåtts.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för är 2019.

Är räkenskaperna i atlt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande

-L
pwe
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Inledning
Bakgrund
Enligt 4 kap 3 S LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunalförbundets ekonomiska ställning.
Kommunalförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa målska sedan följas upp idelårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12kap.2 $ bedöma om resultaten iårsredovisningen är förenliga med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga beskrivning
ska lämnas till medlemskommunernas respektive fullmäktige infor behandlingen av årsredovisningen. Denna granskning utgör underlag for det utlåtande som revisorerna ska
lämna till fullmäktige.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat om.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
o

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

a

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

a

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:

o
o
r
r

_k
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Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushållning
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av forbundet. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbunden och verksamheterna.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast "Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting" från Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning och
granskning av räkenskapsmaterial.

Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Den g ranskade årsredovis

n in

gen faststäl ldes av

d

i

rektion en 2020-02-26

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och controller

_k
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
lakttagelser
Förvaltnin gsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets verksamhet. lnformationen lämnas utifrån de olika funktionerna; förebyggande, räddning samt
administration.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
förbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Förvaltningsberättelsen innehåller kortfattad information om förbundets forväntade utveckling.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalforhållanden
samt sjukfrånvaron.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av verksamheten.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. lngen samlad bedömning lämnas av om
god ekonomisk hushållning uppnås.
Förvaltningsberättelsen saknar en kortfattad utvärdering av forbundets ekonomiska
ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar.

Vi noterar att förvaltningsberättelsen saknar vissa huvudrubriker som enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning ska finnas. Den nya rekommendationen
ställer även krav på att det av årsredovisningen ska framgå upplysningar om driftbudgetens och investeringsbudgetens uppbyggnad samt de mest väsentliga internredovisningsprinciperna. Rekommendationen gäller först från och med 2020 vartör årsredovisningen behöver kompletteras med informationen till kommande år,

Driftredovisning

3
pwc

Arsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Av driftredovisningen framgår att samtliga funktioner förutom direktion och ledning redovisar negativa
awikelser i förhållande till budget. Totalt sett redovisas ett överskott om 3,5 mnkr.
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I

nvesterin gsredovisn i ng

Arsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt. lnvesteringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets investeringsverksamhet. Av redovisningen framgår att investeringsutfallet uppgår till 1,3 mnkr att jämföra med budgeterade 2,8 mnkr. De största investeringarna under året avser fastigheter.
Bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör for utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.

God ekonomisk hushållning
Direktionen har fastställt ett måldokument för perioden 2019-2021 innehållande ett antal
finansiella mål och verksamhetsmå1.

lakttagelser

Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekono-

misk hushållning som fastställts i budget för 2019.
F*iEriEfrllEfilEt'l

UIIFTIDITE]

EEMMIEE

VSR ska ha ett positivt årligt
resultat.

Arets resultat uppgår till 3,5

Målet är uppfyllt.

Reinvesteringar ska ske med
förbundets egna medel.

Arets investeringar har finansierats med förbundets egna
medel och följer den investeringsplan som finns.

mnkr.

Målet är uppfyllt.

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls
Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god eko-

nomisk hushållning som fastställts i budget2019. Av den framgår att tre av sju verksamhetsmål är uppfyllda, att två mål delvis är uppfyllda samt att två mål inte är uppfyllda.
Målen för god ekonomisk hushållning bedöms enligt en tregradig skala:

r
.
r
}
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Grönt: målet är uppnått
Gult: målet är delvis uppnått
Rött: målet är ej nått
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VSR har uppdrag att fortlöpande se över
och anpassa organisationen så att den
på bästa sätt stödjer medlemskommunernas intentioner för räddn ingstjänstverksamhet, säkerställer en långsiktig effektiv
verksamhet samt möter framtidens krav.

VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att med-

Förbundet bedömer att målet är
uppnått

Förbundet bedömer att målet delvis
är uppnått.

lemskommunerna är trygga och säkra att
leva och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män, kvinnor, flickor
och pojkars säkerhet står i centrum.

Antalet personer som skadas eller omkommer iolyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid.

VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med
andra kommuner isyfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalite samt uppnå
ökad trygghet och säkerhet för medlems-

Förbundet bedömer att målet inte är
uppnått.

Förbundet bedömer att målet är
uppnått.

^'

kommunernas invånare.
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och
olyckshanteraande åtgärder om olyckor,
som kan föranleda räddningsinsats, ska
kontinuerligt öka.

Förbundet bedömer att målet är
uppnått.

VSR's eller som samverkansavtal annan

Förbundet bedömer att målet är delvis uppnått. Utfallet är 99 procent.

räddningstjänst, första enhet ska vara
framme vid 100 procent av alla olyckor
inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.

Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för rädd n in gstjänst en gt
LSO ska en första insats ske av enskilda
I i

Förbundet bedömer att målet inte är
uppnått. Resultatet för perioden
uppgick till 40 procent.

^'
Bedömning

Vi bedömer att utfallet är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning
det finansiella perspektivet.

i

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis
är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.

-L
pwc
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Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning for är 2019.

Rättvisande räkenskaper
lakttagelser

Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter

Vid granskningen av resultaträkningen för förbundet har inga väsentliga avvikelser noterats. Förbundet redovisar ett överskott om 3,5 mnkr. Awikelsen iförhållande till budget
förklaras främst av att årets kostnader för pensioner blev lägre än budgeterat. Av förvaltningsberättelsen framgår att årets överskott öronmärks för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar i enlighet med direktionsbeslut. Vår bedömning är att detta inte överensstämmer med LKBR.

Balansräkning
Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter

Vid granskningen av balansräkningen för kommunen har inga väsentliga avvikelser noterats.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av årsredovisningen.

Redovisn

i

n

gspri nci per

Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen.
lnga avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna görs.
Bedömning

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

_k
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Bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar årsredovisningen upplysning
om verksamhetens
utfall, verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de måldirektionen
beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

o
o
o
o
o
o

Finansiella mål

Uppfyllt

Verksamhetsmål

Delvis uppfyllt

Är räkenskaperna i
allt väsentligt rättvisande?

Uppfyllt

o
o
o

Rekommendationer
Granskningen föranleder inga rekommendationer

-'e
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2O20-mänad-dag

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseGooperc AB (org nr 556029€740) (PwC) på uppdrag
av VSR enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särckilt
åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Sammanträdesdatum

Sida

2020-05-27

1 (1)

KS/2020:148 041

Årsredovisning 2019 för Vårdförbundet Sörmland
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen för Vårdförbundet Sörmland
och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga årsredovisningen för 2019 till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 20 mars 2020 att godkänna
årsredovisningen och bokslutet för 2019 och överlämna den till respektive fullmäktige i
medlemskommunerna.
Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivit ekonomiskt resultat för 2019 efter
balanskravsjusteringar på sammanlagt 2 080 000 kronor.
Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och region uppgick till totalt
31 238 000 kronor 2019 (jämfört med 30 335 000 kronor 2018). För Katrineholms del
uppgick anslaget till 3 440 000 kronor 2019 (jämfört med 3 322 000 kronor 2018).
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 2019 är uppfyllt.
Tio av fjorton verksamhetsmål bedöms som uppfyllda.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de
enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 04-22
 Missiv till årsredovisning och bokslut för 2019 – Vårdförbundet Sörmland
 Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2020-03-20
 Årsredovisning 2019 – Vårdförbundet Sörmland
 Revisionsberättelse 2019 för Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor
____________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-04-22

KS/2020:148 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2019 för Vårdförbundet Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen för
Vårdförbundet Sörmland och dess enskilda ledamöter samt att i övrigt lägga
årsredovisningen för 2019 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands direktion beslutade den 20 mars 2020 att godkänna
årsredovisningen och bokslutet för 2019 och överlämna den till respektive fullmäktige i
medlemskommunerna.
Vårdförbundet Sörmland uppvisar ett positivit ekonomiskt resultat för 2019 efter
balanskravsjusteringar på sammanlagt 2 080 000 kronor.
Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och region uppgick till totalt
31 238 000 kronor 2019 (jämfört med 30 335 000 kronor 2018). För Katrineholms del
uppgick anslaget till 3 440 000 kronor 2019 (jämfört med 3 322 000 kronor 2018).
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 2019 är uppfyllt.
Tio av fjorton verksamhetsmål bedöms som uppfyllda.
Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar förbundsdirektionen och de
enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet.

Ärendets handlingar





Missiv till årsredovisning och bokslut för 2019 – Vårdförbundet Sörmland
Protokollsutdrag Vårdförbundet Sörmland förbundsdirektionen, 2020-03-20
Årsredovisning 2019 – Vårdförbundet Sörmland
Revisionsberättelse 2019 för Vårdförbundet Sörmland inklusive bilagor

Emma Fälth
Utredare
____________________
Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akten
Lix: 62
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Vårdförbundet Sörmland
Org nr 222 000 - 0323
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ORDFÖRANDES KOMMENTARER
Samhällsklimatet uppfattas av medborgarna och redovisas i media som hårdare och hårdare,
alkohol och droger är starkt bidragande till ökad gängkriminalitet, ökade relationsproblem i
familjelivet och unga vuxnas inträde i vuxenlivet. Det är också en starkt bidragande orsak till
skenande kostnader för kommunerna gällande missbruksvård- och placeringar.
Systembolaget har under hösten 2019 tagit fram en studie och räknar på samhällsekonomiska
konsekvenser av drickandet under år 2017.
103 miljarder, så mycket kostade alkoholkonsumtionen i Sverige visar studien som är
framtagen av Romboll på uppdrag av Systembolaget.
103 miljarder motsvara drygt 10 000 kr per individ i Sverige om året.
Fördelning av kostnader är följande:
•
•
•
•

Försämrad livskvalitet ca 43 miljarder
- Både för den som missbrukar och närstående
Produktionsbortfall ca 35 miljarder kr
- 625 000 sjukdagar
Sjukvård ca 16 miljarder
- 666 000 vårdbesök
Brottslighet ca 9 miljarder
- 162 000 utredningar på grund av alkoholrelaterade fall

Pengar som skulle kunna finansiera andra viktiga reformer i vårt samhälle.
Enbart för medlemskommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker ger
uträkningen en kostnad på drygt två miljarder av de totalt 103 miljarder samhällsekonomiskt.
Vårdförbundet Sörmland skapar förutsättningar för att det ska vara lätt att göra rätt och
svårare att göra fel för våra medborgare om hjälpbehov uppstår. Ledordet för
medlemskommunerna är ”tillsammans” med låga trösklar för vård, behandling, rådgivning
samt efterfrågade utbildningsinsatser. Vårdförbundets verksamheter är
”hemmaplansverksamhet” i medlemskommunerna med full kontroll över kvalité och
kostnader.
Samtliga verksamheter visar på ett stort engagemang från personalens sida.
Året 2019 för Vårdförbundet Sörmland har i stort varit positivt. Förbundets ekonomi har gått
från underskott på en halv miljon förra året till ett överskott på drygt två miljoner i bokslutet.
2019 års positiva resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk
balans uppfylls.
Vårdförbundet har mycket att glädjas åt under 2019, dock slutade året med besked att det inte
finns möjligheter att fortsätta driva HVB hemmet Gläntan vidare. En avveckling ska planeras
under 2020. Ägarmötet första kvartalet 2020 beslutar om tidsplanen för nedläggningen av
Gläntan.
Roger Ljunggren
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 Region Sörmland fr o m 2014 representerad med tre
insynsråd utan beslutsrätt, i enlighet med avtal som träffats mellan vårdförbundet och Region
Sörmland. Direktionen beslutar om verksamhetsplan för styrning av verksamheten samt följer
upp verksamheten genom tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning.
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 samt verksamhetens utveckling
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. 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 samverkat med polis och kriminalvård. I första hand en tätare
samverkan med kommunpolisen i Eskilstuna och Katrineholm som har visat ett stort intresse
för att hitta gemensamma beröringspunkter gällande missbruk och kriminalitet.
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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) har
fortlöpt under året.
Intresset från kommunernas sida när det gäller upphandling av vård och behandling upplevs
ha minskat under senare år.
Eskilstuna kommun har startat en upphandlingsverksamhet i egen regi, övriga
medlemskommuner är erbjudna att köpa tjänsten direkt från Eskilstuna. Vid ägarmötet i
november fattades beslut om att upphandlingsverksamheten vid Vårdförbundet Sörmland
upphör från och med 2020-01-01.

Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret
Två ägarmöten har genomförts. Vid ägarmötet i april månad lämnades en ekonomisk
redovisning samt verksamhetsinformation från år 2018. 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 2020 presenterades och ägarrepresentanterna beslutade att
godkänna dessa efter att budgeten för upphandlingen lyfts ut för nytt beslut till hösten.
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Vid ägarmötet i november beslutades att upphandlingsverksamheten vid Vårdförbundet
Sörmland upphör från och med 2020-01-01.
Vårdförbundet Sörmlands ledningsfunktioner: Ny verksamhetschef för Vårnäs behandlingshem från och med mars 2019.
Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser (CTL) har fortsatt under året. En
grupp har certifierats under hösten.
I slutet av 2019 tog Strängnäs och Eskilstuna kommuner beslut om att inte längre finansiera
verksamheten vid Gläntans behandlingshem. Flen fattade samma beslut under januari 2020.
Vårdförbundet Sörmlands ägarmöte förväntas fatta beslut om nedläggning av Gläntans behandlingshem under våren 2020.

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
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 2019 har upphandlingsverksamheten ej utfört någon
kvalitetsmätning. Se uppföljning av verksamhetsmål.
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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.
En internkontrollplan för 2020 har upprättats, vilken skall revideras och beslutas av
direktionen våren 2020.

Personal
Vid verksamhetsårets slut var 36 personer tillsvidareanställda inom Vårdförbundet Sörmland,
en vakant tjänst finns på familjerådgivningen och en på Vårnäs behandlingshem.
Därutöver var tre 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
Upphandling
Familjerådgivning
Vårnäs behandlingshem
Vårdförbundets kansli

Antal årsanställda
0,5
4,95
19,35
1,30

Gläntan

10,00

Summa

36,10

Av 36 anställda personer vid Vårdförbundet är 17 män och 19 kvinnor.
Medelåldern för samtliga anställda i Vårdförbundet är 50,6 år (2018: 49,2 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.
Två personer har avslutat sina anställningar under verksamhetsåret – genom egna
uppsägningar, då personerna gått vidare till andra anställningar. En tjänst är återbesatt.
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

2019

2018

77 683
5 731
7,38%

77 540
4 963
6,40%

49,86%
39 226
4 025
10,26%
38 457
1 705
4,43%

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

Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan
hänföras till enskilda individer.
Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,98 procentenheter i jämförelse med 2018.
Sjukfrånvaron som omfattar 60 dagar eller mer har under året ökat med 20,65 procentenheter.
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor, är under perioden 10,26 % - en ökning med 2,08 procentenheter - medan den för män är 4,43 % - en minskning med 0,2 procentenheter - i jämförelse med 2018.
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.
Enhetschefen för Gläntan/Familjerådgivningen har påbörjat ledarskapsprogram.
Samtliga har deltagit i utbildning kring molnbaserat nätverk.
Familjerådgivning
Personalgruppen har haft extern handledning en gång i månaden..
En familjerådgivare har gått en fördjupningskurs ”Det existentiella samtalets möjligheter” och
anordnas av SEPT (Sällskapet för Existentiell Psykoterapi)”.
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Hela personalgruppen har varit på en regiongemensam träff i Örebro med en halv utbildningsdag gällande psykodynamisk par-terapi.
Vårnäs
Samtliga medarbetare har under 2019 haft gemensam handledning, chef och programledare
undantagna. Samtlig behandlingspersonal har deltagit i en intern utbildningsdag kring
dokumentation. En kompetensutvecklingsplan för 2020 innebär fortsatta satsningar på bla MI,
hot och våld och HBTQ-frågor.
Gläntan
Samtliga har genomgått HLR-utbildning. Samtliga har gått utbildning DOK-ung. Samtliga har
fått brandutbildning. Samtliga har fått dokumentationsutbildning. Två behandlare har fullföljt
CTL-utbildning. Två behandlare har utbildad sig i Kriminalitet som livsstil.
En behandlare har påbörjat utbildning till Alkohol och drogterapeut.
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.

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
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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 behandlingshems öppet intag för vuxna 18- år samverkar med deltagande kommuner
och Region Sörmland. Tillströmningen av patienter har ökat under 2019 jämfört med 2018
och är fortsatt god, dock kan man se ett minskat intresse från externa kommuner. Inför 2020
kan vi dock konstatera att den tilldelning av ramavtal som meddelandes under slutet av 2019
gällande Uppsala och Enköping ger oss möjlighet att vända den trenden. På sikt är arbetet
med att utöka antalet medlemskommuner i det öppna intaget betydelsefullt för verksamhetens
resultat och ekonomiska ställning.
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 att medverka i mässor och
liknande under året.
Gläntans behandlingshem skall fortsatt aktivt verka för tätare samverkan med medlemskommunerna. En tätare och mer strukturerad samverkan med medlemskommunernas öppenvård
skall tillkomma. En strukturerad aktivitetsplan för informationstillfällen för de kommuner
som har ramavtal skall genomföras.
Fokus och förbättringsområden framåt är säkerhetsarbete, både gällande fysisk och även dynamisk säkerhet, både för medarbetare och ungdomar. En kontinuerlig samverkan med polis
och kriminalvård förväntas ske framåt. Samtliga medarbetare ska utbildas gällande hot och
våld. Kvalitetsarbetet med riktlinjer, rutiner och avvikelserapportering kommer att fortsätta. Gläntan ska aktivt verka för en god samverkan med socialtjänsten och Region Sörmland.
Familjerådgivningen fortsätter med den förebyggande delen av uppdraget som främst sker i
samarbete med mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.
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 skall planeras under året.
En aktivitetsplan för utåtriktad verksamhet ska genomföras, så att samtliga medlemskommuner ingår som en naturlig del i det dagliga familjerådgivningsarbetet.
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
11

231
kontakter sker såväl på tjänstemannanivå, som på politisk nivå. Målsättningen är att VfS på
sikt ska få fler medlemskommuner, vilket skulle stärka förbundets ställning i framtiden.

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 2019 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av
omsättningen, samt att det egna kapitalet under planperioden (2019-2021) i genomsnitt skall
uppgå till lägst ca 11 Mkr.
Verksamhetsårets positiva resultat om 2 080 tkr innebär att det första resultatmålet har
uppfyllts.
Förbundets resultat är positivt med 3,1 Mkr
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper: -1 038 tkr
Resultat efter balanskravsjusteringar: 2 080 tkr
Balanskravsresultat: 2 080 tkr
Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 18,7 Mkr, vilket innebär att den
treåriga (2019-2021) 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 positivt årsresultat inklusive finansiella poster med 3 118 tkr.
Verksamhetens resultat före finansnetto uppgår till 1 798 tkr.
Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen med 31,2 Mkr (30 Mkr) samt
av vårdavgifter och övriga intäkter med 8,9 Mkr (5,8 Mkr).
Den totala intäkten på 40,1 Mkr är 1,9 Mkr högre än den budgeterade (38,175 Mkr).
Den totala kostnaden som redovisas för verksamheterna inklusive avskrivningar uppgår till
37 Mkr, vilket är ca 800 tkr lägre än de kostnader som är upptagna i budgeten (37,787 Mkr).
Avskrivningar har gjorts med ca 900 tkr.
Årets positiva verksamhetsresultat på 2 080 tkr avviker från budgeterat resultat (+ 388 tkr)
med 1,7 Mkr.
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Den externa efterfrågan av behandlingsplatser på Vårnäs behandlingshem visar en
minskning med 0,42 patient per vårddygn jämfört med föregående år, och uppgår till 1,57
patienter per vårddygn. Efterfrågan är lägre än budgeterat vilket är 3,0 patient per vårddygn.
Den förlängda behandlingen för kvinnor och män har en ökad patientbeläggning, från 4,26
patienter per vårddygn föregående år till 5,76 patienter per vårdygn under 2019.
Årets positiva resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk balans
uppfylls.

Balanskrav
Balanskravsutredning
Redovisat resultat enligt resultaträkning
Avgår orealiserade vinster mm
Resultat efter balanskravsjustering

Not
3

2019-12-31
3 118
- 1 038
2 080

2018-12-31
- 196
-160
- 356

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 589 tkr inklusive löneskatt.
Under året har KPA återbetalat premier för ansvarsförbindelsen med 57 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 1 349 tkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning jämfört med föregående år
(1 480 tkr).
Förbundet har inga visstidsförordnanden eller förtroendevalda med rätt till visstidspension.
Ytterligare information om det ekonomiska verksamhetsutfallet för 2019 visas i
driftredovisningen.

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 3 712 tkr.
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Verksamheter

Intäkter

Familjerådgivning
Vårnäs primärbehandling
Upphandling
Gläntans behandlingshem
S:a verksamheter

4 867
22 763
758
11 512
39 900

Kostnader
- 4 490
- 22 163
- 385
- 9 744
- 36 782

NettoBudget
Redovisat
resultat
Avvikelse resultat 2018
377
329
+ 148
600
370
- 405
373
366
+ 21
1 768
1 668
+ 40
3 118
2 733
- 196

Familjerådgivningen - Årets resultat är positivt med 377 tkr. Anledningen är en vakant
deltidstjänst under året.
Behandlingsverksamheten vid Vårnäs - omfattande avgiftning, primärbehandling samt
förlängd behandling för både kvinnor och män redovisar tillsammans ett ekonomiskt
överskott, 600 tkr inklusive avskrivningar.
Patienter inom det Öppna intaget, som finansieras av anslag från medlemskommunerna,
uppgick till 104 % av det totala antalet vårddygn på primärbehandlingen, vilket är över
budgeten.
Externt placerade patienter på Vårnäs utgjordes av 1,57 patienter per vårddygn på
primärbehandlingen, vilket är1,43 patient per vårddygn lägre än vad som beräknats i
budgeten.
Halvvägshusen för kvinnor och män redovisar ett överskott med 910 606 tkr.
Den genomsnittliga patientbeläggningen under året uppgick till 5,76 patienter per vårddygn
vilket är 0,24 patienter lägre än planeringstalet i budgeten.
Vårnäs - fastighetsunderhåll enligt plan 2019
Renovering toaletter/duschar, introduktionsavdelningen
Tvätt av fasader, samtliga byggnader
Ventilation, introduktionsavdelningen
Övrigt fastighetsunderhåll
Omläggning tak, snickeriet
Asbestsanering introduktionsavdelningen
Innertak, introduktionsavdelningen
Brandörrar samt larm, introduktionsavdelningen
Altandäck, Gula villan
Nedkylningsskåp, Vårnäs kök
Dryckesmaskin, Vårnäs kök
Markiser, Vårnäs 4 byggnader
Se f ö avsnitt ”Underhåll 2019”.
Upphandlingsverksamheten - redovisar ett positivt resultat med 373 tkr.
Gläntans behandlingshem - redovisar ett positivt resultat med 1 768 tkr.
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Underhåll 2019
Investeringsredovisning (tkr)
Planerade projekt
Vårnäs intro, ventilation
Summa
Underhåll
Vårnäs intro, renovering toaletter/duschar
Vårnäs tvätt av fasader
Summa
Tillkommande projekt
Vårnäs snickeriet, omläggning tak
Vårnäs introavd, asbestsanering
Vårnäs introavd, innertak
Vårnäs introavd, branddörrar samt larm
Vårnäs Gula villan, altandäck
Vårnäs kök, nedkylningsskåp
Vårnäs kök, dryckesmaskin
Vårnäs 4 byggnader, markiser
Summa
Summa totalt

Budget Redovisning Differens
850
1 050
-200
850
1 050
-200
240
60
300

10
0
10

+230
+60
+290

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 150

236
68
59
242
50
37
24
68
784
1 844

-236
-68
-59
-242
-50
-37
-24
-68
-784
-694

Ovan redovisas årets planerade investeringar i anläggningen som budgeterats till 1 150 tkr.
Tre objekt har fullföljts enligt plan i ovan redovisad investeringsplan.
Följande objekt har lagts till planen under året:
1. Vårnäs introduktionsavdelning, ventilation.
2. Vårnäs introduktionsavdelning, renovering toaletter/duschar.
3. Vårnäs tvätt av fasader
Under ventilationsarbetet upptäcktes asbest, varför innertak revs och asbesten sanerades.
Brandtillsyn krävde åtgärder med branddörrar samt larm. Taket på snickeriet skadades av
snömassor under vårvintern 2019 och har lagts om.
Altan har återbyggts vid Gula villan efter dräneringsarbeten sommaren 2018. Markistyger är
utbytta i flera hus. Nedkylningsskåp samt dryckesmaskin i köket har slutat fungera och bytts
ut.
För vidare information avseende förbundets ekonomi under verksamhetsåret hänvisas till den
ekonomiska redovisningen med noter.
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RÄKENSKAPER
Resultaträkning (tkr)
Not

ÅR 2019

ÅR 2018

Verksamhetens intäkter
*Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
1
4

8 901
- 37 456
- 884
- 29 439

5 776
- 35 682
- 898
- 30 804

5 776
- 35 682
- 898
- 30 804

**Anslag för köpt verksamhet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Värdereglering
Resultat efter finansiella poster

2

31 238
1 362
-42

30 335
154
-41

3 118

-356

30 335
154
-41
160
-196

3

Justering
2018

Justerad
ÅR 2018

160

Kommentar:
*Varav revisionskostnader 35 tkr för den finansiella revisionen.
** 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.
Region Sörmland betalar enligt avtal ett årligt anslag - som är indexerat med LPIK exkl
läkemedel som beräkningsgrund - för introduktionsavdelningens avgiftningsverksamhet på
Vårnäs.
För 2019 uppgår anslaget till 2 348 tkr.

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

Not

ÅR 2018

4
5

6
6
7

Justering
2018

IB 2019

ÅR 2019

7 729
510
8 239

7 729
510
8 239

8 199
513
8 712

43
1 495
5 309
11 000
17 847

43
1 495
5 309
11 000
160
17 847

29
2 450
5 697
12 260
1 198
21 634

26 086

26 246

30 346

160

16
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SKULDER OCH EGET KAPITAL

Not

Eget kapital
- därav årets resultat

8

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

9

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

10

2019-12-31

2018-12-31

18 693

15 574

3
118

196

1 046
10 607
11 653

915
9 756
10 671

30 346

26 086

Inga

Inga

474
115
341
930

451
109
522
1 082

17
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Kassaflödesrapport (tkr)
Not

2019

2018

3
4

3 118
884

- 196
898

4 002

702

- 955
14
983

259
-12
0

4 044

949

- 1 354
-3

- 748
-3

- 1 357

- 751

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

0
0

0
0

Medel från finansieringsverksamheten

0

0

2 687

198

16 468

16 270

19 155

16 468

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av förråd och varulager
Förändring 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
(inkl kortfristiga placeringar)

7

18
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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

2019
* 7 232
**1 669
8 901

2018
* 4 632
**1 144
5 776

27 618
*** 3 342

27 312
*** 2 557

468
6 028
37 456

732
5 080
35 682

* 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 (återbetalning SPP 238 121)
Skogsavverkning
Hyresintäkter FamR
Återbetald moms (Ludvika)
Arbetsförmedlingen
CTL-utbildning
Summa

Not 2

Anslag från medlemskommuner

Kommun
Eskilstuna
Flen
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker

Anslag
2019 (tkr)

Anslag
2018 (tkr)

16 401
2 638
3 440
5 485
926

15 922
2 589
3 322
5 317
899

Anslag från Region Sörmland

2019 (kr)
313 815
289 000
235 253
35 713
5 500
8 500
272 056
10 769
7 200
16 320
407 930
67 000
1 669 056

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
1144 527

2019

2018

28 890

28 049

2 348
31 238

2 286
30 335

19
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Not 3

Redovisat resultat enligt RR

2019

2018

3 118

-196

2019
17 770
1 292
19 062

2018
17 317
453
17 770

- 11 039
- 556
- 11 595
7 467

- 10 504
- 535
- 11 039
6 731

2 710
62
2 772

2 416
294
2 710

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

- 1 713
- 328
- 2 041
731
8 199

- 1 349
- 364
-1 713
997
7 728

Not 5

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Mellanskog
Summa finansiella anläggningstillgångar

2019
513
513

2018
510
510

Not 6

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förråd
Summa

2019
522
1 928
29
2 479

2018
603
892
43
1 538

Not 7

Likvida medel
Kassa
Postgiro
Bank
Summa

2019
25
5 549
123
5 697

2018
21
5 265
22
5 308

2019
3 470
942
7 030
818
1 198
13 458

2018
3 970
0
7 030
0
0
11 160

Verksamhetens resultat före finansiella poster: 1 798 tkr

Not 4

Mark, byggnader och lokaler
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Kortfristiga placeringar
* Aktieindexobligationsfond
Placeringsfördelare
Bostadsobligationsfond
Depåkonto
Värdereglering
Summa

* Aktieindexobligationsfonderna har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen.

20

240

Not 8

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

2019
15 575
3 118
18 693

2018
15 771
- 196
15 575

Not 9

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalskatter mm
Semesterlöneskuld
Övriga skulder
Summa

2019
1 046
451
554
9 603
11 654

2018
915
426
478
8 852
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
341
341

Efter 5 år
0
0

2019
589
589

2018
560
560
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Allmänna redovisningsprinciper
Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2018 redovisas.
Årsredovisningen är uppställd och anpassad till den praxis som bl a kommer till uttryck i rekommendationer och uttalanden från Rådet för kommunal redovisning.
Finansiella placeringar redovisas enligt verkligt värde och omräkning har skett av resultat- och
balansräkning per den 2018-12-31 där orealiserade vinster och förluster redovisas till verkligt
värde. Detta är en förändring mot tidigare års redovisningsprinciper på grund av lagändring i ”Lag
om kommunal bokföring och 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

2014
25 235

2015
33 253

2016
35 751

2017
36 770

2018
36 111

2019
40 139

Kostnader

23 407

31 403

33 750

34 606

35 682

37 456

Tillgångar 31/12

15 813

23 703

24 512

26 442

26 086

29 896

48

349

81

81

113

1 319

Avskrivningar

831

1 017

1 000

842

898

884

Årets resultat

1 044

1 181

1 082

1 374

- 196

3 118

643

1 668

2 220

454

748

1 354

2 084

1 717

616

593

560

589

12 133

13 315

14 397

15 771

15 575

18 693

77%

*56%

**59%

***60%

****59%

*****63%

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 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.
**** Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2018 uppgår till 59 %. Vid exkludering av anslagen (7 949 tkr)
i kundfordran blev soliditetsmåttet 85 % för 2018.
***** Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2019 uppgår till 63 %. Vid exkludering av anslagen (8 142 tkr)
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i kundfordran blev soliditetsmåttet 86 % för 2019.

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 ska 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, ska årligen ske under april
månad.
Direktionen ska 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 2019
Uppföljning av finansiella mål
Finansiellt mål 1
Att under 2019 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av omsättningen.
Målet för verksamhetsåren 2020 och 2021 fastslås i samband med budgetbeslutet för respektive år.
Målet är uppfyllt. Verksamhetens positiva resultat om 3 118 tkr innebär att målet uppfylls.
Resultaten motsvarar 7,68% av omsättningen
Finansiellt mål 2
Det egna kapitalet skall under planperioden 2019 - 2021 i genomsnitt uppgå till lägst
ca 11 mkr.
Målet är uppfyllt. Det egna kapitalet, som påverkats av redovisat resultat, uppgår till 18 693
tkr för året.
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Inriktningsmål
Vårdförbundet Sörmlands arbete med kvalitetslednings-systemet för hela verksamheten
ska alltid vara uppdaterat.
Målet är uppfyllt. Kvalitetsledningssystemet med tillhörande rutiner är reviderat i februari
månad.
Samtliga verksamheter inom Vårdförbundet Sörmland ska 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 ska 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. 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, 2,0 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 22,43 patienter per vårddygn, varav 1,57 är patienter som
placerarats av externa uppdragsgivare. (2018: 21,97 patienter per vårddygn, varav externt
placerade 1,99 patienter per vårddygn). Patientbeläggningen på den förlängda behandlingen
för män och kvinnor uppgår till 5,76 patienter per vårddygn, vilket är högre i jämförelse med
samma period 2018 (4,26). Samtliga medlemskommuner är anslutna till det ”Öppna Intaget” Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Vårnäs har ramavtal med
Kriminalvården, Enköpings kommun samt Uppsala kommun. 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.
Regelbunden handledning med extern handledare har skett ca en gång per månad under 2019
för samtliga medarbetare.
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. Det har under 2019 genomförts anhörigprogram vid 12 tillfällen med
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sammanlagt 68 deltagare varav 19 kommit via öppet intag. 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.
Andra 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 fyra tillfällen under året - vid två tillfällen under våren och
vid två 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 2019 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 2019 och kommer att revideras under 2020.
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.

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,
genomsnittlig kötid under 2019 uppgick till 9,25 dagar.
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,
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samt genom offensivare informationsinsatser/ marknadsföringsinsatser riktade till andra
möjliga kunder/uppdragsgivare.
Målet uppnått. Offensiva informations/marknadsföringsinsatser har pågått under året.
Uppsala och Enköpings kommuner har tecknat ramavtal med Vårnäs behandlingshem. Programledaren har under våren arbetat med att öka de externa placeringarna och knutit nära
band till bla SSAB och SKF. Vårnäs har även satsat på att samverka med redan upparbetade
samarbetspartners såsom Kriminalvården, Kommunhälsan i Eskilstuna och Lidköpings kommun vilket sannolikt bidragit till en relativt hög extern beläggning under vår och sommar. Under vår och sommar 2019 skrevs 20 externa patienter in i verksamheten. Under hösten såg vi
dock en vikande trend i antalet externa remittenter

Uppföljning av verksamhetsmål
Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall ha uppnått en stadigvarande
drogfrihet samt 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 32 har 23 svarat och 20 av dem är fortfarande
i kontakt med självhjälpsgrupper vilket innebär 87 %.
Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommuner och externa
köpare. Minst fem större informationstillfällen/marknadsföringstillfällen per år.
Målet uppnått. Under perioden som redovisningen avser har flera större informationsinsatser
genomfört i samband med aktiviteter kopplade till nämndutbildningar efter valet 2018. De ordinarie informationstillfällena är genomförda enligt planering, i sammanhanget kan nämnas
två utbildningstillfällen med Region Sörmland. Genom facebook har Vårnäs nått ut till
allmänheten med information och kommer att fortsätta att utveckla information genom sociala
medier. Under 2019 har Vårnäs behandlingshem intensifierat marknadsföring genom
annonsering i lokaltidningar och nätupplagor. Under året har en mycket positivt inställd
artikel förekommit i Katrineholmskuriren.
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 90%
vid delåret (93 % 2018).
Minska andelen patienter som avbryter behandlingen.
Målet uppnått. Under året har 115 oplanerade utskrivningar förekommit, 74 på
introduktionsavdelningen och 41 på primärbehandlingen jämfört med 140 oplanerade
utskrivningar under 2018. Detta är mot bakgrund av en ökning i antalet genomförda vårddygn
en mycket positiv utveckling.
Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
Målet uppnått. En rådgivare har under verksamhetsåret genomgått CTL utbildning, samtliga
rådgivare är nu certifierade i tolvstegsprogrammets läroprocesser.
Arbetsledaren för kök och städ har gått en ledarskapsutbildning.
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Två medarbetare inom primärbehandlingen har påbörjat utbildning till behandlingspedagoger
varav en av dem slutför i och med höstterminens avslutande examination i februari 2020. En
medarbetare genomgår en utbildning i anhörigmodellen CRAFT.
Två medarbetare har genomgått utbidning i arbetsmiljöarbete. Samtliga har genomgått
utbildning i brandskydd. En medarbetare har deltagit i konferens gällande
dokumentationssystemet DOK.

Styrmått och uppföljning (jämförande uppgifter från föregående år är angivna inom
parentes)
1. Antal genomförda vårddygn
7616 vårddygn har under 2019 använts av sörmlänningar från medlemskommuner,
som själva sökt hjälp vid Vårnäs (7293 vårddygn).
2. Genomsnittlig dygnsbeläggning
Genomsnittlig dygnsbeläggning är 22,43 (21,97) 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 9,25 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 40 % av den totala fastighetskostnaden.
7. Kostnad för kompetensutveckling
Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 1,4 % av den totala personalkostnaden.
8. Antal timmar med handledning
27 timmar handledning under året.

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna. 73,5 kr
Kvalitets- och servicemått
Målsättningen är att alla patienter skall beredas plats inom två veckor från kontakten. Den
genomsnittliga väntetiden under har har uppgått till 9,25 dagar.
Enskilda presumtiva patienter och dem närstående personer skall alltid erbjudas möjlighet
till ett informationsmöte med behandlingspersonal innan ställning tas till inskrivning.
Inskrivning till Vårnäs behandlingshem görs alltid av legitimerad sjuksköterska och
behandlingen inleds alltid på introduktionsavdelningen. Bokningarna av informationssamtal
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ökar och vår bedömning är att detta är en av flera förklaringar till att dropout minskar under
verksamhetsåret.
Samtliga rådgivare uppfyller kunskapskraven för certifiering av 12-stegsbehandlingens
lärprocesser (CTL) för att tillförsäkra patienterna en god professionalitet i behandlingen på
Vårnäs.
Patienterna på Vårnäs erbjuds en näringsriktig och fullgod kost i form av frukost, lunch och
kvällsmål (husmanskost) dagligen samt tillgång till frukt/mellanmål i syfte att stimulera
tillfrisknandeprocessen.
Lokalerna på Vårnäs erbjuder och tillhandahåller en god standard, vilket bl a säkerställs
genom att de årligen planerade förbättringsåtgärderna genomförs. Under verksamhetsåret
har ventilationen bytts ut på introduktionsavdelningen. Renoveringsarbete av övriga
befintliga lokaler har inneburit ommålning och nytt golv i stora samlingsrummet, nya
möbler i väntrum och till introduktionsavdelning samt iordningställande av konferensrum,
studierum samt vilorum i Kf-huset. Renovering av kvinnornas boende i
förlängdbehandling med ny trappa och ny altan samt nytt kök i männens boende i den
förlängda behandlingen färdigställdes precis innan årsskiftet.

ÖPPET INTAG 2019
utfall

ESKILSTUNA

KATRINEHOLM

VINGÅKER

STRÄNGNÄS

821

621

1010

455

336

1245

1278

2060

3270

3825

Budgeterat

FLEN

Öppet intag 2019 – utfall och budget
Kommun
Eskilstuna
Katrineholm
Vingåker
Strängnäs
Flen

Budgeterade
vårddygn
3 825
1 245
336
1 278
621

Nyttjade
vårddygn 2019
3 270
2 060
455
1 010
821

Procentuellt
nyttjande 2019
85 %
165 %
135 %
79 %
132 %

Mernyttjade
vårddygn
0
815
119
0
200
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Anm. Budgeterad kostnad per vårddygn är 1 964 kronor.
Avgift för mernyttjade
vårddygn
Flen
Katrineholm
Vingåker

32 000 kr
130 400 kr
19 040 kr

Under 2019 har andelen externa placeringar minskat till 1,57 jämfört med föregående år
(1,99), budget för externa placeringar är 3.
Genomsnittsbeläggningen på primärbehandlingen har ökat sedan föregående år, från 21,97
patienter per vårddygn 2018 till 22,43 patienter per vårddygn 2019.
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 ökat.
Genomsnittsbeläggningen under året har varit 5,76 patienter per vårddygn jämfört med 4,26
föregående år. Budgetmålet för 2019 ligger på 6,0 patienter per vårddygn och uppnåddes ej.
Biståndsplaceringar samt externa placeringar
Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under året:
Kommuner
Kriminalvården
Arbetsgivare
Övriga

52 %
26 %
13 %
9%

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.
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Nya upphandlingar annonseras i Visma TendSign, som är ett nätbaserat verktyg för
upphandlare och inköpare. Annonsen läggs även ut på Vårdförbundet Sörmlands hemsida.

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

Vuxna med missbruk (22)
Konsulentstödda familjehem (12)
Skyddat boende (13)
HVB Ungdom 13-21, Missbruk (18)

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.
Under verksamhetsåret har inga samrådsträffar ägt rum.

Uppföljning av Inriktningsmål
Genom samordnad upphandling i Sörmland teckna ramavtal med vårdgivare som håller en
god kvalitet till ett rimligt pris.
Målet uppnått. Under 2019 har en upphandling genomförts.
Inom avtalsområde HVB, unga 13-20 år med missbruksproblematik tecknades sammanlagt 18
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. Det samlade resultatet av enkätundersökningen skall uppgå till minst 75 % av
maxpoängen i enkäten.
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 2019 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 2,25 kr.
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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 ej uppfylld. Inga samråd har hållits under 2019. Upphandlingsverksamheten
upphör från och med 2020.
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.
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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.
Samverkan och metoddiskussioner kring våld, separationer och möten med nybildade
familjer, förekommer med viss regelbundenhet.
Två av fem 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.
Informationsträff på Familjerådgivningen i Eskilstuna med Familjerätten i Eskilstuna,
enhetschef samt handläggare.
• Informationsträff familjerådgivningen Katrineholm med Vårdcentralen Lindens psykologer.
• Föräldragrupp på Familjecentralen Strängnäs vid två tillfällen.
• Informationsträff på Familjerådgivningen i Eskilstuna med kuratorer från primärvård
och psykiatri.
• Informationsträff på Familjerådgivningen i Eskilstuna med kuratorer från Mälarsjukhuset.
• Föräldragrupp Vingåker.
• Information anhörigdagar på Vårnäs behandlingshem. Familjerådgivare har informerat
vid nio tillfällen.
• Stopp-möten (samverkansgrupp, våld i nära relation) vid tre tillfällen.
• Information för nyblivna föräldrar på Mödravården Mälarsjukhuset vid tre tillfällen.
• Information Familjecentralen Vårdcentralen City vid fyra tillfällen.
• Information Familjecentralen Vårdcentralen Torshälla
•

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.
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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 under 2019.
Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familje-rådgivningen.
Målet ej mätt. Brukarundersökning ej genomförd under 2019.
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 2212 (1782) behandlingssamtal bokats, vilket innebär en ökning
jämfört med föregående år.
2.Antal genomförda samtal
Under verksamhetsåret har 1641 (1394) behandlingssamtal genomförts, vilket innebär en
ökning jämfört med föregående år.
3.Antal erbjudna samtal
Under verksamhetsåret har 2212 (1782) behandlingssamtal erbjudits.
4.Medelväntetid från tidsbokning till samtal
Medelväntetiden i nya ärenden har under året varit 9 (10) dagar.
5.Andelen nöjda klienter
Brukarundersökning ej genomförd under 2019.
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.
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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 6.
8.Antal nya, pågående och avslutade ärenden
639 (490) nya, 247 (162) pågående och 481 (502) avslutade ärenden under året.
9.Kostnad för kompetensutveckling
Kostnaden för kompetensutveckling motsvarar 3 % av den totala personalkostnaden.

Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna.
21,80 kr

Kvalitets- och servicemått
Minst 75 % av bokade samtal under året genomförs.
Av 2212 samtal är 1641genomförda = 74%
Sökanden skall senast inom två veckor erhålla en bokad tid.
Tid har erhållits inom 9 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 Region Sörmland, medlemskommunerna och andra intressenter inom
området är av yttersta vikt.
Gläntan bemannas med 0,8 enhetschef, 7,75 behandlare, 1,0 ekonomibiträde och 0,2 administratör.
Verksamheten har tolv 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
funktionsvarianter, vara kriminellt belastad samt ha ett omfattande stödbehov för att klara av
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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.
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. Information om verksamheten har även delgetts politiker, VfS
medlemskommuner och representanter för ev kommande medlemskommuner.
Gläntan arbetar aktivt 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. Det har även skett en tätare samverkan med
Region Sörmland 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 Region Sörmland för verifiering för att styrka den unges drogfrihet tidigt, så att en
utredning kan komma till stånd snabbare.
Informationsmöten sker kontinuerligt från bl.a. polis, kriminalvård, frivård, försörjningsstöd,
arbetsförmedling och andra viktiga aktörer som gagnar den unge både under och efter
behandlingen.
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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.
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 sjukvård 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. En gemensam planering med placerande socialsekreterare har skett genom
informationsbesök med socialsekreterare och enhetschef. En vårdplan från placerande
kommun har upprättats av kommunen och Gläntan som ansvarig för behandlingen har
upprättat en genomförandeplan för behandlingstiden på Gläntan. Vården följs upp
kontinuerligt under behandlingstiden och en utslussplanering sker genom samverkan med
socialtjänsten genom besök i placerande kommun. Vid tid för genomförandeplan kommer
placerande socialsekreterare till Gläntans behandlingshem och vid tid för utslussplanering
sker planeringsmötet hos placerande kommun.
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 588 vårddygn nyttjats externt. Under 2019 har Gläntan ingått
ramavtal med Uppsala kommun. Informations-/marknadsföringsinsatser externt har förekommit vid 5 tillfällen under året.

Uppföljning av verksamhetsmål
Öka antalet vårddygn
Målet uppnått. Vårddygnen har ökat, 2007 vårddygn jämfört med 1754 (2018).
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Under året har 588 vårddygn nyttjats externt jämfört med 39 (2018).
Öka informationen och marknadsföringen mot medlemskommunerna. Minst fem
större informationstillfällen/marknadsföringstillfällen per år.
Målet uppnått. Ledningsgruppen för Gläntan med enhetscheferna från respektive
medlemskommun har träffats tre gånger under året. Ett första gemensamt möte med
Enhetschef Eskilstuna, Gläntan, Gläntans behandlare och Socialtjänstens socialsekreterare på beroendecentrum har skett vid ett tillfälle. Ny enhetschef i Strängnäs har varit på studiebesök på Gläntan. Enhetschefen har varit och informerat Socialnämnden i
Flen om Gläntans verksamhet. Enhetschef har träffat gymnasiestudenter på Hagagymnasiet i Norrköping för en preventiv föreläsning. Enhetschef har informerat studenter
från Behandlingspedagogutbildningen i Nyköping om arbetet med unga på Gläntans
behandlingshem. Enhetschef har informerat om Gläntan till Rotary och Liberala kvinnor som gästföreläsare.
I samverkan med Vårnäs har 3 gemensamma informationsträffar skett.
Öka kompetensen hos vårdgivande personal.
Målet uppnått. Enhetschef har påbörjat Sobonas ledarskapsprogram. Samtliga har gått utbildning DOK-ung. Samtliga har fått brandutbildning. Samtliga har fått dokumentationsutbildning. Två behandlare har fullföljt CTL-utbildning. Två behandlare har utbildad sig i Kriminalitet som livsstil. En behandlare har påbörjat utbildning till Alkohol och drogterapeut.
Förbättra samverkan med Region Sörmland
Målet uppnått. Fortsatt god samverkan med Beroendecentrum i Eskilstuna. En sjuksköterska på Beroendecentrum är kontaktperson och fungerar 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. Alla medarbetare 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 Region Sörmlands kurator specialiserad i sexuellt våld.
Styrmått och uppföljning
Antal medlemskommuner som använder Gläntans behandlingshem
3 medlemskommuner, Eskilstuna, Flen och Strängnäs.
Antal genomförda samverkanstillfällen externt
Totalt 5 tillfällen under året.
Antalet genomförda vårddygn
Totalt 2007 vårddygn jämfört med 1754 under 2018
Väntetiden för placering från informationstillfället
Väntetiden under 5 dagar
Kostnad för kompetensutveckling
146 tkr har satsats på utbildningar och handledning
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Verksamhetsmått
Genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna
53,72 kr/invånare
Kvalitets- och servicemått
Målsättningen är att alla klinter skall beredas plats inom två veckor från kontakten.
Målsättningen uppfylld. Plats kan beredas inom 5 dagar.
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. Samtlig personal är certifierade i CTL.
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 2019 har en kurs hållits på hösten. Sammanlagt sex personer har genomgått
utbildningen och certifierats varav två 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

Roger Ljunggren (s), ordförande, Katrineholm
Göran Gredfors (m), vice ordförande, Eskilstuna
Daniel Ljungkvist (s), Flen
Monica Lindell Rylén (s), Strängnäs
Robert Skoglund (s), Vingåker

Jesper Ek (l), Katrineholm
Nina Tuncer (s), Eskilstuna
Björn Carlsson (c), Flen
Thore Berggren (m), Strängnäs
Iréne Sandqvist (m), Vingåker

Insynsråd från Region Sörmland:
Jonas Lindeberg (vfp)
Camilla Holmgren (s)
Marian Loley (kd)
Revisorer
Elsy Hedlund (c), Strängnäs
Jan-Olof Blomster (l), Katrineholm
Ingvar Lind (s), Vingåker
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Granskning av
årsredovisning 2019
Vårdförbundet Sörmland

Annika Hansson
Stina Björnram

Revisionsrapport
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Innehållsförteckning
Inledning

3

Iakttagelser och bedömningar

5

Bedömningar utifrån revisionsfrågor
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets
årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i
budget 2019.
Vi bedömer att verksamhetens utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019.
Styrelsen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

2
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Inledning
Bakgrund
Revisorerna har enligt 12 kap. 1 § kommunallagen bland annat till uppgift att pröva om
räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen för denna uppgift bedöms om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och
redovisning.
Vidare ska revisorerna enligt 12 kap. 2 § kommunallagen bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenliga med de mål kommunfullmäktige beslutat. Revisorernas
bedömningar ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av
revisionsberättelsen.
Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för årsredovisningens upprättande.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål medlemskommunernas fullmäktige beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål medlemskommunernas
fullmäktige beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

●

Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning

3
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Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
förbundet, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i utkast ”Vägledning
för redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av räkenskapsmaterial.
Vår granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2020-03-20 och direktionen
överlämnar rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige i medlemskommunerna.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef.
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Iakttagelser och bedömningar
Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning
Iakttagelser
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av förbundets
verksamhet.
Förvaltningsberättelsen innehåller delvis upplysningar om viktiga förhållanden för
resultat och ekonomisk ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om händelser av väsentlig betydelse för
förbundet som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.
Förvaltningsberättelsen innehåller inte upplysning om förbundets förväntade utveckling.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om väsentliga personalförhållanden
samt sjukfrånvaron.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om andra förhållanden som är av
betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen och riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning har uppnåtts och följts. Resultatet av god ekonomisk hushållning
bedöms under avsnittet god ekonomisk hushållning i denna rapport.
Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av förbundets ekonomiska ställning.
Förvaltningsberättelsen innehåller upplysningar om årets resultat efter
balanskravsjusteringar och resultatet med justering för förändring av
resultatutjämningsreserven.
Driftredovisning
Årsredovisningen innehåller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgår hur utfallet
förhåller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten.
Investeringsredovisning
Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
Investeringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av förbundets
investeringsverksamhet.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Förbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans för år 2019.
5
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God ekonomisk hushållning
Medlemskommunernas fullmäktige har fastställt en verksamhetsplan med budget för
perioden 2019–2021 innehållande ett antal finansiella mål och verksamhetsmål.
Iakttagelser
Finansiella mål
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets finansiella mål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i budget för 2019.
Finansiella mål

Utfall 2019

Måluppfyllelse

Att under 2019 uppnå ett
Verksamhetens positiva
positivt resultat med lägst 1 % resultat om 3 118 tkr,
av omsättningen
motsvarar 7,68 % av
omsättningen.

Målet uppfyllt.

Det egna kapitalet skall under
planperioden 2019-2021 i
genomsnitt uppgå till lägst ca
11 mnkr.

Målet uppfyllt.

Det egna kapitalet uppgår till
18 693 tkr för året.

Av redovisningen framgår att samtliga mål uppfylls.
Mål för verksamheten
I årsredovisningen görs en avstämning mot förbundets verksamhetsmål för god
ekonomisk hushållning som fastställts i verksamhetsplan och budget 2019-2021. Av den
framgår att 10 av 14 verksamhetsmål är uppfyllda och 4 av 14 har man ej mätt.
Bedömning
Vi bedömer att utfallet är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet.
Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis
är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Den bedömning görs
då man i bokslutet inte mäter alla mål.
Direktionen lämnar ingen sammanfattande bedömning avseende den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
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Rättvisande räkenskaper
Iakttagelser
Resultaträkning
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Vid granskningen av resultaträkningen för förbundet har följande väsentliga avvikelser
noterats:
Balansräkning
Balansräkningen är upprättad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter.
Justeringar har gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om
kommunal bokföring och redovisning.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är uppställd enligt gällande rekommendation. Den omfattar
erforderliga noter. Kassaflödesanalysen överensstämmer med övriga delar av
årsredovisningen.
Redovisningsprinciper
Upplysning om tillämpade redovisningsprinciper lämnas som not i årsredovisningen.
Upplysning lämnas om avvikelser från de grundläggande redovisningsprinciperna.
Skälen till avvikelserna framgår.
Bedömning
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

7
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Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt
Inga avvikelser
förekommer

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål fullmäktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushållning?
Finansiella mål

Uppfyllt
Båda finansiella
målen uppfyllda.

Verksamhetsmål

Delvis uppfyllt
10 av 14 mål
uppfyllda, resterande
4 har man ej mätt i
samband med
bokslutet.

Är räkenskaperna i
allt väsentligt
rättvisande?

Uppfyllt

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att i framtiden följa upp
samtliga verksamhetsmål.

8
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2020-03-27

Annika Hansson

Stina Björnram

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vårdförbundet Sörmland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den
2019-12-05. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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Granskning av
delflrsrapport 2oL9
VArdftirbundet Stirmland

Projektledare
Stina Bjornram
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Sammanfattning
PwC har pa uppdrag av f6rbundets fortroendevalda revisorer oversiktligt granskat
fdrbundets delarsrapport f6r perioden 2019-01-01 - 2019-08-31. Uppdraget ing6r som
en obligatorisk del av revisionsplanen fdr Ar 2019.

syftet med den oversiktliga granskningen ar att ge forbundets revisorer ett underlag for
sin bed6mning av om delarsrapporten er upprattad ienlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet ir f6renligt med de mil som
direktionen faststallt.
Med utgangspunkt fran stallda revisionsfr6gor lamnas fdljande sammanfattande
revisionella bed6mning:

Har delarsrapporten upprettats enligt lagens krav och god redovisn ingssed?

M bedomer att delirsrapporten i allt vdsentligt dr upprattad ienlighet med lagens krav
och god redovisningssed i 6vrigt. Beddmningen i delarsrapporten ar att balanskravet
kommer att uppfyllas fdr Ar 2019.
Ar resultaten i delArsrapporten f6renliga med de av direktionen faststdllda mAlen
f<!r god ekonomisk hushAllning, d.v.s. finns f6rutsdttningar att mAlen kommer att

uppnis?
Vi bed6mer att det prognostiserade resultatet ar f6renligt med de finansiella mil som
direktionen faststdllt i budget 2019.
Vi beddmer, utifrAn delarsrapportens aterrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall dr f6renligt med de av direktionen faststallda verksamhetsmilen
budget 2019 f6r de m6l som f6ljs upp r del6rsrapporten. Atta mal har fotjts upp i
rapporten och sju av dessa bedoms som uppnidda. Fem mil f6ljs inte upp fdrran i
6rsredovisningen.
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Inlednittg
Bakgrund
Fullmdktige ska behandla minst en delirsrapport per ir. lsamband med fullmdktiges
behandling av delarsrapporten ska aven revisorerna bed6ma resultatet i
delarsrapporten. Denna granskning utgor underlag fdr det utlatande som revisorerna
ska lamna till fullmiiktige.
Delarsrapporten ska omfatta en period av minst hamen och h6gst tvd tredjedelar av
rakenskaps-aret och den ska innehAlla en oversiKlig redogorelse f6r utvecklingen av
fdrbundets verksamhet och resultat sedan foregiende rakenskapsars utgang.
Fdrbundet skall formulera verksamhetsmdssiga och finansiella mal fdr god ekonomisk
hushillning i budgeten. Dessa mal ska sedan f6ljas upp idelarsrapport och
arsredovisning.
Revisionsobjekt ar styrelsen som ar ansvarag fdr del6rsrapportens upprattande

Syfte och RevisionsfrAgor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag for sin skriftliga bed6mning vilken
skall biliggas delarsrappo(en i samband med fullmdktiges behandling av densamma
Granskningen ska besvara fdljande revisionsfrigor:

.
o

Har delarsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Ar resultaten i delarsrapporten forenliga med de av fullmaktige faststallda milen fdr
god ekonomisk hushAllning, d.v.s. finns fdrutsattningar att mAlen kommer att
uppnAs?

Revisionskriterier
Fdljande kriterier anvinds i granskningen:

o
o
o
o
.

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal boKoring och redovisning (LKBR)

Ridet f6r kommunal redovisnings rekommendation R17, DelArsrapport
Fullm6Kiges beslut avseende god ekonomisk hushillning

FullmaKigesanvisningaravseendedelirsrapport

Avgrdnsning och metod
Granskningen av delarsrapporten omfattar:

o
.

-L
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Oversiktlig granskning av den finansiella delen av delarsrapporten per 2019-08-31,

F6rvaltningsberattelsensinnehAll,
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o

Hur f6rbundet redovisar hur vdl det prognostiserade resultatet ar forenligt med
mAlen f6r god ekonomisk hush6llning (finansiella och verksamhetsmassiga mal)

Granskningen utgir fr6n Vdgledning 4, Granskning av delarsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som ar ansvariga f6r delArsrapportens
upprattande.
Granskningen har planerats och genomforts ur ett vasentlighets- och riskperspektiv f6r
att i rimlig grad kunna beddma om delarsrapporten ger en rittvisande bild.
Granskningen ir 6versiktlig och omfattar dirfdr att bed6ma ett urval av underlagen till
den information som ingir i delarsrapporten. Detta utesluter inte att andra an har
framfdrda felaktigheter kan fOrekomma.
En dversiKlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jdmfdrt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i 6vrigt har.
Den granskade delarsrapporten faststalldes av direktionen 2019-1O-25 och direktionen
ove amnar rapporten inom lagstadgas tid till fullmaktige i medlemskommunerna.
Rapportens inneh6ll har sakgranskats av f6rbundschef
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Iakttagelser och bedomningar
Lagens krav och god redovisningssed
lakttagelsel
Den upprattade delarsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet f6r
perioden uppg6r till 3 222lkr. Direktionen har overlamnat rapporten inom lagstadgad tid
till fullmaktige.

Forvaltningsberattelse
Forvaltningsberattelsen innehaller inte uppgift om handelser av vasentlig betydelse som
intraffat under eller efter delirsperiodens slut, men innan delirsrapporten upprattats.
Upplysningar om fOrbundets forventade utveckling avseende ekonomi och verksamhet
utifran god ekonomisk hushillning beskrivs.
En redovisning av hur helarsprognosen f6rhiller sig till den budget som faststallts for
den l6pande verksamheten gdrs. Det prognostiserade resultatet uppgAr till 750 tkr vilket
dr 362 tkr battre en budgeterat.
En bedomning av balanskravsresultatet utifren hel6rsprognosen ldmnas

Finansiella rapporter
Delarsrapporten innehiller resultat- och balansrdkning samt de noter som kravs enligt
RKR:s rekommendation R17. Rakenskaperna omfattar periodens utfall samt
jamf6relsetal i enlighet med rekommendationen.
En samlad, 6versiktlig beskrivning av fdrbundets drift- och investeringsverksamhet finns
i delirsrapporten.

Justeringar har gjorts av ingdende balanser till f6ljd av 6vergingen till Lag om
kommunal bokforing och redovisning.
Noter
Redovisningsprincaper f6r delarsrapporten anges som ett eget avsnitt i delArsrapporten.
Det framgar att principerna ar fdrandrade mot f6regaende 6rs 6rsbokslut.

Vi beddmer att delarsrapporten i allt vasentligt dr upprittad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed i6vrigt. Bedomningen i delirsrapporten ar att balanskravet
kommer att uppfyllas f6r Ar 2019.
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God ekonomisk hushAllning
Kommunfullmdktige har faststallt ett mAldokument f6r perioden 2019-2021 innehAllande
ett antal finansiella mAl och verksamhetsmAl.

lakttagelset

Finansiella

mil

I delArsrapporten gdrs en avstamning mot ersprognosen avseende f6rbundets

finansiella mAl som faststal[s ibudget 2019.

Finansiella nEl
Att under 2019 uppnS ett
positivt resultat med lagst 1
7o av omsattningen.
Det egna kapitalet skall
under planperioden 20192021 ej understiga 1 1 mnkr

Utfall2019-08-31 Miluppfy{lelse
Resultatet dr 3 222 tkr

Uppfyttt

Det egna kapitalet
uppgick 19-08-31 till
18797 lkr.

Uppfyttt

Av redovisningen framgAr att samtliga mal prognostiseras att uppfyllas.
Vi noterar att direktionen utvarderar mAluppfyllelsen utifran bade delirsutfallet och frin
det prognostiserade helarsresultatet.

I del6rsrapporten gors inte uppfol.lning av samtliga m6l som fullmdktige faststallt f6r

verksamheten. For de mAlen som foljs upp i delarsrapporten gors beddmningen utifrAn
delarsresultatet. Av de mal som foljs upp, totalt 6tta mAl, anses som sju stycken som
uppnidda. Fem mil foljs inte upp forran i irsredovisningen.
Vi noterar att nAgra av m6len samt dar till kopplade nyckeltal behover tydligg6ras och
konkretiseras for att en battre utv6rdering och beddmning av mAluppfyllelsen ska kunna
gOras.

Bedomning

Vi bed6mer att det prognostiserade resultatet er f6renligt med de finansiella m6l som
fullmektige faststallt i budget 2019.
Vi bedcimer, utifran delarsrapportens Aterrapportering, att verksamhetens
prognostiserade utfall delvis ar forenligt med de av fullmaktige faststallda malen i budget
2019. Vissa mAl fdljs inte upp f6rran i Arsredovisningen.
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Bedomningar utifrfln

kontrollmfll
Revisionsfriga

Kommentar

Har del5rsrapporten
upprattats enligt
lagens krav och god
redovisningssed?

Uppfyllt

Ar resultaten i
delarsrapporten
fdrenliga med de av
fullmaktige faststallda
m6len for god
ekonomisk
hushallning, d.v.s.
finns forutsattningar
att malen kommer att
uppnis?
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Bedomningen ar att
delarsrapporten i allt
vesentligt ar
upprettad i enlighet
med lagens krav och
god redovisningssed

Uppfyllt
Vi bedomer att de
finansiella mAlen dr
f6renligt med de som
direktionen faststallt i
budget 2019.

o
o
o
o
o
@

Vi bed6mer att
verksamhetens
prognostiserade
utfall, delvis er
fdrenligt med de av
direktionen faststallda
verksamhetsm6len i
budget 2019. Vissa
mal foljs inte upp
forrdn i
6rsredovisnlngen.
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{t*rr*Annika Hansson

Strna

Uppdragsledare

Projektledare

t}enna rapport har upprdttatrs av Ohrlings Pricewaterhouseooopers AB (org nr 5560296740) (PwC) p6 uppdrag
av Verdf6rbundet Sormland enligt de villkor och under de fdrutsdtlningar som framgar av prcjektplan fran den
201$07-02 PwC ansvarar inle ulan sarski[ etagande, gentemot annan som tar del av och fdrlitar sig pa hela eller
delar av denna rappon.

-l.
pwc
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Styrning, uppföljning
och kvalitet inom
familjerådgivningen
Vårdförbundet Sörmland

Projektledare Lena Brönnert
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Vårdförbundet Sörmlands revisorer granskat om förbundet säkerställer en
effektiv och ändamålsenlig familjerådgivningsverksamhet med god kvalitet i överensstämmelse
med lagens intentioner. Bedömningen är att detta i stort uppnås.
I granskningen har framkommit att mätbara mål har fastställts för verksamheten. Det finns former
för uppföljning och rapportering av verksamhetens utfall vilka följer strukturen i förbundet antagna
verksamhetsplan. I de fall mål och mått ej uppnås eller ej kan mätas har en beskrivning av aktiviteter lämnats.
Det finns ett ledningssystem för familjerådgivningens systematiska kvalitetsarbete i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter. Här ingår verksamhetens övergripande styrning samt dokumenterade
rutinbeskrivningar och processer. Det har dock inte framkommit att en kvalitetsberätteles som ska
redovisas i samband med årsredovisningen 2019 upprättats.
Det säkerställs att det finns tillräcklig kompetens hos de som anställs som familjerådgivare. Hos
befintliga rådgivare finns den kompetens som beskrivs i Socialtjänstlagen.
Medborgaren bedöms ha lätt att få tillgång till verksamheten. Det uppdrag som getts i budget om
att under planperioden 2019 – 2021 särskilt uppmärksamma personer från andra språk- och kulturområden vad gäller tillgänglighet, har dock inte medfört någon form av planering eller aktivitet
Genom kvalitets- och servicemått säkerställs att medborgaren får stöd av verksamheten inom rimlig tid, vilket uppnås.
Utifrån vad som framkommit vid granskningen ger vi följande rekommendationer.
-

Säkerställ att en plan för verksamhet och ekonomi fastställs i tid.

-

Säkerställ att samtliga mål och mätetal som sätts för att följa upp verksamheten är möjliga
att mäta.

-

Dokumentera och följ upp
o

att metodutveckling och fortbildning sker för att möta nya problemområden, i enlighet med uppdraget i budgetdokumentet,

o

prioriteringen inom det systematiska kvalitetsarbetet att höja personalens kompetens.

-

Säkerställ att årsredovisningen innehåller en kvalitetsberättelse.

-

Utforma en planering för hur uppdraget att särskilt uppmärksamma personer från andra
språk- och kulturområden vad gäller tillgänglighet, ska fullföljas.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Alla kommuner är enligt Socialtjänstlagen skyldiga att erbjuda familjerådgivning till de som behöver
det. De ska erbjuda stöd och hjälp vid samlevnadsproblem, exempelvis till par som vill förbättra sin
relation och fortsätta leva tillsammans eller par där en eller båda vill separera. Det kan också
handla om kvardröjande problem efter en separation eller behov av hjälp och stöd i föräldraskapet.
Familjerådgivningen ska utföras av rådgivarna med tillräcklig kompetens och det ska vara lätt för
alla medborgare att få tillgång till den inom rimlig tid. Enligt Socialtjänstlagen är det även önskvärt
att verksamheten bedriver upplysningsverksamhet.
Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund där ett uppdrag enligt förbundsordningen är att
svara för familjerådgivning riktad till medborgarna i medlemskommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Inom verksamheten finns fem rådgivare varav tre är kvinnor och
två är män. De arbetar företrädesvis ensamma men det förekommer att par i mera komplexa situationer möts av två rådgivare och då en man och en kvinna.
Vårdförbundets revisorer har i sin riskanalys bedömt att en fördjupad granskning ska göras av
verksamheten.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för att bedöma om Vårdförbundet Sörmland säkerställer en effektiv och ändamålsenlig familjerådgivningsverksamhet med god kvalitet i
överensstämmelse med lagens intentioner.

1.3.

Revisionskriterier

Revisionskriterierna utgör underlag för de bedömningsgrunder som uttrycks i kontrollmålen. I
denna granskning är dessa:
•
•
•

Kommunallagen
Socialtjänstlagen
Styrande interna dokument relevanta för granskningen

1.4.

Kontrollmål

Kontrollmål i granskningen är att Vårdförbundet Sörmland säkerställer att:
•
•
•
•
•
•

Mätbara mål fastställs för verksamheten
Det finns former för uppföljning och rapportering av verksamhetens utfall
Det finns system för att säkerställa kvalitet och utveckling av verksamheten
Rådgivarna i verksamheten har en tillräcklig kompetens
Medborgaren har lätt att få tillgång till verksamheten
Medborgaren får stöd av verksamheten inom rimlig tid

1.5.

Avgränsning

Granskningen omfattar Vårdförbundets Sörmlands uppdrag att ansvara för familjerådgivning.

1.6.

Metod

Granskningen har genomförts genom att ta del av relevanta styrande dokument, av verksamhetsplanering och av uppföljning. Detta omfattar protokoll som visar beslut och beslutsunderlag.
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Intervjuer har genomförts med verksamhetens chef och av två rådgivare, en man och en kvinna.
Granskningsrapporten är sakavstämd med verksamhetens ledning och kvalitetssäkrad enligt
PwC:s interna rutiner.
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Iakttagelser och
bedömningar
2.1.

Mätbara mål

Vårdförbundet i Sörmland har i uppdrag att svara för familjerådgivning för de ingående medlemskommunerna. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga kriser i familjer genom rådgivande insatser och genom informations- och utbildningsinsatser. Verksamheten utgör ca 15 % av
vårdförbundets verksamhet.
Vårdförbundet verksamhet styrs av visionen om att bidra till att alla sörmlänningar med socialt
vårdbehov eller relationsproblem får möjlighet till ett bättre liv. Värdegrunden inriktas bland annat
på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Förbundsordningen visar att direktionen senast i oktober ska fastställa en plan för verksamhet och
ekonomi för kommande kalenderår, och skicka ut den för information till medlemmarna. Protokoll
från 2019-10-25 visar inte att en plan för verksamhet och ekonom fastställt av direktionen i tid.
Verksamhetsplan med budget 2019 – 2021 beslutades av förbundsdirektionen 2018-12-11.
I verksamhetsplan med budget 2019–2021 (budgetdokumentet) framgår att insatserna inom familjerådgivningen ska främja hjälp till självhjälp och kännetecknas av lättillgängliga insatser. Verksamhetens uppgifter är att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i familjerelationer, i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information om samlevnadsfrågor samt, efter förfrågan från medlemskommunerna, pröva möjligheten att även erbjuda
andra tjänster inom kompetensområdet.
Verksamheten förväntas generera nyttoeffekter i form av ökat välmående och därmed minskade
sjukskrivningar, att färre barn far illa och att antalet separationer minskar liksom behov av sociala
insatser. Detta stöds inte av konkreta mätetal men ses som resultat av den styrning som i övrigt
finns för verksamheten, enligt intervjuerna.
Budgetdokumentet visar att om efterfrågan är större än tillgängliga samtalstider ska barnfamiljer
prioriteras och särskilt familjer med barn under två år. Detta ses som väsentligt för att fullfölja ambitionen att nå familjer i behov av stöd i ett tidigt skede. Prioriteringar har dock inte aktualiserats då
det inte funnits en kö till verksamheten. Här noteras också att rådgivning per telefon och via hemsidan är möjlig som komplement till planerade samtal. Detta beskrivs som undantag och tillämpas
undantagsvis.
Samverkan med socialtjänstens företrädare i medlemskommunerna ska ske genom att främst ge
information om verksamheten. Samverkan ska även ske med andra intressenter som riktar sig till
föräldrar, barn och familjer. Vid intervjuerna har framkommit att samarbete sker med familjecentralerna i Strängnäs, Eskilstuna och Vingåker men även med primärvårdens kuratorer och mödravården i Eskilstuna. Detta innebär främst att information om verksamheten riktas till de besökande
föräldrarna och till personal hos samverkansparter. Syftet är främst att nå par i behov av stöd tidigare.
Samverkansmöjligheter med andra verksamheter gällande insatser mot mäns våld mot kvinnor ska
enligt budgetdokumentet hållas aktuellt. Enligt intervjuerna sker detta genom att delta i samverkansform med socialtjänsten i Eskilstuna, Katrineholm och i Strängnäs där också kriminalvården
medverkar. Syfte är att skapa kunskap om verksamheter dit familjerådgivningen kan hänvisa om
dessa problem uppmärksammas.
.
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Verksamheten har enligt budgetdokumentet, en kontinuerlig beredskap att starta samtalsgrupper,
om behov kan urskiljas. Ett sådant område är familjevåld. Riktade grupper har inte initierats, enligt
intervjuerna.
I budgetdokumentet anges ett antal inriktningsmål
1. Förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda hjälp med att bearbeta konflikter oberoende av de sökandes ekonomiska ställning, etniska tillhörighet eller sexuella
läggning.
2. Beakta barnperspektiv i samlevnadskonflikten och särskilt i våldsrelaterade relationer och i
styvfamiljer.
Fyra verksamhetsmål anges.
1. Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, gällande relationen, ska ha
förbättrats efter samtalen med familjerådgivare.
2. Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familjerådgivningen.
3. Fortsatt samverkan med mödravård samt familje- och barnavårdscentraler.
4. Få fler med relationsproblem att ta en tidig kontakt för rådgivning.
Uppföljning av inriktningsmål och verksamhetsmål ska ske i årsredovisningen.
Styrmått för uppföljning av verksamheten, vilket ska ske kvartalsvis, är enligt budgetdokumentet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal bokade samtal
Antal genomförda samtal
Antal erbjudna samtal
Medelväntetiden från tidsbokning till tidpunkt för samtal
Andelen nöjda klienter
Andel klienter som utsatts för hot och/eller våld
Antal barn i klientfamiljer där hot och/eller våld förekommer
Antal nya, pågående och avslutade ärenden
Kostnad för kompetensutveckling

Uppföljning av genomsnittskostnad per invånare i medlemskommunerna sker årsvis (verksamhetsmått).
Utöver dessa finns även kvalitets- och servicemått.
•
•
•

Minst 75 % av bokade samtal under året genomförs.
Sökanden skall senast inom två veckor erhålla en bokad tid.
Besöksfrekvensen skall i genomsnitt vara minst tre inbokade besök per arbetsdag och heltidstjänst som familjerådgivare.

Enligt intervjuerna ska dessa redovisas i årsberättelsen.

Bedömning
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Mätbara mål har fastställts för verksamheten.
Det bör säkerställas att en plan för verksamhet och ekonomi fastställs i tid.
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2.2.

Uppföljning och rapportering

Direktionen ska upprätta tertialrapport och delårsrapport för andra tertialet över verksamheten och
lämna dessa till medlemmarna.1
Tertialrapporten per den siste april 2019 visar kostnads- och intäktssammanställning per verksamhet med årsprognos samt analys och kommentarer kring detta.
Delårsrapporten per den siste augusti 2019 visar prognosticerat resultat. Här nämns de mål som är
gemensamma för förbundets verksamheter samt att de följs upp i årsberättelsen. Rapporten visar
utfall av styrmåtten. Enligt intervjuerna mäts inte antal klienter som utsatts för hot och /eller våld
eller barn i klientfamiljer där hot och/eller våld förekommer då det beskrivs som svårt att definiera
dessa.
Uppföljning av styrmåtten visar att antalet erbjudna/bokade samtal, var 1400. Antalet genomförda
samtal uppgick till 1050 (att jämföra med 894 under föregående år). Här nämns även antal nya
ärenden, totalt antal ärenden och medelväntetiden. Målet om att antalet nöjda klienter ska öka ska
följas upp genom en enkät under hösten.
Rapporten visar ett prognostiserat överskott med anledning av en vakant tjänst.
Protokoll från direktionens möten under året visar att rapportering sker från verksamheten kontinuerligt. Här noteras att väntetiden är mindre än en vecka, förutom i Strängnäs där den är två veckor
(enskilda erbjuds dock att vända sig till verksamheten i Eskilstuna), att information om verksamheten har getts till Vårnas behandlingshem, kurator inom hälso- och sjukvårdskliniker och primärvård inom Region Sörmland samt att samverkan inletts med familjerätten och med familjecentralen
i Vingåker. Intervjuerna visar att information gett om verksamheten även till personal och besökande på övriga familjecentraler i länet.
Verksamhetsberättelsen2 visar att rådgivarna kommer in tidigt i familjernas relationsproblematik
genom korta väntetider och lättillgänglighet. Här nämns att samverkan förekommer med viss regelbundenhet med mödravårds-, barnavårds- och familjecentralerna. I berättelsen redogörs för den
utåtriktade verksamheten som förekommit under året, vars syfte främst varit kunskapsförmedling
och information om samlevnadsfrågor och om famijerådgivningsverksamheten. Här nämns familjerätten, vårdcentraler, Mälarsjukhuset, föräldragrupper, anhörigdagar på Vårnäs och deltagande i
en samverkansgrupp kring våld i nära relationer.
Verksamhetsberättelsen visar att de två inriktningsmålen uppnåtts samt vilka aktiviteter som lett
till uppfyllelsen. Här framgår dock inte hur arbete skett för att uppmärksamma barn i våldsrelaterade relationer och i styvfamiljer, vilket är en del av det andra målet.
Uppföljning av verksamhetsmålen visar att tre av de fyra målen ej mätts. I två fall pga att en brukarundersökning ej gjorts under året och i ett fall då ett utgångsvärde inte noterats. Ett mål bedöms
som uppfyllt. En beskrivning görs av insatser för att nå målen.
Styrmåtten följs upp och jämförs med resultat från föregående år. Också här finns mätetal som
inte mäts under året. Här finns två mål som bedöms inte kunna mätas då de ej är tillräckligt tydliga
och öppna för olika tolkningar.
Verksamhetsmått gällande genomsnittskostnad per invånare följs upp men jämförs inte med föregående mått.
Kvalitets- och servicemåtten följs upp. Då de är formulerade som mål kan konstateras att ett av
de tre måtten har nåtts. Ett kan ej uppnås pga lägre efterfrågan.
1
2

Enligt förbundsordningen.
Vårdförbundet Sörmland: Årsredovisning 2019. (Utkast)
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Enligt intervjuerna lämnas en enkät till 10 % av pågående ärende under året för att möta nöjdhet.
Denna görs inte varje år men har genomförts under hösten 2019. En sammanfattning från enhetschefen säger att utfallet visar;
-

positivt resultat för frågor som rör om den enskilde känt sig respekterad, förstådd och lyssnad på
flertalet är positiva till arbetssättet
flertalet uppger att de fått hjälp att hantera problem som de sökt för (105 av 110)
majoriteten uppfattar väntetiden som acceptabel
den vanligaste samtalsfrekvensen är 2 – 4 samtal per par
95 % menar att de kan rekommendera familjerådgivningen till andra

Genom ett digitalt system registreras variabler efter varje besök. Detta ger tillgång till statistik gällande exempelvis de besökandes ålder, familjesituation och antal barn. Här noteras inte längre om
det har förekommit hot/våld inom familjen. Här konstateras att den vanligaste par som besöker
verksamheten är mellan 30 – 40 och har två barn.
Enhetschefen medverkar vid direktionens möten för att avge verksamhetens rapportering. Styrmåtten följs upp vid samtliga möten. Någon gång om året kan övriga inom verksamheten delta för att
berätta om verksamheten.

Bedömning
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Det finns former för uppföljning och rapportering av verksamhetens utfall vilka följer strukturen i
förbundet antagna verksamhetsplan. I de fall mål och mått ej uppnås eller ej kan mätas har en
beskrivning av aktiviteter lämnats.
Vi rekommenderar att det säkerställs att samtliga mål och mätetal som sätts för att följa upp verksamheten är möjliga att mäta.

2.3.

System för kvalitet och utveckling

Enligt Socialtjänstlagen ska insatserna vara av god kvalitet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.3 Detta innebär bland annat att genom rutiner och
processer säkerställa att tillämpliga lagar följs samt att verksamheten bedrivs med god tillgänglighet och med tillräckliga resurser för att inte väsentliga väntetider ska uppstå. Detta bör dokumenteras och ansvaret tydliggöras.
Enligt Socialstyrelsen omfattar detta rutiner för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle
kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet, egenkontroll samt att utreda klagomål och synpunkter.
Enligt intervjuerna beslutade direktionen 2015 att förbundets verksamheter ska upprätta ett kvalitetsledningssystem. I verksamhetsplanen 2019–2021 framgår att Vårdförbundet Sörmlands kvalitetsledningssystem för hela verksamheten alltid ska vara uppdaterat, viket ska följas upp i årsredovisningen. Ansvarig för detta är förbundschefen.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete4 visar att enhetschefen är ansvarig för uppdatering och tillgänglighet till styrdokumenten som finns inom ramen för kvalitetsledningen. Dess syfte
är att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. En schematisk bild visar ledningssystemet, se
bilaga 1. Denna visar insatser för att planera, genomföra, utvärdera och förbättra verksamheten.
Socialtjänstlagen 3 kap 3 §
Vårdförbundet Sörmland Familjerådgivningen: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Framgår
inte vem som beslutat om denna eller när.
3
4
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Dokumentation av kvalitetsarbetet utförs, enligt ledningssystemet, genom bland annat riskanalyser,
egenkontroller och i protokoll. Sammanställning och analys av kvalitetsarbetet ska även infatta
tillsynsrapporter. Arbetet följs upp i vårdförbundets ledningsgrupp och återrapporteras på arbetsplatsträffar. En kvalitetsberättelse ska ingå som en del i verksamhetsberättelsen. Den ska visa hur
kvalitetsarbetet har bedrivit, vilka åtgärder som vidtagits för att säkra kvaliteten samt vilka resultat
som uppnåtts. Dokumentet visar enhetschefens och medarbetarnas ansvar i kvalitetsarbetet. Ledningssystemet ska revideras årligen
I dokumentet framgår vilka styr- och stöddokument som finns för verksamhetens insatser samt att
dessa ska finnas lättillgängliga. Här finns även blanketter för riskanalys och registrering av synpunkter, klagomål och avvikelser samt eventuella åtgärder med anledning av detta.
Årsredovisningen 2019 nämner den interna kontrollens syfte att bland annat upprätthålla verksamhetens kvalitet. I redovisningen av detta arbete nämns att regelbundna kvalitetsmätningar görs i
verksamheten i form av enkäter. Här nämns också kvalitetsledningssystemet samt att det är reviderat i februari. Övergripande inriktningsmål i förbundet är att verksamheterna ska tillämpa evidensbaserad praktik. Detta uppnås för familjerådgivningen genom att familjerådgivarna ar utbildade i en evidensbaserad metodik.5 I årsredovisningen saknas en kvalitetsberättelse.
Intervjuerna bekräftar att det finns dokumenterade rutiner för att styra verksamhetens processer
samt rutiner för att anmäla missförhållanden eller påtaglig risk för detta (Lex Sarah)6. Avvikelser
behandlas på arbetsplatsträffar. Övriga rutiner omfattar rekrytering, bokning av samtal, nybesök
och mottagande av övriga för samtal, agerande om besökande är påverkade, anmälan gällande
barn som far illa, agerande vid hot och våld, hantering av synpunkter och klagomål.
Vid intervjuerna framkommer att enhetschefen ingår i ett chefsnätverk för familjerådgivning. Här
delas erfarenheter, diskuteras kring gemensamma utbildningar och görs jämförelser av olika nyckeltal. Detta beskrivs som en grund för nya idéer och utveckling av verksamheten.
Ett bra samarbetsklimat mellan förbundet och medlemskommunerna beskriv i budget 2019 – 2021
som avgörande för att fånga upp idéer och utveckla verksamheterna. Det har inte framkommit hur
detta sker.

Bedömning
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Det finns ett kvalitetsledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Här ingår verksamhetens övergripande styrning samt dokumenterade rutinbeskrivningar och processer.
Enligt direktionens beslut ska en redovisning ske i samband med årsredovisningen i form av en
kvalitetsberättelse. Det har inte verifierats att detta görs.

2.4.

Rådgivarnas kompetens

Enligt Socialtjänstlagen ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.7
Intervjuerna visar att det ställs krav vid rekrytering av rådgivare på socionomexamen eller likvärdig
utbildning. Vid granskningens genomförande har samtliga rådgivare en socionomexamen och utbildning i psykoterapi steg 18.

Emotionell Fokuserad Terapi (EFT).
Var och en ska genast rapportera om man uppmärksammar eller får kännedom om missförhållande eller
påtaglig risk för missförhållande, som rör den som får, eller kan komma ifråga för insatser inom verksamheten. (Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:5
7 Sol 3 kap 3 §
8 Motsvarar 45 högskolepoäng om omfattar också egenterapi.
5
6

9
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Utöver detta eftersträvas att rådgivare som anställs har minst fem års erfarenhet av rådgivande
eller behandlande samtal. Vid rekrytering är det framförallt svårt att nå manliga sökande
Under 2018 certifierades verksamheten gällande HBTQ-frågor9
Personalgruppen har extern handledning under fyra till fem gånger per termin.
Enligt budgetdokumentet är två av de sex familjerådgivare auktoriserade av Föreningen Sveriges
Kommunala Familjerådgivare. En av dem har en vidareutbildning inom sexualitet. Enligt enhetschefen finns en ambition att samtliga rådgivare blir auktoriserade10. Det har dock inte framkommit
att en individuell plan formas för att nå detta.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete visar att insatser som höjer personalens kompetens är ett prioriterat områden i det systematiska kvalitetsarbetet 2019. Årsredovisningen visar att
en familjerådgivare under 2019 har gått en fördjupningskurs och att gruppen har deltagit i en halvdagsutbildning i psykodynamisk par terapi.
I budgetdokumntet framgår att metodutveckling och fortbildning är en del i uppdraget för att möta
nya problemområden och förslå lösningar. Det har inte framkommit att det finns en plan för fortbildning.
Som ett led i att säkerställa kompetens för rådgivarna framhålls de veckovisa behandlingskollegierna där ärenden diskuteras, samt den externa handledningen.
Delårsrapporten per den sista augusti visar en kostnad för kompetensutveckling om 58 tkr under
2019. Enligt intervju bestod detta i handledning.

Bedömning
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Det säkerställs att det finns en tillräcklig kompetens hos de som anställs som rådgivare. Hos befintliga rådgivare finns den kompetens som beskrivs i Socialtjänstlagen.
Styrningen i budgetdokumentet om att metodutveckling och fortbildning ska ske för att möta nya
problemområden har inte realiserats i en plan för fortbildning. En prioritering 2019 inom det systematiska kvalitetsarbetet att höja personalens kompetens bör tydligare planeras och följas upp.

2.5.

Medborgarens tillgång till verksamheten

Mottagning för samtal sker enligt intervjuerna i Eskilstuna, Katrineholm och Strängnäs. Verksamheten bedrivs i egna lokaler11. Boende i Vingåker hänvisas till Katrineholm. De lokaler som finns i
Flen uppfattas inte som ändamålsenliga då de är samlokaliserade med socialtjänsten. Boende här
hänvisas i första hand till Katrineholm och Eskilstuna, men det är möjligt att ta emot enskilda även
här.
Utöver tidsbestämda samtal ges rådgivning per telefon och via hemsidan, enligt budgetdokumentet. Under bestämda telefontider kan rådgivarna nås alla dagar i veckan. Övriga tider går det att
lämna meddelanden och rådgivarna ringer upp.
En hbtq-certifiering ges av RFSL efter genomgången utbildning och ses som en kvalitetsstämpel för ett
öppet och inkluderande bemötande där utgångspunkten kopplas till alla diskrimineringsgrunder, ex etnisk
tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, religion, sexuell läggning, ålder.
10 För auktorisation krävs bla a minst 5 år som familjerådgivare, relevant vidareutbildning om minst 45 högskolepoäng, egenterapi, handledning, utbildning i sexologi om minst 7,5 högskolepoäng.
11 En notering är att rådgivarna i huvudsak arbetar ensamma. Enligt intervjuerna är det mycket ovanligt att hot
eller våld förekommer. Lokalerna är utrustade med larm. Det har i många fall inte skett en kontakt innan besöket. Bokning kan ske via mail.
9
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Verksamheten ska enligt budget 2019 - 2021, särskilt uppmärksamma personer från andra språkoch kulturområden vad gäller tillgänglighet. Vid intervjuerna har inte framkommit att detta hittills har
skett eller att det finns tankar om hur detta ska ske. Rådgivarna har möjlighet att ge stöd genom
tolk.
Enligt intervjuerna finns ibland en kö. Kraft läggs vid att få de som bokat besök att meddela om de
får förhinder för att kunna lämna tiden till annan. Ej avbokade besök debiteras. Kostnaden är 200
kronor per samtal. Rådgivarna har möjlighet att ge avgiftsbefrielse om det bedöms väsentligt utifrån social situation och ekonomi. Detta uppges som sällsynt.
Vid planering av verksamheten eftersträvas att kunna erbjuda samtal på tider där efterfrågan är
större. Planering, handledning och behandlingskonferenser planeras in på övrig tid.

Bedömning
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
Medborgaren bedöms ha lätt att få tillgång till verksamheten.
Det uppdrag som getts i budget om att under planperioden 2019 – 2021 särskilt uppmärksamma
personer från andra språk- och kulturområden vad gäller tillgänglighet, har inte medfört någon form
av planering eller aktivitet.

2.6.

Medborgaren får stöd inom rimlig tid

Enligt verksamhetsplanen är ett av kvalitets- och servicemåtten att sökanden senast inom två
veckor ska få en tid för besök hos en rådgivare, vilket ses som en inom rimlig tid, enligt intervjuerna.
Protokoll från direktionens möten under året visar att väntetiden är under en vecka förutom i
Strängnäs där den är två veckor (enskilda erbjuds dock att vända sig till verksamheten i
Eskilstuna).
Verksamhetsberättelsen visar att medelväntetiden är nio dagar vilket är i överensstämmelse med
föregående år.

Bedömning
Kontrollmålet bedöms som uppfyllts.
Genom kvalitets- och servicemått säkerställs att medborgaren får stöd av verksamheten inom rimlig tid, vilket uppnås.

11
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Revisionell bedömning
Granskningen visar att Vårdförbundet Sörmland i stort säkerställer en effektiv och ändamålsenlig
familjerådgivningsverksamhet med god kvalitet i överensstämmelse med lagens intentioner. Bedömningen görs utifrån granskningens kontrollmål vilka återges nedan.
Kontrollmål

Kommentar

Mätbara mål fastställs för verksamheten

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Mätbara mål har fastställts för verksamheten.

Det finns former
för uppföljning
och rapportering
av verksamhetens utfall

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Det finns former för uppföljning och rapportering av
verksamhetens utfall vilka följer strukturen i den av
förbundet antagna verksamhetsplanen. I de fall mål
och mått ej uppnås eller ej kan mätas har en beskrivning av aktiviteter lämnats.

Det finns system
för att säkerställa
kvalitet och utveckling av verksamheten

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Det finns ett kvalitetsledningssystem i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrifter. Här ingår verksamhetens övergripande styrning samt dokumenterade
rutinbeskrivningar och processer.
I enlighet med direktionens beslut reviderades systemet i februari.
En kvalitetsberättelse har dock inte upprättats som
en del av årsredovisningen 2019.

Rådgivarna i
verksamheten
har en tillräcklig
kompetens

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt.
Det säkerställs att det finns en tillräcklig kompetens
hos de som anställs som rådgivare och hos befintliga rådgivare finns den kompetens som beskrivs i
Socialtjänstlagen.
En prioritering 2019 inom det systematiska kvalitetsarbetet att höja personalens kompetens, bör
tydligare planeras och följas upp.

Medborgaren har
lätt att få tillgång
till verksamheten

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
Medborgaren bedöms ha lätt att få tillgång till verksamheten. Det uppdrag som gavs i budget om att
under planperioden 2019 – 2021 särskilt uppmärksamma personer från andra språk- och kulturområden vad gäller tillgänglighet, har inte medfört någon
form av planering eller aktivitet

12

301

Medborgaren får
stöd av verksamheten inom rimlig
tid

4.1.

Kontrollmålet bedöms som uppfyllts.
Genom kvalitets- och servicemått säkerställs att
medborgaren får stöd av verksamheten inom rimlig
tid, vilket uppnås.

Rekommendationer

Utifrån vad som framkommit i granskningen ges följande rekommendationer.
-

Säkerställ att en plan för verksamhet och ekonomi fastställs i tid.

-

Säkerställ att samtliga mål och mätetal som sätts för att följa upp verksamheten är möjliga
att mäta.

-

Dokumentera och följ upp
o

att metodutveckling och fortbildning sker för att möta nya problemområden, i enlighet med uppdraget i budgetdokumentet,

o

prioriteringen inom det systematiska kvalitetsarbetet att höja personalens kompetens.

-

Säkerställ att årsredovisningen innehåller en kvalitetsberättelse.

-

Utforma en planering för hur uppdraget att särskilt uppmärksamma personer från andra
språk- och kulturområden vad gäller tillgänglighet, ska fullföljas.

2020-03-27

Annika Hansson

Lena Brönnert

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC)
på uppdrag av Vårdförbundet Sörmland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 2019-06-13. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar
del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Bilaga 1
Schematisk bild som visar grundläggande tankegångar och organisering av ledningssystem för
kvalitetsarbetet.

Källa: 1Vårdförbundet Sörmland Familjerådgivningen: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Framgår inte vem som beslutat om denna eller när.
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Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning
för 2019, bevilja ansvarsfrihet för dess styrelse och de enskilda ledamöterna samt lägga
årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2019
jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till
medlemmarna.
Resultatet för 2019 uppgår till 389 tkr.
I revisionsberättelsen står det att revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna är i allt väsentligt
rättvisande och uppställda i enlighet med kommunal redovisningslag. Vidare, att
resultatet sammantaget är förenligt med uppställda finansiella och verksamhetsmässiga
mål.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och dess
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
I granskningsrapporten står det bland annat att revisorernas sammantagna bedömning
är att förbundet har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 2019, men lämnar
några rekommendationer inför nästkommande årsredovisningar.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-07

Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland, 2020-02-17

Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Revisionsberättelse för år 2019

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG AB, 2020-03-31
____________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-07

KS/2020:166 - 041

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Samordningsförbundet RAR i
Sörmlands årsredovisning för 2019, bevilja ansvarsfrihet för dess styrelse och de
enskilda ledamöterna samt lägga årsredovisningen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har överlämnat sin årsredovisning för 2019
jämte revisionsberättelse och revisorernas granskningsrapport. Enligt
förbundsordningen ska samordningsförbundet sammanställa en redovisning av årets
verksamhet. Årsredovisningen ska fastställas av styrelsen och skickas ut till
medlemmarna.
Resultatet för 2019 uppgår till 389 tkr.
I revisionsberättelsen står det att revisorerna bedömer att förbundets styrelse bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt sätt, att räkenskaperna är i allt väsentligt
rättvisande och uppställda i enlighet med kommunal redovisningslag. Vidare, att
resultatet sammantaget är förenligt med uppställda finansiella och verksamhetsmässiga
mål.
Revisorerna tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland och dess
enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
I granskningsrapporten står det bland annat att revisorernas sammantagna bedömning
är att förbundet har haft en tillräcklig kontroll över verksamheten 2019, men lämnar
några rekommendationer inför nästkommande årsredovisningar.

Ärendets handlingar





Sammanträdesprotokoll från förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 2020-02-17
Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Revisionsberättelse för år 2019
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31, KPMG AB, 2020-03-31
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Utredare
____________________
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641 80 KATRINEHOLM
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Telefon: 0150 - 570 15
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Org.nummer 212000-0340
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1

Bakgrund
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet FinsamRAR Sörmland för räkenskapsåret 2019. Granskningen har bedrivits i enlighet med
god revisionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revision.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av;

1.2

•

att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt,

•

om räkenskaperna är rättvisande och

•

om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

1.3

•

Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal
bokföring och redovisning

•

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR

•

Interna regelverk och instruktioner

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKRI och Skyrev2. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2019. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den

1 Sveriges
2

Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

2 (8)
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finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar har endast granskats utifrån
om informationen är förenlig med de finansiella delarna.
Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen
Granskningen har genomförts genom:
•

Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen

•

Intervjuer med berörda tjänstemän

•

Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen

•

Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

•

Stickprovsgranskning av attest och utanordning

•

Sedvanlig bokslutsgranskning

1.3.1

Risk- och väsentlighetsanalys

1.3.1.1

Redovisningen
•

Verksamhetens intäkter
-

•

Verksamhetens kostnader
-

•

Substansgranskas mot externa underlag.

Kortfristiga skulder
-

•

Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning samt avklipp.

Kassa och bank
-

•

Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot
beslut, fakturering och inbetalning.

Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning samt avklipp.

Redovisningsprinciper och upplysningsplikt

1.3.1.2 Intern kontroll
•

"Ordning och reda"

•

Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och medlemmarna

•

Upphandlingar

3 (8)
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Förbundet har anlitat leverantör för utvärdering av projekt med ca 195 tkr. Tjänsten är
inte upphandlad då val av leverantör har skett med hänvisning till tidigare upphandling och ramavtal.
Förbundet har haft kostnader för leasing av bil för resor i projekt med ca 50 tkr. Förbundet bör utarbeta en resepolicy för resor i tjänsten.

1.3.2

Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och
med rätt belopp.
Förbundet erhåller Ersättning för mervärdeskatt "momsersättning" enligt Lag om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (2005:807) för vilket ansökan skickas in varje månad. Därutöver redovisar förbundet skattedeklaration månadsvis avseende arbetsgivaravgifter och avdragen
skatt för personal. Beslutad momsersättning och utbetalning samt redovisade och betalda skatter och avgifter framgår av Skattekonto hos Skatteverket.
Vi konstaterar att det att det har förekommit kostnadsräntor vid tre tillfällen under året
med totalt ca 2 300 kr som har uppkommit som en följd av för sent inkomna inbetalningar av skatter och avgifter.

2

Resultat av granskningen

2.1

Årsredovisningen
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning.
Årsredovisningen är dock inte upprättad enligt den nya mall som meddelats av Finsam
i februari 2020. Jämfört med denna föreslagna utformning så saknar förbundets årsredovisning följande rubriker och områden:
-

Innehållsförteckning

-

Förvaltningsberättelse strukturen innehåller inte följande rubriker
Översikt över verksamhetens utveckling
— Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning
— Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning av verksamheten
God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning
— Väsentliga personalförhållanden
Förväntad utveckling

-

Driftsredovisning.

I mallen finns även förslag till noter till resultat- och balansräkningarna.

4 (8)
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Den information som efterfrågas inom ramen för ovanstående rubriker ingår i huvudsak
i årsredovisningen för 2019 men som en del av andra rubriker/områden. Motsvarande
gäller notupplysningarna till resultat- och balansräkningarna. Av det skälet kan föreliggande årsredovisning accepteras men vi rekommenderar en omarbetning enligt Finsam samordningsförbunds riktlinjer inför att årsredovisningen för 2020 ska upprättas.

2.1.1

Iakttagelser

2.1.1.1 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning
Förbundet lämnar ingen redogörelse avseende Balanskravsresultat i årsredovisningen.
Detta förklaras dels av att det inte finns något balanskravsresultat att rapportera då förbundet inte haft några realisationsresultat samt varken har innehav av, eller redovisar
orealiserade resultat, från värdepapper.
Dels förklaras det av att förbundets egna kapital följer Nationella rådets rekommendation. Vi konstaterar att nivån på det egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 3 073 tkr
vilket innebär att förbundets storlek på sparade medel/eget kapital överstiger ramen
enligt Nationella rådets rekommendation som uppgår till 2 700 tkr. Ref. 2.5.2.

2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vid vår granskning har vi granskat förbundets redovisningsprinciper mot RKR:s gällande rekommendationer.
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever
RKR:s rekommendationer.

2.3

Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Förbundets uppdrag i korthet:
•

Utveckla och stötta samverkan mellan medlemmarna på lokal och regional nivå

•

Finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser med individen i fokus utifrån målet att de som deltar ska kunna försörja sig själva i så hög utsträckning som
möjligt

•

Besluta om mål och inriktning för den finansiella samordningen

•

Besluta hur medlen för finansiell samordning ska användas

•

Ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna som görs
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•

Ta fram budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

I samordningsförbundets budget för 2019 lämnas inte någon definition av god ekonomisk hushållning kopplat till övergripande mål. Vi konstaterar dock att antagen budget
för 2019 är en ekonomi i balans.
2.3.1

Ekonomiska mål
Budget 2019 var ett utnyttjande av ingående eget kapital med 1 387 tkr att jämföra med
det faktiska utfallet ett överskott om 389 tkr. Detta förklaras av lägre kostnader än budgeterat för samverkansinsatser.
Förbundets bedömning är att de ekonomiska målen är uppfyllda för 2019.

2.3.2

Verksamhetsmål
Målen för verksamheten anges för 2019. I årsredovisningen lämnas en redogörelse för
måluppfyllelsen för respektive insats.
1. Medlemmarna anser att RAR:s stöd för samverkan skapar mervärde
2. Upprätthålla och utveckla befintlig samverksamnivå samt utveckla minst en ny
insats finansierad av RAR i respektive länsdel under 2019
3. Projekten IBIS och SSI ska resultera i att berörda medlemmar beslutar att Hälsoskola och Suggestopedi ska utgöra ordinarie verksamheter
4. Samordningsförbundet ska bidra till att minst 2 ansökningar till EU:s fonder godkänns under 2019
5. Bidra till ett friskare Sörmland genom att antalet individer som är sjukskrivna
minskar
6.

Tillsammans med parterna utarbeta en överenskommelse om långsiktig finansiering av Tuna.

Målen avseende punkt 5 och 6 ovan är inte uppfyllda men för övriga aktiviteter o insatser är målen uppfyllda varför förbundets samlade bedömning är att målen delvis är
uppfyllda.
Sammantaget framgår av årsredovisningen att förbundets bedömning är att god ekonomisk hushållning har uppnåtts baserat bland annat på nivån på årets resultat och att de
ekonomiska målen har uppnåtts.

2.4

Resultatet
Årets resultat uppgår till en vinst med 0,4 mnkr vilket kan jämföras med budgeterad förbrukning (förlust) av sparade medel med 1,4 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras
främst av att lägre kostnader för insatsen Tuna.
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2.5

Balansräkning

2.5.1

Korta fordringar
Korta fordringar avser kundfordringar med 2 498 (2 029) tkr vilket till övervägande del
avser fakturerade medlemsavgifter avseende 2020. Resterade avser skattefordringar
298 (299) tkr samt upplupna kostnader (förutbetalda kostnader) med -141 (298) tkr.

2.5.2

Kassa och bank samt kapitalförvaltning
Checkräkningskonto hos Nordea 5 972 (7 332) tkr och depåkonto hos Nordea med 251
(251) tkr. Förbundet har inga placeringstillgångar varken 2019 eller 2018.
Om förbundet inte har för avsikt att ha placeringstillgångar bör depåkonto avslutas.

2.5.3

Eget kapital
Eget kapital inklusive årets resultat uppgår till 3 073,9 (2 684,8) tkr. Detta överstiger per
2019-12-31 Nationella rådets rekommendation om storlek på sparande medel som för
förbundet kan beräknas till 2 700 (2 700) tkr.

2.5.4

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder består av leverantörsskulder enligt leverantörsreskontran per 201912-31 med 0,3 (1,4) mnkr.
Upplupna kostnader avseende personal avser semesterskuld 0,2 (0,3) mnkr samt upplupna sociala avgifter och skatter avseende personal 1,6 (1,1) mnkr.
Årets pensionskostnaderna för nuvarande och tidigare personal uppgår till 3,0 (2,2)
mnkr, detta är förhållandevis höga kostnader ställt i relation till lönekostnaderna, ca 75
(45) %. En del av pensionskostnaderna utgörs av engångspremier. Utöver pensionskostnader erlägger förbundet löneskatt på dessa kostnader vilket förklarar att merparten av de upplupna personalkostnaderna avser skuld för löneskatt för åren 2018 o
2019 med 1,3 (0,8) mnkr.
Förutbetalda medlemsavgifter uppgår till 2 (0) mnkr och övriga upplupna kostnader till
1,7 (4,7) mnkr. Upplupna kostnader motsvaras av erhållna fakturor för insatser som utförts under 2019.

2.5.5

ESF-projekt
Samordningsförbundet har medverkat i mobiliseringsarbete till tre beviljade socialfondsansökningar under 2019. Förbundet har en samordnade roll för dessa ESF projekt vilket innebär att förbundet erhåller bidrag för egen del men även bidrag som avser
andra parter. Det som redovisas som intäkt av ESF-medel i resultaträkningen är den
del som belöper på förbundet.
Förbundet redovisar intäkter av ESF-medel när pengarna betalas in från ESF och kostnader från andra parter faktureras från andra parter i samband med att förbundet har
erhållit ESF-medel. Det innebär att för 2019 även finns redovisat intäkter och kostnader
som avser aktiviteter som utförts under föregående år.
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Enligt god redovisningssed ska ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Har bidrag
tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, ska bidraget redovisas som skuld. Motsvarande gäller om bidraget är avsett att täcka kostnader för
andra partners, då ska bidraget redovisas som skuld.
I takt med att förbundets verksamhet med ESF-projekt ökar (flera olika projekt med
flera olika partners i respektive projekt) alternativt omfattar flera partners och förbundet
har en samordnande roll rekommenderar vi en översyn och dokumentation av rutinerna
för ESF medel vilket omfattar; redovisning, avstämning, avtalsförhållande och avräkning med andra partners, samt rapportering till ESF.

2.6

Rekommendationer
Baserat på ovan redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till förbundet:
• Avseende upphandlingar rekommenderar vi förbundet att följa antagen upphandlingspolicy och dokumentera val av leverantör för direktupphandlingar
överstigande 100 tkr.
• Avseende resor i tjänsten rekommenderar vi att förbundet utarbetar en resepolicy.
Avseende
skatter och avgifter rekommenderar vi att tillse att dessa betalas i rätt
•
tid för att undvika eventuella förseningsavgifter.
• Avseende årsredovisningen för 2020 rekommenderar vi att denna omarbetas
enligt den nya mall som tagits fram för Finsamförbunden
• Avseende depåkonto hos Nordea rekommenderar vi att detta avslutas om förbundet inte har för avsikt att placera medel.
• Avseende ESF-medel rekommenderar vi en översyn av redovisning och rapportering.
Dag som ovan
KPMG

vi
ann Vo sen
Birgifta
Auktoriserad rev or

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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KS/2020:170 105

Ny förbundsordning Vårdförbundet Sörmland
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av tidigare beslut om att upphandlingsverksamheten i Vårdförbundets
egen regi upphörde vid årsskiftet samt beslut om avveckling och nedläggning av
Gläntans behandlingshem behöver förbundsordningen revideras under § 4 Ändamål.
Under § 7 revideras förbundsordningen med anledning av att Landstinget Sörmland
numera heter Region Sörmland.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-13
 Protokoll ägarmöte Vårdförbundet Sörmland 2020-04-23
 Förslag till förbundsordning Vårdförbundet Sörmland
____________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-13

KS/2020:170 - 105

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Ny förbundsordning Vårdförbundet Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny förbundsordning för
Vårdförbundet Sörmland

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av tidigare beslut om att upphandlingsverksamheten i Vårdförbundets
egen regi upphörde vid årsskiftet samt beslut om avveckling och nedläggning av
Gläntans behandlingshem behöver förbundsordningen revideras under § 4 Ändamål.
Under § 7 revideras förbundsordningen med anledning av att Landstinget Sörmland
numera heter Region Sörmland.

Ärendets handlingar



Protokoll ägarmöte Vårdförbundet Sörmland 2020-04-23
Förslag till förbundsordning Vårdförbundet Sörmland

Axel Stenbeck
Utredare

____________________
Beslutet skickas till:
Vårdförbundet Sörmland
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland
Medlemmar
1§
Medlemmar i kommunalförbundet är Eskilstuna, Katrineholms, Strängnäs, Vingåkers samt
Flens kommuner (förbundsmedlemmar).

1a§
Denna förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning med ikraftträdande den 2020-07-01.
Förbundsordningen gäller från och med att den antagits i respektive fullmäktigeförsamling.

2§
Kommunalförbundets namn är Vårdförbundet Sörmland (Förbundet). Förbundet har sitt säte i
Vingåker.

3§
Tillkännagivanden om protokollsjustering ska ske på Vingåkers kommuns anslagstavla.

Ändamål m.m.
4§
Förbundets uppdrag är att svara för gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens
område omfattande hem för vård och boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att
svara för familjerådgivning för de ingående medlemskommunerna.

Det ankommer därvid på förbundet att
- ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters
12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd
behandling samt individuellt anpassad eftervård
- verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer
- ansvara för familjerådgivning. 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

341

Föreskrifter för förbundet och dess verksamheter
5§
För förbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de lagar och
andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning och bilagda
reglemente för förbundsdirektionen (bilaga 1).

Organisation
Förbundsdirektion
6§
Förbundet skall vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion (direktionen).

7§
Direktionen skall bestå av en ordinarie ledamot och en personlig ersättare för varje
medlemskommun.
Enligt avtal med Region Sörmland ges närvarorätt vid förbundets direktionssammanträden
genom tre förtroendevalda insynsråd.
Region Sörmlands förtroendevalda ges möjlighet att ha med erforderligt tjänstemannastöd.

8§
Bestämmelserna i kommunallagen om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt
mandattid skall tillämpas, när förbundsmedlemmarna förrättar val av direktionen.

9§
Förbundsdirektionen väljer, efter förslag från medlemskommunerna, ordförande och vice
ordförande för mandatperioden. Dessa bör representera olika politiska partier.
Inför varje mandatperiod bestämmer direktionen vilken ledamot som skall fullgöra
ordförandens uppgifter, tills val av ordförande har förrättats.

Ekonomisk förvaltning
Budget
10 §
Direktionen skall i form av ett ägarmöte i april varje år samråda med kommunstyrelsen i
medlemskommunerna om budgetramarna samt en plan för ekonomin för den kommande
treårsperioden.
Direktionen skall därefter, senast i oktober, fastställa en plan för verksamheten och ekonomin
(budget) för nästa kalenderår och skicka ut den för information till medlemskommunerna.
Innan direktionen fattar beslut i frågor av principiell beskaffenhet skall samråd ske med
förbundsmedlemmarna i form av ett ägarmöte.
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Vid varje sammankallat ägarmöte skall protokoll upprättas samt justeras av mötets ordförande
samt utsedd företrädare från en av de deltagande medlemskommunerna.

11 §
Direktionen skall upprätta tertialrapport och delårsrapport för andra tertialet över
verksamheten och lämna dessa till medlemskommunerna.

Lån och andra ansvarsförpliktelser
12 §
Förbundet får ta upp lån för sina verksamheter. Om förbundsmedlemmarna inte medger annat,
får den sammanlagda låneskulden inte vid något tillfälle överstiga 300 basbelopp.

Vårdförbundets tillgångar och skulder
13 §
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i vårdförbundets tillgångar och skulder i
förhållande till förbundsmedlemmarnas befolkningsunderlag den 1 november året före
verksamhetsåret.
Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle sakna
medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar
eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

Finansiering av verksamheten
Kostnadstäckning
14 §
Kostnaderna för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas
genom anslag från förbundsmedlemmarna.
Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna i förhållande till
befolkningsunderlaget.
Förbundsmedlemmarna skall i första månaden i varje kvartal, i förskott lämna anslag till
förbundets verksamhet med belopp som kvartalsvis motsvarar den andel som respektive
förbundsmedlem skall svara för. Slutlig reglering av totalt anslag från varje medlemskommun
sker per den 31 december verksamhetsåret.

Revision
15 §
Val av revisorer för granskning av Förbundets verksamhet sker enligt bestämmelserna i
kommunallagen. Fullmäktige i den kommun Förbundet har sitt säte (Vingåker) skall efter
samråd med övriga förbundsmedlemmar utse tre revisorer som är gemensamma för samtliga
förbundsmedlemmar.
För revisorer gäller samma mandattid som anges i 8 §.
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Varaktighet
16 §
Förbundet är bildat för obestämd tid.

Inträde
17 §
Beslut om medlemsinträde i Vårdförbundet Sörmland fattas av ägarna i consensus vid
ägarmöte.
Reviderad förbundsordning skall därefter tillställas medlemskommunernas fullmäktige för
godkännande.

Utträde
18 §
En förbundsmedlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i Förbundet. Uppsägningstiden skall
vid utträde vara tre år räknat från det kalenderår som närmast följer uppsägningstillfället.

19 §
Medlemskommun som önskar utträde ur Förbundet skall skriftligen göra anmälan om utträde
till Förbundet och samtliga övriga medlemskommuner.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan Förbundet och den utträdande
medlemmen skall bestämmas i en överenskommelse mellan den utträdande medlemmen och
Förbundet. Den utträdande medlemmens andel i förbundets tillgångar och skulder skall utgöra
grunden för en sådan överenskommelse. Den ekonomiska regleringen skall ske per den
tidpunkt då medlemmen utträder ur Förbundet, om inte annat avtalas mellan den utträdande
medlemmen och Förbundet.
Om den utträdande medlemmen och Förbundet inte kan enas om förutsättningarna för utträde
skall frågan avgöras i enlighet med § 19.

Likvidation
20 §
Är samtliga kommunmedlemmar överens om detta skall Förbundet träda i likvidation.
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 18 §
är till ända, skall Förbundet omedelbart träda i likvidation. Likvidationen verkställs av
direktionen i egenskap av likvidator.
Vid skifte av Förbundets behållna tillgångar skall dessa fördelas i enlighet med de i § 13
angivna andelarna.
När Förbundet har trätt i likvidation skall Förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till kontanter genom försäljning på lämpligt sätt. Verksamheten får
tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisning skall ske genom en förvaltningsberättelse
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som rör likvidationen i sin helhet och den tid av budgetår som föregått likvidationen med
redovisning av skiftet av Förbundets tillgångar. Till berättelsen skall även fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen skall fogas direktionens
beslut om vilken av Förbundets medlemskommuner som skall överta och vårda de handlingar
som hör till Förbundets arkiv. Redovisningen skall granskas av Förbundets revisorer som har
att avge revisionsberättelse över granskningen av såväl den tid av budgetår som föregått
likvidationen som likvidationsfasen.
När förvaltningsberättelsen, redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen har delgetts
samtliga förbundets medlemskommuner, är Förbundet upplöst.

Ändring av förbundsordningen
21 §
Direktionen får väcka frågor om ändring av förbundsordningen hos förbundsmedlemmarna.
Om en fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem, skall
direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen.

Initiativrätt
22 §
Varje förbundsmedlem har rätt att väcka ärenden i direktionen.

Närvarorätt
23 §
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot, ersättare eller insynsråd i
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Tvister
24 §
Tvister mellan Förbundet och dess medlemmar skall avgöras av allmän domstol.

Ersättning till ledamöter och revisorer samt ersättare och insynsråd
25 §
Ekonomiska förmåner till ledamöterna, ersättarna och insynsråden i direktionen samt till
revisorer skall utgå enligt följande. Ordförande: Månadsarvode med 15 % av
riksdagledamotsarvodet.
Vice ordförande: Månadsarvode med 8 % av riksdagsledamotsarvodet. Övriga ledamöter i
direktionens arbetsgrupp (arbetsutskott): Månadsarvode med 4 % av riksdagsledamotsarvodet.
Sammanträdesarvode för ledamöter, ersättare, insynsråd och revisorer:
1,5 % av riksdagsledamotsarvodet.
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Ikraftträdande
26 §
Denna förbundsordning träder i kraft från och med att den antagits i respektive medlems
fullmäktigeförsamling.
Vid denna tidpunkt upphör den tidigare förbundsordningen att gälla.

För Katrineholms kommun den
2020-

För Eskilstuna kommun den
2020-

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande

För Vingåkers kommun den
2020-

För Strängnäs kommun den
2020-

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande

_____________________________
Kommunstyrelsens ordförande

För Flens kommun den
2020-

___________________________
Kommunstyrelsens ordförande
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KS/2020:167 042

Fastställande av 2021 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer Samordningsförbundet RAR i Sörmlands budget för år
2021 samt att kommunens medlemsinsats på 463 394 kronor beaktas i kommande
budgetprocess för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland är ett samarbete mellan Sörmlands kommuner,
region Sörmland och statliga myndigheter med uppdrag att främja samverkan mellan
myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom arbetslivsinriktad
rehabilitering. De statliga myndigheterna står för 50 procent av finansieringen, region
Sörmland för 25 procent och resterande 25 procent fördelas mellan
medlemskommunerna.
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos
medlemskommunerna rörande fastställande av 2021 års budget. Budgeten följer
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för år2021 är sammanlagt
16 000 000 kronor, det vill säga samma nivå som för 2020.
För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 463 394 kronor. Summan
är, liksom tidigare år, beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den
1 november 2019.

Ärendets handlingar

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-07

Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2020-05-05
____________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-07

KS/2020:167 - 042

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Fastställande av 2021 års budget för
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Samordningsförbundet RAR i
Sörmlands budget för år 2021 samt att kommunens medlemsinsats på 463 394 kronor
beaktas i kommande budgetprocess för 2021.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet RAR i Sörmland är ett samarbete mellan Sörmlands kommuner,
region Sörmland och statliga myndigheter med uppdrag att främja samverkan mellan
myndigheter och organisationer i länet, som är verksamma inom arbetslivsinriktad
rehabilitering. De statliga myndigheterna står för 50 procent av finansieringen, region
Sörmland för 25 procent och resterande 25 procent fördelas mellan
medlemskommunerna.
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har gjort en hemställan hos
medlemskommunerna rörande fastställande av 2021 års budget. Budgeten följer
samma fördelningsprinciper som tidigare. Förbundets budget för år2021 är sammanlagt
16 000 000 kronor, det vill säga samma nivå som för 2020.
För Katrineholms del innebär budgeten en medlemsinsats på 463 394 kronor. Summan
är, liksom tidigare år, beräknad utifrån antal kommuninvånare i åldern 16-64 år per den
1 november 2019.

Ärendets handlingar


Hemställan från Samordningsförbundet RAR i Sörmland, 2020-05-05

Emma Fälth
Utredare
____________________
Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Kommunledningsförvaltningen - ekonomiavdelningen
Akt

Lix: 55
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

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

Sida

2020-05-27

1 (1)

KS/2020:175 003

Upphävande av regler för kommunalt bidrag till
studieförbundens lokala verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Regler för kommunalt bidrag till
studieförbundens lokala verksamhet (KFS 3.09)

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett styrdokument - Regler för kommunalt bidrag till
studieförbundens lokala verksamhet. Reglerna antogs 1999 och revideras senast 2004.
Parallellt med detta har Länsbildningsförbundet Sörmland tagit fram en egen
fördelningsprincip tillsammans med länets kommuner.
Idag är det enbart kulturnämnden som hanterar bidrag till kommunens studieförbund,
dock utan att detta ansvarsområde tydligt framgår i kulturnämndens reglemente.
Kulturförvaltningen har framfört önskemål att upphäva kommunens egna regelverk till
förmån för Länsbildningsförbundets fördelningsprincip.

Ärendets handlingar




Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 05-08
Regler för kommunalt bidrag till studieförbunden KFS 3.09
Länsbildningsförbundets Sörmlands regler för bidrag till studieförbund

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl
(V), Göran Dahlström (S) samt kommundirektören Sari Eriksson.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-05-08

KS/2020:175 - 000

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Upphävande av regler för kommunalt bidrag till
studieförbundens lokala verksamhet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Regler för
kommunalt bidrag till studieförbundens lokala verksamhet (KFS 3.09)

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har ett styrdokument - Regler för kommunalt bidrag till
studieförbundens lokala verksamhet. Reglerna antogs 1999 och revideras senast 2004.
Parallellt med detta har Länsbildningsförbundet Sörmland tagit fram en egen
fördelningsprincip tillsammans med länets kommuner.
Idag är det enbart kulturnämnden som hanterar bidrag till kommunens studieförbund,
dock utan att detta ansvarsområde tydligt framgår i kulturnämndens reglemente.
Kulturförvaltningen har framfört önskemål att upphäva kommunens egna regelverk till
förmån för Länsbildningsförbundets fördelningsprincip.

Ärendets handlingar



Regler för kommunalt bidrag till studieförbunden KFS 3.09
Länsbildningsförbundets Sörmlands regler för bidrag till studieförbund

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att kommunens egna regelverk upphävs
till förmån för Länsbildningsförbundets fördelningsprincip. Detta skapar en likvärdig
fördelningsprincip mellan samtliga länets kommuner samtidigt som det revideras
kontinuerligt. Regelverken är i grunden likvärdiga vad gäller kravställning och
fördelningsprincip.
Vid nästa revidering av kulturnämndens reglemente bör det förtydligas att bidrag till
studieförbund ingår i nämndens ansvarsområde.
Axel Stenbeck
Utredare
____________________
Beslutet skickas till:
Kulturnämnden
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

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

Regler för kommunalt
bidrag till studieförbundens
lokala verksamhet
Katrineholms kommuns
författningssamling (KFS nr 3.09)

Senast reviderad av kommunfullmäktige 2004-08-23, § 115
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3.09 REGLER FÖR KOMMUNALT BIDRAG
TILL STUDIEFÖRBUNDENS LOKALA
VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2004-08-23

Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 1993-03-01, § 17
Ändring av kommunfullmäktige
1995-03-27, § 108
1998-04-20, § 60
2001-11-19, § 184
2004-08-23, § 115
Gäller från den 23 augusti 2004
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3.09 REGLER FÖR KOMMUNALT BIDRAG
TILL STUDIEFÖRBUNDENS LOKALA
VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2004-08-23

Regler för kommunalt bidrag till studieförbundens
lokala verksamhet
Syftet med bidraget
Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för
medlemmarna att genom sina demokratiskt uppbyggda studieorganisationer
själva forma och utveckla sin egen bildningsverksamhet.
Kommunens stöd till studieförbunden syftar till att ge dessa möjlighet att,
utifrån respektive studieförbunds idémässiga förankring, i demokratiska former
bedriva och främja folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet i
kommunen genom
att
att
att

med sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet,
stimulera folkligt förankrat bildnings- och kulturarbete,
ge förutsättningar för mångfald i kunskapsutveckling och kulturarbete.

Förutsättningar för bidrag
Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars
centrala organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. Bidraget skall användas till verksamhet som genomförs i
kommunen.
Samspel – dialog
Kommunen skall kalla studieförbunden till överläggningar minst en, helst två
gånger per år. Dessa överläggningar bör eftersträva att finna en lokalt förankrad
folkbildningssyn i en dialog mellan studieförbund och kulturpolitiskt ansvariga i
kommunen. På dessa träffar bör också diskuteras samspelet mellan folkbildning
och övrig kulturverksamhet samt en dialog föras om verksamheten i
studieförbunden.
Kommunala bidrag
Kommunen fastställer årligen det totala bidraget till
studieförbundsverksamheten.
Fördelning av kommunbidrag
Bidraget utgår i form av
• Basbidrag
• Utvecklings-/Volymbidrag
• Målgruppsbidrag

- 70 %
- 12 %
- 18 %
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3.09 REGLER FÖR KOMMUNALT BIDRAG
TILL STUDIEFÖRBUNDENS LOKALA
VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2004-08-23

Basbidrag
Basbidraget utgör 70 procent av kommunens totala ram för bidragen till
studieförbunden. Bidraget fördelas efter studieförbundens relativa andelar av
föregående års bas- och utvecklings-/volymbidrag.
Utvecklings-/volymbidrag
Utvecklings-/volymbidraget utgör 12 procent av kommunens totala ram för
bidragen till studieförbunden och omfördelas årligen. All
statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet utgör grund för fördelning av
detta bidrag och som mått används studietimme. Folkbildningsrådets fastställda
regler för beräkning av utvecklings-/volymbidraget gäller vid fördelning av
kommunbidraget.
Målgruppsbidrag
Målgruppsbidraget utgör 18 procent av kommunens totala bidrag till
studieförbunden och omfördelas årligen. Folkbildningsrådets fastställda
regler för beräkning av målgruppsbidraget gäller för fördelning av kommunens
bidrag.
Målgrupper föreslås bli desamma som Folkbildningsrådet beslutat enligt
nedan:
• Människor som på grund av ett bestående funktionshinder och som har
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen
•

Människor som är arbetslösa/arbetssökande

•

Människor som invandrat till Sverige

Fördelning av utvecklings-/volym- och målgruppsbidrag baseras på det senaste
redovisade verksamhetsårets underlag.
Utbetalning av bidrag
Basbidraget 70 % betalas ut senast 15 februari, resterande pott 30 % betalas ut
före 30 juni.
Redovisning och utvärdering
Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form, dels muntligt vid
träffar som kommunen inbjuder till. Om studieförbundsavdelning omfattar flera
kommuner skall det av redovisningen till kommunen klart framgå den del som
avser verksamhet och ekonomi inom kommunen.
Det åligger varje studieförbundsavdelning att upprätta måldokument och
verksamhetsplan, utarbeta plan för utvärdering och uppföljning, att
genomföra utvärdering och att redovisa slutsatserna i verksamhetsberättelsen.
De skall vara så utformade att det tydligt framgår verksamhetens omfattning i
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3.09 REGLER FÖR KOMMUNALT BIDRAG
TILL STUDIEFÖRBUNDENS LOKALA
VERKSAMHET
Styrdokument - Författningssamling
Datum

2004-08-23

respektive kommun. Dessa tre dokument utgör det underlag som krävs för att
bedöma verksamhetens kvalitet.
Av den genomförda utvärderingen skall uppnått resultat i förhållande till
uppsatta mål framgå. Utvärderingens främsta syfte är att ligga till grund för
en vidareutveckling och en kvalitetshöjning av verksamheten.
Kontroll
Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper och
övriga redovisningshandlingar till förfogande på det sätt kommunen bestämmer.
Tolkning
Tolkning av dessa regler ankommer på handläggande kommunal nämnd.
Dessa bidragsregler gäller vid fördelning av de kommunala bidragen till
studieförbunden fr.o.m. 2004-08-23.
__________________
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Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-25

1 (2)

KS/2019:151 332

Svar på motion om tillgänglig lek i parken
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningens yttrande.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahls (V) yrkande
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Tony Rosendahl (V). Den skriftliga reservationen
redovisas som bilaga D.
Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Jesper Ek (L).

Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat en motion om tillgänglig lek i parken. Motionen
utmynnar i följande yrkanden:
”Att Sveaparken kompletteras med 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”
Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsavdelningen.
Sveaparken är inte färdigupprustad utan kommer förändras och utvecklas under åren
framöver. Vid förändringsarbete och uppsättande av lekredskap på lekplatser ska
referensgrupper (bland annat funktionssätt Katrineholm) vara delaktiga.
I Katrineholms Översiktsplan 2030, del staden, har samhällsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för kommunens lekplatser. Den kommer bland
annat innehålla analysering, målsättning, framtida behov, tillgänglighet med mera. En
lekplatsplan stärker barnperspektivet i stadsbyggnadsprocessen. Det är också ett
planeringsunderlag för att Katrineholm ska kunna sköta, bygga om och bygga nya
lekplatser på ett hållbart sätt. Lekplatsplanen ligger även till grund för kommande
budgetarbete med lekplatser.
Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (SF 2010:900). Alla barn har rätt till lek i
en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention.

Ärendets handlingar




Ordförandes förslag till beslut, 2020- 03-17
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-02
Motion från Ylva G Karlsson (MP)
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2020-03-25

2 (2)

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C),
Tony Rosendahl (V) och Christer Sundqvist (M).
Förslag och yrkande
Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Tony Rosendahl (V), bifall till motionen.
Jesper Ek (L) yrkar bifall till beslutspunkt två.
Christer Sundqvist (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning,
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition på
ordförandens förslag till beslut och Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande. Han finner
att styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

Bilaga D kommunstyrelsen 2020-03-25 § 50

361

DNR KS/2019:151-332

Reservation angående Svar på motion om tillgänglig lek i parken
Enligt yttrandet har motionen remitterats till samhällsbyggnadsavdelningen. I yttrandet hänvisas till
Översiktsplanen, del staden. I denna står det:
”Vid utformning av nya lekplatser och vid underhåll av redan befintliga är det viktigt att tänka på tillgängligheten.

Även barn och vuxna med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet till lek i staden. Spontanlek är viktigt att ta till vara
i planeringen och vid nyetableringar bör barnens synpunkter på hur platsen används och ska användas tas tillvara. Det
kan till exempel gälla pulkabackar, klätterträd och stenblock som barnen använder för lek och därigenom är extra
viktiga att spara.
I en lekplatsplan kan stadens lekplatser inventeras och ett åtgärdsprogram kan skapas för att höja attraktiviteten
på befintliga lekplatser men även visa var det saknas lekplatser idag. Även ytor för spontanlek bör omfattas av en
sådan plan, till exempel skogsområden och pulkabackar.”

Ett planarbete brukar ta tid. Att bifalla motionen i väntan på att lekplatsplanen är klar går snabbare
och ökar möjligheterna att ALLA kan vara delaktiga i vårt samhälle även när de leker.
Vi yrkade därför bifall till motionen. Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet.
Katrineholm 25 mars 2020

Inger Fredriksson
Centerpartiet

Tony Rosendahl
Vänsterpartiet
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Vår handläggare

Axel Stenbeck
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Datum

Vår beteckning

2020-03-17

KS/2019:151 - 332

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Svar på motion om tillgänglig lek i parken
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till
kommunledningsförvaltningen yttrande.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

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

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-03-02

KS/2019:151 - 332

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om tillgänglig lek i parken
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ylva G Karlsson (MP) har lämnat en motion om tillgänglig lek i parken. Motionen
utmynnar i följande yrkanden:



Att Sveaparken kompletteras med 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

Motionen har remitterats till samhällsbyggnadsavdelningen.
Sveaparken är inte färdigupprustad utan kommer förändras och utvecklas under åren
framöver. Vid förändringsarbete och uppsättande av lekredskap på lekplatser ska
referensgrupper (bland annat funktionssätt Katrineholm) vara delaktiga.
I Katrineholms Översiktsplan 2030, del staden, har samhällsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att ta fram en handlingsplan för kommunens lekplatser. Den kommer bland
annat innehålla analysering, målsättning, framtida behov, tillgänglighet med mera. En
lekplatsplan stärker barnperspektivet i stadsbyggnadsprocessen. Det är också ett
planeringsunderlag för att Katrineholm ska kunna sköta, bygga om och bygga nya
lekplatser på ett hållbart sätt. Lekplatsplanen ligger även till grund för kommande
budgetarbete med lekplatser.
Regler för utemiljön finns i plan- och bygglagen (SF 2010:900). Alla barn har rätt till lek i
en stimulerande, trygg och lämplig miljö enligt FN:s barnkonvention.

Ärendets handlingar


Motion från Ylva G Karlsson (MP)

Förvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att utveckling av kommunens lekplatser
bör ske i samråd med kommunens referensgrupper. Vilken typ av lekredskap för
funktionshindrade som ska tas i bruk i Sveaparken bör i första hand diskuteras i dessa
forum.
Axel Stenbeck
Utredare
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

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

____________________
Beslutet skickas till:
Ylva G Karlsson (MP)

2 (2)

Datum

Vår beteckning

2020-03-02

KS/2019:151 - 332
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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)

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

§ 34
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Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-26

1 (1)

KS/2019:307 009

Svar på motion om att välkomna medborgarna att delta
i Katrineholms utveckling
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med motiveringen att möjligheterna till
medborgardialog och påverkan i Katrineholms kommun bedöms vara tillräckliga.
Reservation
Mot beslutet och till förmån för Jesper Ek (L) med fleras yrkande reserverar sig Jesper Ek
(L), Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD).
Jesper Eks (L) skriftliga reservation redovisas som bilaga A.

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om att
välkomna medborgarna att delta i Katrineholms utveckling. Motionen utmynnar i
följande yrkande:
”Kommunfullmäktige beslutar att införa E-förslag för att öka medborgarans inflytande
även mellan val.”

Ärendets handlingar




Ordförandes förslag till beslut, 2020-02-07
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-20
Motion från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L), 2019-09-12

Kommunstyrelsens överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Jesper Ek (L), Inger Fredriksson (C),
Tony Rosendahl (V) och Joha Frondelius (KD).
Förslag och yrkande
Jesper Ek (L) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C), Tony Rosendahl (V) och
Joha Frondelius (KD), bifall till motionen.
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning
vilken godkänns av styrelsen. I enlighet med detta ställer han sedan proposition
ordförandens förslag till beslut och Jesper Ek (L) med fleras yrkande. Han finner att
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut.
____________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Reservation - Välkomna medborgarna att delta
i Katrineholms utveckling
Beteckning: KSl2019:307 - 009

)

2020-02-26

Liberolerno

Motionen yrkar att: Kommunfullmäktige beslutar att införa E-förslag för att
öka medborgarnas inflytande även mellan val.
Itjänsteskrivelsen påpekas att "hanteringen av e-förslag inte regleras inom lag" och detta
ger kommunen "större möjligheter att forma och styra förslagen som lämnas in."
Tjänsteutlåtandet fortsätter "Som medborgare kan man även ta direktkontakt med de
lokala politikerna och partierna i kommunfullmäktige och nämnderna for att driva en fråga
eller synpunkt. Den samlade bedömningen är att det idag finns flera möjligheter för
Katrineholms medborgare att framföra synpunkter, åsikter, tankar och id6er." Slutligen
"Vid ett eventuellt införande av e-förslag behöver det därför tillforas eller omprioriteras
resurser i form av tid och personal att hantera detta."
Demokrati är inte gratis, och måste kämpas för och försvaras in i det sista. Den
Katrineholmska demokratin kan tveklöst stärkas men tjänsteutlåtandet ställer olyckligtvis
demokratisk delaktighet mot ekonomiska resurser. Det finns dessutom en uppenbar risk
då allmänheten bl a hänvisas till att ta direktkontakt med lokala politikerna och partierna
att "medborgarförslaget" kan upplevas behöva lämnas till rätt parti for att ha en god
möjlighet till att kunna framgångsrikt genomdrivas.
Med anledning av detta reserverar jag mig mot beslutet
,.,

För Liberalerna

.,.*,

Jesper Ek, gruppledare

Liberalerna i Katrineholm ' Floragatan

1'1, 64133 .0702 666 379 .

www.katrineholm.liberalerna.se . jesper.ek@liberalerna.se
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-02-07

KS/2019:307 - 009

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - svar på motion att välkomna
medborgarna att delta i Katrineholms utveckling
Ordförandes förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med
motiveringen att möjligheterna till medborgardialog och påverkan i Katrineholms
kommun bedöms vara tillräckliga.

Göran Dahlström (S)
Kommunstyrelsens ordförande

____________________

KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

Besöksadress:
Telefon:
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Datum

Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen

2020-01-20

KS/2019:307 - 009

Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Axel Stenbeck

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att välkomna medborgarna att delta
i Katrineholms utveckling
Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L) har lämnat en motion om att
välkomna medborgarna att delta i Katrineholms utveckling. Motionen utmynnar i
följande yrkande:
Kommunfullmäktige beslutar att införa E-förslag för att öka medborgarans inflytande
även mellan val.

Ärendets handlingar


Motion från Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L), 2019-09-12

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag infördes som ett sätt att öka det demokratiska och politiska
inflytandet hos medborgarna mellan valen, samt att stärka inflytandet hos barn och
unga samt personer med utländsk bakgrund som saknar rösträtt. Att införa
medborgarförslag är frivilligt men hanteringen regleras i kommunallagen.
Demokratiutredningen (SOU 2016:5) konstaterar att merparten av inlämnade
medborgarförslag gäller synpunkter och klagomål av kommunens vardagliga service,
främst inom trafik- och infrastrukturfrågor. För denna typ av frågor har Katrineholms
kommun en synpunktshantering där medborgare får svar inom 14 dagar.
Samma utredning påvisar att medborgarförslag kräver omfattande administration. Ett
medborgarförslag beräknas ta cirka tolv timmar att besvara, med en genomsnittlig
kostnad på 4 800 kronor.
Flera kommuner erbjuder, istället för medborgarförslag, medborgare att påverka och
lämna förslag genom så kallade e-förslag. Då hanteringen av e-förslag inte regleras inom
lag ger detta kommunerna större möjligheter att forma och styra förslagen som lämnas
in. Den vanligaste formen av e-förslag är att medborgare får lämna förslag på
kommunens hemsida som andra sedan får rösta på. Vid tillräckligt antal röster så går
förslaget vidare för politisk hantering.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en handbok om införande av eförslag, där det framgår att det behövs en organisation för hanteringen av e-förslagen.
 En moderator som granskar inlämnande förslag innan publicering och bedömer ifall
det ligger inom kommunens område och att det inte rör sig om ett klagomål eller
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

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





synpunkt som istället kan hänvisas till kommunens synpunkt- och
klagomålshantering. Förslagsställaren kan även behöva hjälp att formulera förslaget
så att det är enkelt att förstå för de som ska rösta.
Godkänt förslag ska sedan publiceras och eventuellt kommentarsfält ska modereras
och hanteras.
När ett förslag fått tillräckligt många röster ska det skickas vidare till berörd instans
för beredning och politisk hantering.
Beslutet ska sedan kommuniceras till förslagsställaren och på hemsidan.

Utöver organisation behöver man ta fram tydliga rutiner som klargör vem som ska få
lämna förslag, vilka som ska få rösta, hur länge ett förslag ska finnas uppe för röstning,
hur många röster som behövs samt hur beslutsprocessen ska se ut.

Förvaltningens bedömning
Förutom kommunens synpunktshantering finns det flera råd och medborgardialoger där
särskilda intresseorganisationer/grupper har möjlighet att framföra sina åsikter och
förslag direkt till politiker och tjänstemän. Några exempel på dessa är pensionärsråd,
funktionsrättsråd, utbildningsråd samt brukarråd inom äldreomsorg, social- och
neuropsykiatri och personlig assistans. Dessutom arrangeras ”kontoret på stan” – där
medborgare har möjlighet att träffa kommunens tjänstemän och ställa frågor och
diskutera kommunens utveckling. Som medborgare kan man även ta direktkontakt med
de lokala politikerna och partierna i kommunfullmäktige och nämnderna för att driva en
fråga eller synpunkt.
Den samlade bedömningen är att det idag finns flera möjligheter för Katrineholms
medborgare att framföra synpunkter, åsikter, tankar och idéer.
Införande av e-förslag är att föredra framför medborgarförslag. Kvalitén höjs genom
möjlighet till kvalitetsgranskning och synpunkter och klagomål hamnar i rätt forum.
Dessutom undviker man att det missbrukas av enskilda medborgare genom att det
krävs tillräckligt många röster innan politisk behandling.
Bedömningen är att e-förslag tar motsvarande tid i anspråk som medborgarförslag.
Förutom beredning och politisk hantering tillkommer administration och moderering av
hemsidan och inlämnade förslag. Vid ett eventuellt införande av e-förslag behöver det
därför tillföras eller omprioriteras resurser i form av tid och personal att hantera detta.

Axel Stenbeck
Utredare

____________________
Beslutet skickas till:
Jesper Ek (L), Ewa Callhammar (L) och Inger Hult (L)
Akt
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Redovisning av obesvarade motioner - mars 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutaratt lägga redovisningen av obesvarade motioner till
handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 17 mars
2020 fanns sammanlagt 12 obesvarade motioner.
Den äldsta motionen, ”Motion om föreningsbidrag och delegation”, väcktes i
kommunfullmäktige i oktober 2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019 att återremittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för att avvakta att det pågående utredningsuppdraget
skulle slutföras.
Tre av motionerna i sammanställningen planeras att tas upp på kommunstyrelsens
sammanträde den 25 mars och på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april.

Ärendets handlingar
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020- 03-05
 Sammanställning över obesvarade motioner - 2020-03, 2020-03-17
____________________
Beslutet skickas till:
Akten
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Vår beteckning

Kommunledningsförvaltningen
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Vår handläggare

Ert datum

Er beteckning

Nämndadministration
Emma Fälth

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner - mars 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av obesvarade
motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att det den 17 mars
2020 fanns sammanlagt 12 obesvarade motioner.
Den äldsta motionen, ”Motion om föreningsbidrag och delegation”, väcktes i
kommunfullmäktige i oktober 2018.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2019 att återremittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för att avvakta att det pågående utredningsuppdraget
skulle slutföras.
Tre av motionerna i sammanställningen planeras att tas upp på kommunstyrelsens
sammanträde den 25 mars och på kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april.

Ärendets handlingar


Sammanställning över obesvarade motioner - 2020-03, 2020-03-17

Emma Fälth
Utredare

____________________
Beslutet skickas till:
Akten

Lix: 57
KATRINEHOLMS KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM

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

Org.nummer 212000-0340
www.katrineholm.se
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Sammanställning av obesvarade motioner

Diarienummer

Ärenderubrik

Motionär

Marian Loley
Joha Frondelius

Väckt i KF
2018-10-15
KS 2019-09-25

Remissinstans
KLF

Prel KF

KS/2019:151

Motion från Miljöpartiet om
tillgängliglek i parken

Ylva G Karlsson

2019-05-20

SBF

2020-04

KS/2019:307

Motion från Liberalerna Välkomna medborgarna att
delta i Katrineholms
utveckling

Jesper Ek
Ewa Callhammar
Inger Hult

2019-09-16
KS 2020-02-26

KLF

2020-04

KS/2019:329

Motion från Centerpartiet Vision och strategi för
integration i Katrineholm

Victoria Barrsäter
Ann-Charlotte Olsson
Claudia Grathwohl
Sten Holmgren

2019-10-21

KS/2019:332

Motion från Vänsterpartiet
om en avgiftsfri kulturskola

Thomas Selig
Tony Rosendahl
Anita Johansson

BiN

2020-06

KS/2019:381

Motion från Vänsterpartiet
om gerillakonst

Tony Rosendahl
Anita Johansson
Thomas Selig

2019-11-18

STN
KULN

2020-11

KS/2019:389

Motion om Centerpartiet om
informationskampanj
gällande cykeltrafik

Anders Gölevik

2019-12-16

SBF
STN

2020-06

KS/2018:396

Motion från
Kristdemokraterna om
föreningsbidrag och
delegation

2020-04
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KS/2019:395

Motion från
Kristdemokraterna om buller
i förskolan för barn under 6
år

Joha Frondelius
Marian Loley

2019-12-16

KFAB
BIN

2020-11

KS/2019:404

Motion från
Kristdemokraterna och
Vänsterpartiet om
anhörigbehandling

Thomas Selig
Joha Frondelius

2019-12-06

SOCN

2020-05

KS/2019:415

Motion från Vänsterpartiet
om att Återkommunalisera
städningen

Thomas Selig
Tony Rosendahl
Anita Johansson

2019-12-16

STN

2020-12

KS/2020:33

Motion från Centerpartiet om
Agenda 2030 i de
kommunala bolagen

Victoria Barrsäter
Sten Holmgren
Ann-Charlotte Olsson
Claudia Grathwohl

2020-01-20

KLF

2020-04

KS/2020:54

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

Victoria Barrsäter

2020-02-24
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MOTION
Katrineholm 2020-04-18

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING
Katrineholms kommun saknar riktlinjer för markanvisning. Så här skriver
Boverket - Sedan 1 januari 2015 ska kommuner som använder sig av
markanvisning anta riktlinjer för markanvisningar. För varje år som går tar fler
och fler kommuner fram riktlinjer. De flesta kommuner anser att riktlinjerna
har lett till en tydligare markanvisningsprocess men även att kommunens krav i
markanvisningarna tydliggörs. Många kommuner har även märkt att andelen
tävlingar har ökat och direktanvisningarna minskat.

Vi yrkar på
- att Katrineholms kommun fastställer och antar riktlinjer för
markanvisning enligt nuvarande lagstiftning sedan 1/1 2015.

Joha Frondelius

Marian Loley

John G Ogenholt

1
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MOTION
Katrineholm 2020-04-23

God äldreomsorg dag och natt, året runt efter
arbetstyngd och behov
”Hoppas att det inte händer något i natt som förändrar en äldreboendes liv
negativt pga. personalbrist”.
Äldreomsorgen och hemtjänsten är ett dagligt samtalsämne under dessa Coronatider.
Arbetsvillkoren och arbetsuppgifterna har ändrats utifrån rekommendationer och råd från
myndigheter. Det är en större arbetsbelastning just nu för personalen. En del av personalen
är sjukskrivna p.g.a av sjukdom och smittspridningsrisken. Arbetssituationen är extra
ansträngd nu men det är den även under en vanlig tid utan epidemier.
”Hoppas att det inte händer något i natt som förändrar en äldreboendes liv negativt pga.
personalbrist”. Det är dom första tankarna som kommer fram från en anställd som jobbar
natt på ett boende i Katrineholm när Joha Frondelius frågar, vad är det första du tänker på
sammanfattningsvis från ett arbetspass. När nattpasset är över så kommer alla tankar om
hur man önskar att det borde vara: - Alla boende ska få känna trygghet och närhet under alla
24 timmarna på dygnet. Är det inte så?
Tyvärr är personalsituationen ansträngd utifrån kommunens budget. På äldreboenden
(säbo, särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform) där avdelningar med nio
boendeplatser finns det idag två personal som ska räcka till från ca. klockan 7-21, därefter
kommer nattpersonal. På natten har en personal ansvar för flera avdelningar. Är det rimligt?
Nej, det är inte värdigt för våra boenden eller för personalen. I dagens Katrineholm är många
av våra medborgare svårt sjuka när dom får en plats på ett äldreboende. Till
äldreboendeplatserna på säbo har det skett en ökning med medborgare som har en
påbörjad demens.

1
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Två personal har alltså ett mycket stort ansvar för väldigt sjuka boende, dagtid. Det finns
exempel på nattpersonal som ska sköta 29 boende med olika sjukdomsdiagnoser på en
personal, vilket är en fullständigt omöjlig uppgift om det händer nåt mer än normalt på
natten. Alla boende sover inte på natten!
Exemplet är hämtat från verkligheten 2020 i Katrineholm. Personalbehovet är stort och
tyvärr ansträngt på äldreboendena utifrån dom pengar som vård och omsorgsförvaltningen
har i sin budget som majoritetspolitikerna har beslutat. Hur detta kommer utvecklas inom
kommande år när våra äldre blir fler och personal som jobbar kan bli färre, blir en ny rysare.
Katrineholm har fortfarande en otroligt lojal och fantastisk personal på våra äldreboenden.
Anställda ser alltid till äldres bästa, tänker inte så mycket på sig själva. Men även här finns
det ett slut på lojalitet och plikt! Vi måste börja planera personalbehovet dag som natt
utifrån arbetstyngden, alltså utifrån hur svårt sjuka medborgare som bor på våra
äldreboenden. Det går inte att bedriva en god och trygg äldreomsorg så mycket längre med
denna låga bemanning inom boendena. Personalen är kommunens hjärta och budgeten är
blodet! Vi måste se till att personalen räcker till för våra äldre.

Vi yrkar på
-

att Katrineholms kommun genomför en utredning utifrån behovet på varje
äldreboende med bemanning och arbetstyngd. Detta gäller dag som nattpersonal.

-

att utredningen ska ligga till grund för en personalanpassning efter behov och
vårdtyngd och som justeras ekonomiskt löpande utifrån samma princip som
elevpengen med socioekonomiska förutsättningar inom bildningsförvaltningen.

Joha Frondelius

Marian Loley

John G Ogenholt
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