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- Ekonomiuppföljning 

- Utbildningstjänster 

 

2 Omvärldsbevakning 

- Ung Företagsamhet 

 

3 Pågående uppdrag, projekt och händelser 

- Kostnad per brukare 

 

 Ärenden till kommunfullmäktige  

4 Utökad investeringsnivå för Rosenholms 

rötkammare (tillkommit ärende) 

KS/2021:373 

5 Förändrad debiteringsform och avgift för cyklar 

inom Hjälpmedelscentralens verksamhet 

KS/2021:352 

6 Revidering av reglemente för gemensamma 

nämnden för samverkan kring socialtjänst och 

vård 

KS/2021:142 

7 Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms 

Industrihus AB:s delårsrapport 2021 

KS/2021:335 

8 Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2021 KS/2021:351 

 Ärenden till kommunstyrelsen  

9 Rapport dataskyddsefterlevnad 2020-2021 KS/2021:363 

10 Bidrag till Festival för mogna 2022 KS/2021:343 

11 Bidrag till BRIS region Öst 2022 KS/2021:283 

12 Extra föreningsstöd 2021 KS/2021:367 

13 Entledigande och val av ledamot och val av 

ersättare i folkhälsoutskottet 

KS/2019:18 

 Anmälningsärenden  

14 Anmälan om delegationsbeslut  

15 Meddelanden  

 

Johan Söderberg (S) 

Ordförande 
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Datum

2021-11-19
Vår beteckning

KS/2021:373 - 334Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Utökad investeringsnivå för Rosenholms rötkammare

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna utökad investering 
med 50 miljoner kronor (totalt 210 miljoner kronor) för ny rötkammare vid Rosenholm.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Katrineholm Vatten och Avfall AB:s ägardirektiv framgår att fullmäktiges 
godkännande behövs vid investeringar i bolagets anläggningar som överstiger 200 
prisbasbelopp.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 januari 2020 att godkänna investering av ny 
rötkammare vid Rosenholm. Investeringen beräknades kosta 70 miljoner kronor.

Under hösten 2020 inkom Katrineholm Vatten och Avfall AB med en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2020 
om utökad investeringsram om 90 miljoner kronor (total investeringskostnad 160 miljoner 
kronor). 

Katrineholm Vatten och Avfall AB har inkommit med ytterligare en begäran om utökad 
investeringsram för rötkammaren. Den nya totala kostnaden uppgår till 210 miljoner 
kronor vilket innebär en utökad investeringsram om 50 miljoner kronor.

Ärendets handlingar
Protokoll Katrineholm Vatten och Avfall AB 2021-11-17
Tjänsteskrivelse, Sörmland Vatten

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Sörmland Vatten och Avfall AB

Kommunledningsförvaltningen - ekonomiavdelningen

Akt
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Handläggare: Björnar Berg 
 
 
Katrineholm 9 november 2021 
 
 

Katrineholm Vatten och Avfall AB 

 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsen beslutar om en investeringsnivå upp till 210 Msek. för uppförandet av en 
ny termofil rötgasanläggning inkl. gasuppgradering vid Rosenholm.  
 
Ärendebeskrivning 
I september 2015 beslöt styrelsen att bygga en ny termofil rötkammare, exkl. gasuppgrade-
ring, till en kostnad om 70 Msek. Kostnadsnivån baserade sig på en tidigare genomförd för-
studie. 
 
I juni 2019 informeras styrelsen om att en upphandling har genomförts och att konsultföre-
taget PURAC tilldelats kontraktet. Kontraktet är uppdelat i två faser, där fas 1 innefattar 
projektering samt framtagande av priskalkyl för byggentreprenaden och fas 2 byggentre-
prenad. I detta skede bedömdes kostnaden till 80 Msek. I september 2019 tas även inve-
steringsbudgeten för perioden 2020  2022, med rötkammare om 80 Msek som sedermera 
gick vidare till Kommunfullmäktige för beslut. 
 
I februari 2020 erhåller SVAAB en icke bindande kostnadsnivå baserad på den pågående 
projekteringen, som indikerar en nivå om 160 Msek, vilket styrelsen informeras om och fat-
tar beslut efter. Beslutet har även antagits av Kommunfullmäktige i sitt möte 2020-11-16. 
 
I september 2021 är fas 1 (projekteringen av anläggningen) avslutad och denna fas har 
kostat 10 Msek.  
 
PURAC:s slutliga kostnadskalkyl är nu framräknad till 182 Msek för byggentreprenaden. 
Kalkylen är beräknad utifrån faktiska offerter som tagits in på entreprenadens olika delar. 
Dessa offerter har extremt kort giltighetstid, ibland bara 1 vecka, beroende av att mark-
nadspriserna är så rörliga. I de lämnade offerterna finns också friskrivningar för till exempel 
markförhållanden avseende berg etc. där förhållandena är ovissa. 
 
Pandemin skapar en betydande prispåverkan på råvaror som behövs för att uppföra an-
läggningen. En generell prishöjning om 22 - 25% annonseras samt att arbetskraft index för 
anläggningsarbetare nu ligger på höga 11,5 %. 
 
Med tanke på osäkerhet om pris och leveranstillgång samt att oförutsedda kostnader kan 
uppstå gällande markförhållanden föreslås ett påslag om ca 15 % på den reviderade pris-
kalkylen.  
 
I projektet har också identifierats att en ny väg behöver byggas till reningsverket. 
Vägen behöver byggas därför att vi kommer få en ökad tung trafik med transporter 
med substrat till rötkammaren. Vägen som skall anläggas är av stor vikt då den or-
dinarie transportvägen skulle behöva passera personalbyggnaden vilket då skulle 
bli ett betydande arbetsmiljö och säkerhetsproblem. Kostnaden för vägen beräk-
nas till knappa 10 Msek. 
  



 Bilaga 1 

2 
 

 
Sammantaget föreslås därför en budgetram om 210 Msek beräknad på följande sätt: 
 
Priskalkyl från PURAC    182 Msek 
Oförutsedda kostnader      28 Msek 
Upparbetad kostnad fas 1, projektering      10 Msek 
Ny väg till reningsverket      10 Msek 
Erhållet klimatstöd från Naturvårdsverket  - 20 Msek 
Summa budgetram    210 Msek 
 
Konsekvens vid avslag  
Den befintliga rötkammaren, troligtvis uppförd 1955, är tekniskt avskriven samt i 
ett stort underhålls och reparationsbehov. Driften av anläggningen är känslig och 
ett avslag innebär risk för stängning av den befintliga anläggningen med bety-
dande miljökonsekvenser som följd. 
 
Sörmland Vatten och Avfall AB 
 
 
Björnar Berg 
VD  
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Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom 
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att cyklar som hjälpmedel till 

vuxna ska tillhöra debiteringsformen försäljningshjälpmedel, inom 
Hjälpmedelscentralens verksamhet (Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård), från och med den 1 april 2022.

2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt följande:

a) Ny cykel – 5000 kr

b) Begagnad cykel – 2500 kr

c) Redan förskriven cykel – 2500 kr

Sammanfattning av ärendet
Regionen föreslår förändrad debiteringsform för cyklar som hjälpmedel från 
hyreshjälpmedel till försörjningshjälpmedel. Förändringen föreslås i syfte att uppnå 
likställighet mellan individer i behov av cykel som hjälpmedel. Behovet av lageryta och 
intern hantering bedöms dessutom minska.

Den förändrade debiteringsformen förväntas inte innebära en ökad kostnad för cyklar i 
denna kategori. Förändringen i förslaget gäller enbart vuxna. 

Ärendets handlingar
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut § 23, 2021-10-29.

Tjänsteskrivelse Region Sörmland, 2021-10-05.

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Region Sörmland

Akt
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Ä re n d e g å n g Mö te s d a t u m  
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-10-29 

 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens 
förslag till regionfullmäktiges beslut 
 
1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen 

försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022. 
 

2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt 
följande: 

 
a) Ny cykel  5000 kr 
b) Begagnad cykel  2500 kr 
c) Redan förskriven cykel  2500 kr 

 
3. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrad 

debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens 
verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet föreslås träda ikraft. 

 
4. Beslutet gäller från och med 1 april 2022. 

 
 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 
 
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendet 

Bakgrund 
Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet 
med funktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade 
samhällsbetalda hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som 
hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. 
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Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med 
synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel 
innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för 
reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras 
patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet. 

 
Aktuellt förslag 
Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra debiteringsformen 
försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret för sin 
cykel. Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda 
erbjuds patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny 
cykel eller 2 500 kr för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats 
övergår ägandet till patienten.  
 
För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett 
försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av 
förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den 
subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna 
som får en cykel förskriven.  
 
Förslaget att ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning 
föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel får under året de fyller 19 år 
ett erbjudande om att köpa sin cykel för 2500 kr, inklusive moms, alternativt 
återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast 1 januari det år hen fyller 
20 år.  
 
Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar 
Ny cykel  5000 kr 
Begagnad cykel  2500 kr 
Redan förskrivna cyklar  2500 kr 
 
Ärendets beredning och beslut 
Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig 
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att 
inkomma med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har 
inkommit. 
 
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut 
en avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige 
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för 
kommuner och regioner enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. Det är fullmäktige 
som ska fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. 
Eftersom både regionen och länets kommuner ansvarar för förskrivning och 
tillhandahållande av hjälpmedel för brukare och patienter i länet ska beslut 
fattas i både regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 
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Omvärldsbevakning 
Flera regioner tillhandahåller cyklar i sortimentet endast för barn. Fem regioner 
tillhandahåller cyklar för både barn och vuxna. Flera regioner har en struktur 
där patienten övertar ägandet av cykeln, antingen i samband med utprovning av 
cykeln, eller när barnet blir vuxet. Processen och patientens kostnad ser olika ut 
i de olika regionerna. 

Konsekvenser 

Den förändrade debiteringsformen förväntas inte innebära en ökad kostnad för 
cyklar i denna kategori. Samtidigt uppnås en likställighet mellan individer i 
behov av cykel som hjälpmedel. Behovet av lageryta och intern hantering 
bedöms minska.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-10-05 

Beslutet expedieras till 

Länets kommuner 
Hjälpmedelscentralen 
Akten 
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Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revidering av reglemente 
för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Sammanfattning av ärendet
Regionfullmäktige i Sörmland har antagit revidering av reglemente för gemensamma 
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård. Revideringen består av följande 
ändringar:

Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter och 
ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper

Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära 
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst 
sammanträdeslokal.

Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt

Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har förtydligats

Det reviderade reglementet träder i kraft den 1 januari 2022.

Ärendets handlingar
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut § 22, 2021-10-29

Tjänsteskrivelse Region Sörmland

Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Region Sörmland, Akt
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Reglemente för nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

 
I den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
ingår Region Sörmland och kommunerna Eskilstuna, Strängnäs, 
Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta 
(nedan gemensamt kallade huvudmän. 
 
Region Sörmland är värdregion och den gemensamma nämnden ingår i 
regionens organisation. 

1 Nämndens ansvar  
Syftet med en gemensam nämnd för samverkan och utveckling av 
socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland är att: 

 Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan 
de olika huvudmännen 

 Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter 
 Öka effektivitet inom berörda verksamheter 
 Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda 

områden 
 
I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige i 
respektive kommun och i regionen anger, ansvarar den gemensamma 
nämnden för följande verksamheter: 
 

 Hjälpmedelsförsörjningen 
Nämndens ansvar innebär att:  

- tillhandahålla individuella hjälpmedel för daglig livsföring, 
vård och behandling, inkontinens samt grundutrustning till 
personer med funktionsnedsättning  

- trygga en god, effektiv och lättillgänglig 
hjälpmedelsförsörjning för invånarna i Sörmland 

- den har ett vårdgivaransvar för den vård som ges vid 
hjälpmedelscentralen  

- bereda frågor och regelverk rörande sortiment enligt hälso- 
och sjukvårdslagen, (2017:30)  

- reglera eventuella avgifter för hjälpmedel 



 

STYRANDE DOKUMENT

Dokumenttitel 

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård  

 Dokumentnummer 

NSV21-0013-1 
 

 

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032 

 
 SID 2(6) 

- besluta om riktlinjer för hjälpmedelsförsörjningen 
- fastställa erforderliga krav på förskrivare av hjälpmedel  
- besluta om och följa upp prismodell för hjälpmedel gentemot 

huvudmännen 
- bevaka policyfrågor och följa utvecklingen inom området 

 
 

 Länsgemensamt regionalt stöd 
Nämnden ansvarar för det regionala stödet inom socialtjänst och 
angränsande hälso- och sjukvård. Uppdraget är att stödja länets struktur 
för samverkan och utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal 
nivå. Länsgemensamt regionalt stöd ska följa och omvärldsbevaka 
områdets utveckling och initiera frågor till nämnd och länsstyrgrupp 
samt bereda ärenden till nämnden.  
 

 FoU i Sörmland 
Nämnden ansvarar för FoU i Sörmland. Uppdraget är att arbeta för att 
stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården i 
Sörmland. FoU i Sörmland stödjer utvecklingen av en evidensbaserad 
praktik inom kommuner och region, med syfte att erbjuda patienter och 
brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap.  
 

 Vård- och omsorgscollege  
Nämnden ansvarar för Vård- och omsorgscollege i Sörmland. 
Uppdraget är att samordna och effektivisera samarbetet mellan 
arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga organisationer samt 
arbetsförmedlingen. I uppdraget ingår även att säkerställa kvaliteten på 
utbildningen och bidra till kompetensförsörjning.  

 
Nämnden ska vidare följa upp och föreslå utveckling av 
samverkansmöjligheter till huvudmännen inom följande områden för 
socialtjänst och delar av den angränsande hälso- och sjukvården:  
 

- Gemensamma områden inom den nationella kunskapsstyrningen för 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten  

- Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk 
och psykisk ohälsa i alla åldrar där gemensamma insatser behövs för 
att bidra till högre kvalitet och effektivitet 

- E-hälsa samt användandet av digitala verktyg och digitalt 
informationsutbyte mellan huvudmännen 
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Nämnden kan besluta om operativa riktlinjer för huvudmännen och kan 
föreslå rekommendationer till huvudmännen i principiella frågor.  
 
Nämnden kan samla in data från huvudmännen i syfte att kartlägga och 
utveckla samverkan kring socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.  
 
Nämnden har rätt att inom givna budgetramar anställa personal. Nämnden 
ska i möjligaste mån följa värdregionens budgetprocess. 

2 Förändring av nämndens ansvarsområde 
För att förändra den gemensamma nämndens ansvarsområde krävs beslut 
om nytt reglemente i samtliga huvudmäns fullmäktige. Förutom det som 
regleras särskilt i detta reglemente gäller tillämpliga delar av 
kommunallagen. 

3 Nämndens sammansättning 
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari 
året efter det år då val i hela riket har ägt rum. 
 
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård består av 
15 ledamöter. Av dessa utser regionen 6 ledamöter och respektive kommun 
en ledamot vardera. För varje ledamot utses en ersättare. 
 
Av kommunallagen följer att värdregionen ska välja ordförande och vice 
ordförande. Parterna är överens om att ordförande nomineras från Region 
Sörmland och 1:e och 2:a vice ordförande nomineras från kommunerna. 
Presidiet består av ordförande och två vice ordförande. Nämnden nominerar 
1:e och 2:a vice ordförande bland kommunernas ledamöter. 
Regionfullmäktige förrättar valet.  
 
Ersättare för ordföranden 
En ålderspresident ska inleda tills nämnden har valt en tillfällig ordförande 
för resten av sammanträdet, om ordföranden inte kan delta. 

4 Sammanträden 
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer. 
Nämnden får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med 
samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och 
protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst 
sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med vice 
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ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med samtliga 
ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med villkoren i 
detta stycke. 
 
Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

5 Ersättning till ledamot 
Respektive huvudman betalar ut eventuell ersättning till ledamöter och 
ersättare i den gemensamma nämnden. 

6 Ersättarnas tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från samma huvudman som 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör 
fullgör denne tjänstgöring till och med beslut i det ärende som behandlas. 
 
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger. 
 
Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna, men ej i besluten. 

7 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt 
sammanträde utser nämnden ersättare. En ålderspresident ska inleda tills 
nämnden har valt en tillfällig ordförande för resten av sammanträdet (om 
ordföranden inte kan delta).   
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får regionfullmäktige  utse en annan 
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 
samtliga uppgifter.  

8 Anmälan om förhinder 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller 
i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens 
sekreterare. 
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9 Beslutsförhet 
Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

10 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen 
ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska på lämpligt sätt, företrädesvis via e-post, delges varje ledamot 
och ersättare minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör 
åtföljas av en föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till 
ärendet. Kallelsen ska också tillhandahållas respektive huvudmans 
registrator för kännedom via webbpublicering. 

11 Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot och ska delges samtliga 
huvudmän till dess registrator. Justeringen ska tillkännages på var och en av 
de samverkande kommunernas och regionens anslagstavlor.  
Justerat protokoll med underliggande handlingar publiceras på regionens 
externa webb och meddelande om detta delges. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

12 Reservationer och mening antecknad till protokollet 
Förtroendevald som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot 
beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas. 
Reservationen kan vara skriftlig och ska lämnas till sekreteraren före 
justering.  
 
Ledamot har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av 
yttrande. 

13 Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordförande, eller annan som nämnden 
bestämmer. 

14 Undertecknande av handlingar 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande 
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 
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15 Delegering 
Nämndens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen. 
Nämnden beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater, 
liksom delegeringens omfattning. 

16 Revision  
Nämnden kan granskas av revisorerna i var och en av huvudmännen. 
Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av samtliga huvudmäns 
fullmäktige. 

17 Beredningsgrupper 
Nämnden ska arbeta med en beredningsgrupp  Länsstyrgruppen för 
närvård i Sörmland.  
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Ä re n d e g å n g Mö te s d a t u m  
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-10-29 

 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens 
förslag till regionfullmäktiges beslut 

1. Reviderat reglemente antas. 

2. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrat 
reglemente före den 1 januari 2022 då beslutet föreslås träda ikraft. 

 
3. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022.  

 
 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut för egen del 
 
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

Ärendet 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av 
reglemente på grund av ändringar gällande:  
 
- Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter 

och ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper 
 

- Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära 
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på 
distans. Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i 
anslutning till, utlyst sammanträdeslokal. 

 
- Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt 

 
- Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har 

förtydligats 
 
Ovan beskrivna förändringar i reglementet har informerats och diskuterats vid 
nämndens sammanträden i maj och september 2021.  
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Konsekvenser 

Genom revideringen ges nämnden möjlighet att sammanträda digitalt vid 
extraordinära händelser för att kunna upprätthålla beslutsfattande och nödvändig 
samverkan.  Nämndens samverkansområden tydliggörs i reglementet vilket 
innebär ökade möjligheter till uppföljning och samverkan. 

Beslutsunderlag 

Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 

Beslutet expedieras till 

Länets alla kommuner 
Länsgemensamt regionalt stöd 
Controller för styrande dokument 
Alla 
 
 



KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-11-02
Vår beteckning

KS/2021:335 - 041Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Katrineholms Fastighets AB:s samt Katrineholms 
Industrihus AB:s delårsrapport 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lägga delårsrapporterna för 2021 från 
Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB) 
har lämnat delårsrapport för perioden januari till och med augusti 2021.

KFAB:s ekonomiska resultat för perioden är positivt om 40,1 mkr. Motsvarande siffra för 
KIAB är 7,7 mkr.

Ärendets handlingar
Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KFAB, § 3, 2021-10-04

Delårsrapport, 2021-01-01 – 2021-08-31, KFAB

Sammanträdesprotokoll från styrelsemöte, KIAB, § 23, 2021-10-04

Delårsrapport, 2021-01-01 – 2021-08-31, KIAB

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Katrineholms Fastighets AB

Katrineholms Industrihus AB

Akt



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

KFAB Styrelse 2021-10-04 1 (1)

§ 3 KFAB/2021:3  041

Delårsrapport för perioden 1 januari 2021 - 31 augusti 2021 

Beslut

Styrelsen beslutar godkänna delårsrapporten för perioden 2021-01-01 till 2021-08-31.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Per-Åke Perman redovisar bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 
augusti 2021.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse Delårsrapport KFAB

Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2021

Under överläggningarna yttrar sig Roger Ljunggren, Cecilia Björk, Bertil Carlsson, Lars 
Härnström, Per-Åke Perman samt Ingmar Eriksson.

















Katrineholms Fastighets AB
Box 7 • 641 21 Katrineholm • Tegnérvägen 26

Telefon 0150-571 00 • bostad@kfab.se • www.kfab.se
www.facebook.com/kfabfastigheter



PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum Sida

KIAB styrelse 2021-10-04 1 (1)

§ 3 KIAB/2021:1  041

Delårsrapport för tiden 1 januari - 31 augusti 2021 

Beslut

Styrelsen godkänner delårsrapporten för perioden 2021-01-01 till 2021-08-31

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Per-Åke Perman redovisar bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 
augusti 2021.

Ärendets handlingar

Tjänsteskrivelse Delårsrapport KIAB

Delårsrapport

Under överläggningarna yttrar sig Roger Ljunggren, Lars Härnström, Cecilia Björk, Per-Åke 
Perman samt Ingmar Eriksson. 













Katrineholms Industrihus AB
Box 7 • 641 21 Katrineholm • Tegnérvägen 26

Telefon 0150-571 10 • Telefax 0150-535 54
info@kiab.se • www.kiab.se
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Kommunledningsförvaltningen Telefax: 

641 80 KATRINEHOLM  www.katrineholm.se

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1)

Datum

2021-11-12
Vår beteckning

KS/2021:351 - 041Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Axel Stenbeck
Handläggare telefon

0150-570 80
Handläggare e-post

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Vårdförbundet Sörmlands delårsrapport 2021

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten från 
Vårdförbundet Sörmland till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion har överlämnat delårsrapport för perioden 
januari till och med augusti 2021 till kommunstyrelsen och socialnämnden eller 
motsvarande i medlemskommunerna för kännedom. 

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 631 
tkr, orealiserade vinster 879 tkr. Prognosen för helåret 2021 är 807 tkr. Bedömningen i 
delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas.

Ärendets handlingar

Skrivelse, Vårdförbundet Sörmland 

Delårsrapport för perioden 2021-01 -01– 2021-08-31, Vårdförbundet Sörmland

Granskning av delårsbokslut 2021 för Vårdförbundet Sörmland, EY

Utlåtande avseende delårsrapport 2021, revisorerna i Vårdförbundet Sörmland

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:

Akt
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Översikt över verksamhetens utveckling 

Inledning 

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari 
2021 till och med 31 augusti 2021. Delårsrapporten utgör en väsentlig del av den löpande 
uppföljningen av Vårdförbundet Sörmlands verksamhet och ekonomi. 

Inför arbetet med delårsrapporten 2021 har strukturen på delårsrapporten setts över utifrån aktuella 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, RKR, vilket innebär en hel del förändringar 
när det gäller rubriker och innehåll jämfört med 2020.  

I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad utveckling gällande Vårdförbundet 
Sörmlands verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutande målen och de ekonomiska 
ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder om utvecklingen 
följer den som planerats.  

Verksamhetens utveckling under perioden 

Perioden har i hög utsträckning fortsatt präglats av coronapandemin. Vårdförbundet Sörmland har 
anpassat och följt myndigheters rekommendationer med syfte att minska smittspridningen och 
säkerställa en trygg och säker vård, vilket har påverkat beläggningen på Vårnäs behandlingshem och 
antalet besök på familjerådgivningen.  

I grunden har Vårdförbundet Sörmland en stabil ekonomi med goda förutsättningar genom årliga 
anslag från medlemskommunerna och genom anslag från Region Sörmland för avgiftnings-
verksamheten. Verksamheten vid Vårnäs behandlingshem är även beroende av intäkterna för de 
externa placeringarna från andra uppdragsgivare, liksom den förlänga behandlingen för kvinnor och 
män i de så kallade halvvägshusen. Det ekonomiska utfallet för Vårnäs bestäms i hög grad av 
intäkternas storlek i denna del. Pandemin har medfört lägre intäkter från den förlängda behandlingen 
och externa placeringar.  

För perioden redovisar Vårdförbundet Sörmland ett positivt ekonomiskt resultat om 1 631 tkr, 
orealiserade vinster 879 tkr. Föregående år var resultatet 1 844 tkr för motsvarande period. Vårnäs 
behandlingshem visar ett positivt delårsresultat med 925 tkr. Familjerådgivningen visar ett positivt 
resultat med 706 tkr Prognosen för helåret 2021 är 807 tkr. Det som främst lyfter resultatet är 
orealiserade vinster, ersättning från staten för sjuklönekostnader och ersättning från 
arbetsförmedlingen. Det egna kapitalet uppnår det finansiella målet. 
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Vårdförbundet Sörmland 

Översiktlig beskrivning 

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fem kommuner i Sörmland som medlemmar. 
Medlemskommunerna är Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. 

Vårdförbundet  direktion och ledning. Förbundsdirektionen har fem ordinarie ledamöter och fem 
ersättare, en ordinarie ledamot och en ersättare för varje medlemskommun. Tre insynsråd från Region 
Sörmland ingår också i direktionen. Direktionen har haft fyra sammanträden under delårsperioden till 
och med augusti 2021.  

Direktionens arbetsgrupp, som består av fem ledamöter  en från varje medlemskommun samt ett 
insynsråd från Region Sörmland under ledning av ordförande, arbetar särskilt med utvecklings- och 
förnyelsefrågor för förbundet. Arbetsgruppen är även beredningsorgan för ärenden inför direktionens 
sammanträden.  

Ansvars- och verksamhetsområden 

Förbundets primära uppgift är att lösa viktiga samhällsfrågor inom det sociala området för 
medlemskommunerna. Detta görs genom att verksamheter som förbundet är huvudman för utformar 
innehållet i insatserna så att de främjar hjälp till självhjälp för individerna. Verksamheterna 
kännetecknas också av lättillgängliga insatser  såväl i öppna som slutna former.  

Verksamheterna vid Vårdförbundet Sörmland består av 

 Vårnäs behandlingshem som behandlar vuxna som missbrukar alkohol och droger. 
 Familjerådgivning, som bedriver rådgivning till familjer 
 CTL-utbildning, certifiering i tolvstegsbehandlingens läroprocesser 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Verksamhetsrapport 

Vårdförbundet Sörmland påverkas fortsatt av coronapandemin och vissa anpassningar som infördes 
förra året kvarstår under årets åtta första månader med placeringar i enkelrum i stället för dubbelrum. 
Vårnäs var tidigt ute med att anpassa verksamheten utifrån smittskyddskydd och omgivande 
förutsättningar. Under året har man succesivt öppnat upp utifrån gällande rekommendationer. Det 
finns nu upparbetade rutiner med hänsyn till coronapandemin i verksamhetsplaneringen. Vi har gjort 
mindre av det vi ska göra men från slutet av augusti har vi åter kunna belägga i dubbelrum.

Volymutveckling 

Styrmått 
Utfall jan-
aug  2021 

Prognos 
2021 

Utfall jan-
aug 2020 Utfall 2020

Vårnäs    

Antal genomförda vårddygn, minst 
8000 dygn/år 3331 8000 4101 5516

Genomsnittlig dygnsbeläggning, 23 
patienter/dygn 13,71 23 16,81 15,08

Väntetiden för inskrivning, max 14 
dagar 24 14 17,5 16,25

Andel nöjda patienter/beställare, 
minst 75% 92,8% 93% 76,6 % 92,2%

Antalet genomförda avgiftningar, 
minst 150/år 77 150 123 159

Kostnader för investeringar/underhåll 
i lokaler, minst 3% av omsättningen 5% 10% 50 tkr 4,14%

Kostnader för kompetensutveckling, 
minst 1% av omsättning 0,03% 1% 56 tkr 0,8%

Minst 20 timmars handledning/år 21 35 6 12

    

Familjerådgivningen    

Antal bokade samtal 1155 2100 1254 2010

Antal genomförda samtal 843 1500 880 1455

Medelväntetiden från tidsbokning till 
tidpunkt för samtal, max 14 dagar 11 14 8 8

Andelen nöjda klienter, minst 80%  90%  95%

Antal nya ärenden 
                                    
302                      480 295 454

Antal pågående ärenden vid 
periodens slut 223 250 232 227

Antal avslutade ärenden 288 470 287 457

Kostnad för kompetensutveckling, 
minst 1% av omsättningen 1,1% 5% 27 tkr 1,4%

Kommentar 
Ang väntetid till Vårnäs: Under perioden maj till och med augusti kunde Vårnäs erbjuda 32 personer 
tid inom 2 veckor.  
Antal avgiftsbefriade nya ärenden är 209 under perioden hos familjerådgivningen. Medelväntetiden
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från tidsbokning till tidpunkt för samtal har ökat till 11 dagar jämfört med 8 dagar samma period förra 
året (mål 14 dagar). 

 

Öppet intag 2021  utfall och budget 

Kommun Budgeterade    
vårddygn 

Nyttjade 
vårddygn 
2021-08 

Procentuellt 
nyttjande 
2021-08 

Nyttjade 
vårddygn 
2020-08 

Procentuellt 
nyttjade 
2020-08 

Eskilstuna 3 825 1584 41% 1 796 47% 
Katrineholm 1 248   467 37 %   756 61% 
Vingåker   336   33 10 %   193 57% 
Strängnäs 1 278   551 43 %   703 55% 
Flen   613  405  66 %   509 83% 
Totalt öppna 
intaget 

7 300 3040 42% 3 957 54% 

Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under perioden: 

Externa 
uppdragsgivare 

2021-08 2020-08 2019-08 Budgeterat 
vårddygn år 

2021 
Kommuner 205 112 173  
Kriminalvården 36 29 182  
Arbetsgivare 42 0 45  
Övriga 8 3 72  
Totalt externa 291 144 472 1095 
Totalt Hvh 694 1081 1456 2190 

Kommentar: 
Under perioden januari- augusti har antalet patienter som kommit in på öppet intag minskat i 
förhållande till budgetmål (20,0), total 12,51 patienter/vårddygn jämfört med 16,22 år 2020. 
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Vad gäller externa placeringar så är målet 3,0 patienter/vårddygn (totalt 1095). Det en ökning för 
perioden från 0,59 patienter/vårddygn (2020) till 1,2 patienter/ vårddygn (2021).  

Målet för placeringar på Halvvägshuset är 6,0 patienter/vårddygn (totalt 2190). Under perioden har det 
minskat till 2,86 patienter/vårddygn jämfört med samma period förra året 4,43. 

Utbildning 

Under 2016 övertog Vårdförbundet Sörmland GSK ehf:s användarrättighet och Copy Right av CTL-
 

Kompetenskravet för rådgivare är bland annat certifiering och certifiering i egen regi garanterar en 
långsiktig kompetensförsörjning. 

Målet för 2021 är att genomföra två utbildningsinsatser gällande CTL. En utbildning har startats i 
augusti 2021 med deltagare från medlemskommunerna och externa.  
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Händelser av väsentlig betydelse 

Väsentliga händelser under perioden 

Nedan anges händelser under perioden som på ett väsentligt sätt påverkat Vårdförbundet Sörmlands 
verksamhet och ekonomi under innevarande år eller på längre sikt.  

 Vårnäs behandlingshem har varit med på olika upphandlingar och fått tilldelning och ramavtal 
med Adda (f d SKL Kommentus). 
 

 Ramavtal har tecknats med Linköping/Norrköping (Finspång, Kinda, Mjölby, Motala, Vadstena, 
Valdemarsvik, Åtvidaberg och Ödeshög). 
 

 Vårdförbundet Sörmland/Vårnäs behandlingshem har också tecknat ramavtal med Örebro 
(Arboga, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Kungsör, Köping, Laxå, Lekeberg, 
Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Surahammar) efter upphandling 
 

 Direktionen beslutat att första besöket hos familjerådgivare är avgiftsfritt under perioden 
15 feb  31dec 2021. 
 

 11 patienter har blivit Covid-vaccinerade i samarbete med vårdcentralen i Vingåker under 
behandlingstiden på Vårnäs. 
 

 
till Vårnäs under hösten 2021. 
 

 Ökade kostnader för ny oförutsedd vattenskada i förrådet/tvättstugan. 
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God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Samlad bedömning

Föregående år präglades av ett arbete med att snabbt ha fått ställa om för att möta nya behov och 
förändrade förutsättningar till en pandemi så har det under våren och sensommaren 2021 varit möjligt 
att successivt återgå till mer av det ordinarie arbetet med utgångspunkt i verksamhetsmålen. Ett 
fortsatt arbete pågår för att öka beläggningen när Vårnäs öppnar upp till ordinarie verksamhet utan att 
bidra till en ökad smittspridning.

I delårsrapporten redovisa en bedömning av Vårdförbundets Sörmlands förväntade utveckling 
avseende ekonomi och verksamhet, utifrån målen om god ekonomisk hushållning. Bedömningen av 
god ekonomisk hushållning görs med utgångspunkt från de övergripande målen och resultatmålen i 
verksamhetsplan med budget 2021-2023.

Vårdförbundet Sörmland har under delåret en positiv avvikelse gällande ekonomi. Delårsrapporten 
2021 visar att de två finansiella målen har uppnåtts helt för perioden. Samtidigt bedöms flertalet av 
verksamhetsmålen ha uppnåtts helt eller delvis för perioden. Den samlade bedömningen är att 
Vårdförbundet Sörmland, trots de utmaningar som coronapandemin medfört, har bedrivit en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under perioden. I bedömningen vägs de finansiella och 
verksamhetsmässiga målen samman. Vårdförbundet har därmed haft en god ekonomisk hushållning. 
För de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder vidtagits som 
fortsätter under resten av året för att ytterligare förbättra måluppfyllelsen.

Finansiella mål

I enlighet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans ska Vårdförbundets finansiella mål 
anges i budget och stämmas av i delårsrapport och årsbokslut. I tabellen nedan redovisas de 
finansiella mål som fastställs av direktionen för Vårdförbundet Sörmland i budgeten med utfall för 
perioden samt prognos för helåret. 

Status Resultatmål Prognos Kommentar

   Att under 2021 uppnå ett 
positivt resultat med lägst 1% 
av omsättningen

   Resultatet för delåret 2021 uppgår till 
6,9% av omsättningen, vilket innebär 
att målet nås för perioden. 
Även prognosen för helåret pekar mot 
att målet kommer att uppnås.

   Det egna kapitalet skall under 
planperioden 2021-2023 ej 
understiga 11 mkr

   Det egna kapitalet, som påverkats av 
redovisat resultat, uppgår till 23 685 tkr 
för delåret.                                                    
Målet bedöms uppnås i årsbokslutet.
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Verksamhetsmål Vårnäs behandlingshem

Status Resultatmål Prognos Kommentar
   Minst 50% av patienterna 

som nås genom uppföljning 
skall ha uppnått en 
stadigvarande drogfrihet samt 
vara aktiva i 
självhjälpsgrupper två år efter 
avslutad behandling

   Uppföljning görs en gång per år i 
samband med årsredovisning.
Senaste resultatet 2020 var 73,3% av 
de som svarat (34 kontaktade) 
fortfarande i kontakt med självhjälps-
grupper.

   
Öka informationen och 
marknadsföringen mot 
medlemskommuner och 
externa köpare. Minst fem 
större informationstillfällen/ 
marknadsföringstillfällen per 
år.

   Informationsinsatser har genomfört mot 
medlemskommunernas socialtjänst i 
Eskilstuna, Strängnäs och Katrineholm.

   Att genomföra 
kvalitetsmätning genom att 
erbjuda samtliga patienter 
som genomför 
primärbehandling 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.

   Vd delåret upplevde sig 92,8% av 
patienterna nöjda med behandlingen.

   Minska andelen patienter som 
avbryter behandlingen

   Antalet avbrott har uppgått till 50% (67 
st) jämfört med 39% (52 st) avbrott 
motsvarande tid 2020. Majoriteten 
avbryter under introduktionen.

  Öka kompetensen hos 
vårdgivande personal

   En samordnare har deltagit i 
traumautbildning.
Sjuksköterskorna utbildning hypertoni.
En rådgivare har fått DOK kompetens

Verksamhetsmål Familjerådgivningen

Status Resultatmål Prognos Kommentar
   Minst 80% av klienterna ska 

vara nöjda i kontakten med 
familjerådgivningen

   Brukarundersökning genomförs under 
oktober/november 2021. Okt/nov 2020 
svarade 95% att de kan tänka sig att 
rekommendera andra att söka 
familjerådgivningen.

     Fortsatt samverkan med 
mödravård, familje- och 
barnavårdscentaler

   Resultatet för delåret har påverkats av 
att samverkanspartnerna har ställt in 
gemensamma fysiska träffar på grund 
av Covid-19, vilket har begränsat 
samverkan.

   Få fler med relationsproblem 
att ta en tidigt kontakt för 
rådgivning

   Målet bearbetas proaktivt för att 
verksamheten skall synas och känd av 
kommunmedborgarna dit par kan vända 
sig som vill förbättra sin relation för att 
fortsätta leva tillsammans eller separera 
eller behov av hjälp och stöd i 
föräldraskapet. 
Familjerådgivare har vid flera tillfällen 
under delåret medverkat i lokalpress 
och radiointervjuer i lokalradion.
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Ekonomisk ställning & prognos 

Resultatutveckling 

Budgetföljsamhet 

Driftsredovisning, nettoresultat (tkr) 

 
Utfall per 31/8 

2021 
Utfall per 31/8 

2020 
Budget per 31/8 

2021 
Budgetavvikelse  

delår 2021

Intäkter tkr tkr tkr tkr

Anslag 15 510  15 094 15 510 0

Vårdavgifter 1 846 2 345 4 268 -2 422

Övriga intäkter 969 1 116 137 832

S:a Intäkter 18 325 18 555 19 915 -1 590

    

Kostnader    

Personalkostnader -12 769 -12 108 -14 810 2 041

Data, telefoni -632 -615 -376 -256

Fastighets/lokalkostnad -1 860 -1 107 -1 680 -180

Fordonskostnad -249 -247 -134 -115

Förbrukningsmaterial -577 -645 -893 316

Livsmedel -631 -720 -870 239

Konsult/medlemsavgifter -312 -392 -228 -84

Marknadsföring/reklam -27 -68 -58 31

Patientavgifter -105 -153 -68 -37

Avskrivningar -448 -531 -600 152

Finansiella poster 917 -684 0 917

S:a Kostnader -16 694 -17 270 -19 717 3 024

    

Resultat 1 631 1 285 198 1 433

Investeringsredovisning 

Investerings- och underhållsredovisning (tkr) 

Huvudprojekt 
Utfall per 30/8 

2021 
Budget helår 

2021 
Kvar av årets 

budget 

Prognos 
avvikelse helår 

2021

Hvh byte av panel, 
fönster, dörrar 1 072 850  -250

Taktvätt 0 70 70 0

Tvätt av husfasader 0 60 60 0

Fasadmålning 0 1000 1000 0

Nytt avlopp- och 
dricksvattenledning    

Kommentar: 
Oförutsedda skador upptäckta i samband med byte av panel och fönster på Hvh, vilket medfört ett mer 
omfattande arbete med ytterligare kostnader. Återstår målning av sida på fasaden Hvh. 
Taktvätt påbörjad under sensommaren. Genomfört på kanslihuset. Huvudbyggnaden och ABC, ej klart.

Ny vattenskada upptäckt i förrådet i tvättstugan i sommar.  
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Balanskravsresultat 

Balanskravsresultat för perioden 

Från och med 2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning. Detta har bland annat inneburit att Vårdförbundet Sörmland från och med 2019 ska boka 
upp orealiserade vinster och förluster i värdepapper, vilket påverka resultatet, för perioden positivt 
med 752 tkr. Vi bedömer att balanskravsresultatet uppnås för 2021. 

Väsentliga personalförhållanden 

Antalet månadanställda inom Vårdförbundet Sörmland är 28, 17 kvinnor 11 män. Av dem är 25 
stycken tillsvidareanställda, 14 kvinnor och 11 män. På Vårnäs behandlingshem är 5 kvinnor 
timanställda och 6 män.   

En tillsvidareanställd i köket på Vårnäs har gått i pension.  

Två familjerådgivare har slutat. Under våren har två nya har rekryterats till familjerådgivningen.  

Personalärende avslutat efter överläggningar med medarbetaren och den fackliga organisationen. I 
samband med överläggningen tecknas en överenskommelse om avslut av anställningen. 

Kompetensutveckling 

En samordnare på Hvh har deltagit i traumautbildning. Sjuksköterskorna har deltagit i en 
tvådagarsutbildning om hypertoni. En rådgivare har fått DOK kompetens. 

Två familjerådgivare har deltagit i grundutbildningen hbtq. 

Arbetsmiljö 

Nyckeltal (Tertial -) 

Mätdatum
/ 
Mätperiod 

Utfall 
delår 
2021 

Utfall 
kvinnor 

delår 
2021 

Utfall 
män 

delår 
2021 

Utfall 
delår 
2020 

Utfall 
kvinnor 

delår 
2020 

Utfall 
män

delår
2020

Arbetad tid, timmar 1/1-31/8 35 123 20 148 14 975 50 364 24 352 26 013

Total sjukfrånvaro timmar 1/1-31/8 2 205 834 1 371 4 125 2 234 1 743

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/1-31/8 6,28% 4,14% 9,16% 8,19% 9,17% 6,70%

Andelen av sjukfrånvaron som 
avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 
dagar eller mer 1/1-31/8 0 0 0 2,06%  

Kommentar: 

Den totala sjukfrånvaron minskade från 8,19% till 6,28% jämfört med föregående år. Den totala 
sjukfrånvaron för kvinnor under perioden 4,14%, vilket är en minskning jämförelse med samma period 
2020, 9,17%. Den totala sjukfrånvaron hos män har ökat från 6,70% samma period förra året till 
9,16%. Ökad korttidssjuk-frånvaro är sannolikt en effekt av pandemin då det betonas att medarbetare 
med symptom inte ska arbeta.  

Ingen långtidssjukfrånvaro, som omfattar över 60 dagar eller mer. 

Friskvårdsersättning har ökat till 2 000 kr per anställd och år och används utifrån individuella önskemål 
och behov enligt skatteverkets regler.  
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Förväntad utveckling 

Utveckling Vårdförbundet Sörmland 

Vi har sedan mars 2020 med anledning av covid-19 bedrivit verksamhet med långtgående 
restriktioner. Syftet har varit att begränsa smittspridningen. De rutiner och restriktioner som tagits 
fram har så vitt vi kan bedöma varit framgångsrika. Vi har kunnat bedriva full inre 
behandlingsverksamhet men med restriktioner gällande de utåtriktade momenten i behandlingen. 
Restriktioner kring yttre kontakter har emellertid påverkat behandlingskvaliteten. En stor del av 
Vårnäsmodellens grundidé försvinner när AA-resor, återbesökare, anhörigprogram och söndagstalare 
utgått ur programmet. Vårnäs har under delårsperioden stegvis och under kontrollerade former 
återgått till en verksamhet som är så mycket av normaltillstånd det går utan att ge avkall på 
patientsäkerhet i ett smittskyddsperspektiv.  

Åtgärdsplan 

Plan för stegvis återgång till normal verksamhet efter restriktioner            
och omhändertagande av ökade volymer 

Pågående åtgärder 

 AA-resor- besök i självhjälpsgrupper sedan augusti 

 Återbesöksverksamheten är åter igång. Maxantal återbesökare, två per återbesök 

 Anhörigprogram och CTL-utbildning är igång. 

 Söndagstalare kommer varje söndag. 

 Patienterna kan åter ta emot besök på söndagar. Antalet besökare är dock satt till tre personer 
per patient. 

 Arbete med att minska kötider till Vårnäs 

 I primärbehandlingen har vi börjat lägga patienterna två och två i boenderummen. Detta för att 
öka vår kapacitet att ta emot patienter med behandlingsbehov. 

 Patienterna är många gånger sköra och i sämre somatiskt status med andra sjukdomar. Vi vill 
på bästa sätt skydda och hjälpa våra patienter med att ombesörja vaccinering till de som 
önskar på Vårnäs.  

 Om man får symtom skall man isolera sig och testas. Viktigt att vi har detta i beredskap för att 
kunna följa riktlinjer med isolering och testning om detta uppstår. 

 En viss osäkerhet finns under coronatid med hur det fortsatt påverkar öppet intag och externa 
placeringar. 

 För att arbeta upp samarbetet med ramavtalsägarna och kvalitén på placeringarna har en 
rådgivare på Vårnäs fått ett särskilt ansvar som placeringssamordnare. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning (tkr) 

Resultaträkning       
Redovisning i tkr Not Jan-aug 

2021 
Jan-aug 

2020 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Utfall 
2020

Verksamhetens intäkter 1   2 815 4 239    6 608 4 363 5 904
Verksamhetens kostnader 1 -17 163 -21 103 -28 659 -26 600 -29 140
Avskrivningar 2     -448    -546  -900 -634     -801 
Verksamhetens 
nettokostnader 

 -14 796 17 410 -22 951 -22 871 -24 037

Anslag för köpt verksamhet 1 15 510 19 607 23 248 23 248 27 769
Finansiella intäkter 3  64   74     0 70   78 
Finansiella kostnader 3 -26     -426     0 -40 -435 
Orealiserade vinster 3  879  -332 0 400 -15 
Resultat  1 631 1 513 297 807 3 360

Kommentar:  
Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom primärbehandlingen 
på Vårnäs och för familjerådgivning.  
Region Sörmland betalar ett årligt anslag till introduktionsavdelningens abstinensbehandling på Vårnäs 
som för 2021 uppgår till 2 414 tkr. 

Prognosen för helåret är ett resultat vid årets slut på 807 tkr. 

Balansräkning (tkr) 

Redovisning i tkr  Jan-aug 2021 Jan-aug 2020 Jan-dec 2020 
TILGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar 4 6 898 7 681 7 346
Finansiella anläggningstillgångar 5   562    542   562 
Summa anläggningstillgångar  7 460 8 223 7 908
     
Omsättningstillgångar     
Förråd 6     38    30    38 
Kortfristiga fordringar 7 7 249 7 820 1 400
Kortfristiga placeringar 8 15 169 14 493 14 227
Likvida medel 8 3 565 933 6 709
Summa omsättningstillgångar  26 021 23 276 22 374
     
SUMMA TILLGÅNGAR  33 481 31 499 30 282
     
EGET KAPITAL OCH  SKULDER     
Eget kapital 9 23 685 20 206 22 053
-därav årets resultat 9  1 631  1 513   3 360
     
Kortfristiga skulder     
Kortfristiga skulder 10 9 796 11 293 8 229
     
SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL 

 33 481 31 499 30 282
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Kassaflödesrapport 

Redovisning i tkr 2021-08-31 2020-12-31 
Löpande verksamhet   
Periodens resultat 1 631 3 360 
Justeringar för avskrivningar  448   801 
   
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

2 079 4 161 

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar -5 848  1 049 
Ökning-/minskning+ förråd och varulager      0     -9 
Ökning-/minskning- kortfristiga skulder  1 567 -3 425 
Medel för den löpande verksamheten -2 202 1 776 
   
Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella tillgångar 0 0 
Investering i finansiella tillgångar 0 -49 
Försäljning inventarier  0 53 
   
Medel från investeringsverksamheten  0 4 
   
Finansieringsverksamheten   
Nyupptagna lån 0 0 
Amortering av skuld 0 0 
Medel från finansieringsverksamheten 0 0 
   
Periodens kassaflöde  -2 202  1 780 
   
Likvida medel vid årets början  20 935 19 155 
   
Likvida medel vid periodens slut (inkl kortfr 
placer) 

18 733 20 935 
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Noter till Resultaträkning och Balansräkning (tkr)

Not 1  
Verksamhetens intäkter och kostnader: 

Intäkter i tkr 2021-08 2020-08 
Vårdavgifter 1 846 3 045 
Övrigt* 969   1 194 
  Summa 2815 4 239 
   
Kostnader i tkr 2021-08 2020-08 
Personalkostnader 12 769 16 161 
Fastighets- och lokalkostnader 1 990 1 634 
Leasingkostnader  209    240 
Verksamhetskostnader 2 195 3 068 
Summa 17 163 21 103 
   
Kommun/regionanslag 2020-08 2020-08 
Anslag från 
medlemskommuner 

13 904 18 010 

Anslag från Regionen 1 606  1 597 
Summa 15 510 19 607 
   
   
*Övriga intäkter (kr)   
Försäljning, kiosk 162 204 
Kostersättning, personal 90 134 
Vattenavgifter 34 31 
Förs/avverkn skog 0 29 
Diverse inkomster 31 130 
CTL  8 32 
Lönebidrag 463 392 
Sjuklönersättning 181 242 
Summa 969 1 194 

Not 2 
Avskrivningarna är beräknade på anskaffningsvärdet. Undantaget är fastigheten Gäringstorp 2:3 
(Vårnäs), som övertogs från staten 1983 till en köpeskilling av 0 kr, där en uppskrivning av fastigheten 
har skett under 1990-talet. Det bokförda värdet på fastigheten utgörs till största delen av mark. 
På fastighetens byggnadsvärde görs komponentavskrivningar. Avskrivningstiderna är 100, 40, 30, 20, 
10 och 5 år. 
Årets avskrivningar t o m 2021-08-30 är 448 tkr motsvarande per 2020-12-31 är 801 tkr. 

Not 3 
Finansiella posterna utgörs av ränteintäkter på 1 tkr och finansiella kostnader på 63 tkr.        
Orealiserad vinst på 879 tkr. 

Not 4 
De materiella anläggningstillgångarna är 6 898 tkr.  
 Nyansk värde Ack avskrivning Restvärde 
Mark, byggnader och lokaler 18 938 12 358 6 580 
Inventarier 2 285 1 967  319 
Summa 21 223 14 325 6 898 

Not 5 
De finansiella anläggningstillgångarna består av andelar i Mellanskog (562 tkr).  

Not 6 
Avser varor i kiosken (Vårnäs). Inventering sker vid årsskiften (38 288). 
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Not 7
Kortfristiga fordringar 
Belopp i tkr 2021-08 2020-12 
Kundfordringar 6 071   179 
Övrigt 1 177 1 221 
Förråd     38     38 
Summa 7 286 1 438 

Not 8 Likvida medel 

Belopp i kr 2021-08 2020-12 
Kassa      31      30 
Bank 3 534 6 679 
Summa 3 565 6 709 
   
Kortfristiga placeringar   
Aktieobligationsfond 500 500 
Placeringsfördelare 2 637 2 637 
Bostadobli fond 9 970 9 908 
Orealiserade vinster 2 062 1 182 
Summa 15 169 14 227 

Not 9 
Eget kapital 
Det egna kapitalet för 2020 uppgick till 22 053 tkr i årsbokslutet (utgående balans).  
Förändringen av det egna kapitalet utgörs av delårets resultat på 1 631 tkr, vilket innebär att           
det egna kapitalet uppgår till 23 685 tkr vid delårets slut. 

  
Not 10 
Kortfristiga skulder 
Belopp i kr 2021-08 2020-12 
Leverantörsskulder 391 797 
Personalskatter 289 290 
Semesterlöneskuld 317 317 
 Förutbetald intäkt* 7 760 5 939 
Övrigt 1 039 886 
Summa 9 796 8 229 

* Avser bl.a medlemskommunernas och regionens anslag.  

Not 11 
Ansvarsförbindelser 
Pensionsmedel enligt avtal PA-KL 

Pensionsförpliktelsen inklusive löneskatt för pensioner före 1998 beräknas 2021-08-31 till 368 tkr, 
2020-12-31 var motsvarande förpliktelse 606 tkr.   

Leasingavtal 
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.  

Leasingavgifter Inom 5 år Efter 5 år 
Inventarier 840 0 
Totalt 840 0 
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Rapport dataskyddsefterlevnad 2020-2021

Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

2. Kommundirektören ges i uppdrag att analysera eventuella åtgärder som bör vidtas med 
anledning av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
Kommunalförbundet Sydarkivera har, som ett led i arbetet som dataskyddsombud för 
Katrineholms kommun, kontrollerat statusen vad gäller GDPR-efterlevnaden för 
kommunstyrelsen genom en enkät. 

Utifrån kontrollen har Sydarkivera tagit fram en rapport om dataskyddsefterlevnaden 2020–
2021 för kommunstyrelsen. I rapporten beskrivs de viktigaste frågorna för 
kommunstyrelsen att arbeta vidare med kopplat till dataskyddsefterlevnaden.

Kommunstyrelsen får i rapporten ett bra betyg för sitt arbete med GDPR, men rapporten 
lyfter fram behov av fortsatt utvecklingsarbete med:

Risk- och konsekvensbedömningar

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Uppdatering av delegationsordning

Fortsatt arbete med PUB-avtal

Kartläggning och åtgärdsplan angående tredjelandsöverföringar

Löpande information till kommunstyrelsen (personuppgiftsansvarig) om arbetet med 
GDPR

Vissa delar som framförs i rapporten har redan åtgärdats, bland annat delegation av GDPR-
uppgifter som beslutades på kommunstyrelsens sammanträde i oktober.

Ärendets handlingar
Sydarkiveras rapport dataskyddsefterlevnad 2020-2021

Axel Stenbeck
Utredare

Beslutet skickas till:
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Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 
2020-2021 för kommunstyrelsen 
Katrineholms kommun
Ansluten part
Katrineholms kommun

Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen samt delar av samhällsbyggnadsförvaltningen 

Dataskyddssamordnare eller annan person som besvarat enkäten
Yasemin Serinkaya, GDPR-samordnare, IT controller, Digitaliseringsavdelning 
yasemin.serinkaya@katrineholm.se

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om hur man 
får behandla personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige (varje nämnd/styrelse) är 
ansvarig för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt art 37 
GDPR måste personuppgiftsansvariga myndigheter ha utsett ett dataskyddsombud för sin 
verksamhet. 

Dataskyddsombudets viktigaste uppgifter är att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och 
kontrollera den personuppgiftsansvariges efterlevnad av GDPR och annan 
dataskyddslagstiftning. Sydarkiveras tjänst som dataskyddsombud utförs av ett team som 
består av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. 

Kontrollen av efterlevnaden hos de som är anslutna till tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud görs i olika moment. 

Ett årligt moment är att dataskyddsombudet tar fram en självvärderingsenkät som varje 
personuppgiftsansvarig ska besvara. Personuppgiftsansvarig får en återkoppling i form av 
denna rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad. 
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Denna rapport innehåller frågorna från självvärderingsenkäten samt ansluten 
personuppgiftsansvarigs svar på enkäten. Vidare finns kommentarer från dataskyddsteamet 
och en sammanvägd bedömning med förslag till åtgärder.

Rapporten lämnas till personuppgiftsansvarig för kännedom och vid behov för åtgärd.

Vill dataskyddssamordnaren eller någon annan från förvaltningen ha en muntlig uppföljning 
utifrån denna rapport kan man kontakta dataskyddsteamet för att boka en tid för möte, 
företrädesvis via webb.

Ett annat moment är att medlemssamordnare i samband med arkivtillsyn också gör en 
stickprovskontroll av dataskyddsefterlevnad på plats. Metoden innebär att 
medlemssamordnaren ställer ett antal frågor med koppling till de områden det görs 
arkivtillsyn på enligt Sydarkiveras tillsynsplan. Personuppgiftsansvarig ska kunna visa upp 
efterfrågade dokument, lämna information eller på annat sätt beskriva hur arbetet går till. 
Dokumentationen från stickprovskontrollen görs av medlemssamordnaren och skickas till 
berörd part.

Vid behov eller önskemål från part kan också en händelsestyrd tillsyn genomföras på plats.

På nationell nivå är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) tillsynsmyndighet när det gäller 
regelefterlevnad av GDPR. Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn kan inledas antingen utifrån 
deras tillsynsplan eller utifrån händelser som inträffar som gör att de väljer att göra en tillsyn.
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Personuppgiftsansvaret

En personuppgiftsansvarig (PUA) är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, 
institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål 
och medel för behandlingen av personuppgifter. 

Normalt sett är varje myndighet (nämnd, styrelse eller annan myndighet) PUA för sin 
verksamhet. Det ska framgå i reglementet vilket ansvar myndigheten har. Inom en kommun 
kan det vara kommunstyrelsen, nämnder, överförmyndare och revisorer som kan vara 
personuppgiftsansvariga (PUA).

PUA ansvarar bl a för att utse dataskyddsombud, för att föra register över behandlingar, 
fastställa laglig grund för behandling, fastställa ändamål och syfte med behandling, anmäla 
personuppgiftsincidenter, vidta åtgärder så att behandlingen är säker, samt vidta åtgärder för 
att säkerställa att dataskyddsförordningen följs. Oftast är det inte PUA själv som utför arbetet 
utan har tjänstepersoner till sin hjälp för att utföra arbetet. Ansvaret ligger dock alltid på PUA.

1. Finns en beslutad lokal organisation för dataskyddsarbete inom er myndighet?

Ja

Kommentarer:
Det är viktigt att det finns en lokal organisation för dataskyddsarbetet och att den är känd 
inom verksamheten. Dataskyddsarbetet ska vara en naturlig del av det administrativa arbetet. 
Dataskyddssamordnaren ska leda det lokala dataskyddsarbetet. 

Det är bra att det finns en beslutad lokal organisation inom er organisation då det är en 
förutsättning för att dataskyddsarbetet ska fungera.

2. Är de nödvändiga roller som krävs i dataskyddsarbetet utsedda inom er myndighet?

Ja

Kommentarer:
Roller för dataskyddsarbete behöver utses då det är en förutsättning för att organisationen 
ska arbeta systematiskt med dataskyddsfrågor. Det finns förslag i handboken om vad man 
kan kalla de olika rollerna, men man kan naturligtvis välja andra benämningar. Rollen som 
övergripande kontaktperson till oss inom dataskyddsteamet vill vi gärna att ni kallar 
dataskyddssamordnare.
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Det är bra att roller för dataskyddsarbetet har utsetts och förutsättningar finns för ett 
systematiskt dataskyddsarbete. 

3. Har de som utsetts att arbeta med dataskyddsfrågorna fått utbildning i 
dataskyddslagstiftningen under 2020?

Ja

Kommentarer: 
Att få regelbunden utbildning är en grundförutsättning för att medarbetare ska kunna göra 
ett bra jobb och utvecklas i sina kunskaper och färdigheter. Sydarkivera kommer att fortsätta 
erbjuda både grundutbildning och fördjupad utbildning i dataskyddsfrågor.

Det är bra att de som utsetts att arbeta med dataskyddsfrågor har fått utbildning i 
dataskyddslagstiftningen och vi rekommenderar att ni fortsätter uppmuntra och låta era 
medarbetare få relevant fortbildning på detta område.

Om ja Vem höll i utbildningen/informationen?

Internt genom egen personal
Av dataskyddsombud eller i övrigt genom Sydarkivera 
Draftit webb utbildning 

4. Har de som utsetts att arbeta med dataskyddsfrågor inom er myndighet fått 
information om Sydarkiveras handbok om dataskydd (wiki.sydarkivera.se)?

Ja, via kommunjurist

Kommentarer:
Handledningar, mallar och dokument som är ett stöd för organisationen finns på 
Sydarkiveras handbok för dataskydd. Det är positivt att ni tar del av denna information.

5. Deltar någon från er kommun i de aktiviteter som dataskyddsteamet anordnar, 
t ex nätverksträffar för dataskydd och dataskyddsarbetsdagar?

Ja



DATUM 2021-08-19
DNR SARK/2021:103
HANDLÄGGARE THERESE JIGSVED

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)
SYDARKIVERA.SE

SIDA | 5

Kommentarer
Deltagande i nätverksträffarna är viktigt för att få kunskap och erfarenheter i 
dataskyddsfrågor så det är mycket viktigt att delta i nätverksträffarna. Det är bra att ni deltar i 
våra aktiviteter inom dataskydd och vi rekommenderar att ni fortsätter att vara aktiva.

6. Dataskyddsteamet arrangerar flera aktiviteter för att utbilda, utbyta erfarenheter 
och diskutera olika dataskyddsfrågor. Förmedlas information och kunskap från t ex 
nätverksträffar för dataskydd och dataskyddsarbetsdagar från de som deltagit 
vidare ut i organisationen på ett strukturerat sätt?

Ja, genom t ex e-post eller annat meddelande
Ja, i samband med avstämningar i lokala dataskyddsgrupper eller liknande

Kommentarer:
Att ha en fungerande organisation och ett bestämt arbetssätt är generella förutsättningar för 
att nå ut med information och det gäller även arbetet med dataskydd. Det är bra att ni ser till 
att informationen når ut i verksamheten och har hittat era sätt att göra det på.

7. Regelbundet skickar DSO ut viktig information som rör dataskyddsfrågor till den 
anslutna partens dataskyddssamordnare/kontaktperson. Förmedlas information från 
mailutskick från DSO vidare ut i organisationen på ett strukturerat sätt?

Ja, genom t ex e-post eller annat meddelande
Ja, i samband med avstämningar i lokala dataskyddsgrupper eller liknande

Kommentarer:
Det är viktigt att nyheter inom dataskydd och annan viktig information från DSO förmedlas 
till berörda personer. Det är bra att ni ser till att denna information når ut i verksamheten och 
har hittar era kanaler för det.

8. Har personuppgiftsansvarig myndighet delegerat beslutanderätt för 
dataskyddsfrågor i sin delegationsordning?

Nej, vi har inte än men nästa revidering vi kommer att ha det.

Kommentarer:
Dataskyddsteamet har tagit fram en mall för delegation av dataskyddsfrågor som kan 
inkorporeras i den sammanhållna delegationsordningen för nämnden/styrelsen. 
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Att ha delegerat de ärenden som enligt dataskyddslagstiftningen kan komma att behöva 
fattas beslut om är ett effektivt sätt att jobba. Ärendetyperna blir synliga för både 
organisationen och för personuppgiftsansvarig och det finns en beredskap och planering när 
ärende uppstår. Det är bra att ni tar del av mallen och tar in delegation av dataskyddsfrågor i
kommunstyrelsens delegationsordning vid nästa revidering.

9. Får personuppgiftsansvarig myndighet regelbundet fattade delegationsbeslut 
anmälda till sig i enlighet med kommunallagens eller annan tillämplig lags regler?

Nej

Kommentarer:
Det finns regler i kommunallagen om hur delegationsbeslut ska hanteras och det är viktigt att 
delegationsbeslut hanteras så att de får laga kraft. Anmälan av delegationsbeslut bör finnas 
med som en stående punkt på varje sammanträde.

10. Finns det en rutin för att informera personuppgiftsansvarig myndighet om sitt ansvar 
enligt dataskyddslagsstiftningen?

Nej. 
Vi har inte en nerskriven rutin men vi har fungerande informationsflöde till nämnden.

Kommentarer: 
Personuppgiftsansvarig myndighet behöver få information om sitt ansvar enligt 
dataskyddslagstiftningen och det behöver finnas en rutin för detta. Normalt sett är det ju inte 
personuppgiftsansvarig själv som utför dataskyddsarbetet, men personuppgiftsansvarig 
behöver känna till sin roll och sitt ansvar. Det är lämpligt att t ex lägga in det som ett 
informationsärende i årsplaneringen för ny mandatperiod eller göra det till en del av 
nyvaldutbildningen. Vi rekommenderar att information till personuppgiftsansvarig om sin roll 
och ansvar bör lämnas minst en gång per mandatperiod. Är det flera förtroendevalda som 
byts under mandatperioden bör information lämnas till nya förtroendevalda. En fördel med 
att informationen lämnas vid ett sammanträde är att det dokumenteras i protokoll och kan 
följas upp.

Det är bra att personuppgiftsansvarig regelbundet får information om sin roll och sitt ansvar, 
men det kan vara en idé att ta fram en rutin kring frågan. 
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11. Vilka styrdokument gäller för er myndighet vad gäller dataskyddsfrågor?

Dataskyddspolicy
Riktlinjer för dataskydd

Kommentarer:
Dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning gäller, men organisationen 
behöver bestämma hur det ska genomföras lokalt genom egna styrdokument. 
Det är bra att ni har tagit fram och beslutat om styrdokument för er verksamhet. 
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Dataskyddsombudet (DSO)

Den personuppgiftsansvarige ska utse dataskyddsombud om behandlingen utförs av 
myndighet eller annat offentligt organ tidigare var det frivilligt med PuL-ombud för 
myndigheter.

Dataskyddsombudet (DSO) ska bland annat ge råd och ha en övervakande funktion 
gentemot personuppgiftsansvarig för att kontrollera att dataskyddsförordningen följs. Den 
som utsett dataskyddsombud ska offentliggöra dataskyddsombudets kontaktuppgifter och 
meddela dessa till Integritetsskyddsmyndigheten.

12. Har ni utsett dataskyddsombud och anmält det till Integritetsskyddsmyndigheten 
enligt art 37?

Ja

Kommentarer:
Att utse dataskyddsombud och anmäla kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten är 
en grundläggande åtgärd. När man har avtal med Sydarkivera om gemensamt 
dataskyddsombud är det den som Sydarkivera anvisar som ska utse och anmälas. För 
närvarande är det förbundsjurist Therese Jigsved som ska utses som dataskyddsombud. 
Kontaktuppgift för e-post är dataskyddsteamets funktionsbrevlåda dataskydd@sydarkivera.se
och telefonnummer 0472 39 10 16. Det är bra att ni har utsett och anmält 
dataskyddsombud.

13. På vilket sätt informerar ni om dataskyddsombudet?

Webbplats 
Intranät
Blanketter
E-tjänster

Kommentarer:
Det är viktigt att uppgift om dataskyddsombudet och kontaktuppgifter till 
dataskyddsombudet är lätt tillgängligt. Det är därför bra med information om detta på 
många sätt. Det är bra att ni informerar om dataskyddsombudet på flera sätt.
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Personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsansvarig (PUA) ska föra ett register över behandlingar som utförts under 
dess ansvar. Registret ska bland annat innehålla kontaktuppgifter till PUA och 
dataskyddsombud, ändamålen med behandlingen, typer av registrerade och kategorier av 
personuppgifter, gallringsfrister och säkerhetsåtgärder.

14. Har ni upprättat registerförteckningar enligt art 30 GDPR?

Ja, men registreringen kan variera enhetsvis.

Kommentarer
Att upprätta registerförteckningar över behandling av personuppgifter är ett grundläggande 
krav på personuppgiftsansvarig. Det är normalt sett inte personuppgiftsansvarig själv som 
gör förteckningen, men det är personuppgiftsansvarig som ansvarar för att det blir gjort och 
för att det finns resurser som gör arbetet. Det är bra att ni gått igenom era 
personuppgiftsbehandlingar och förtecknat dem i register. 

15. Har ni rutiner för att uppdatera registerförteckningarna?

Ja

Kommentarer:
Det är viktigt att registerförteckningen hålls levande och fylls på med ny information när ny 
personuppgiftsbehandling påbörjas. Det behöver därför finnas rutiner så att förvaltningen 
inte glömmer bort att lägga in nya behandlingar. Det är också bra med en enhetlig rutin så 
att registerförteckningarna görs på likartat sätt inom myndigheten.

Det är bra att ni har rutiner för att uppdatera registerförteckningarna.

16. Får personuppgiftsansvarig årlig information om aktuella register-förteckningar 
över personuppgiftsbehandlingar enligt art 30 GDPR?

Nej
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Kommentarer:
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att registerförteckningarna hålls aktuella och behöver 
därför få regelbunden information om statusen. Informationen bör lämnas vid sammanträde 
så att informationen dokumenteras i protokoll och kan följas upp.

Vi rekommenderar att ni planerar in årlig information om aktuella registerförteckningar till 
personuppgiftsansvarig i sammanträdeskalendern så att informationen dokumenteras i 
protokoll.

17. Har ni gått igenom registerförteckningarna med anledning av Schrems II-domen 
och fastställt vilka behandlingar som innebär tredjelandsöverföring?

Nej 

Kommentarer:
Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen en dom i det så kallade Schrems II-målet. EU-
domstolen slår fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd 
för personuppgifter när dessa förs över till USA och ogiltigförklaras därför.

Dataskyddsteamet har tagit fram en vägledning med anledning av Schrems II-domen och för 
mer vägledning hänvisar vi till den och de vägledningar som den europeiska 
dataskyddsstyrelsen (EDPB) har tagit fram. Som ett första steg rekommenderar EDPB att 
personuppgiftsansvariga ska kartlägga alla tredjelandsöverföringar som görs. Detta görs 
genom att man går igenom avtal med leverantörer, även vad gäller underleverantörer. 
Resultatet av genomgången dokumenteras i registerförteckningen. Utifrån kartläggningen
behöver man sedan gå vidare, analysera resultatet och ta fram en åtgärdsplan. 

Vi rekommenderar att ni snarast påbörjar arbetet med att gå igenom och kartlägga vilka 
tredjelandsöverföringar som görs inom er verksamhet. Det är ett första steg i arbetet med att 
uppfylla lagkraven i GDPR med anledning av Schrems II-domen och är nödvändigt för att 
veta vilka ytterligare åtgärder ni behöver vidta.
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De registrerades rättigheter

Enligt art 12 GDPR ska den personuppgiftsansvarige vidta lämpliga åtgärder för att till de 
registrerade tillhandahålla all information som avses i art 13 och 14 samt all kommunikation 
enligt art 15-22 och 34. Informationen ska bland annat vara begriplig, klar och tydlig, särskilt 
den informationen som är riktad mot barn.

De viktigaste rättigheterna är: 
-Få information om sina rättigheter art 12
-Få tillgång till sina personuppgifter art 15
-Få felaktiga personuppgifter rättade art 16
-Få sina personuppgifter raderade (sällan hos myndigheter) art 17
-Invända mot att personuppgifter används för t ex direktmarknadsföring art 18
-Få information om vidtagen rättelse eller radering art 19
-Rätt att flytta personuppgifterna (dataportabilitet) art 20

18. Finns rutiner för att informera och kommunicera enligt art 12 GDPR?

Ja

Kommentarer 
Att informera och kommunicera på ett strukturerat sätt är en viktig del av dataskyddsarbetet. 
Det finns krav på personuppgiftsansvarig att vidta åtgärder för att informera och 
kommunicera, men även för att sätta tydliga villkor för utövandet av de registrerades 
rättigheter. Det är bra att ni har rutiner för att informera och kommunicera de registrerades 
rättigheter.

19. Var informerar ni någonstans om de registrerades rättigheter i enlighet med art 12 
GDPR?

Webbplats
Intranät
Blanketter
E-tjänster
Servicecenter
Kommentar från enkätsvaret: Arbete pågår
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Kommentarer 
Det är bra att ha information om de registrerades rättigheter på många ställen så att 
informationen har bra förutsättningar för att nå fram.

20. Finns rutiner för utlämnande av registerutdrag enligt art 15 GDPR?

Ja

Kommentarer:
Rutiner för begäran om registerutdrag bedömer vi är nödvändigt att ha för att kunna hantera 
en begäran. Att kunna hantera de registrerades rättigheter bedömer vi kommer att bli allt 
viktigare då Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bestämt att de kommer att utgå alltmer från 
klagomål från enskilda i sitt arbete med tillsyn av dataskyddslagstiftningen. 
Dataskyddsteamet har tagit fram blanketter och rutiner om hantering av registerutdrag som 
ni kan utgå ifrån i ert arbete och materialet finns i handboken på wikin.

Det är bra att ni har tagit fram rutin för denna rättighet då vi bedömer att den är mest vanligt 
förekommande bland de rättigheterna som finns för de registrerade.
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Personuppgiftsbiträden

Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet eller 
annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 
Personuppgiftsbiträde förkortas ofta PUB.

Personuppgiftsansvarig ska endast anlita biträden som ger tillräckliga garantier om att 
behandlingen av personuppgifter sker på ett sådant sätt att de uppfyller kraven i GDPR. När 
uppgifter behandlas av ett personuppgiftsbiträde ska hanteringen regleras genom ett s k 
PUB-avtal.

21. Anlitar ni personuppgiftsbiträden och har ni ingått PUB- avtal med instruktioner enligt 
art 28 GDPR?

Ja, vi anlitar personuppgiftsbiträden och vi har avtal med några av biträdena.

Kommentarer: 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram mallar för PUB-avtal och instruktioner. 
Vi rekommenderar att alla använder sig av dessa mallar och tar fram förslag till PUB-avtal och 
instruktioner utifrån dessa mallar. Äldre PUB-avtal kan behöva en genomgång, men de är inte 
ogiltiga pga att de hänvisar till PuL i stället för GDPR. Men vi rekommenderar att gärna gå 
igenom äldre PUB-avtal och ta fram förnyade avtal. 

Om ett biträde inte får tillräckligt tydliga instruktioner om hur behandling får ske eller inte 
alls tar fram instruktioner faller ansvaret för dessa fel tillbaka på personuppgiftsansvarig. 

En del systemleverantörer använder sig i stället av standardvillkor som vid behov ensidigt kan 
ändras av leverantören. Det är svårt att praktiskt få till regelrätta PUB-avtal med instruktioner 
med sådana leverantörer. Det kan också vara svårt att få till PUB-avtal med leverantörer av 
appar och sociala medier. Ett sätt att hantera det är att i möjligast mån undvika sådana 
leverantörer. Anser ni att ni ändå måste anlita en sådan leverantör rekommenderar vi att ni 
ställer frågor om personuppgiftsbehandlingen, framför era synpunkter och krav och 
dokumenterar leverantörens svar. Men det är ni som personuppgiftsansvarig som står risken.

Det är bra att ni har PUB-avtal med ett antal leverantörer och vi rekommenderar att ni går 
igenom er registerförteckning och försöker får till PUB-avtal med samtliga biträden. Gör 
gärna regelbunden kontroll av aktualiteten av PUB-avtal och dess instruktioner.
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22. Finns rutiner för framtagande av personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner?

Ja

Kommentarer:
Att ha bra PUB-avtal med instruktioner är viktigt för att kunna styras hur biträdet får 
behandla era personuppgifter. Det är bra att ni har rutiner för framtagande av PUB-avtal.

23. Tar ni fram förslag till personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner som en del 
av upphandlingsunderlaget i samband med upphandling av nya 
verksamhetssystem?

Ja

Kommentarer:
Det är bra att ha förslag till personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner som en del av 
upphandlingsunderlaget för då vet leverantören vad det är som ni förväntar er. Då slipper 
man också förhoppningsvis förhandlingar om PUB-avtal och instruktioner när upphandlingen 
är klar.

Vi rekommenderar att ni fortsätter med denna rutin i samverkan med ert upphandlingsteam.
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Risk- och konsekvensbedömningar

Om en typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och 
friheter ska PUA före behandlingen göra en bedömning av den planerade behandlingens 
konsekvenser för skyddet av personuppgifter. 

24. Gör ni risk- och konsekvensbedömningar innan en ny behandling av 
personuppgifter påbörjas enligt art 35 GDPR? 

Nej 
Vi har inte kommit i gång

Kommentarer:
Om man inte gör en risk- och konsekvensbedömning innan man påbörjar en ny behandling 
har den personuppgiftsansvarige svårt att bedöma vilka behandlingar som är en risk för den 
registrerade och vilka konsekvenser det kan bli. Om ett förhandssamråd önskas medges det 
inte av tillsynsmyndigheten förrän man har gjort en risk- och konsekvensbedömning.

IMY har tagit fram en förteckning över när en konsekvensbedömning ska göras och vi 
rekommenderar att man tar del av den och följer dessa rekommendationer. 

Vi rekommenderar att ni påbörjar ett arbete att systematiskt göra risk- och 
konsekvensbedömningar innan ni påbörjar en ny behandling av personuppgifter. Det finns 
material om risk -och konsekvensbedömningar i vår handbok.

25. Finns rutiner för genomförande av risk- och konsekvensbedömningar?

Ja

Kommentarer:
Om man inte har en rutin för risk- och konsekvensbedömning kan det blir osäkert vem som 
ska göra vad innan man påbörjar en ny behandling. Eller man kanske helt missar att göra en
risk -och konsekvensbedömning om man inte har en känd rutin. Med hjälp av denna rutin 
kan den personuppgifts-ansvarige enklare bedöma vilka behandlingar som ger en särskild 
stor risk för personers fri- och rättigheter. Det är bra att ni har en rutin för risk- och 
konsekvensarbete.
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26. Har ni en fastställd rutin för risk och konsekvensbedömning innan upphandling 
eller införandet av nytt IT-stöd?

Nej

Kommentarer:
När man upphandlar och inför ett nytt system innebär det ofta en ny 
personuppgiftsbehandling. Då är det bra att fundera igenom ifall en risk- och 
konsekvensbedömning behöver göras och även ha en rutin för att genomföra arbetet.

Vi rekommenderar att ni tar fram en rutin för risk- och konsekvensbedömning innan 
upphandling eller införande av nytt IT-stöd. 

27. Vilka roller/tjänstepersoner är utsedda att vara delaktiga i era risk- och 
konsekvensbedömningar?

Dataskyddssamordnaren
Systemförvaltare
IT-personal
Ansvarig chef
Kompetens efter behov

Kommentar från enkätsvaret: Vi har beslutade riktlinjer som anger att bl a kommunjurist och 
IT-chef ska vara med. Vid översyn har vi konstaterat att det är olika kompetenser som 
behöver vara med och anpassar det därmed efter vilken behandling det gäller och dess 
behov.

Kommentarer:
När man jobbar med dataskyddsfrågor och riskarbete är det en fördel att ha med personer 
med olika kompetenser och erfarenheter för att få fram så många bra perspektiv och 
bedömningar som möjligt. Det är bra att ni har en utsedd grupp för detta.

28. Vilka risk och konsekvensbedömningar har ni gjort under 2020?

Inget svar
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Personuppgiftsincidenter

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för människors 
friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon förlorar kontrollen över sina 
uppgifter eller att rättigheterna inskränks. En personuppgiftsincident kan få allvarliga 
konsekvenser för enskilda. 

En personuppgiftsincident som inte hanteras på rätt sätt kan också påverka tilltron till den 
organisation som behandlar personuppgifter. Allvarliga incidenter kan också leda till att 
Integritetsskyddsmyndigheten inleder granskning med sanktionsavgift som följd.

29. Allvarliga personuppgiftsincidenter ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten 
inom 72 timmar från det att incidenten upptäcktes. Har ni utsett personer som 
beslutar om att anmäla personuppgiftsincident enligt art 33 GDPR?

Ja

Kommentarer:
När en personuppgiftsincident inträffar blir det ofta en allmän oro och finns det inte utsedda 
personer blir det svårt att veta vem som beslutar om att anmäla. Därför är det bra att det 
finns utsedda personer som har befogenhet att besluta om att anmälan ska göras eller ej. 
Personuppgiftsansvariga får också bättre förutsättningar för att uppfylla kravet på att 
anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten ska göras innan 72 timmar från upptäckten av 
personuppgiftsincidenten om personer är utsedda. Befogenhet att anmäla 
personuppgiftsincident bör tas med i delegationsordning.

Det är bra att ni har utsett personer att ha befogenhet att anmäla personuppgiftsincidenter.

30. Samtliga personuppgiftsincidenter ska enligt art 33.5 GDPR dokumenteras oavsett 
om de ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten eller ej. Har ni utsett 
personer som dokumenterar samtliga personuppgiftsincidenter som inträffar hos 
er?

Ja

Kommentarer:
Det finns en skyldighet att dokumentera inträffade personuppgiftsincidenter oavsett om de 
anmäls eller ej och det är förstås en viktig anledning till att göra detta arbete. 
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En ytterligare anledning är att denna dokumentation lämpligen kan ingår i ert kvalitetsarbete 
i syfte att förbättra av era arbetsflöden.

Det är bra att ni dokumenterar personuppgiftsincidenter oavsett om de ska anmälas eller ej.

31. Har ni rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter med fastställd 
ansvarsfördelning?

Ja

Kommentarer:
När en personuppgiftsincident inträffar blir det ofta en allmän oro. Finns inte rutiner med 
fastställd ansvarsfördelning kan det bli svårt att agera på ett snabbt och effektivt sätt. Risken 
ökar för att personers fri- och rättigheter påverkas. Uppgift om vem som har befogenhet att 
anmäla personuppgiftsincident och vem som har uppdrag att dokumentera 
personuppgiftsincidenter bör finnas med i rutinerna. Mer information om detta hittar ni i 
handboken för dataskydd på wikin.

Det är bra att ni har rutin för hantering av personuppgiftsincidenter med fastställd 
ansvarsfördelning för att få en snabb och effektiv hantering av personuppgiftsincidenter. 

32. På vilket sätt är övrig personal hos er informerade om rutiner för 
personuppgiftsincidenthantering?

Webbplats
Intranät
Olika mötestillfälle avdelningsvis

Kommentarer:
När en personuppgiftsincident inträffar blir det ofta en allmän oro och osäkerhet på 
arbetsplatsen. Det är bra och nödvändigt att se till att alla anställda känner till vad som ska 
göras om en personuppgiftsincident inträffar. Därför är det viktigt att alla i personalen känner 
till att det finns rutiner som ska användas. 

Det är bra att ni informerar all personal om rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter 
på arbetsplatsträffar, intranät och liknande.
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33. Får personuppgiftsansvarig årlig information om anmälda 
personuppgiftsincidenter enligt art 33 GDPR?

Ja

Kommentarer:
Det är viktigt att den som är personuppgiftsansvarig får information om vilka 
personuppgiftsincidenter som har förekommit inom dennes ansvarsområde. Detta för att 
bedöma åtgärder som behöver göras. Det är den som är personuppgiftsansvarig som har 
hela ansvaret för de personuppgiftsbehandlingar som görs inom verksamheten. Det är bra 
och en nödvändighet för den som är personuppgiftsansvarig att känna till de 
personuppgiftsincidenter som inträffar och det är bra att ni informerar om detta varje år.

34. Vilka åtgärder har ni vidtagit med anledning av de personuppgiftsincidenter som 
har inträffat hos er?

Ändrat rutiner
Ändrat i behörigheter

Kommentarer:
Inträffar ofta samma personuppgiftsincidenter finns god anledning att t ex ändra rutiner eller 
hålla utbildning med personalen för att försöka undvika liknande personuppgiftsincidenter i 
framtiden. Händer det allvarliga incidenter behöver man med all sannolikhet vidta flera 
åtgärder. Tänk på att ta kontakt med dataskyddsteamet för att rådgöra om anmälan, 
dokumentation och åtgärder i samband med personuppgiftsincidenter.
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Informationssäkerhet

Enligt art 5 och art 32 GDPR ska personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. PUA ska vidta 
säkerhetsåtgärder som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd 
mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom 
olyckshändelse. Detta ska göras med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska 
åtgärder (integritet och konfidentialitet).

35. Bedrivs ett systematiskt informationssäkerhetsarbete enligt någon metod?

Nej
Ny informationssäkerhetspolicy kommer att beslutats

Kommentarer:
För att få effekt av arbete med informationssäkerhet krävs ett systematiskt arbetssätt.
Vi rekommenderar att ni påbörjar ett arbete med att jobba systematiskt med 
informationssäkerhet. Det är bra att ni har en ny informationssäkerhetspolicy där ett 
systematiskt arbetssätt kan fastställas.

36. Finns utsedd informationssäkerhetsansvarig tjänsteperson hos er?

Ja, en övergripande informationssäkerhetsansvarig inom vår kommun.
Delat ansvar mellan digitaliserings-, avdelningschef och säkerhetskyddschef.

Kommentarer:
Informationssäkerhet är ett komplext område. Det kan vara svårt att få kompetens och 
enhetlighet om informationssäkerhetsarbete ska delas mellan flera medarbetare.

Det är bra att det finns utsedd personer som är informationssäkerhetsansvariga då mycket av 
dataskyddsarbetet har med informationssäkerhet att göra.

37. Finns fastställda roller runt systemförvaltning (dvs systemägare, systemförvaltare, 
driftansvar) hos er?

Ja, inom vår myndighet
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Kommentarer:
Att ha fastställda roller för systemförvaltning är en viktig del i att ha ordning och reda i sin 
förvaltning. Det är bra att ni har fastställda roller.

38. Har ni rutin för kravställning med avseende på lämplig säkerhet för 
personuppgiftsbehandlingar i systemet vid upphandling av nya IT-system?

Ja

Kommentarer:
Enligt dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig säkerställa lämplig säkerhet för de 
personuppgifter som hanteras, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och 
mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Det kan vara svårt att i efterhand 
ändra kravställningar på säkerhetsåtgärder. Oftast blir det åtgärder som blir 
kostnadsdrivande och svåra att införa.

Det är därför bra att ni har med kravställning på lämplig säkerhet vid upphandlingar.

39. Har ni något mer ni vill tillägga?

Kommentar från enkätsvaret: Förbättringsarbetet pågår. 

40. Vad tycker du om enkäten?

Bra
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Sammanvägd bedömning

Ett dataskyddsombuds viktigaste uppgifter är att ge råd och stöd samt att ha en 
kontrollerande funktion så att dataskyddslagstiftningen efterlevs. Det operativa arbetet i den 
personuppgiftsansvariges förvaltning behöver utföras av personer som är anställda hos 
personuppgiftsansvarig. 

Lokal organisation och utbildning
Vid genomgång av era svar kan vi se att det finns en organisation med utsedda roller för 
kommunstyrelsens dataskyddsarbete. Personerna i fråga har också fått utbildning och den 
övergripande dataskyddssamordnaren deltar i Sydarkiveras nätverksträffar. Det finns kanaler 
för att få ut information till den lokala organisationen. Detta är en grundförutsättning för att 
dataskyddsarbetet ska kunna fungera.

Delegering av dataskyddsfrågor
Ni har inte delegerat beslutsfattande inom dataskydd och det är inget man måste göra, men
det finns fördelar med att göra det. Ärendetyperna blir synliga för både organisationen och 
för personuppgiftsansvarig och det finns en beredskap och planering när ärende uppstår. Det 
finns en plan att ta in dataskyddsfrågorna vid nästa revidering av delegationsordningen.

Styrdokument
Dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning gäller, men organisationen 
behöver bestämma hur det ska genomföras lokalt genom egna styrdokument. Ni har antagit 
riktlinjer för dataskydd och informationssäkerhetspolicy och det är en bra grund. 

Kontaktuppgift till dataskyddsombud
Att utse dataskyddsombud och anmäla kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten 
(IMY) är en grundläggande åtgärd och detta är genomfört. Uppgift om dataskyddsombudet
och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet finns med på flera olika ställen och det är 
mycket bra.

Registerförteckningar
Att ha kontroll över sina registerförteckningar är också grundläggande för dataskyddsarbetet 
och det är bra att ni har upprättade förteckningar och rutiner för att uppdatera. 

Personuppgiftsansvarig får inte regelbunden information om aktuella registerförteckningar.
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Efter Schrems II-domen är det särskilt viktigt att ha kartlagt vilka tredjelandsöverföringar som 
ni har. Kartläggningen av era tredjelandsöverföringar är inte genomförd. Det arbetet behöver 
genomföras då det är en nödvändig förutsättning för att veta vilka ytterligare åtgärder som 
kan behöva göras.

Rutiner för dataskyddsarbete
Ni har rutiner för de flesta processerna och det är bra.

Personuppgiftsbiträdesavtal
Ert arbete med personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) verkar fungera tillfredsställande och
det är mycket bra att det finns biträdesavtal med instruktioner med ett antal personuppgifts-
biträden. Det är bra att ni har med PUB-avtal i planeringen och vid införskaffande av nya 
system.

Risk- och konsekvensbedömningar
Ni har inte kommit igång med att göra risk- och konsekvensbedömningar, men har rutiner
samt utsedda personer för detta arbete. Vi vill här påminna om att dataskyddsombudet ska 
rådfrågas i samband med risk- och konsekvensbedömningar.

Personuppgiftsincidenter
När det gäller hantering av personuppgiftsincidenter har ni utsedda personer som anmäler 
och dokumenterar. Ni har även rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter och 
kommunstyrelsen får årlig information om incidenter. Det här är mycket bra.

Informationssäkerhet
Vad gäller informationssäkerhetsarbetet så har ni en fungerande organisation med utsedd 
kommunövergripande informationssäkerhetsansvariga, fastställda roller runt 
systemförvaltning inom er myndighet och en planerad ny informationssäkerhetspolicy. Det 
finns rutin för kravställning på lämplig säkerhet för personuppgiftsbehandlingar vid 
upphandling av system, men ni arbetar inte utifrån någon beslutad systematisk metod.



DATUM 2021-08-19
DNR SARK/2021:103
HANDLÄGGARE THERESE JIGSVED

KOMMUNALFÖRBUNDET SYDARKIVERA
POSTADRESS: BOX 182 | 342 22 ALVESTA
TELEFON: 0472- 39 10 00 (VX)
SYDARKIVERA.SE

SIDA | 24

Vår bedömning är att det viktigaste som kommunstyrelsen i Katrineholms kommun behöver
arbeta vidare med är:

1. Påbörja arbetet med att systematiskt göra risk- och konsekvensbedömningar enligt art 
35 GDPR när en ny typ av behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska 
personers rättigheter och friheter. För att komma igång med arbetet kan det vara bra 
att delta i den grundutbildning i risk- och konsekvensbedömning som 
dataskyddsteamet håller i.

2. När det gäller informationssäkerhet föreslår vi att det påbörjas ett mer systematiskt 
arbete på detta område.

3. Vi rekommenderar att ni tar del av den mall för delegationsordning som dataskydds-
teamet tagit fram och tar in delegation av dataskyddsfrågor i kommunstyrelsens
delegationsordning vid nästa revidering.

4. När det gäller arbetet med PUB-avtal rekommenderar vi att ni försöker få fram avtal 
med samtliga biträden.

5. Vi rekommenderar att ni snarast kompletterar av era registerförteckningar med en 
kartläggning av era tredjelandsöverföringar och att ni tar fram analys och åtgärdsplan 
utifrån er kartläggning av tredjelandsöverföringar.

6. Planera in årlig information om registerförteckningar och information om 
personuppgiftsansvarigs roll och ansvar i sammanträdeskalendern med 
kommunstyrelsen.

Dataskyddsteamet

Therese Jigsved
Dataskyddsombud/
Förbundsjurist

Anders Danielsson
Informationssäkerhets-
specialist

Ria Larsson
Arkivarie
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Datum

2021-11-17
Vår beteckning

KS/2021:343 - 045

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Bidrag till Festival för mogna 2022
Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 200 000 kronor i bidrag till vård- 
och omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården), för 
arrangemanget musikfestival för mogna 1-2 juni 2022.

2. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

3. För att kunna påbörja förberedelserna av festivalen, ges servicehuset 
Igelkotten Lustgården tillgång till bidraget under 2021.

4. Efter genomfört evenemang ska servicehuset Igelkotten Lustgården 
inkomma med en skriftlig redovisning till kommunledningsförvaltningen 
över hur bidraget har använts. 

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Datum

2021-11-02
Vår beteckning

KS/2021:343 - 045Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Bidrag till Festival för mogna 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen (servicehuset Igelkotten, Lustgården) ansöker om bidrag 
på 200 000 kronor för att kunna genomföra Musikfestival för mogna den 1-2 juni 2022.

Musikfestivalen för mogna har genomförts under ett antal år och nu planerar man vid 
servicehuset Igelkotten Lustgården för att genomföra arrangemanget för nionde gången i 
ordningen. 

Syftet med arrangemanget är att bland annat att lyfta fram kulturen i äldreomsorgen och 
att personalen arbetar över gränser för att skapa en stimulerande miljö för de äldre. 
Festivalen ger de äldre tillfälle att mötas under trevliga former.

Arrangemanget stämmer väl överens med Katrineholms kommunplan 2019-2022 – 
Attraktion och livskvalitet.

Ärendets handlingar
Ansökan om medel till Musikfestival för mogna, vård- och 
omsorgsförvaltningen, 2021-10-21 

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

Vård- och omsorgsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen – ekonomi
Akt



Ansökan om medel till musikfestival för mogna

Festivalgruppen ansöker om 200 000 kronor för att genomföra ”Musikfestival för mogna” 1-2 juni 
2022

Musikfestival 2022

Festivalgruppen består av undersköterskor inom äldreomsorgen, just nu är vi sex stycken. Louise 
Eriksson Dufvegården, Malin Andersson Yngaregården, Thomas Sidén Lustgården Igelkotten, 
Charlotte Pettersson Dufvegården, Christina Klasson Lövåsgården och Susanna Vesa Lövåsgården.

Vi planerar att anordna Sveriges enda musikfestival för mogna för nionde gången i ordningen. 
Festivalen syftar till att sprida kultur och glädje till framförallt de som har insatser från kommunen 
men även andra.

VOF i Katrineholms kommun arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt som innebär att man 
fokuserar på faktorer som främjar din hälsa. 

Att få gå på festival som är anpassad för rullatorer, rullstolar och där det finns många hjälpande 
händer är en fantastisk möjlighet. På vår festival kan alla vara med vilket leder till härliga möten 
bland gamla och nya bekanta. Festivalen är numera ett begrepp och något många längtar efter. 

De senaste festivalerna har varit välbesökta med ca 2000 personer/år.  Dessa har fått uppleva två 
härliga dagar fyllda med härlig musik, god mat och fantastiska möten.

Vi i festivalgruppen har varit noga med att musiken ska vara av god kvalité och varierande. Vi 
försöker få in så många genrer som möjligt så att mångas önskemål kan uppfyllas.

Festivalen är utomhus på Igelkottens grönområde. Där satsar vi på ett riktigt stort festivaltält med en 
stor scen där det ljuder musik ifrån under hela öppettiden.

Runt området finns det olika kringarrangemang som lockar. Marknadsstånd, loppis och information 
från kommunen är något av det som brukar vara.

Restaurang Igelkotten satsar extra dessa dagar med annorlunda menyer som erbjuder mat och dryck 
av varierande slag.

De som får festivalen att överhuvudtaget gå att genomföra är kulturombuden inom äldreomsorgen, 
frivilliga nätverkarna i äldreomsorgen, Service och hjälpmedel från funktionsvariationsområdet samt 
cheferna inom VOF.

Satsar framåt

2020 och 2021 har tyvärr festivalen ställts in pga Covid-19. Så nu är vi riktigt sugna på att få dra igång 
en ny satsning med härliga artister och god mat i fina omgivningar.

Sedan 100-årsjubileet 2017 har vi fått 200.000 kronor/festival och har märkt en tydlig höjning av 
nivån på festivalen tack vare det. Vårt önskemål är därför att även inför festivalen 2022 få denna 
summa.



Syfte och mål

Att vara en mötesplats för äldre, anhöriga och personal där roliga aktiviteter står i centrum
Att få ett tillfälle att lyfta kulturen i Katrineholms kommuns äldreomsorg
Möjlighet att marknadsföra äldreomsorgen i Katrineholm och de aktiviteter som finns för att 
stimulera de olika sinnena
Att personalen inom äldreomsorgen tillsammans arrangerar ett stort kulturarrangemang 
skapar sammanhållning och en stimulerande miljö för våra äldre
Att bidra till kultur som friskvårdsfaktor – stimulera kropp och själ med hjälp av musik i annan 
miljö
Att kunna erbjuda god mat och dryck i trevligt sällskap och mysig miljö som påminner om din 
ungdom
Att alla ska ha möjlighet att kunna komma på festival oavsett om du har en 
funktionsnedsättning. På vår festival är allt handikappanpassat
Att inkludera alla. Gratis entré.

Ekonomi

Planerad budget:

Partytält och scen 32 000 kronor

Hyra av ljud och ljus-anläggning 17 000 kronor

Underhållning 125 000 kronor

STIM-avgift 10 000 kronor

Trycksaker och annonsering 10 500 kronor

Engångsmaterial 3 000 kronor

Tillstånd från polismyndigheten 700 kronor

Inköp av varor (kaffe, socker mm) 1 800 kronor

Summa: 200 000 kronor

Louise Eriksson Annelie Larsson

Festivalgruppen Verksamhetschef Äldreomsorg
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Datum

2021-11-16
Vår beteckning

KS/2021:283 - 045

Mottagare:

Kommunstyrelsen

Ordförandeförslag - Bidrag till BRIS region öst
Ordförandens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja BRIS region öst 50 000 kronor till sin verksamhet.

2. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.

3. BRIS region öst uppmanas att inkomma med en skriftlig redovisning till 
kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts senast 2022-12-31.

Johan Söderberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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Datum

2021-11-16
Vår beteckning

KS/2021:283 - 045Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Emma Fälth
Handläggare telefon

0150 - 570 15
Handläggare e-post

emma.falth@katrineholm.se

Bidrag till BRIS region Öst 2022

Förvaltningens förslag till beslut
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet
BRIS region Öst har inkommit med ansökan om bidrag till deras verksamhet. BRIS 
grundades 1971 och är en politisk och religiöst obunden barnrättsorganisation. BRIS är en 
stödlinje för barn som erbjuder professionellt samtalsstöd, dygnet runt, via chatt, mail och 
telefon oavsett vilken kommun barnet bor i. Under år 2020 hade BRIS 31 497 kurativa 
samtal med barn i hela Sverige. 

Ärendets handlingar
Ansökan om bidrag BRIS region öst 

Bilagor (finns i akten): 

- Bris årsberättelse 2020 (inkl. verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, 
revisionsberättelse)

- Bris långsiktiga plan 2021 – 2025
- Bris stadgar
- Budget 2021 och prognos 2022
- Inbjudan Bris nätverk
- Bris årsrapport 2020 – första året med pandemin

Emma Fälth
Utredare

Beslutet skickas till:

BRIS – Region öst

Kommunledningsförvaltningen – ekonomi

Akt



Bris en samhällsbärande funktion för alla barn.



Bris Barnens rätt i samhället
Storgatan 24, 582 23 Linköping
Tel: 013 560 38 00
www.bris.se | Org.nr: 80 20 13-3420
PG: 90 15 04-1 | BG: 901-5041



Bris Barnens rätt i samhället
Storgatan 24, 582 23 Linköping
Tel: 013 560 38 00
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PG: 90 15 04-1 | BG: 901-5041

Vad är Bris?



 

 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

 

Skrivelse Sida 1 (1) 

Kommunstyrelsen 

 

Datum 

2021-11-22 
Vår beteckning 

KS/2021:367 - 048 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Extra föreningsstöd 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta upp till 2 miljoner kronor ur årets resultat för extra 

föreningsstöd. Stödet till föreningarna fördelas i enlighet med redovisat förslag till 

fördelning. 

Sammanfattning av ärendet 

I Katrineholms kommun är kultur-, idrotts och föreningslivet betydelsefullt och högt 

prioriterat. Det är ett viktigt samhällskitt som främjar folkhälsan, ger identitet och 

sammanhållning bland katrineholmarna. För att främja och stärka hälsan i Katrineholms 

kommun beslutade folkhälsoutskottet den 9 september 2021 att kommunen under 2022 

ska arbeta än mer fokuserat på hälsa och utsåg 2022 till ett Hälsoår.   

Föreningslivet ger många barn och unga en god start i livet, en meningsfull fritid, en 

demokratisk fostran, utveckling och förutsättningar för ett gott liv. För att stötta och 

uppmuntra föreningslivet i deras viktiga arbete föreslås kommunstyrelsen besluta att 

Katrineholms kommuns föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska få ett extra 

föreningsstöd, ett extra föreningsbidrag. Med detta extra föreningsbidrag är avsikten att 

föreningarna ska kunna fokusera framåt och fortsätta utveckla det viktiga arbetet med 

barn- och ungdomsverksamhet. 

Föreningsbidraget hanteras i en förenklad process och betalas ut till föreningarna under 

kommande månad. För att få del av denna extra satsning ska föreningen under år 2021 haft 

barn- och ungdomsverksamhet och verifierat det i inskickade dokument till kommunens 

föreningsservice i ordinarie förenings- och bidragsprocesser. Beloppen baseras på tidigare 

utbetalt föreningsstöd. Hur föreningarna väljer att använda sitt extra föreningsbidrag följs 

upp i ordinarie föreningsuppföljning. 

Ärendets handlingar 

• Förslag till fördelning av extra föreningsstöd 

 

Johan Söderberg (S)  Christer Sundqvist (M) 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen 

Akten 



Aqab och Codka 5 000 kr

Backa Konståkningsklubb 40 000 kr

Banadir Idrottsklubb 10 000 kr

Bie GOIF 10 000 kr

Björkviks Idrottsförening 10 000 kr

BK Öster katrineholm 2 000 kr

Cykelklubben Ceres 20 000 kr

Damfotbollsklubben Värmbol, DFK 50 000 kr

Dansklubben Rock You 2 2 000 kr

Daryeel Bulsho org 2 000 kr

Diabetesföreningen i Katrineholm med omnejd 5 000 kr

Djulö 4H-klubb 20 000 kr

DuD 100 000 kr

EF Ensamkommandes förbund katrineholm 2 000 kr

Ericsbergs GOIF 10 000 kr

Eritreanska Föreningen i Katrineholm 2 000 kr

Eritreanska WEFAQ föreningen i Katrineholm 2 000 kr

FBC Katrineholm 2 000 kr

Filadelfiaförs, Julita 2 000 kr

Filadelfiaförsamlingen Katrineholm 10 000 kr

Floda IF 10 000 kr

Friluftsfrämjandet 5 000 kr

Friskis och svettis 20 000 kr

Frisksportklubben Björken 20 000 kr

FUB 100 000 kr

Föreningen Idrott för alla (IFA) 30 000 kr

Glindrans Idrottsklubb 5 000 kr

Gymnastikföreningen Katrineholm 100 000 kr

Halloween 2.0 2 000 kr

Julita GOIF 40 000 kr

Julita Kulturförening 2 000 kr

Karate Dojo 40 000 kr

Katrineholm Griffins Rugby Club 10 000 kr

Katrineholm Hockey 40 000 kr

Katrineholm Värmbol Bandysällskap KVBS 50 000 kr

Katrineholms AIK 100 000 kr

Katrineholms Boxningsklubb 2 000 kr

Katrineholms BTK 10 000 kr

Katrineholms Bågskytteklubb 2 000 kr

Katrineholms Discgolfklubb 2 000 kr

Katrineholms Domarklubb 20 000 kr

Katrineholms Golfklubb 20 000 kr

Katrineholms Handikapp IF 10 000 kr

Katrineholms IF 75 000 kr



Katrineholms Innebandyförening 100 000 kr

Katrineholms Jiu-jitsu Club 2 000 kr

Katrineholms Kanotklubb 30 000 kr

Katrineholms Karateklubb Wado-Ryu 40 000 kr

Katrineholms Motocross club 2 000 kr

Katrineholms Motorklubb 40 000 kr

Katrineholms Orienteringsklubb 20 000 kr

Katrineholms Ryttarförening 75 000 kr

Katrineholms Schacklubb 2 000 kr

Katrineholms Scoutkår 50 000 kr

Katrineholms Simsällskap 30 000 kr

Katrineholms SK Fotboll 100 000 kr

Katrineholms SK Friidrott 30 000 kr

Katrineholms Tennisakademi 10 000 kr

Katrineholms Äventyrsklubb 10 000 kr

Kattcon 2 000 kr

Kvinno- och tjejjouren Miranda 75 000 kr

Mariakyrkans Ungdom 10 000 kr

Musikens Hus Akademien 30 000 kr

Oliven/ Kamratstödet 100 000 kr

Sköldinge Idrottsförening 5 000 kr

Somalisk förening f Integration, Kultur och Sport 2 000 kr

Somaliska Föreningen i Katrineholm 2 000 kr

Somaliska Ungdomar Sport och Träningsför 2 000 kr

Sportdykarklubben Näcken 10 000 kr

Strångsjö AIK 2 000 kr

Teater K 5 000 kr

Valla Idrottsförening 30 000 kr

Valla-Sköldinge Scoutkår 10 000 kr

Viola Fc 2 000 kr

Värmbols Football Club 75 000 kr

Wado Karate Katrineholm 30 000 kr
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Datum

2021-10-28
Vår beteckning

KS/2019:18 - 111Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare

Karin Österman Sundell
Handläggare telefon

0150-570 16
Handläggare e-post

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se

Entledigande och val av ledamot och val av ersättare i 
folkhälsoutskottet

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Jesper Ek (-), invald för Liberalerna, som ledamot i 

folkhälsoutskottet.
2. Kommunstyrelsen väljer Inger Fredriksson (C) som ny ledamot i folkhälsoutskottet till 

och med den 31 december 2022.
3. Kommunstyrelsen väljer John G Ogenholt (KD) som ny ersättare i folkhälsoutskottet till 

och med den 31 december 2022.

Sammanfattning av ärendet
Jesper Ek (-), invald för Liberalerna, har i skrivelse daterad den 23 oktober 2021 begärt 
avsägelse från sitt uppdrag som ledamot i folkhälsoutskottet. Oppositionen nominerar 
Inger Fredriksson (C) som ny ledamot i folkhälsoutskottet. Inger Fredriksson (C) är i nuläget 
ersättare i folkhälsoutskottet. Vidare nominerar oppositionen John G Ogenholt (KD) som ny 
ersättare i folkhälsoutskottet.

Karin Österman Sundell
Registrator

Beslutet skickas till:

Jesper Ek

Inger Fredriksson

John G Ogenholt

Folkhälsoutskottet

Löneenheten

Troman

Lex

Akten
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Datum

2021-10-28
Vår beteckning

 - Kommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post

Anmälan om delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut Låstjänster, KFAB, Katrineholms kommun Dnr TI 2021-1095 (KS Del/2021 
§ 111)

Tilldelningsbeslut Förnyad konkurrensutsättning Skolmöbler - Sandbäcksskolan - 
Katrineholms kommun Dnr TI 2017-1069 /KS Del/2021 § 112)

Dnr KS/2021:166-000

Bidrag till Katrineholm Cup - Fotboll 2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på totalt 50 000 kronor till Katrineholm Cup - Fotboll.

2. Summan ska fördelas lika mellan Värmbols FC, Katrineholms SK FK, Katrineholms AIK
och DFK Värmbol.

3. Bidraget ska tas ur kommunstyrelsens medel till förfogande.
4. Föreningarna ges tillgång till bidraget under 2021.
5. Efter genomfört evenemang ska föreningarna inkomma med en skriftlig redogörelse

över hur bidraget har använts. Redogörelsen kan vara en gemensam för alla föreningar.
(KS Del § 113)

Dnr KS/2021:313-045

Bidrag till SPF Lindens medlemsträffar

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 17 000 kronor till SPF Lindens medlemsträffar.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del72021 § 114)

Dnr KS/2021:330-045

Bidrag till Julita Hembygdsförening

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 10 000 kronor till Julita Hembygdsförening till material till rödfärgning av
torgbodar.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande. (KS Del/2021 § 115)

DNR KS 2021:336-045



Sida 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-10-28

Vår beteckning

 - 

Bidrag till Nattfotboll 2021-2022

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Katrineholms SK fotboll till Nattfotboll 2021-2022.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till

kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 117)

Dnr KS/2021:340-045

Bidrag till Familjesjukdomen 4.0

1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Mercur Öppenvård till Familjesjukdomen 4.0.

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska Mercur Öppenvård inkomma till

kommunledningsförvaltningen med en skriftlig redovisning över hur bidraget har
använts. (KS Del/2021 § 116)

Dnr KS/2021:349-045
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Datum

2021-11-11
Vår beteckningKommunledningsförvaltningen

Nämndadministration
Mottagare:

Vår handläggare Handläggare telefon Handläggare e-post

Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.

Protokoll och protokollsutdrag

Region Sörmland har översänt protokollsutdrag från Nämnden för kultur, utbildning och 
friluftsverksamhets sammanträde 2021-10-2, § 39/21 Aktivitetsplan 2022 inom kulturplan 
Sörmland 2019-2022.

Hnr 2021:2402

Region Sörmland har översänt protokoll från Nämnden för kultur, utbildning och 
friluftsverksamhets sammanträde 2021-10-21.

Hnr 2021:2403

Energikontoret i Mälardalen AB har översänt protokoll från extra styrelsemöte i 
Energikontoret i Mälardalen AB, 2021-10-19.

Hnr 2021:2417

Bildningsnämnden har översänt delegationsprotokoll BIN Del/2021 § 38 - Beslut om att 
bedriva undervisning på distans för klass 5b på Skogsborgsskolan.

Hnr nr 2021:2649

Bildningsnämnden har översänt delegationsprotokoll BIN Del/2021 § 38 - Beslut om 
undervisning på distans för klass 1-3 J1 på Nävertorp grundsärskola.

Hnr 2021:2650

Meddelande har kommit från Region Sörmland att protokoll från Nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård, 2021-10-29 har anslagits på region Sörmlands hemsida.

Kommunstyrelsens medel till förfogande

Värmbols FC, Katrineholms SK FK, Katrineholms AIK och DFK Värmbol har översänt en 
redovisning av beviljat bidrag till Katrineholm Cup - Fotboll.

Dnr KS/2020:332-045

Katrineholms MCC har översänt en redovisning av beviljat bidrag till Enduro SM 2021.

Dnr KS/2021:192-045
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Kommunledningsförvaltningen Datum

2021-11-11

Vår beteckning

     

Länsstyrelsen Södermanland län

Länsstyrelsen Södermanland län har översänt skrivelse angående beslut om kommuntal 
avseende 2022.

Hnr 2021:2420

Länsstyrelsen Södermanland län har översänt Redogörelse för tillämpning av kriterier för 
fördelning av länstal 2022.

Hnr 2021:2421

Länsstyrelsen Södermanland län har översänt Beslut om fördelning av anvisningar år 2022 
till kommuner i Södermanlands län.

Hnr 2021:2422

Remiss

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen Långtidsbudget för 
Hjälmarens vattenvårdsförbund 2021-2024.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits för 
kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår från 
att yttra sig över remissen.

Dnr KS/2021:321-049

Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen Promemorian Stärkt 
trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga.
HR-avdelningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits för 
kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår från 
att yttra sig över remissen.

Dnr KS/2021:353-029

Övrigt

Detaljplan för Valla prästgård, fastigheten kyrkbacken 2, Valla, Katrineholms kommun har 
vunnit laga kraft 2021-10-21.

Hnr 2021:2416

Energikontoret i Mälardalen har översänt Aktieägaravtal och ett nytt registreringsbevis för 
Energikontoret i Mälardalen AB med anledning av utökat aktiekapital genom nyemission.

Hnr 2021:2651, 2021:2652
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