
 

Kallelse 

Kommunledningsförvaltningen 2022-03-17 

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 

Tid 2022-03-21 klockan 18:00 

Plats Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm 

 

Nr 
Ärende Beteckning 

1 Protokollsjustering  

2 Sammanträdets laga tillkomst  

3 Parentation  

4 Entledigande och val av ledamot och ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden 

KS/2018:486      

5 Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden KS/2018:480 

6 Entledigande och val av ersättare i service- och 
tekniknämnden 

KS/2018:482 

7 Entledigande och val av ledamot och ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden 

KS/2018:486 (Ny) 

8 Entledigande av ledamot i Katrineholms Fastighets 
AB 

KS/2018:497 

9 Entledigande av ledamot i Katrineholms 
Industrihus AB 

KS/2018:498 

10 Entledigande och val av ledamot i Katrineholms 
Fastighets AB 

KS/2018:497 (Ny) 

11 Entledigande och val av ledamot i Katrineholms 
Industrihus AB 

KS/2018:498 (Ny) 

12 Val av ledamot och tillika ordförande i 
kommunrevisionen 

KS/2018:487 (Ny) 

13 Val av revisor i förbundsdirektionen Västra 
Sörmlands Räddningstjänst (VSR) 

KS/2018:490 (Ny) 

14 Val av revisorsersättare för granskning av 
kommunens stiftelser 

KS/2020:116 (Ny) 

15 Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt KS/2018:489 

16 Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid 
Nyköpings tingsrätt 

KS/2018:489 

17 Val av ombud till Sörmlands Turismutveckling AB KS/2019:128 

18 Val av ombud till Leader Sörmland KS/2020:85 (Uppdaterad) 

19 Nominering till styrelsen för Leader Sörmland KS/2020:85 (Ny) 

20 Katrineholms kommuns årsredovisning 2021 KS/2022:55 

21 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 
2021 med ansvarsprövning 

KS/2022:85 (Uppdaterad) 

ij Katrineholm 



 
KALLELSE  

 

Datum  
Kommunledningsförvaltningen 2022-03-17 

 

22 Tolkning och tillämpning av 
arvodesbestämmelserna 

KS/2022:16 

23 Avgifter inom bildningsnämndens 
verksamhetsområde - Fristående verksamheter 

KS/2022:64 

24 Komplettering av borgenstecknande för 
Hjälmarens vattenförbund etapp 2 

KS/2021:317 

25 Antagande av ny informationshanteringsplan och 
diarieplan 

KS/2021:361 

26 Delårsrapport per den sista juni 2021 för 
kommunalförbundet Sydarkivera 

KS/2021:400 

27 Svar på motion om att skydda kommunens skogar 
och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta 
effekterna av den pågående klimatkrisen 

KS/2021:96 

28 Svar på motion om insatser för att möta 
relationsvåld 

KS/2021:222 

29 Svar på motion om temaparker/lekplatser KS/2021:276 

30 Svar på motion om musikinstrument för lekplatser KS/2021:282 

31 Svar på interpellation om Lära av upphandlingen 
Unikum 

KS/2021:344 

32 (Ny) Interpellation med svar om otillgänglig 
tillgänglighet 

KS/2022:69 

33 (Ny) Interpellation med svar om  parkeringshuset 
Loket 

KS/2022:77 

34 (Ny) Interpellation med svar om hjälp till Ukraina KS/2022:84 

35 (Ny) Interpellation med svar om sjukskrivningar 
inom vård- och omsorgsförvaltningen 

KS/2022:86 

36 Motion om skydd av produktiv jordbruksmark KS/2022:92 

37 Motion om arbetsmiljön inom LSS (Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) 

KS/2022:91 

38 Meddelanden  

 

 

 

ij Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-01-19 
Vår beteckning 

KS/2018:486 - 111 Kommunledningsförvaltningen 

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 ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Ove Melin (S) från uppdraget som ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden. 
2. Kommunfullmäktige väljer Marita Sundqvist (S) som ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. 
3. Kommunfullmäktige väljer Franca Baban (S) som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

till och med den 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Ove Melin (S) har i skrivelse daterad 27 december 2021 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Socialdemokraterna nominerar Marita 
Sundqvist (S) som ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Marita Sundqvist (S) är i 
nuläget ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Socialdemokraterna nominerar Franca 
Baban (S) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Ove Melin 

Marita Sundqvist 

Franca Baban 

Vård- och omsorgsnämnden 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-02-24 
Vår beteckning 

KS/2018:480 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

Kommunfullmäktige 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Inga Eriksson (S) från uppdraget som ersättare i 

kulturnämnden. 
2. Kommunfullmäktige väljer Stefan Blomkvist (S) som ersättare i kulturnämnden till och 

med den 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Inga Eriksson (S) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kulturnämnden. Socialdemokraterna nominerar nu Stefan Blomkvist (S) som ny ersättare i 
kulturnämnden. 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Inga Eriksson 

Stefan Blomkvist 

Kulturnämnden 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-02-24 
Vår beteckning 

KS/2018:482-111 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

Kommunfullmäktige 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Entledigande och val av ersättare i service- och 
tekniknämnden 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Lars-Åke Eriksson (S) från uppdraget som ersättare i 

service- och tekniknämnden från och med den 1 april 2022. 
2. Kommunfullmäktige väljer Jessica Ljunggren (S) som ersättare i service- och 

tekniknämnden från och med den 1 april 2022 till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Lars-Åke Eriksson (S) har i skrivelse begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i service- och tekniknämnden från och med den 1 april 2022. Socialdemokraterna 
nominerar nu Jessica Ljunggren (S) som ny ersättare i service- och tekniknämnden. 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Lars-Åke Eriksson 

Jessica Ljunggren 

Service- och tekniknämnden 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-03-14 
Vår beteckning 

KS/2018:486 Kommunledningsförvaltningen 

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 ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Mårten Grothérus (L) som ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden. 
2. Kommunfullmäktige väljer Björn Wahlund (L) som ledamot i vård- och 

omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. 
3. Kommunfullmäktige väljer Lennart Halvardsson (L) som ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Mårten Grothérus (L) har låtit meddela genom Liberalernas gruppledare att han vill bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Liberalerna 
nominerar Björn Wahlund (L) som ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden. Björn Wahlund 
(L) är i nuläget ersättare i vård- och omsorgsnämnden. Liberalerna nominerar Lennart 
Halvardsson (L) som ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Mårten Grothérus 

Björn Wahlund 

Lennart Halvardsson 

Vård- och omsorgsnämnden 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-01-19 
Vår beteckning 

KS/2018:497-111 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Entledigande av ledamot i Katrineholms Fastighets AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Halvarsson (V) från uppdraget som 
ledamot i Katrineholms Fastighets AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Thomas Halvarsson (V) har i skrivelse daterad 18 januari 2022 begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot i Katrineholms Fastighets AB. 

 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Thomas Halvarsson 

Katrineholms Fastighets AB 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-01-19 
Vår beteckning 

KS/2018:498 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Entledigande av ledamot i Katrineholms Industrihus AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Halvarsson (V) från uppdraget som 
ledamot i Katrineholms Industrihus AB. 

Sammanfattning av ärendet 
Thomas Halvarsson (V) har i skrivelse daterad 19 januari 2022 begärt att bli entledigad från 
sitt uppdrag som ledamot i Katrineholms Industrihus AB. 

 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Thomas Halvarsson 

Katrineholms Industrihus AB 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-03-14 
Vår beteckning 

KS/2018:497 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Entledigande och val av ledamot i Katrineholms 
Fastighets AB 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Mårten Grothérus (L) som ledamot i Katrineholms 

Fastighets AB. 
2. Kommunfullmäktige väljer Ewa Callhammar (L) som ny ledamot i Katrineholms 

Fastighets AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Mårten Grothérus (L) har låtit meddela genom Liberalernas gruppledare att han vill bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Katrineholms Fastighets AB. Liberalerna 
nominerar Ewa Callhammar (L) som ny ledamot i Katrineholms Fastighets AB. 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Mårten Grothérus 

Ewa Callhammar 

Katrineholms Fastighets AB 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-03-14 
Vår beteckning 

KS/2018:498 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Entledigande och val av ledamot i Katrineholms 
Industrihus AB 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Mårten Grothérus (L) som ledamot i Katrineholms 

Industrihus AB. 
2. Kommunfullmäktige väljer Ewa Callhammar (L) som ny ledamot i Katrineholms 

Industrihus AB till och med ordinarie bolagsstämma 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Mårten Grothérus (L) har låtit meddela genom Liberalernas gruppledare att han vill bli 
entledigad från sitt uppdrag som ledamot i Katrineholms Industrihus AB. Liberalerna 
nominerar Ewa Callhammar (L) som ny ledamot i Katrineholms Industrihus AB. 

 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Mårten Grothérus 

Ewa Callhammar 

Katrineholms Industrihus AB 

Löneenheten 

Troman 

Lex 

Akten 

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-03-10 
Vår beteckning 

KS/2018:487 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Val av ledmot och tillika ordförande i kommunrevisionen 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mårten Grothérus (L) som ny ledamot och tillika ordförande till 
kommunrevisionen för innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan Jan-Olof Blomster (L) avlidit finns en vakant plats som ledamot och tillika ordförande 
i kommunrevisionen. Liberalerna nominerar Mårten Grothérus (L) som ny ledamot och 
tillika ordförande i kommunrevisionen. 

Enligt reglementet ska ordförande väljas ur minoriteten. Mandatperioden sträcker sig till 31 
december 2022. Uppdraget fullgörs dock till dess revisionen granskat årsredovisningen för 
verksamhetsåret 2022. 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Mårten Grothérus 

Troman 

Löneenheten 

Akten 

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-03-10 
Vår beteckning 

KS/2018:490 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Val av revisor i förbundsdirektionen Västra Sörmlands 
Räddningstjänst (VSR) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mårten Grothérus (L) som ny revisor i förbundsdirektionen 
Västra Sörmlands Räddningstjänst för tiden fram till och med 31 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan Jan-Olof Blomster (L) avlidit finns en vakant plats som revisor i förbundsdirektionen 
Västra Sörmlands Räddningstjänst. Liberalerna nominerar Mårten Grothérus (L) som ny 
revisor i förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst. 

Förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamling utser bland kommunrevisorerna vardera 
två revisorer för samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen.  

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Västra Sörmlands Räddningstjänst 

Mårten Grothérus 

Troman 

Löneenheten 

Akten 

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-03-10 
Vår beteckning 

KS/2020:116 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Val av revisorsersättare för granskning av kommunens 
stiftelser 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mårten Grothérus (L) till revisorsersättare för granskning av 
kommunens förvaltade stiftelser förutom Stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms 
Tekniska skolas minnesfond för innevarande mandatperiod. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan Jan-Olof Blomster (L) avlidit finns en vakant plats som revisorsersättare för 
granskning av kommunens förvaltade stiftelser. Liberalerna nominerar Mårten Grothérus 
(L) som ny revisorsersättare för granskning av kommunens förvaltade stiftelser. 

För Katrineholms kommuns stiftelser ska fullmäktige välja en revisor jämte suppleant. För 
en av stiftelserna, Stiftelsen Ingenjörsförbundet Katrineholms Tekniska skolas minnesfond, 
ska enligt stiftelselagen en godkänd eller auktoriserad revisor jämte ersättare väljas. 

 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Mårten Grothérus 

Troman 

Akten 

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-01-14 
Vår beteckning 

KS/2018:489-111 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Val av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer Matthes Olsson till nämndeman vid Nyköpings tingsrätt till och 
med 2023-12-31 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna nominerar Matthes Olsson som ny nämndeman, på vakant plats.  

Nämndemannen ska bland annat präglas av ett gott omdöme, självständighet och 
laglydnad. Uppdraget som nämndeman är helt opolitiskt och en allsidig sammansättning 
eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. 

 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Matthes Olsson 

Nyköpings tingsrätt 

Troman 

Akten 

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-01-19 
Vår beteckning 

KS/2018:489-111 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Avsägelse från uppdrag som nämndeman vid Nyköpings 
tingsrätt 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Thomas Halvarsson från uppdraget som 
nämndeman vid Nyköpings tingsrätt. 

Sammanfattning av ärendet 
Thomas Halvarsson har i skrivelse daterad 18 januari 2022 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Nyköpings tingsrätt. 

Nämndemannen ska bland annat präglas av ett gott omdöme, självständighet och 
laglydnad. Uppdraget som nämndeman är helt opolitiskt och en allsidig sammansättning 
eftersträvas med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Thomas Halvarsson 

Nyköpings tingsrätt 

Troman 

Akten 

i Katrineholm 
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Datum 

2022-03-10 
Vår beteckning 

KS/2019:128 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Val av ombud till Sörmlands Turismutveckling AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige väljer tillförordnad förvaltningschef Pascal Tshibanda till att företräda 
Katrineholms kommun som ombud vid Sörmlands Turismutveckling AB:s årsstämmor fram 
till ordinarie årsstämma 2023, och entledigar därmed Stefan Toll från uppdraget. 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Toll innehar uppdraget att företräda kommunen som ombud vid Sörmlands 
Turismutveckling AB:s årsstämmor. Han har avslutat sin anställning i kommunen och 
förslag har framförts om att utse tillförordnad förvaltningschef Pascal Tshibanda som nytt 
ombud. 

Som aktieägare i Sörmlands Turismutveckling AB, STUA, ska Katrineholms kommun välja ett 
ombud till att företräda kommunen vid årsstämmor. 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Pascal Tshibanda 

Sörmlands Turismutveckling AB 

Troman 

Akten 
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Datum 

2022-03-10 
Vår beteckning 

KS/2020:85 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Österman Sundell 
Handläggare telefon 

0150-570 16 
Handläggare e-post 

Karin.OstermanSundell@katrineholm.se 

Val av ombud till Leader Sörmland 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige utser Christer Sundqvist (M) som Katrineholms kommuns ombud vid 
Leaders Sörmlands årsstämma 2022, och entledigar därmed Stefan Toll från uppdraget. 

Sammanfattning av ärendet 
Stefan Toll innehar uppdraget som kommunens ombud vid Leader Sörmlands årsstämma. 
Han har avslutat sin anställning i kommunen. Istället föreslås Christer Sundqvist (M) till 
ombud. 

 

 

Karin Österman Sundell 
Registrator 

Beslutet skickas till: 

Leader Södermanland 

Christer Sundqvist (M) 

Troman 

Akten 
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Datum 

2022-03-17 
Vår beteckning 

KS/2020:85 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Nominering till styrelsen för Leader Sörmland 

Förvaltningens förslag till beslut 
Katrineholms kommun nominerar näringslivsutvecklare Carina Lloyd som Katrineholms 
kommuns kandidat till styrelsen/LAG för Leader Sörmland. 

Sammanfattning av ärendet 
Leader är en metod för lokalt ledd utveckling av landsbygden och Leader Södermanland är 
ett gränsöverskridande samarbete som samlar offentlig, privat och ideell sektor för att 
gemensamt arbeta för utvecklingen av området. Leader Södermanland sträcker sig över tre 
län och de åtta kommuner som ingår är Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Kungsör, 
Nykvarn, Strängnäs och Vingåker. 

En föreningsstämma utser styrelsen/den lokala aktionsgruppen LAG som har en viktig roll 
när det gäller att sprida kunskap om landsbygdsstrategin och att bedöma 
projektansökningar. 

Styrelsen/LAG består av representanter från de åtta kommunerna och ska väljas så att den 
representerar offentlig, privat och ideell sektor. 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Carina Lloyd 
Leader Sörmland 
Akten 
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§ 22    KS/2022:55   

Katrineholms kommuns årsredovisning 2021  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut och årsredovisning 
för 2021, med ombudgetering av ej påbörjade investeringar enligt bilaga 6. 

Sammanfattning av ärendet 

Den kommunala koncernens resultat (132,2 mnkr) är det högsta som redovisats under 
de senaste fem åren. Kommunens resultat (91,3 mnkr) är främst en följd av höga 
generella och riktade statsbidrag. Nämndernas resultat ligger totalt sett i nivå med 
budget. Katrineholms Fastighets AB redovisar tillsammans med Katrineholms 
Industrihus AB ett högt resultat (42,5 mnkr). Västra Sörmlands Räddningstjänst och 
Katrineholm Vatten och Avfall AB redovisar negativa resultat, men på låga nivåer. 

Pandemin har även under 2021 påverkat både verksamheter och ekonomi i hög grad. 
Kommunernas planeringsförutsättningar inför 2021 var väldigt osäkra. De ekonomiska 
effekterna av pandemin på den offentliga ekonomin lindrades genom omfattande 
stimulans från staten. Det bidrog till goda ekonomiska resultat i kommunsektorn precis 
som under 2020. Genom att konjunkturläget utvecklades positivt och skatteunderlaget 
ökade blev kommunens skatteintäkter betydligt högre än vad som prognostiserades vid 
årets början. Detta är huvudorsaken till kommunens goda resultat för året.  

Katrineholm är en expansiv kommun med stora investeringsvolymer. 
Kommunkoncernen har en hög skuldsättning och står inför stora investeringar också 
kommande år, vilket kommer öka skuldsättningen ytterligare. Kommunen har trots det 
goda förutsättningar för en stark ekonomi, förutsatt att kostnadsutvecklingen dämpas 
och investeringstakten minskar de kommande åren. Annars minskar 
handlingsberedskapen för oförutsedda kostnader och möjligheterna att möta behoven i 
en växande verksamhet.  

Inom kommunkoncernen pågår ett flertal stora ny-, till- och ombyggnadsprojekt. Det 
gäller bland annat byggnation av två nya skolor samt renovering av särskilda boenden 
för äldre. Totalt uppgår bolagens investeringar till 449 mnkr 2021. 

Av budgeterade medel för investeringar i kommunen har totalt 69 procent nyttjats under 
året. Totalt begär nämnderna ombudgetering av investeringsmedel för ej påbörjade 
projekt motsvarande 9,9 mnkr. Ytterligare 22,8 mnkr av budgeterade investeringsmedel 
förs över till 2022 för projekt som påbörjats under året. 

Under pandemin har den tidigare befolkningsökningen i Katrineholms kommun bromsat 
in, främst till följd av lägre födelsetal. Totalt hade kommunen 34 764 invånare den 31 
december 2021. Invånarantalet var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år 
och bedömningen är att det kommer bli svårt att nå befolkningsmålet för 
mandatperioden. 

ij Katrineholm 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-03-09 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Årsredovisningen 2021 visar att av kommunens finansiella mål bedöms ett mål som 
uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och ett som ej uppfyllt. Resultatet för 2021 uppgick till 3,8 
procent av skatteintäkterna, vilket innebär att det finansiella målet att resultatet ska 
uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnåddes. Det finansiella målet att 
nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än skatteintäkterna bedöms som delvis 
uppfyllt. Om den pensionsförsäkringslösning som kommunen gjort under 2021 inte 
räknas in skulle målet varit uppfyllt. Vidare görs jämförelsen med 2020, då pandemin 
bidrog till en onormalt låg nettokostnadsökning. Målet att avskrivningarna under 
mandatperioden inte ska uppta mer än tre procent av driftbudgeten nås inte för året 
och bedöms bli svårt att nå under mandatperioden. För ökad måluppfyllelse krävs 
åtgärder för att dämpa investeringstakten och kostnaderna för avskrivningar.  

Av de verksamhetsmässiga målen bedöms flertalet som uppnådda helt eller delvis. För 
de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder 
vidtagits som förväntas förbättra måluppfyllelsen under kommande år. Den samlade 
bedömningen är att kommunen, trots de fortsatta utmaningar som pandemin medfört, 
har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under 2021 och att 
kommunen därmed har haft en god ekonomisk hushållning. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-02 

 Årsredovisning 2021 

 Presentation av årsredovisning 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Ulrica Truedsson (S), 
Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Tony Rosendahl (V), Inger 
Fredriksson (C), Cecilia Björk (S), Anneli Hedberg (S), Johan Söderberg (S), 
Christer Sundqvist (M), Christoffer Öqvist (M), Gunilla Magnusson (S), Mica 
Vemic (SD) samt ekonomichefen Regina Jalvemyr, förvaltningschefen Johan 
Lindeberg, Martin Edgélius (M), tf förvaltningschefen Pascal Tshibanda, 
förvaltningschefen Rickard Bardun, Johanna Karlsson (S), förvaltningschef 
Lena Ludvigsson, verksamhetsstrategen Lars Hernevid, Roger Ljunggren 
(S), Ingmar Ericsson (VD Katrineholms Fastighets AB), Asoos Rasool (VD 
Sörmland Vatten och Avfall AB). 

Ekonomichefen Regina Jalvemyr anmäler att i handlingarna till 
kommunfullmäktige kommer tabellen på sidan 64 att justeras i enlighet 
med påpekande från revisorerna om kassaflödesanalysen. 

Beslutet skickas till: 

Akten 

ij Katrineholm 
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Datum 

2022-03-02 
Vår beteckning 

KS/2022:55 - 1.4.1 - Mål- 
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KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 
Vår handläggare 

Regina Jalvemyr 
Handläggare telefon 

0150-570 01 
Handläggare e-post 

Regina.Jalvemyr@katrineholm.se 

Katrineholms kommuns årsredovisning 2021 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kommunens 
bokslut och årsredovisning för 2021, med ombudgetering av ej påbörjade 
investeringar enligt bilaga 6. 

Sammanfattning av ärendet 
Den kommunala koncernens resultat (132,2 mnkr) är det högsta som redovisats under de 
senaste fem åren. Kommunens resultat (91,3 mnkr) är främst en följd av höga generella och 
riktade statsbidrag. Nämndernas resultat ligger totalt sett i nivå med budget. Katrineholms 
Fastighets AB redovisar tillsammans med Katrineholms Industrihus AB ett högt resultat 
(42,5 mnkr). Västra Sörmlands Räddningstjänst och Katrineholm Vatten och Avfall AB 
redovisar negativa resultat, men på låga nivåer. 

Pandemin har även under 2021 påverkat både verksamheter och ekonomi i hög grad. 
Kommunernas planeringsförutsättningar inför 2021 var väldigt osäkra. De ekonomiska 
effekterna av pandemin på den offentliga ekonomin lindrades genom omfattande 
stimulans från staten. Det bidrog till goda ekonomiska resultat i kommunsektorn precis 
som under 2020. Genom att konjunkturläget utvecklades positivt och skatteunderlaget 
ökade blev kommunens skatteintäkter betydligt högre än vad som prognostiserades vid 
årets början. Detta är huvudorsaken till kommunens goda resultat för året.  

Katrineholm är en expansiv kommun med stora investeringsvolymer. Kommunkoncernen 
har en hög skuldsättning och står inför stora investeringar också kommande år, vilket 
kommer öka skuldsättningen ytterligare. Kommunen har trots det goda förutsättningar för 
en stark ekonomi, förutsatt att kostnadsutvecklingen dämpas och investeringstakten 
minskar de kommande åren. Annars minskar handlingsberedskapen för oförutsedda 
kostnader och möjligheterna att möta behoven i en växande verksamhet.  

Inom kommunkoncernen pågår ett flertal stora ny-, till- och ombyggnadsprojekt. Det gäller 
bland annat byggnation av två nya skolor samt renovering av särskilda boenden för äldre. 
Totalt uppgår bolagens investeringar till 449 mnkr 2021. 

Av budgeterade medel för investeringar i kommunen har totalt 69 procent nyttjats under 
året. Totalt begär nämnderna ombudgetering av investeringsmedel för ej påbörjade projekt 
motsvarande 9,9 mnkr. Ytterligare 22,8 mnkr av budgeterade investeringsmedel förs över 
till 2022 för projekt som påbörjats under året. 

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2022-03-02 

Vår beteckning 

KS/2022:55 - 1.4.1 - 
Mål- och 
ekonomistyrning 

 

Under pandemin har den tidigare befolkningsökningen i Katrineholms kommun bromsat in, 
främst till följd av lägre födelsetal. Totalt hade kommunen 34 764 invånare den 31 
december 2021. Invånarantalet var i stort sett oförändrat jämfört med föregående år och 
bedömningen är att det kommer bli svårt att nå befolkningsmålet för mandatperioden. 

Årsredovisningen 2021 visar att av kommunens finansiella mål bedöms ett mål som 
uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och ett som ej uppfyllt. Resultatet för 2021 uppgick till 3,8 
procent av skatteintäkterna, vilket innebär att det finansiella målet att resultatet ska uppgå 
till minst en procent av skatteintäkterna uppnåddes. Det finansiella målet att 
nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än skatteintäkterna bedöms som delvis 
uppfyllt. Om den pensionsförsäkringslösning som kommunen gjort under 2021 inte räknas 
in skulle målet varit uppfyllt. Vidare görs jämförelsen med 2020, då pandemin bidrog till en 
onormalt låg nettokostnadsökning. Målet att avskrivningarna under mandatperioden inte 
ska uppta mer än tre procent av driftbudgeten nås inte för året och bedöms bli svårt att nå 
under mandatperioden. För ökad måluppfyllelse krävs åtgärder för att dämpa 
investeringstakten och kostnaderna för avskrivningar.  

Av de verksamhetsmässiga målen bedöms flertalet som uppnådda helt eller delvis. För de 
mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder vidtagits 
som förväntas förbättra måluppfyllelsen under kommande år. Den samlade bedömningen 
är att kommunen, trots de fortsatta utmaningar som pandemin medfört, har bedrivit en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under 2021 och att kommunen därmed 
har haft en god ekonomisk hushållning. 

Ärendets handlingar 
 Årsredovisning 2021 

 

Regina Jalvemyr 
ekonomichef 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder  
Kommunledningsförvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 

i Katrineholm 
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Fokus på hälsa och nytt rekordresultat  
Återigen har vi lagt ett exceptionellt verksamhetsår bakom oss. Pandemin har fortsatt att skörda offer och 

påverka allas våra liv, på många olika sätt. I de kommunala verksamheterna har mycket fokus lagts på att 

hindra smittspridningen och skydda våra sköraste invånare. Inom flera verksamheter har personal-

situationen under delar av året varit ansträngd och tillgången till vikarier väldigt begränsad. Kommunens 

medarbetare har dock, återigen, visat en beundransvärd inställning till sitt uppdrag och en mycket stor vilja 

att hjälpa till där det som mest behövs. Framför allt inom vård- och omsorgsförvaltningen och bildnings-

förvaltningen har personalfrånvaron under delar av året varit besvärlig att hantera. Sjukfrånvaron har 

totalt sett ändå minskat jämfört med föregående år. Att ytterligare förbättra hälsan och arbetsmiljön för 

våra medarbetare och chefer kommer vara högt prioriterat även kommande år. 

Näringslivet och civilsamhället har också drabbats på många sätt av pandemin och de restriktioner som 

följt i dess spår. Förhoppningsvis vänder det rejält uppåt för besöksnäringen nu när restriktionerna är 

borta, men vi behöver alla jobba hårt för att föreningslivet ska komma igång igen, som före pandemin.  

Ett sätt som kommunen stöttat föreningslivet under 2021 är att vi återigen har betalat ut förstärkt 

föreningsstöd till de föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga. 

Det ekonomiska resultatet är även för 2021 väldigt högt, såväl för kommunen som för kommunkoncernen 

som helhet. Kommunens överskott förklaras till stor del av att den svenska ekonomin visade en mycket 

mer positiv utveckling än de prognoser som budgeten baserades på, mycket beroende på fortsatta statliga 

stimulanser av flertalet branscher. Den osäkerhet som rådde i planeringsförutsättningarna inför 2021 

vändes till en stark intäktsutveckling för landets kommuner, där skatteunderlagsutvecklingen blev betydligt 

bättre än förväntat. Nämnderna har, som helhet, hållit sina budgetramar. Kommunens kostnader för 

vikarier har varit lägre än förväntat, dels på grund av att många barn och elever i förskola och skola också 

varit frånvarande och dels på grund av svårigheter att rekrytera vikarier. Sammantaget blev årets resultat 

för kommunen lika starkt som 2020, trots att kostnaderna ökade mer än under 2020. Ett mycket starkt 

resultat, för andra året i rad, bidrar till att skapa en trygg ekonomi för kommunen, nu och framåt. 

Befolkningstillväxten har bromsat in under pandemin, och det är födelsetalen som står för den största 

förändringen. Hur det kommer att utveckla sig när restriktionerna släppts och livet återgår till det mer 

normala återstår att ske. Det är dock helt klart viktigt att bostadsbyggandet fortsätter, för att möjliggöra 

fortsatt inflyttning och tillväxt i Katrineholm. Det är därför väldigt glädjande att se att byggföretag, såväl 

lokala som utifrån, har en fortsatt stark tilltro till en positiv tillväxt i vår kommun. 

Invigningen av det nya äldreboendet Dufvegården har gjort att vi under året har kunnat sätta igång 

renoveringen av våra tidigare äldreboenden. Det är en viktig förutsättning för att vi ska stå rustade för den 

demografiska utvecklingen, med moderna och anpassade boenden för våra äldre i behov av omsorg. 

Under 2021 har också byggandet av våra två nya grundskolor fortsatt, som kommer vara inflyttningsklara 

till höstterminen 2022. 

Slutligen har omfattande insatser gjorts under året för att öka tryggheten i vår kommun och förebygga 

brott, med bland annat fortsatta satsningar på trygghetsvärdar, förbättrad belysning samt gott samarbete 

med polisen och andra aktörer. Under 2022 kommer det trygghetsskapande arbetet att intensifieras 

ytterligare, med särskilt fokus på barn och ungas möjligheter att växa upp i en kommun fri från våld. 

 

Johan Söderberg (S)   Christer Sundqvist (M) 

Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 



 

Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun  | 3 

Innehåll 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Översikt över verksamhetens utveckling ............................................................... 5 

Inledning ....................................................................................................................................... 5 

Verksamhetens utveckling .......................................................................................................... 5 

Kommunens intäkter och kostnader ......................................................................................... 7 

Den kommunala koncernen ..................................................................................... 8 

Översiktlig beskrivning ................................................................................................................ 8 

Ansvars- och verksamhetsområden ....................................................................................... 10 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ............................... 13 

Samhällsekonomiska förutsättningar .................................................................................... 13 

Verksamhetsrapport ................................................................................................................. 13 

Volymutveckling ........................................................................................................................ 20 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer .............................................................................. 21 

Pensionsförpliktelser ................................................................................................................ 24 

Hållbarhet .................................................................................................................................. 25 

Händelser av väsentlig betydelse .......................................................................... 26 

Väsentliga händelser under året ............................................................................................. 26 

Övriga händelser ....................................................................................................................... 27 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ............................ 28 

Utgångspunkter för styrningen ............................................................................................... 28 

Kommunens målstyrning och planeringsprocess ................................................................. 28 

Uppföljning, uppsikt och intern kontroll ................................................................................ 29 

God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse ................................................. 30 

Samlad bedömning ................................................................................................................... 30 

Finansiella mål ........................................................................................................................... 30 

Verksamhetsmål ....................................................................................................................... 31 

Ekonomisk ställning ................................................................................................ 42 

Resultatutveckling ..................................................................................................................... 42 

Budgetföljsamhet ...................................................................................................................... 43 

Koncernens investerings- och finansieringsverksamhet ..................................................... 43 

Känslighetsanalys ...................................................................................................................... 44 

Avsatta medel ............................................................................................................................ 44 

Soliditet ...................................................................................................................................... 45 

Balanskravsresultat ................................................................................................ 46 

Balanskravsutredning ............................................................................................................... 46 
 



 

4 |  Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun 

Väsentliga personalförhållanden ........................................................................... 47 

Personalförhållanden i ett koncernperspektiv ...................................................................... 47 

Personalförhållanden i kommunen ........................................................................................ 47 

Förväntad utveckling ............................................................................................... 53 

Samhällsekonomisk utveckling ............................................................................................... 53 

Utvecklingen i Katrineholm ...................................................................................................... 53 

EKONOMISK REDOVISNING 

Redovisningsprinciper ............................................................................................. 55 

Resultaträkning ........................................................................................................ 57 

Balansräkning........................................................................................................... 59 

Kassaflödesanalys .................................................................................................... 64 

Drift- & investeringsredovisning ............................................................................ 65 

Driftsredovisning ....................................................................................................................... 65 

Exploateringar ........................................................................................................................... 68 

Investeringsredovisning ........................................................................................................... 68 

Investeringsprojekt i kommunala bolag ................................................................................. 69 

BILAGOR 

Bilaga 1: Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag ............................................................... 71 

Bilaga 2: Volymutveckling ......................................................................................................... 72 

Bilaga 3: Uppföljning av kommunens handlingsplan för jämställdhet ............................... 77 

Bilaga 4: Uppföljning av indikatorer ....................................................................................... 81 

Bilaga 5: Information om ombudgetering av investeringsmedel ........................................ 96 

Bilaga 6: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel .............................................. 98 

Bilaga 7: Ord- och begreppsförklaringar samt förkortningar .............................................. 99 
 
 

Foto: Lasse Johansson, Stina Järperud, Josefine Karlsson, Josefin Lundin, Hanna Maxstad, Felicia Sjöblom 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun  | 5 

Översikt över verksamhetens 
utveckling 
Inledning 
Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för utvecklingen av kommun-

koncernens och kommunens verksamhet och resultat under året. Uppföljningen i årsredovisningen utgår 

från kommunens styrsystem, kommunplanen och övergripande plan med budget. Det är vad som beslutats  

i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget 2021-2023 som årsredovisningen 2021 svarar 

upp gentemot. Nämnder och bolag lämnar underlag till kommunens övergripande årsredovisning som 

bereds av kommunstyrelsen och fastställs av kommunfullmäktige i mars 2022. 

I årsredovisningen redovisas och analyseras utfall gällande både ekonomi och verksamhet. Syftet är att ge en 

bred bild av verksamheten med utgångspunkt från målen för god ekonomisk hushållning. Inför arbetet med 

årsredovisningen 2021 har upplägget setts över utifrån aktuella rekommendationer från Rådet för 

kommunal redovisning.  

Verksamhetens utveckling 
Den kommunala koncernens resultat (132,2 mnkr) är det högsta som redovisats under de senaste fem åren. 

Kommunens resultat (91,3 mnkr) är främst en följd av höga generella och riktade statsbidrag. Nämndernas 

resultat ligger totalt sett i nivå med budget. Katrineholms Fastighets AB redovisar tillsammans med Katrine-

holms Industrihus AB ett högt resultat (42,5 mnkr). Västra Sörmlands Räddningstjänst och Katrineholm 

Vatten och Avfall AB redovisar negativa resultat, men på låga nivåer. 

Pandemin har även under 2021 påverkat både verksamheter och ekonomi i hög grad. Kommunernas 

planeringsförutsättningar inför 2021 var väldigt osäkra. De ekonomiska effekterna av pandemin på den 

offentliga ekonomin lindrades genom omfattande stimulans från staten. Det bidrog till goda ekonomiska 

resultat i kommunsektorn precis som under 2020. Genom att konjunkturläget utvecklades positivt och 

skatteunderlaget ökade blev kommunens skatteintäkter betydligt högre än vad som prognostiserades vid 

årets början. Detta är huvudorsaken till kommunens goda resultat för året.  

Katrineholm är en expansiv kommun med stora investeringsvolymer. Kommunkoncernen har en hög skuld-

sättning och står inför stora investeringar också kommande år, vilket kommer öka skuldsättningen ytterli-

gare. Kommunen har trots det goda förutsättningar för en stark ekonomi, förutsatt att kostnadsutvecklingen 

dämpas och investeringstakten minskar de kommande åren. Annars minskar handlingsberedskapen för 

oförutsedda kostnader och möjligheterna att möta behoven i en växande verksamhet. 

Inom kommunkoncernen pågår ett flertal stora ny-, till- och ombyggnadsprojekt. Det gäller bland annat 

byggnation av två nya skolor samt renovering av särskilda boenden för äldre. Totalt uppgår bolagens 

investeringar till 449 mnkr 2021.  

Av budgeterade medel för investeringar i kommunen har totalt 69 procent nyttjats under året. Totalt begär 

nämnderna ombudgetering av investeringsmedel för ej påbörjade projekt motsvarande 9,9 mnkr. Ytterligare 

22,8 mnkr av budgeterade investeringsmedel förs över till 2022 för projekt som påbörjats under året. 

Under pandemin har den tidigare befolkningsökningen i Katrineholms kommun bromsat in, främst till följd 

av lägre födelsetal. Totalt hade kommunen 34 764 invånare den 31 december 2021. Invånarantalet var i stort 

sett oförändrat jämfört med föregående år och bedömningen är att det kommer bli svårt att nå befolknings-

målet för mandatperioden. 

Årsredovisningen 2021 visar att av kommunens finansiella mål bedöms ett mål som uppfyllt, ett som delvis 

uppfyllt och ett som ej uppfyllt. Resultatet för 2021 uppgick till 3,8 procent av skatteintäkterna, vilket innebär 
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att det finansiella målet att resultatet ska uppgå till minst en procent av skatteintäkterna uppnåddes. Det 

finansiella målet att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än skatteintäkterna bedöms som delvis 

uppfyllt. Om den pensionsförsäkringslösning som kommunen gjort under 2021 inte räknas in skulle målet 

varit uppfyllt. Vidare görs jämförelsen med 2020, då pandemin bidrog till en onormalt låg nettokostnads-

ökning. Målet att avskrivningarna under mandatperioden inte ska uppta mer än tre procent av driftbudgeten 

nås inte för året och bedöms bli svårt att nå under mandatperioden. För ökad måluppfyllelse krävs åtgärder 

för att dämpa investeringstakten och kostnaderna för avskrivningar.  

Av de verksamhetsmässiga målen bedöms flertalet som uppnådda helt eller delvis. För de mål som ej 

bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder vidtagits som förväntas förbättra 

måluppfyllelsen under kommande år. Den samlade bedömningen är att kommunen, trots de fortsatta 

utmaningar som pandemin medfört, har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under 

2021 och att kommunen därmed har haft en god ekonomisk hushållning.  

Medarbetarna inom kommunkoncernen har blivit fler, en ökning som främst skett inom kommunen. 

Samtidigt har lönekostnaderna ökat med totalt 4,8 procent. Procentuellt har lönekostnaderna ökat mest 

inom KIAB och VSR. Lönekostnadsökningen bör ställas i relation till förändringen av antalet årsarbetare. 

Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat inom hela kommunkoncernen. Sjukfrånvaron var 

högre inom kommunen än övriga delar av koncernen, samtidigt som sjuklönekostnaderna utgjorde en större 

andel av lönekostnaderna. 

Fem år i sammandrag 2021 2020 2019 2018 2017 

Den kommunala koncernen       
Verksamhetens intäkter (mnkr) 824 796 825 779 803 

Verksamhetens kostnader (mnkr) 2 857 2 761 2 761 2 653 2 622 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 2 426 2 325 2 224 2 139 2 070 

Årets resultat (mnkr) 132 110 82 13 44 

Soliditet (%) 27 26 25 23 25 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 17 15 11 9 9 

Nettoinvesteringar (mnkr) 635 559 473 493 205 

Självfinansieringsgrad (%) 21 20 17 3 21 

Långfristig låneskuld (mnkr) 2 674 2 477 2 266 2 122 1 992 

Antal anställda* 3 404 3 328 3 348 3 447 3 319 

Kommunen       
Antal invånare (folkmängd) 34 764 34 765 34 755 34 550 34 133 

Kommunal skattesats 22,12 22,12 22,12 22,18 22,18 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 558 556 571 562 581 

Verksamhetens kostnader (mnkr) 2 824 2 712 2 706 2 653 2 562 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 2 426 2 325 2 224 2 139 2 070 

Årets resultat (mnkr) 91 90 51 2 33 

Soliditet (%) 54 56 53 45 51 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 30 26 17 13 13 

Nettoinvesteringar (mnkr) 186 172 165 110 91 

Självfinansieringsgrad (%) 49 52 31 2 36 

Långfristig låneskuld (mnkr) 152 81 57 0 0 

Antal anställda* 3 327 3 246 3 263 3 360 3 233 

* Tillsvidare- och visstidsanställda. Räddningspersonal i beredskap och timanställda ingår ej. 
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Kommunens intäkter och kostnader 

Var kommer pengarna ifrån? 

Kommunens verksamheter finansieras till största del genom skatteintäkter och olika statsbidrag, totalt 

80 procent. Övriga intäkter kommer från försäljning av verksamhet, tomtmark, uthyrning etc. En liten del, 

3 procent, kommer från avgifter som kommunen tar ut för till exempel barnomsorg eller äldreomsorg. 

 

Hur användes skattepengarna? 

Intäkterna som beskrevs ovan fördelas mellan de verksamheter som kommunen ansvarar för. Störst andel, 

69 procent, fördelas till skola, vård och omsorg. En mindre andel går till socialtjänst, 8,7 procent. Hur 

resterande medel används visas nedan. 
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Den kommunala koncernen 
Översiktlig beskrivning 
Den samlade kommunala verksamheten i Katrineholms kommun bedrivs dels genom kommunens nämnd- 

och förvaltningsorganisation, dels genom flera hel- och delägda bolag. Delar av verksamheten bedrivs även  

i samverkan med andra kommuner i regionen genom gemensamma nämnder och kommunalförbund.  

En översiktlig bild av den kommunala verksamheten visas i organisationsschemat på nästa sida.  

Kommunen har två helägda bolag, Katrineholms Fastighets AB samt Katrineholm Vatten och Avfall AB. 

Katrineholms Fastighets AB har ett helägt dotterbolag, Katrineholms Industrihus AB. Katrineholm Vatten och 

Avfall AB har ett delägt dotterbolag, Sörmland Vatten och Avfall AB som har verksamhet i Katrineholms, 

Vingåkers och Flens kommun. Verksamhet bedrivs också genom flera samägda företag. Skälen till att 

Katrineholms kommun har valt att driva viss verksamhet i bolagsform är dels organisatoriska och dels 

ekonomiska. Det kan handla om att verksamheten är konkurrensutsatt och drivs på affärsmässiga grunder 

eller drivs tillsammans med andra ägare, exempelvis andra kommuner.  

Inom vissa områden bedriver Katrineholms kommun verksamhet genom privata utförare. Privata utförare 

anlitas inom områden där det bedöms finnas ekonomiska- eller andra fördelar, till exempel stordriftsför-

delar som kommunen själv inte kan uppnå eller då verksamheten ställer stora krav på flexibilitet och anpass-

ning utifrån invånarnas behov och önskemål. Privata utförare finns främst inom följande verksamheter: 

• Den som beviljats hemtjänst kan välja utförare av insatserna. Katrineholms kommun har både interna 

och externa utförare, som alla är godkända av kommunen. Vid årets slut utförde privata utförare cirka 

26,5 procent av all hemtjänst, en liten minskning i jämförelse med de senaste åren.  

• Inom LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, har kommunen tio externa placeringar. 

Det finns även fem pågående externa placeringar enligt SoL, socialtjänstlagen, för socialpsykiatrins mål-

grupp. Vid externa placeringar har brukarens behov inte har kunnat tillgodoses i kommunens egen regi. 

• Den som blir beviljad personlig assistans kan välja vem som ska utföra assistansen. Externa utförare 

utför cirka 85 procent av assistanstimmarna beviljade enligt LSS och 70 procent av assistanstimmarna 

beviljade enligt socialförsäkringsbalken. 

• Inom individ- och familjeomsorgen anlitar kommunen externa utförare för placeringar av såväl vuxna 

som barn och unga men driver även verksamhet i egen regi. I december 2021 var totalt femton 

barn/unga placerade på HVB, varav tio på externa HVB. Totalt 94 barn/unga var placerade i familjehem, 

varav åtta i konsulentstödda familjehem. För vuxna bedriver kommunen öppenvård i egen regi både vad 

gäller missbruk och våld i nära relationer men placeringar sker externt vid behov. 

• Det finns en privat utförare av pedagogisk omsorg men inga privata förskolor i kommunen. Totalt är 

cirka 2 procent av förskolebarnen inskrivna hos en privat utförare eller i en förskola i en annan kommun.  

• I Katrineholms kommun finns en fristående grundskola. Det finns ingen fristående gymnasieskola men 

elever kan välja att gå på gymnasieskolor i andra kommuner. Totalt är det 10 procent av grundskole-

eleverna och 17 procent av gymnasieeleverna som går i en friskola eller i en skola i annan kommun. 

• Inom vuxenutbildningen använder sig kommunen av privata utbildningsanordnare som komplement till 

den utbildning som bedrivs i kommunal regi. Det ger tillgång till distanslösningar och är en förutsättning 

för den bredd av utbildningar som erbjuds. Under 2021 var det 29 procent av kursdeltagarna inom 

grundläggande vuxenutbildning och 97 procent av kursdeltagarna inom gymnasial vuxenutbildning vars 

utbildning tillhandahölls av privata utbildningsanordnare. 

• Service- och tekniknämndens verksamheter bedrivs till största del i egen regi men samarbeten sker 

också med privata utförare. Lokalvård, vinterväghållning och drift av gatubelysning är verksamheter där 

externa entreprenörer avropas till betydande del. Gällande lokalvård står externa entreprenörer för 

67 procent och gällande vinterväghållning för 26 procent av den totala kostnadsvolymen. Kvalitet och 

kostnadseffektivitet är vägledande när val av organisationsform görs. 

• Inom samhällsbyggnadsområdet förekommer att externa konsulter hyrs in för expertkompetens 

gällande projektering och utredningar eller vid tidsbegränsade arbetstoppar, främst inom områdena 

infrastruktur, mark och exploatering. 
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*Ägs genom koncernbolag. **Ingår ej i den sammanställda redovisningen i delårsrapporten.  

Väsentliga organisationsförändringar 

Under året har inga förändringar skett gällande den övergripande organisationsstrukturen för kommun-

koncernen eller kommunens nämndsorganisation. Vissa interna förändringar har dock skett: 

• Nya ordföranden har tillträtt för kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och 

omsorgsnämnden.  

• I januari infördes en ny organisation för socialförvaltningen. Syftet var att få en bättre och tydligare 

styrning och ledning av förvaltningen bland annat genom mer jämnstora avdelningar/enheter och 

förstärkt stöd till medarbetare. Under året har även en ny roll som FUT-handläggare inrättats med 

uppgift att utreda och förebygga felaktiga utbetalningar och välfärdsbedrägerier. 

• Kommunens budget- och skuldrådgivare har bytt nämndtillhörighet från socialnämnden till 

kommunstyrelsen. Budget- och skuldrådgivarna tillhör avdelningen stöd och samordning på 

kommunledningsförvaltningen och finns i anslutning till Kontaktcenter. 

• Sedan 1 januari 2021 bedrivs inte längre den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå i egen 

regi, med undantag för kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Undervisning på gymnasial 

nivå har istället erbjudits genom externa leverantörer. 

I 

Nämnder 

Kommunstyrelsen 

Bygg-och 
miljönämnden 

Bildningsnämnden 

Kulturnämnden 

Service- och 
tekniknämnden 

Socialnämnden 

Vård- och 
omsorgsnämnden 

Val nämnden 

Kommunfullmäktige 
Mandatfördelning 2019-2022 

s M L C V MP KD SD 

23 7 3 4 3 2 3 6 

Katrineholms kommunkoncern 

I 

Gemensamma 
nämnder och förbund 

Viadidaktnämnden 

Lönenämnd Sörmland** 

Nämnden för 
samverkan kring 

socialtj änstoch vård** 

Västra Sörmlands 
Räddningstjänst 

Vå rdförbundet 
Sörmland** 

Samordningsförbundet 
RAR** 

I 
Koncernföretag 

Katrineholms 
Fastighets AB 

Katrineholms 
Industrihus AB* 

Katrineholm Vatten och 
Avfall AB 

Revision 

I 
Samägda företag** 

Katrineholms 
Entreprenörscentrum AB 

+KATRINEHOLM 

Sörmland Vatten och 
Avfa ll AB* 

Katrineholms Tekniska 
College AB 

AddaAB 

lneraAB 

Energikontoret i 
Mälarda lenAB 

Sörmlands turism
utvecklingAB 
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• Inom bildningsförvaltningen har verksamheten omsorg på obekväm tid omorganiserats. Den nya 

organisationen, som i huvudsak innebär att barn som har behov av omsorg på helger hänvisas till en 

helgöppen förskola, trädde i kraft den 1 mars. Inom gymnasieskolan infördes en ny organisation för 

introduktionsprogrammet programinriktat val från och med antagningen 2021. Förändringar har också 

skett i förvaltningens ledningsorganisation och ny förvaltningschef tillträdde i augusti. 

• Under hösten skapades en samordnad fastighetsavdelning inom samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte 

att koppla de övergripande strategiska fastighets- och lokalfrågorna närmare kommunens översiktliga 

planerings-, infrastruktur- och mark och exploateringsarbete och därigenom öka möjligheten att hålla 

samman de kommun-/koncernstrategiska frågorna. Förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvalt-

ningen fick uppdraget att leda och utveckla den samordnade fastighetsorganisationen. Sedan november 

har förvaltningen därmed letts av en tillförordnad samhällsbyggnadschef under rekryteringsprocessen. 

• En översyn av organisationen för nämndsekreterare har gjorts i syfte att skapa förutsättningar för en 

robust organisation som på ett effektivt sätt tillgodoser behoven av nämndadministrativt stöd samt 

fortsatt utveckling av verksamheten. Kommunens nämndsekreterare kommer på sikt att samordnas 

inom avdelningen nämndadministration inom kommunledningsförvaltningen. Under året har nämnd-

sekreterarskapet för socialnämnden samt service- och tekniknämnden förts över. 

Ansvars- och verksamhetsområden 
I tabellen nedan anges de främsta ansvars- och verksamhetsområdena för kommunens nämnder och bolag. 

Nämnder Verksamhet 

Kommunstyrelsen Ledning, utveckling, ekonomi, upphandling, personalfrågor, 

kommunikation, digitalisering, juridik, folkhälsa, jämställdhet, integration, 

näringspolitik, turism, konsumentfrågor, budget- och skuldrådgivning, 

översiktlig planering, bostads- och markförsörjning, hållbar utveckling. 

Bygg- och miljönämnden Översikts- och detaljplanering, bygglov och tillsyn. Karthållning, adress-, 

byggnads- och lägenhetsregister. Byggnadsarkiv. Miljö- och hälsoskydd, 

tillsyn av dricksvatten och livsmedel. Miljöstrategiskt arbete. 

Bildningsnämnden Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kulturskola, KomTek, 

fritidsgårdar på landsbygden. 

Kulturnämnden Bibliotek, kulturverksamhet, utställningar, kultur och fritid för barn och 

unga, konstnärlig utsmyckning. 

Service- och tekniknämnden 

(trafiknämnd) 

Måltidsverksamhet, väghållning (trafiknämnd), belysning, parker och 

naturområden, klottersanering, idrottsanläggningar, föreningsfrågor, 

transportservice, städentreprenad, bilsamordning, växel. 

Socialnämnden Socialtjänst, försörjningsstöd, missbruksvård, stöd till familjer och enskilda, 

familjerättsärenden, ungdomsmottagning, serveringstillstånd. 

Vård- och omsorgsnämnden Äldreomsorg, funktionsstöd, anhörigstöd, hemsjukvård, färdtjänst, 

bostadsanpassning, personliga ombud. 

Valnämnden Allmänna val, val till EU-parlamentet, folkomröstningar. 

Överförmyndare Tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare. 

 

Gemensamma nämnder Verksamhet 

Viadidaktnämnden Gemensam nämnd för arbetsmarknad, och vuxnas lärande i Katrineholms 

och Vingåkers kommuner. 

Lönenämnd Sörmland Gemensam nämnd för drift, utveckling och uppföljning av 

löneadministration i kommunerna Katrineholm och Gnesta. 
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Gemensamma nämnder Verksamhet 

Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 

Ansvarar för hjälpmedelsförsörjning, FoU i Sörmland, vård- och omsorgs-

college på lokal- och regional nivå samt uppföljning och utveckling av 

samverkan kring gemensamma målgrupper. 

 

Förbund Verksamhet 

Västra Sörmlands 

Räddningstjänst, VSR 

Kommunalförbund med Vingåker och Katrineholm som medlemmar. 

Ansvarar för räddningstjänsten i Katrineholm och Vingåker, både 

förebyggande arbete för att förhindra och begränsa olyckor och akuta 

skadeavhjälpande insatser. 

Vårdförbundet Sörmland Kommunalförbund med Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Flen och 

Vingåker som medlemmar. Huvudman för viss verksamhet inom 

socialtjänsten. Driver behandlingshem för vuxna missbrukare och 

familjerådgivning.   

 

Koncernbolag Verksamhet 

Katrineholms Fastighets AB, 

KFAB 

Helägt allmännyttigt bostadsbolag som svarar för uthyrning av bostäder av 

god standard för olika skeenden i livet samt uthyrning av lokaler för 

kommunal verksamhet. Förvaltar kommunens fastighetsinnehav. 

Katrineholms Industrihus AB, 

KIAB 

Helägt dotterbolag till Katrineholms Fastighets AB med uppgift att utifrån 

affärsmässiga principer erbjuda lokaler till närings- och föreningslivet. 

Bolaget ska även främja näringslivsutvecklingen i kommunen. 

Katrineholm Vatten och Avfall AB, 

KVAAB 

Helägt bolag med uppgift att tillhandahålla kommunal VA- och avfalls-

verksamhet, äga och förvalta VA- och avfallsverksamhetens anläggnings-

tillgångar inom Katrineholms kommun samt produktion och utveckling 

inom biogas, försäljning av fordonsgas och annan därmed förenlig 

verksamhet 
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Samägda bolag Verksamhet 

Sörmland Vatten och Avfall AB Delägt dotterbolag till Katrineholm Vatten och Avfall AB. Ansvarar för 

driften av VA-verksamheten i Katrineholm, Vingåker och Flen. Ägs till 

33 procent av Katrineholm Vatten och Avfall AB, resterande av bolaget ägs 

av Vingåkers och Flens kommuner. 

Katrineholms Tekniska College 

AB 

Delägt bolag som bedriver utbildning på gymnasienivå inom området 

naturvetenskap, teknik, industriteknik, el- och energi samt fordon och 

transport. Ägs till 51 procent av Katrineholms kommun, resterande av KTC 

Intressenter, en ideell förening.  

Katrineholms 

Entreprenörcentrum AB 

Delägt utvecklingsbolag som ska vara en resurs för utveckling av nya 

produkter, tjänster och företag. Hjälper till att utveckla idéer till företag. 

Ägs till 40 procent av Katrineholms kommun, resterande av näringslivet. 

+KATRINEHOLM Plus Katrineholm AB är ett delägt bolag för marknadsföring, försäljning och 

marknadsutveckling av platsen Katrineholm och närregionen. Ägs till 30 

procent av Katrineholms kommun, resterande av näringslivet. 

Sörmlands turismutveckling AB Bolagets uppgift är att tillsammans med kommuner och näringsliv samt 

övriga regionala organisationer i Sörmland, genom marknadsföring och 

produktutveckling, verka för ökad omsättning inom besöksnäringen i länet.  

Energikontoret i Mälardalen AB Energikontoret i Mälardalen AB är ett regionalt energikontor med 

verksamhet i fyra län; Södermanland, Västmanland, Uppsala och Gotland. 

Huvudsaklig uppgift är att som kompetensresurs för kommunerna arbeta 

för en hållbar energiutveckling i Mälardalen genom att bidra till ökad 

medvetenhet om och agerande för energi- och klimatfrågor. 

Adda AB Adda AB (som har bytt namn från SKL Kommentus AB) ägs av SKR samt en 

majoritet av Sveriges kommuner.  Uppdraget är att erbjuda offentlig sektor 

avtal och tjänster inom offentliga inköp och HR.  

Inera AB Inera AB samordnar, tillhandahåller och utvecklar gemensamma tjänster 

och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i 

kommuner och regioner. 

 

Övriga organisationer med 
kommunalt ägarintresse Verksamhet 

Samordningsförbundet RAR Samordningsförbundet RAR i Sörmland har till uppgift att svara för en 

finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan 

försäkringskassa, länsarbetsnämnd, region och alla kommuner i länet, i 

syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. 

Kommuninvest ekonomisk 

förening 

Kommuninvest ekonomiska förening är en frivillig medlemsorganisation 

för Sveriges kommuner och regioner. Syftet är att ordna så fördelaktiga 

finansieringslösningar som möjligt för medlemmarnas investeringar. 

Medlemmarna i den ekonomiska föreningen har tecknat borgen för 

Kommuninvests samtliga åtaganden. Affärerna genomförs i det helägda 

aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB. 
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Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning 
I detta avsnitt beskrivs förhållanden som är viktiga för att bedöma resultat och ekonomisk ställning för 

kommunen och kommunkoncernen. Det görs dels genom en beskrivning av samhällsekonomiska 

förutsättningar, dels genom en verksamhetsrapport med utgångspunkt från de övergripande målen i 

kommunplan 2019-2022. I avsnittet sammanfattas även volymutvecklingen inom de kommunala verksam-

heterna, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, pensionsförpliktelser samt hållbarhetsarbetet inom 

kommunkoncernen. 

Samhällsekonomiska förutsättningar 
Pandemin har under 2021, precis som under 2020 påverkat både kommunens verksamheter och ekonomi i 

hög grad. En stark efterfrågetillväxt har lett till en ökning av BNP runt 4 till 5 procent under 2021. Ökningen 

av BNP beräknas fortsätta under 2022, vilket kommer att lyfta Sverige ur lågkonjunkturen.  

Arbetslösheten sjunker men inte i samma takt som BNP ökar. Den grupp som har svagare konkurrenskraft 

på arbetsmarknaden minskar långsamt även om det finns en efterfrågan på arbetskraft på arbetsmarkna-

den. Trots hög sjukfrånvaro och vård av barn så har antalet arbetade timmar stigit under 2021 och det har 

lett till att skatteunderlaget ökat. Ökningen förväntas fortsätta under 2022, men det kommer dock dröja till 

2023 innan de faktiskt antal arbetade timmarna når upp till beräknad nivå vid normalkonjunktur.  

Pandemins effekter på den offentliga ekonomin har lindrats av omfattande stimulans från staten. Det har 

bidragit till goda ekonomiska resultat i kommunsektorn precis som under 2020. Kommunernas planerings-

förutsättningar inför 2021 var väldigt osäkra. Genom att konjunkturläget utvecklats positivt och skatteunder-

laget ökat har skatteintäkterna hamnat på en betydligt högre nivå än vad som prognostiserades vid årets 

början. Till viss del bidrar också de lägre kostnaderna i verksamheterna till kommunernas goda resultat.  

De tillfälliga statsbidragen ger, och har gett, kommunsektorn verktyg att trygga ekonomin under en orolig 

period. Tillfälliga riktade statsbidrag kan dock skapa bekymmer i den långsiktiga planeringen. En stor risk är 

att de riktade statsbidragen driver upp kostnadsnivån i verksamheter som sedan saknar finansiering när 

bidragen inte längre finns kvar. 

Inflationen låg under 2021 på nivåer över inflationsmålet och mycket högre än under 2020. Inflationen ökade 

kraftigt under hösten på grund av varubrist inom bland annat bygg- och elektronikbranschen. Senare under 

året ökade priset på drivmedel och el kraftigt. Prisökningarna upplevdes som höga i många av kommunens 

verksamheter. Inflationen förväntas mattas av något under 2022 till följd av att elpriserna förväntas sjunka 

till en mer normal nivå. 

Verksamhetsrapport 
Verksamhetsrapporten utgår från de övergripande målen i kommunplan 2019-2022 och fokuserar på viktiga 

förhållanden som under året påverkat utvecklingen av kommunens och kommunkoncernens resultat och 

ekonomiska ställning.  

Tillväxt, fler jobb och ökad egen försörjning 

Under pandemin har den tidigare befolkningsökningen i Katrineholms kommun bromsat in, främst till följd 

av lägre födelsetal. Totalt hade kommunen 34 764 invånare den 31 december 2021. Invånarantalet var i stort 

sett oförändrat jämfört med föregående år och bedömningen är att det kommer bli svårt att nå befolknings-

målet för mandatperioden. 

Pandemin har även påverkat näringslivet i kommunen, men med stor variation mellan olika branscher. 

Kommunen tog fram ett stödpaket till föreningsliv och näringsliv med bland annat möjlighet till anstånd med 

hyreskostnader och kommunala avgifter. De senaste åren har det lokala näringslivet utvecklats positivt, med 
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nya företagsetableringar och ökande branschbredd. Under 2021 har nyföretagandet ökat. Det finns 

fortfarande en efterfrågan på etableringsbar mark, men den ökade osäkerheten inför framtiden medför en 

ökad försiktighet inför etableringar. För att möta framtida efterfrågan förbereds ytterligare etableringsbar 

mark som en del av exploateringsverksamheten.  

KIAB har under året färdigställt en omfattande till- och ombyggnation av lagerlokaler vid Mejerigatan för 

näringslivets räkning. För KFAB och KIAB har pandemin inneburit ändrade förutsättningar för hur arbetet 

kan utföras gentemot hyresgästerna. Verksamheten har också påverkats av längre leveranstider och högre 

priser på material och tjänster. Ett fåtal ansökningar om anstånd med hyra eller hyresrabatter från företag 

som är lokalhyresgäster har prövats och beviljats inom ramen för det statliga stödet om hyresreduktion. 

Arbetslösheten har under året minskat men är fortfarande högre i Katrineholm än i riket. Arbetslösheten var 

jämförelsevis hög redan före pandemin och de som står långt ifrån arbetsmarknaden har under året blivit 

fler. Samtidigt har efterfrågan på arbetskraft ökat inom allt fler sektorer och yrken, delvis till följd av ändrade 

produktionsmönster och teknikskifte. För att öka anställningsbarheten och tillgodose företagens behov av 

kompetens har samverkansprojekt utifrån näringslivsstrategin startats upp med allt från insatser för att öka 

ungdomars kunskaper om tillgängliga yrken till omskolning. Under året har kommunen också tagit emot fler 

praktikanter och anställt fler på utbildningstjänster för att säkra kompetensförsörjningen. Kommunens 

arbetsmarknadsverksamhet har under hela pandemin haft öppet för deltagarnas fysiska närvaro och 

anpassat verksamheten för att minska risken för smittspridning. 

Genom ett tillfälligt extra statsbidrag för kommunala sommarjobb och ytterligare medel från Region Sörm-

land kunde målgruppen för årets feriearbeten utvidgas. Med ordinarie årskull inräknad, som är födda 2004, 

var det drygt 500 ungdomar som fick feriearbete genom Viadidakt. En viktig förutsättning var att övriga 

förvaltningar snabbt kunde ställa upp med arbetsuppgifter. Genom statsbidrag har kommunen även kunnat 

genomföra satsningar på tillfälliga jobb för ungdomar och naturnära jobb för personer som står långt från 

arbetsmarknaden. Insatsen har bidragit till att förbereda deltagarna för arbetslivet samtidigt som det skapat 

mervärden för kommunen genom skapande av nya betesmarker, bekämpning av invasiva arter och skötsel 

av friluftsområden. 

Under året har antal hushåll med försörjningsstöd minskat och därmed också antalet barn som lever i hus-

håll med försörjningsstöd. Minskningen gäller inte någon särskild målgrupp utan är generell. Fler ärenden 

avslutas än det tillkommer nya, vilket innebär att det totala antalet pågående ärenden succesivt minskar. 

Arbete och studier är de vanligaste avslutsorsakerna. Det utbetalade försörjningsstödet har minskat med 

6,6 mnkr jämfört med föregående år. Arbete pågår för att konvertera försörjningsstöd till anställningar,  

vilket innebär att kommunens kostnad för individens försörjningsstöd växlas mot att betala mellanskillnaden 

mellan lönen och Arbetsförmedlingens lönesubvention. Under året har det varit få nya ärenden där 

försörjningsstöd har kunnat konverteras till anställningar. Det beror på den positiva utvecklingen inom 

försörjningsstödet, som har gjort att det inte har funnits lika många ärenden där insatsen varit aktuell. 

Attraktiva boende- och livsmiljöer 

Arbetet med att ta fram Katrineholms kommuns nya översiktsplan, Framtidsplan 2050, har under året inletts 

med fokus på dialog och förankring. En digital insamling av framtidsvisioner, riktad workshop med närings-

livsrepresentanter och samarbete med elever på Duveholmsgymnasiet har resulterat i att cirka 400 invånare 

har gett sin syn på framtidens kommun. Under hösten arrangerades en inriktningsworkshop med deltagare 

kommunstyrelsen och samtliga förvaltningar. Under året har också ett arbete kring platsvarumärke startats 

upp i samverkan med +Katrineholm. 

Planarbete pågår för att möjliggöra ytterligare byggnation av bostäder och fortsatt utveckling av näringslivet. 

Under 2021 har fyra detaljplaner antagits, varav tre vunnit laga kraft. Jämfört med 2020 har antalet färdig-

ställda bostäder ökat, framför allt gällande småhus men också bostäder i flerbostadshus. Inom KFAB:s 

affärsområde bostäder har ett nytt bostadshus med 29 lägenheter i kvarteret Pantern färdigställts. Under 

året har bygglov beviljats för tre större byggnationer av flerbostadshus i kvarteren Abborren, Hämplingen 

och Lövkojan. I de två förstnämnda kvarteren har byggnation påbörjats med drygt 350 lägenheter.  

I början av året lanserades Katrineholmskartan, kommunens nya digitala kartsystem, som hittills innehåller 

information om gällande detaljplaner, riskzoner för markradon, skyddsrumsplaceringar samt parkerings-

platser i centralorten. I kartan kan företag och privatpersoner hämta hem detaljplaner och skriva ut enklare 
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situationsplaner som underlag för bygglovsansökningar. Under första halvåret sågs en markant ökning av 

bygglovsansökningar gällande mindre byggprojekt i hemmen. 

Planeringen och omvandlingen av den gamla genomfarten i Katrineholm till ett tillgängligt och attraktivt 

stråk har pågått sedan 2012. Under året färdigställdes stråket med nya cykelbanor, fler cykelparkeringar och 

cirkulationsplatser med hastighetssäkrade cykelöverfarter som ersatt trafikljuskorsningar. Tidigare stängda 

korsningar och tvärgator har samtidigt öppnats för motortrafik så att besökare och varudistribution ska ha 

tillgång till centrum. I takt med omvandlingen har hastigheten på biltrafiken sänkts, vilket skapar en lugnare 

och trevligare stadsmiljö och ger en säkrare trafikmiljö för dem som går och cyklar. 

Arbetet med trygghet och säkerhet har under året fokuserat på brottsförebyggande arbete och krisbered-

skap. En viktig del i arbetet är trygghetsskapande åtgärder för barn och unga. För att öka tryggheten i bland 

annat kommunens skolor har trygghetsvärdar anställts organiserade under säkerhetschefen.  

Ett antal åtgärder för att minska nedskräpningen har genomförts, exempelvis informationskampanjer, skräp-

plockardagar samt skräpmätning. Genom samverkan med Städa Sverige genomförde ungdomar från fyra 

idrottsföreningar en omfattande skräpplockningsinsats i september. 

En stark och trygg skola för bättre kunskaper 

Delar av undervisningen i både grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan bedrevs under vårterminen  

på distans. I grundskolans årskurs F-6 hade enstaka klasser distansundervisning vid enstaka tillfällen. 

Utformningen av distansundervisningen anpassades för att försöka minimera de negativa effekterna på 

elevernas resultat. På högstadiet prioriterades främst årskurs 9 att vara på plats i skolan. Inom gymnasie-

skolan vidtogs samma åtgärder för år 3 men med undantag utifrån rektorernas bedömning. Elever med 

distansundervisning erbjöds matlådor. Höstterminen startade med undervisning på plats för eleverna i både 

grund- och gymnasieskola.  

Efter vårterminens slut kunde det konstateras att det på övergripande nivå inte sågs några negativa effekter 

på resultatutvecklingen för avgångsklasserna till följd av pandemin. Efter årets sommarskola var 81 procent 

av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan, vilket är de bästa resultaten på fyra år. Både på 

gymnasieskolans högskoleförberedande och yrkesförberedande program var andelen elever som fick en 

examen i nivå med tidigare års resultat. Samtidigt ses en tydlig effekt på den nuvarande åk 9 som har 

påverkats av pandemin under i stort sett hela sin högstadietid. Betygsresultaten för dessa elever var mycket 

låga höstterminen 2021. 
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Även förskolan drabbades under året av smitta och restriktioner till följd av pandemin. Den öppna förskolan 

hölls stängd under hela våren. Under hösten hade verksamheten öppet men med anpassningar till gällande 

restriktioner. Tre av kommunens förskolor hölls under våren stängda en kortare period på uppmaning av 

smittskyddsläkaren i Sörmland. Vårdnadshavare ombads också att om möjligt hålla sina barn hemma från 

förskolan för att minska trängsel och risk för smitta och fick då en återbetalning av förskoleavgiften. 

Vid sidan om pandemin har ett flertal satsningar under året kopplat till kompetensutveckling och IT-stöd haft 

väsentlig betydelse för verksamheten inom förskola och skola. Programmet Flerstämmig undervisning i 

förskolan (Fundif) har avslutats och arbetet har fortsatt inom ramen för samverkan för bästa förskola i 

samverkan med Skolverket och Mälardalens högskola. Två större utbildningssatsningar har påbörjats, en där 

34 barnskötarbiträden utbildar sig till barnskötare och en där 12 barnskötare går en uppdragsutbildning via 

Linköpings universitet för att bli förskollärare. En NPF-utbildning för all personal i förskolan har fortsatt och 

slutförs i januari 2022. Vidare har en utbildning i specialpedagogik för fritidshem startats i samarbete med 

barn- och elevhälsan. Inom IT-områden har en ny lärplattform för förskola, grundskola och gymnasieskola, 

Unikum, upphandlats och implementerats. Upphandling av ett nytt verksamhetssystem för elev- och 

personalregistrering har påbörjats. Vidare har ett molnbaserat prognosverktyg implementerats i grund-

skolan och gymnasieskolan. 

Ökad smittspridning och skärpta restriktioner hade en tydlig inverkan även på vuxenutbildningen. I början  

av mars övergick den kommunala vuxenutbildningen till distansstudier, för andra gången under pandemin. 

Bedömningen är att övergången till distans främst påverkat förutsättningarna för de elever som har behov 

av ett nära stöd i sin utbildning. En återgång till platsbunden undervisning påbörjades i juni, efter att de 

nationella rekommendationerna om distansstudier för vuxenstuderande tagits bort. Återgången genom-

fördes stegvis under hösten. 

I januari beviljades Viadidakt 4,7 mnkr av Skolverket för att under 2021 utveckla ett lärcentrum för elever och 

studenter som läser på distans. Ett särskilt team rekryterades för att hjälpa eleverna med det pedagogiska 

innehållet, men också med coachning och IT-stöd. Bedömningen är att satsningen var positiv men att det 

fanns vissa svårigheter att nå ut till studerande med behov av stöd. Då bidraget från Skolverket var ettårigt 

avvecklades satsningen vid årsskiftet. Erfarenheter från projektet omhändertas i fortsatt utveckling av 

verksamhetens stöd till de studerande. Till detta utvecklingsarbete har Viadidakt beviljats ytterligare medel 

av Skolverket för 2022. 

Campus Viadidakt samverkar med högskolor, utbildningsanordnare och arbetsgivare för att erbjuda utbild-

ningstillfällen inom högre studier utifrån arbetsmarknadens behov. Efter att i stort sett alla studier under 

våren bedrivits på distans kunde höstens utbildningsstarter ske på plats i Viadidakts lokaler. Under året har 

verksamheten växt, vilket ökat kommuninvånarnas möjligheter att studera från hemorten. Till hösten 

startade åtta olika yrkeshögskoleutbildningar i Katrineholm, bland annat fastighetsingenjör, solenergi-

projektör, front end developer och medicinsk sekreterare. I samverkan med Linköpings universitet startade 

utbildningen lärare i fritidshem. Parallellt har arbete för att erbjuda ett attraktivt utbildningsutbud även kom-

mande år pågått, bland de utbildningar som är klara inför 2022 finns exempelvis en förskollärarutbildning. 

Trygg vård och omsorg 

Vid årsskiftet 2020/2021 togs Dufvegården, kommunens nybyggda särskilda boende för äldre, i bruk och 

under året har boende flyttat dit från Strandgården och Furuliden. En boendeplan med prioriteringsordning 

för renovering av särskilda boenden för äldre antogs i februari av vård- och omsorgsnämnden. Renovering 

av Strandgården pågår och beräknas bli klar till sommaren 2022. 

Vård- och omsorgsförvaltningen påverkades av pandemin och fortsatta anpassningar av verksamheten var 

nödvändiga i varierande grad under året. Inom äldreomsorgen har större aktiviteter som normalt samlar ett 

helt boende eller fler fått alternativa lösningar. De offentliga restaurangerna vid kommunens särskilda 

boenden har hållits stängda under en stor del av året. För att göra det möjligt att hålla avstånd glesade 

Resurscenter ut arbetsgrupperna och de flesta brukare arbetade hemifrån en dag i veckan under våren. Det 

innebar att grupp- och service-bostäder inom LSS behövde stärka upp sin bemanning men efter sommaren 

kunde verksamheterna återgå till det normala. Ekonomiskt gäller den största avvikelsen hemtjänstens 

verksamheter. Ett riktat arbete pågår och har under året utökats med framtagande av handlingsplaner för 

respektive hemtjänstområde.  
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Flera riktade statsbidrag till äldreomsorgen har tillkommit. Då flera av bidragen haft begränsningen att de 

endast kan användas under innevarande år har planeringen varit en utmaning. Det som kunnat genomföras 

under året innefattar flera utbildningsinsatser, bland annat möjlighet för ytterligare tio medarbetare att 

utbilda sig till undersköterska, utbildning i demens-ABC för personal inom äldreomsorgen samt utbildning i 

värdegrund för chefer och värdegrundsledare som har i uppdrag att utbilda samtliga medarbetare inom 

förvaltningen. 

Inom individ- och familjeomsorgen har arbete pågått för att minska kostnaderna för placeringar genom att 

utveckla och använda fler hemmaplanslösningar. När det gäller vuxna har arbetet gett resultat och de 

placeringar som skett har varit kortare. Som ett led i arbetet har socialnämnden även ökat antalet jour-

lägenheter för våldsutsatta från två till tre. När det gäller externa placeringar av barn och unga skedde en 

ökning under första delen av året. Under sommaren och hösten har ett aktivt arbete pågått för att minska 

antalet vårddygn och utveckla insatser på hemmaplan, vilket har gett effekt.  

Under våren påverkades det förebyggande arbetet av restriktioner. Bland annat ställdes fysiska gruppverk-

samheter för barn, unga och anhöriga in, liksom även planerade föräldracaféer för utrikesfödda föräldrar. 

Verksamheten har fått ställa om och skapa digitala alternativ för att kunna erbjuda psykosocialt stöd och 

minska risken att barn, unga och familjer far illa.  

Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har fortsatt att öka. Under året inkom 2 519 anmälningar, 

en ökning med 18 procent jämfört med föregående år. Det senaste två åren har antalet orosanmälningar 

ökat med 44 procent. För 30 procent av de inkomna orosanmälningarna inleds utredning, vilket speglar 

kommunerna nationellt. Många orosanmälningar handlar om ungdomskriminalitet och våld i hemmet.  

Den 1 juli trädde en ny lag i kraft som innebär att alla barn som bevittnar våld i nära relationer ska ses som 

brottsoffer, vilket medfört fler insatser på Barnahus i Nyköping. 

En planerad upphandling av nytt verksamhetssystem för vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvalt-

ningen avbröts under våren och arbete pågår inför ny upphandling under 2022. Arbete har också påbörjats 

för att få en tydligare plattform för kvalitetsledningssystemet. Under året har socialförvaltningen anställt två 

verksamhetsutvecklare för att kunna arbeta mer med utveckling och kvalitet. 

Ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv 

Pandemin har haft stor påverkan på förutsättningarna för både föreningslivet och kommunens verksam-

heter inom kultur- och idrottsområdet. Undersökningen Liv & Hälsa Ung visar att andelen barn och unga 

med övervikt och fetma har ökat i Sörmland de senaste åren. Det finns en oro att barn och ungas hälsa 

försämras ytterligare när allt färre barn deltar i organiserad idrott efter skolan, på kvällar och helger. Katrine-

holms kommun deltar tillsammans med fem andra kommuner i det fyraåriga pilotprojektet Pep-kommun, 

som drivs av organisationen Generation Pep. Projektet syftar till att ta fram en modell för hur kommuner på 

ett evidensbaserat och effektivt sätt kan implementera arbetssätt och metoder som förbättrar barn och 

ungas hälsa i form av fysisk aktivitet och goda matvanor. 

Begränsningarna i antal personer som får delta i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster har 

fått stora konsekvenser för föreningslivet. Vid flera tillfällen har beslut fattats om tillfälliga stängningar och 

uthyrningsstopp av kommunens lokaler utifrån gällande restriktioner. Kommunen har stöttat föreningslivet 

på flera sätt, bland annat rådgivning, utökade föreningsbidrag och möjlighet till anstånd med hyreskostnader 

och kommunala fakturor.  

Lyckliga Gatorna har arbetat med trygghetsskapande verksamhet för barn och unga i anslutning till skolan 

och under loven. Verksamheten på vardagar pågick under hela året. Aktiviteterna anpassades och bedrevs i 

större utsträckning utomhus samt i mindre grupper. Till sommarlovet 2021 fick kommunen bidrag från 

Socialstyrelsen och genom Lyckliga Gatorna kunde omfattande kostnadsfria sommarlovsaktiviteter erbjudas 

i samarbete med föreningar på flera platser parallellt. På grund av pandemin kunde inga gatufester ordnas 

under sommaren men i november genomfördes en välbesökt vardagsfest vid Västra skolan. 

Under våren införde Perrongen begränsningar i antalet som fick vistas i lokalerna. Som ett komplement till 

den ordinarie verksamheten arbetade personalen med uppsökande verksamhet för att möta upp det behov 

som fanns hos unga. Under hösten har Perrongen bedrivit ordinarie verksamhet och med ett besöksantal 

som har varit fördubblat jämfört med innan pandemin. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

18 |  Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun 

Även Kulturskolan och KomTek har behövt anpassa verksamheten till restriktionerna. Undervisning har skett 

digitalt, när det har varit möjligt. Inom Kulturskolan minskade elevantalet och på KomTeks kurser minskade 

antalet deltagare markant under våren. Fritidsgårdarna på landsbygden hade begränsat öppethållande vissa 

perioder. 

Kulturhuset Ängeln, som i vanliga fall är en mötesplats, har varit stängt för besök från slutet av 2020 till 

början av maj 2021, vilket har medfört lägre besökssiffror än normalt för året. Anpassningar har gjorts 

löpande även när kulturhuset öppnande igen för att minska risk för smittspridning. Programverksamheten 

ställdes i hög utsträckning in under våren men under sommaren och hösten har program och aktiviteter 

erbjudits i högre utsträckning. I slutet av november arrangerades en kulturnatt tillsammans med 

föreningslivet.  

I Konsthallen har alla utställningar genomförts enligt plan men vårens utställningar visades endast för 

bokade grupper samt digitalt. Under sommaren visades konst på Stortorget i en ombyggd container. Den 

konstpedagogiska verksamheten har anpassats och varit begränsad under delar av året. Under hösten har 

visningar, helgaktiviteter och lovverksamhet bedrivits som vanligt. 

Biblioteket med filialer har arbetat med marknadsföring av digitala tjänster och har anpassat verksamheten 

för att upprätthålla biblioteksservicen. Flera utåtriktade aktiviteter har kunnat genomföras utomhus såsom 

besök på Familjecentralen och förskolorna. Skolbiblioteken har i hög utsträckning haft bibehållen 

verksamhet men med anpassningar och utveckling av digitala arbetssätt. 

Simhallen var stängd för allmänheten till mitten av augusti men simundervisning och föreningsaktiviteter för 

barn bedrevs under hela året. 

Under året har en rad investeringsprojekt färdigställts som främjar förutsättningarna för ett aktivt idrotts- 

och fritidsliv. Två nya idrottshallar, Sandbäckshallen och Järvenhallen, har tagits i bruk. På Backavallen har en 

ny servicebyggnad med omklädningsrum färdigställts. För att möta upp en växande verksamhet har ytorna 

för gymnastik utökats i tennis/gymnastikhallen, som också har fått ett nytt namn, Oppundahallen. En ny disc-

golfbana har anlagts och en ny boulehall har iordningställts och tagits i bruk. I naturområdena vid Näsnaren 

har en tillgänglighetsanpassad vandringsled invigts. Arbetet har också fortsatt med att skapa förutsättningar 

för spontanaktivitet, bland annat genom att göra i ordning och spola ett antal nygamla utomhusisar. 

Hållbar miljö 

Klimatförändringar medför nya krav på omhändertagandet av dagvatten och hantering av översvämnings-

risker. Under året påbörjades projektering av en våtmark vid Mejeridiket och en utredning gjordes av 
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Lasstorpsdiket. Ett samarbetsprojekt inleddes också mellan Katrineholms kommun, KVAAB, Sörmland Vatten 

och Amazon Web Services (AWS) för att säkra stadens kapacitet vad avser vatten och avlopp, omhänder-

tagande av dagvatten och hantering av översvämningsrisker. En del i arbetet är att anlägga en våtmark vid 

rekreationsområdet Stora Djulö. 

Lågflödesmuddringen av Öljaren har påbörjats och föreläsningar och studiebesök har anordnats för att 

sprida kunskap om projektet. 

Infrastrukturen avseende elbilsladdning vid kommunala verksamheter på landsbygden har byggts ut, vilket 

möjliggjort en satsning på el- och laddhybridbilar inom hemtjänsten. 

LONA-projektet tätortsnära betesmarker har bidragit till återställning av tre hagar. Kvigor och får har hyrts in 

och betat åt kommunen för att öka den biologiska mångfalden. Två av hagarna ligger på den nya discgolf-

banan, den tredje på Norr. Röjning av invasiva arter ingick också i projektet. 

Kommunens miljötillsyn har haft fortsatt fokus på att minska övergödningen av sjöar och vattendrag genom 

bland annat avloppsinventering samt tillsyn av hästgårdar. Avloppsinventering har under året påbörjats i 

Sköldinge-Lerbo. Ett projekt kring att arbeta digitalt i fält har genomförts för att effektivisera arbetet. Årets 

totala antal beviljade tillstånd för avloppsanordningar är det största under åtminstone de senaste tio åren.  

Ett tillsynsprojekt gällande tandläkarmottagningar har genomförts med anledning av att Sörmland Vatten 

noterat förhöjda halter av kvicksilver i slam. Flertalet kliniker har fått eller kommer att få krav på sig att 

undersöka eller sanera avloppsledningarna från kliniken. En viss eftersläpning finns i kommunens tillsyn 

gällande miljöfarliga verksamheter och lantbruk. Det kan delvis kopplas till pandemin, där en rad företag har 

haft besöksförbud, men också till personalomsättning. En stor del av eftersläpningen kunde dock arbetas 

ikapp under hösten.  

Inom livsmedelskontrollen har kommunen dels medverkat i nationella kontrollprojekt gällande tungmetaller 

och mykotoxiner i mjöl samt spårbarhet för kött, dels genomfört ett eget provtagningsprojekt på butikers 

och restaurangers salladsbufféer. Kontroller har också gjorts på samtliga dricksvattenanläggningar. 

KVAAB har under året slutfört projektet med att installera en avjärningsanläggning vid Forssjö vattenverk för 

att säkra och öka leveranskapaciteten för dricksvatten. Vidare har projektering gjorts för en ny rötkammare 

vid avloppsreningsverket Rosenholm och kommunfullmäktige har fattat beslut om budgetram för projektet. 
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Attraktiv arbetsgivare och effektiv organisation 

Kontaktcenter, som bland annat vägleder och ger hjälp till självhjälp vad gäller kommunens e-tjänster, har 

sett en kraftig ökning av antalet ärenden jämfört med förra året.  

Fler digitala mötesplatser samt rekommendationer och möjligheter att arbeta hemifrån har fortsatt driva på 

den digitala utvecklingen. Under våren infördes Office 365 inom alla förvaltningar och en backup-lösning för 

alla användare av Office 365 implementerades. Med en ökad digital kompetensnivå ökade kraven på fler 

digitala lösningar med säker, tillgänglig och snabb uppkoppling inom hela organisationen. En informations-

säkerhetspolicy med uppdaterade informationssäkerhetsinstruktioner antogs av kommunfullmäktige i juni.  

Att arbeta hemifrån och att delta digitalt på konferenser och utbildningar har normaliserats. Det har även 

bidragit till att fler har getts möjlighet att delta i till exempel utbildningar. Mindre tid har lagts på resor och 

tid har kunnat nyttjas mer effektivt. Samtidigt har möjligheterna till gemensamt lärande och kunskapsutbyte 

påverkats. Inom delar av organisationen finns också en trötthet som har sin grund i pandemin. Effekter har 

visat sig i form av längre sjukskrivningar och en ökad efterfrågan på både förebyggande och efterhjälpande 

insatser på individ- och gruppnivå. För att på sikt stärka arbetsmiljöarbetet har handlingsplaner för det 

systematiska arbetsmiljöarbetet tagits fram på varje förvaltning. 

Pandemin har periodvis ställt andra krav på planeringen av bland annat kommunfullmäktiges och kommun-

styrelsens sammanträden. Sammanträden med fullmäktige, nämnder och utskott fortsatte genomföras på 

ett smittsäkert sätt. Eftersom fysiska möten är en central del i det demokratiska arbetet flyttades möten till 

större lokaler med möjlighet att delta digitalt. Renoveringen av Safiren innebar att fullmäktiges samman-

träden under större delen av året ägde rum i Tallåsaulan, vilket ökade behoven av tekniska och digitala 

lösningar. Inför sommaren beslutades det om möjligheten att kunna genomföra digitala sammanträden.  

Inom flera områden har arbetet med kris- och säkerhetsfrågor stärkts genom ökad samverkan inom 

kommunkoncernen. Krishanteringen i samband med de kraftiga regnen i maj var ett exempel på väl 

fungerade samverkan mellan VSR, Sörmland vatten och kommunerna. Ett annat exempel är den inventering 

och kontroll av alla brandposter som genomförts under året. VSR har också fortsatt att utveckla sin 

samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) för stärkt beredskap och en mer uthållig 

organisation. Kommunens arbete med civilt försvar har dock påverkats av pandemin genom färre fysiska 

informationsinsatser än planerat samt en förskjutning av tidsplanen för arbetet med krigsorganisation.  

Verksamheter och investeringar har under året påverkats av prishöjningar på exempelvis entreprenad-

tjänster, bygg- och anläggningsmaterial samt drivmedel. För att hantera de ökade kostnaderna har priori-

teringar och effektiviseringar i verksamheterna gjorts. Samarbetet mellan samhällsbyggnadsförvaltningen 

och service- och teknikförvaltningen har utvecklats för att effektivisera kommunens investeringsprojekt 

avseende mark -och anläggningsarbeten. 

Volymutveckling 
Pandemin har fortsatt att påverka volymerna inom delar av kommunens verksamheter. I bilaga 2 redovisas 

och kommenteras nämndernas volymutveckling. Några av de mest väsentliga volymförändringarna jämfört 

med föregående år sammanfattas nedan: 

• Antalet barn i förskolan minskade till följd av att färre nya barn skrevs in på grund av lägre födelsetal 

under 2020 samtidigt som en stor årskull började i förskoleklass. 

• Antalet barn i grundskolan var totalt sett oförändrat. I förskoleklass och år 1-6 ökade antalet barn medan 

antalet elever i år 7-9 minskade. 

• Antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd minskade, vilket i sin tur bidrog till ett minskat antal 

deltagare inom kommunens arbetsmarknadsåtgärder. 

• Fler ungdomar fick kommunala feriejobb genom tillfälliga statliga medel. 

• Volymerna inom den kommunala vuxenutbildningen ökade på gymnasial nivå men minskade på 

grundläggande nivå.  

• Antalet elever inom sfi minskade och förväntas fortsätta minska. Även övergången från sfi till 

grundläggande vuxenutbildning har minskat. 
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• Inom individ- och familjeomsorgen minskade antalet vårddygn på institution för vuxna genom ökad 

användning av hemmaplanslösningar. Antalet vårddygn för barn och unga låg på samma nivå som 2020. 

• Inom hemtjänsten var antalet utförda timmar totalt sett oförändrat men en viss förskjutning skedde från 

extern utförare till internt utförd hemtjänst, främst till följd av att externa utförare avslutades. 

• Antalet utförda timmar inom personlig assistans minskade till följd av färre ärenden. Minskningen gällde 

såväl internt som externt utförd personlig assistans. 

• Simhallen och Kulturhuset Ängeln hade betydligt färre besökare på grund av pandemin. 

• I måltidsverksamheten minskade volymerna för skolluncher till följd av vårens distansundervisning på 

gymnasiet och högstadiet. Leveransen av matlådor till äldre ökade. 

• Antalet företagsbesök minskade till följd av pandemin. 

• Under första halvåret ökade antalet bygglovs- och anmälningsärenden kraftigt. 

• Användningen av kommunens e-tjänster fortsatte öka parallellt med att fler e-tjänster utvecklades. 

• Antalet personer som utbildats av VSR kring olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder har 

minskat betydligt under pandemin. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
För att analysera Katrineholms kommuns resultat och ställning är det nödvändigt att ha kännedom om de 

risker som berör kommunkoncernen och kommunen både för perioden och framöver. Nedan sammanfattas 

de mest väsentliga riskerna som identifierats, indelat i omvärldsrisker och verksamhetsrisker. I tabellen 

redovisas en kortfattad beskrivning av risken, dess orsaker, möjliga konsekvenser och hur den hanteras. 

Riskerna är ofta kopplade till varandra. Hanteringen behöver därför ses i ett bredare perspektiv eftersom 

åtgärderna i vissa fall minskar flera olika risker. 

Omvärldsrisker  Orsaker  Möjliga konsekvenser  Hantering  
Ökad fysisk och psykisk 

ohälsa  
Pandemin men även 

andra orsaker som funnits 

tidigare. Försämrat 

arbetsmarknadsläge.  

Fler som hamnar i utanförskap, 

ökad otrygghet. Fler som 

avbryter insatser och studier.  

Förebyggande insatser för barn 

och unga, till exempel genom 

Lyckliga gatorna och PepKommun. 

Anpassat arbetssätt för att möta 

deltagare med större utmaningar 

att komma i arbete eller studier.  
Ökat socialt utanförskap 

bland unga   
Socialt utanförskap bland 

vuxna, segregation.   

Minskat utbud/deltagande 

i föreningsliv.   

Ungdomskriminalitet. 

Omfattande stödbehov bland 

barn och unga. Ökat behov av 

och kostnader för placeringar.  

Förebyggande insatser. Fler 

placeringar på hemmaplan genom 

projekt multiteam.   

Ökad otrygghet  Ökad kriminalitet. Ökat 

utanförskap. Stagnerande 

centrum.  

Mindre inflyttning/ökad 

utflyttning, färre företag. 

Negativa effekter för folkhälsan. 

Negativ bild av Katrineholm.  

Breddad samverkan mellan många 

parter (kommun, kommunala 

bolag, näringsliv, polis, föreningar), 

förebyggande arbete, fånga upp 

tidigt.  
Långvarig pandemi, 

effekter inom vård och 

omsorg  

Pandemin, beslut och 

rekommendationer från 

myndigheter.  

Brister i brukar- och 

patientsäkerhet. Ökat tryck på 

socialpsykiatrin. Personalbrist, 

svårare att rekrytera, 

sjukskrivningar. Brist på 

skyddsutrustning. Ekonomiska 

konsekvenser.  

Följa framtagna rutiner. Säkerställa 

tillgång till skyddsutrustning via 

centralförråd. Samordning av 

personalresurser i kommunen. 

Samverka med Region Sörmland 

och andra aktörer  

Långvarig pandemi, 

effekter inom barnomsorg, 

skola och vuxenutbildning 

Pandemin, beslut och 

rekommendationer från 

myndigheter.  

Svårigheter för elever och 

vuxenstuderande att klara 

studierna. Långsiktiga effekter 

för barn och unga. Minskad 

likvärdighet till följd av distans-

undervisning. Ökad psykisk 

ohälsa ökar behoven av 

elevhälsa mm. Fler föräldrar som 

inte klarar att ta hand om sina 

barn.  

Täta uppföljningar av lärandet hos 

varje barn och elev. Vid behov 

sätta in skräddarsydda insatser. 

Tät kontakt med vårdnadshavare 

och andra instanser. Samordning 

av personalresurser. Olika former 

av hälsoåtgärder riktade till såväl 

barn och elever som personal.   



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

22 |  Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun 

Omvärldsrisker  Orsaker  Möjliga konsekvenser  Hantering  
Ökad långtidsarbetslöshet 

och ungdomsarbetslöshet, 

svårighet för unga att 

etablera sig på 

arbetsmarknaden 

Lågkonjunktur, 

företagsnedläggningar, 

osäkerhet i omvärlden  

Utflyttning. Ökad psykisk ohälsa. 

Ökat inflöde till vuxenutbildning, 

arbetsmarknadsinsatser och 

ekonomiskt bistånd. Svårare att 

få ut individer till egen 

försörjning. De som stod långt 

från arbetsmarknaden före 

pandemin har ännu större 

svårigheter.  

Dialog med näringslivet. Få 

ungdomar att läsa klart gymnasiet.  

Vuxenutbildning som svarar mot 

näringslivets behov. Tätare sam-

arbete mellan förvaltningar och 

med Arbetsförmedlingen och 

andra aktörer.   

Brist på praktikplatser  Pandemin, restriktioner 

för att begränsa 

smittspridning  

Lägre måluppfyllelse inom 

gymnasieskolan, vuxenutbildning 

och arbetsmarknad. Långsiktiga 

effekter för dem som inte fått 

praktik.  

Förlänga studieplaner inom vuxen-

utbildningen. Skapa alternativa 

lösningar och förändra arbetssätt. 

Tätare samarbete mellan 

förvaltningar och med Arbets-

förmedlingen och andra aktörer.  
Mindre livskraftigt 

föreningsliv  
Föreningslivet har svårt att 

förnya styrelser/ 

medlemmar.  

Minskat utbud och deltagande 

inom kultur-, idrotts- och 

fritidslivet. Negativa 

konsekvenser för folkhälsan.  

Dialog med och anpassat stöd till 

föreningar.   

Osäker tillväxt  Pandemin. Överhettad 

marknad. Detaljplaner 

hinner inte tas fram i tid. 

Brist på utförare till 

investerings- och 

exploateringsprojekt. 

Tillgång till mark   

Projekt skjuts upp, fördröjd 

byggstart. 
Lång framförhållning, slå ihop 

projekt för att göra uppdragen mer 

attraktiva.  

Klimatförändringar Globala utsläpp av 

växthusgaser, främst 

koldioxid 

Kraftiga skyfall kan leda till 

betydande kostnader för 

hyresvärdar, företag och 

enskilda. Dagvattenhanteringen 

är en utmaning som kan leda till 

färre företagsetableringar. 

Hantera dagvatten och minska 

risken för översvämningar. 

Skyfallskartering, som visar vilka 

ytor som kan översvämmas vid 

extremt regn. Anläggning av 

våtmarker i samverkan med andra 

aktörer, både privata och 

offentliga. Framtagande av 

handlingsplan för dagvatten. Delta 

i nationella och internationella 

nätverk för att fördjupa den 

interna kunskapen rörande 

dagvatten. 

Desinformation, ”fake 

news” 

När allt fler använder 

sociala medier som 

nyhetskälla ökar risken att 

påhittade nyheter får stor 

spridning. 

Minskat förtroende för 

kommunen. Ökad otrygghet. 

Vara transparanta och öppna, gå 

ut med faktaunderlag när så krävs. 

Aktivt arbete med service och 

bemötande ökar förtroendet för 

kommunen. 

Överskott av lokaler   Lågkonjunktur. Pandemin 

har lett till en översyn av 

lokalbehov.  

Tomställda lokaler för handel 

och kontor. Omvandling av 

kontorslokaler till bostäder. 

Lägre uthyrningsgrad KIAB.  

Långsiktig fastighetsförvaltning, 

marknadsmässigt förhållningssätt  

Överskott på bostäder   Hög nybyggnationstakt de 

senaste åren. Omvandling 

av kontor till bostäder. 

Minskad inflyttning.  

Otrygghet i områden med 

tomma bostäder. Lägre 

uthyrningsgrad KFAB. Minskad 

nybyggnation kan leda till 

svårigheter att nå mål gällande 

tillväxt och variation av 

bostäder.  

Marknadsföringsåtgärder och 

information om marknadsläget  

Statliga regeländringar och 

oförutsedda nationella 

satsningar,   

Beslut om statsbidrag tas 

med kort framförhållning, 

ofta för ett år i taget. 

Riktlinjer förändras under 

innevarande år.   

Förändrade bidragsramar, svårt 

att planera långsiktigt. Medför 

både utmaningar och 

möjligheter för ekonomi och 

verksamhet.  

Bevaka förändringar i regelverk 

och utformningen av kommande 

regelverk. Samverkan med 

Arbetsförmedlingen och andra 

externa aktörer. Om möjligt 

förbereda omställning innan 

förändringar träder i kraft.  
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Verksamhetsrisker  Orsaker  Möjliga konsekvenser  Hantering  
Personal- och 

kompetensbrist  
Bristande tillgång på 

behörig personal, 

singelkompetenser,   

hög sjukfrånvaro under 

lång tid (delvis till följd av 

pandemin), rörlig 

arbetsmarknad  

Försenad eller utebliven 

insats/service/tjänst. Svårt att 

uppfylla lagkrav, kvalitetsbrister, 

lägre takt i utvecklings- och 

förbättringsarbete, 

omprioriteringar, överbelastning 

som kan leda till utbrändhet, 

sjukskrivning och avgångar.   

Vara en attraktiv arbetsgivare. 

Arbeta aktivt med arbetsmiljö och 

delaktighet. Flexibla arbetsplatser/ 

hemarbete/ digitalisering. Dela 

specialisttjänster med andra 

aktörer, möjlighet att arbeta på 

distans. Marknadsföra 

kommunala yrken, ta emot 

studenter och praktikanter, bra 

introduktion av nya medarbetare, 

höja personalens kompetens, 

införa nya yrkesgrupper. Utveckla 

arbetsmetoder. Samverkan med 

andra kommuner och regionen. 

Handlingsplan vid krisläge för 

prioritering vid låg bemanning.  
Kapacitets- och/eller 

kvalitetsbrister hos 

upphandlade leverantörer 

(både LOU och LOV)  

Bristande tillgång på 

behörig personal, 

sjukfrånvaro, rörlig 

arbetsmarknad  

Försenad eller utebliven 

insats/service/tjänst.  

Ha fokus på frågan vid 

framtagande av förfrågnings-

underlag och genomförande av 

upphandling. Kontinuerlig avtals-

uppföljning med leverantörer för 

att säkerställa att de prioriterar 

frågorna.  

Ökad fysisk och psykisk 

ohälsa bland 

medarbetare  

Pandemin men även andra 

orsaker som funnits 

tidigare.  

Ökade sjuklönekostnader, instabil 

verksamhet, kostnader för 

vikarier och konsulter.  

Fokus på arbetsmiljö och hälsa.  

Digital kompetensbrist  Digitalt utanförskap, 

otillräcklig 

kompetensutveckling  

Kvalitetsbrister, brister i 

kommunikation och 

dokumentation. Svårigheter vid 

implementering av nya 

verksamhetssystem.  

Utbilda personal, ökad digital 

tillgänglighet.  

IT-säkerhetsrisker  Ökad "cyberkriminalitet”   Intrång i kommunens IT-system. 

Stora effekter för 

verksamheterna.  

Täta avstämningar med 

driftleverantör, uppdaterade 

skyddslösningar, interna 

informationskampanjer.  
Svårighet att nå ut med 

samhällsinformation till 

alla invånare  

Segregation, digitalt 

utanförskap. Många 

kanaler för 

kommunikation  

Viktig samhälls-information når 

inte ut.  
Kommunikation som en naturlig 

del av medarbetarskapet, utveckla 

kommunikationssamverkan med 

andra samhällsaktörer, 

civilsamhälle och näringsliv.  

Finansiella risker 

Den av fullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter 

för finansverksamheten inom kommunen och den kommunala koncernen. Kommunen och den kommunala 

koncernen är framför allt exponerad för följande finansiella risker: ränterisk, finansieringsrisk, kredit- och 

likviditetsrisk samt marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. 

Borgen: Kommunen har gått i borgen för de kommunala bolagen med 2 385 mnkr. Kommunens eget kapital 

uppgår till 1 051 mnkr. Kommunens borgensåtagande är högre än det egna kapitalet. Sannolikheten att 

kommunen skulle behöva infria borgensåtagandet mot de kommunala bolagen är dock minimal. 

Likviditet och finansieringsrisk: Koncernens likviditet styrs med långfristiga lån samt koncernkrediteten. 

Skatteintäkten och statsbidragen är kommunens största likviditetskälla per månad. Minskade skatteintäkter 

och minskade statsbidrag påverkar inte bara likviditeten utan verksamhetsutövningen. Vid lägre skatte-

intäkter måste verksamheten i kommunen anpassas, eventuellt minska eller avstå från vissa delar genom 

besparingar. Kommunkoncernens nettolåneskuld per invånare har ökat under senaste åren som en följd av 

investeringar i skolor, särskilda boenden, infrastruktur och bostäder. En sänkt lånelimit påverkar kommun-

koncernens möjligheter att finansiera kommande investeringar. 
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Ränterisk: Kommunkoncernen har totalt 2 384 mnkr i långfristiga lån. Genomsnittsräntan för dessa lån har 

varit 1,51 procent under 2021. Genomsnittlig räntebindningstid är 3,53 år. Kapitalbindningstiden är 1,52 år. 

Kommunens del av långfristiga skulder är 128 mnkr, vilket beror på att kommunen är ansvarig för 

koncernkontot avseende checkkrediten. Merparten av kommunkoncernens lån är upptagna hos 

Kommuninvest. Kommuninvest har en lånelimit för kommunkoncernen. Om lånelimiten överskrids måste 

lån tas upp hos annan långivare, vilket skulle innebära högre räntekostnader vid upplåning. Höjs räntan med 

0,5 procentenheter skulle kommunkoncernens räntekostnader öka med drygt 13,4 mnkr per år. 

Pension: Koncernens pensionsåtagande har under året minskat med totalt 9 mnkr och uppgick per den 

31 december till 989 mnkr, inklusive ansvarsförbindelse och försäkringar. Under 2021 har 

prognosparametrar runt förväntad livslängd, prisbasbelopp och inkomstbasbelopp justerats vilket har 

förändrat utfallet och prognosen framöver.    

Pensionsförpliktelser 
I enlighet med den kommunala redovisningslagen redovisar kommunen pensionsförpliktelser enligt den 

så kallade blandmodellen. Det innebär att pensionsförpliktelser som är intjänade efter år 1998 redovisas 

i balansräkningen. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balans-

räkningen. Årets kostnader för pensioner består av utbetalningar till dagens pensionärer samt avsättningar 

för de som arbetar i kommunen idag. 

Koncernens pensionsåtagande uppgick vid årsskiftet till 989 mnkr. Den del av pensionen som avsätts i 

balansräkningen (pensioner intjänade efter 1998) har ökat med 15 mnkr sedan december 2020. Orsaken är 

förtida uttag, fler anställda och högre lönenivåer. Även förtroendevaldas pensionsskuld har förändrats. Den 

nya livslängdsantaganden i RIPS 19 har ökat åtagandet då män beräknas leva längre.  I den beräkning som 

KPA gjort har inkomst- samt prisbasbeloppet blivit betydligt högre än tidigare beräkningar på grund av 

effekter av inflationen vilket minskar åtagandet.  

För att möta kommande pensionsutbetalningar avseende pensioner intjänade före 1998 (ansvars-

förbindelsen) har kommunen gjort försäkringslösningar för en del av dessa. Årets kostnader för 

ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998) bokförs löpande och belastar årligen resultatet. Den 

totala ansvarsförbindelsen för kommunen har minskat med 43 mnkr. Även här har förändringarna i 

prognosparametrarna från KPA spelat in. Det ändrade livslängdsantagandet ger en mindre minskning av 

skulden. 

Under hösten 2021 gjorde kommunen en pensionsförsäkringslösning för att minska kommunens framtida 

pensionskostnader.  

Återlånade medel utgör skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel, 

angivna till marknadsvärde. Då kommunen inte har några förvaltade pensionsmedel i form av penning-

placeringar betyder det att kommunen återlånar sina pensionsmedel. Katrineholms kommun har inte några 

finansiella placeringar avseende pensionsmedlen. 

Pensionsförpliktelse Kommunkoncernen Kommunen 

Belopp i tkr 2021 2020 2021 2020 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen         

- Avsättning inkl särskild löneskatt 293 266 276 248 

- Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt 465 508 465 508 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 231 222 231 222 

Summa pensionsförpliktelse inkl försäkring 989 996 972 978 

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde         

Totalt pensionsförsäkringskapital 342 344 342 344 

- varav överskottsmedel 25 12 25 16 

Summa förvaltade pensionsmedel 342 344 342 344 

Finansiering         

Återlånade medel 647 652 630 634 

Konsolideringsgrad 35% 35% 35% 35% 
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Hållbarhet 
Hållbarhet är en viktig del i beskrivningen av förhållanden som är viktiga för den kommunala koncernens 

utveckling, resultat och ekonomiska ställning. Hållbar utveckling brukar definieras som en utveckling som 

tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

Utgångspunkten för kommunens hållbarhetsarbete är FN:s Agenda 2030 med sjutton globala mål för hållbar 

utveckling.  

Kommunen har en central roll i förverkligandet av Agenda 2030 på lokal nivå. Målen i Agenda 2030 är 

integrerade och odelbara och tydliggör att alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (den sociala, den 

miljömässiga och den ekonomiska) måste samverka. Hållbarhetsarbetet kräver därför helhetssyn och intern 

samverkan, men också ett aktivt samarbete med olika aktörer i lokalsamhället. Kommunstyrelsen har ett 

övergripande ansvar för att hållbarhetsperspektivet finns med i planeringen och för uppföljning av hur 

hållbarheten utvecklas i kommunen. Samtliga verksamheter inom kommunkoncernen bidrar i 

hållbarhetsarbetet, men med olika tyngdpunkt på de olika hållbarhetsmålen beroende på verksamhetens 

uppdrag och förutsättningar.  

För att tydliggöra hur Katrineholms kommun bidrar i arbetet med att nå målen för hållbar utveckling har 

resultatmålen i kommunplan 2019-2022 kopplats till de sjutton globala målen i Agenda 2030. Kopplingen till 

de globala målen framgår i rapporteringen av verksamhetsmålen på sidan 31 och framåt. Uppföljningen av 

verksamhetsmålen visar att Katrineholms kommun både gjort framsteg och mött utmaningar kopplat till 

hållbarhet under 2021. Hållbarhetsarbetet har även en stark koppling till kommunens jämställdhetsarbete 

som redovisas i bilaga 3. 

En viktig faktor för kommunens fortsatta arbete kring hållbarhet är att samordningen och kommunikationen 

kring hållbarhetsarbetet har tagit stora steg framåt under året. På kommunens hemsida har informationen 

om vad kommunen gör kopplat till de globala målen i Agenda 2030 utvecklats och blivit en integrerad del i 

det löpande nyhetsflödet. Under våren togs också kommunens första hållbarhetsrapport fram, som på ett 

enkelt och pedagogiskt sätt visar vad de globala målen innebär på lokal nivå. I hållbarhetsrapporten 

sammanfattas både utmaningar och genomförda insatser under året. Hållbarhetsrapporten, som till största 

delen grundas på årsredovisningen, kommer bli en återkommande årlig rapport. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Väsentliga händelser under året 
Nedan sammanfattas händelser som väsentligt påverkat verksamhet och ekonomi inom kommunkoncernen 

och kommunen under året eller på längre sikt. Med väsentliga händelser avses exempelvis att verksamhet 

startats eller lagts ner, tecknande av viktiga avtal, påbörjande eller färdigställande av större investeringar 

samt beslut från andra myndigheter med betydande konsekvenser för kommunen. Utöver händelserna som 

redovisas nedan har verksamheterna under året varit fortsatt påverkade av pandemin. 

• Det nya särskilda boendet för äldre Dufvegården togs i drift vid årsskiftet 2020/2021. 

• En ny gruppbostad inom LSS, Humlen, startades i mars. 

• Omfattande kompetenshöjande åtgärder har genomförts och pågår inom bland annat förskolan. 

• Genom ett politiskt uppdrag till bildningsnämnden att omfördela 6 mnkr tillfördes år 7-9 ökade 

personella och ekonomiska resurser, vilket bidrog till att måluppfyllelsen i årskurs 9 ökade väsentligt. 

• Två nya idrottshallar, Sandbäckshallen och Järvenhallen, färdigställdes. 

• Ett nytt tillfälligt statsbidrag, Skolmiljarden, infördes. Katrineholms kommun tilldelades totalt 4,3 mnkr 

som användes inom främst gymnasieskolan men även år 7-9 för att minska pandemins negativa effekter 

på elevernas kunskapsutveckling. 

• En ny lastbil köptes in till gymnasieskolans fordonsprogram och en ny körgård byggdes. 

• Genom extra statliga medel genomförde Viadidakt flera satsningar inom både arbetsmarknad och 

vuxenutbildning. 

• En analys av kostnad per brukare genomfördes inom socialnämndens verksamheter.  

• Katrineholms nya stråk invigdes i maj. Ombyggnaden av den tidigare genomfarten har gett en lugnare 

och trevligare stadsmiljö och en säkrare trafikmiljö för dem som går och cyklar. 

• Parkeringshuset Loket, i nära anslutning till resecentrum, invigdes. 

• Cirkulationsplatser ersatte fyrvägkorsningarna vid Vingåkersvägen/Västgötagatan samt Vingåkersvägen-

Värmbolsvägen/Högmossevägen. 

• Investeringsprojektet på Backavallen färdigställdes med bland annat byggnation av en ny 

servicebyggnad med omklädningsrum. Kompletteringar utfördes även inne i Kronfågel isarena, solceller 

på taket togs i drift och ny teknik installerades för att tillvarata mer överskottsvärme. 

• Ett samarbetsavtal träffades mellan Katrineholms kommun, KVAAB, Sörmland Vatten och Amazon Web 

Services för att säkra kapaciteten avseende vatten och avlopp, omhändertagande av dagvatten samt 

hantering av översvämningsrisker. En del i arbetet är att anlägga en våtmark vid Djulö. Projektet Djulö 

våtmark beviljades 500 tkr i LONA-bidrag för projektering och gestaltning. 

• Kommunens tillsynsansvar utökades då Länsstyrelsen beslutade att lägga över tillsynen av större 

miljöfarliga verksamheter, förutom vattentäkter, till kommunen. 

• Ventilationen i Safirenhuset byttes ut, verksamhet och personal flyttades tillfälligt till andra lokaler. 

• KFAB färdigställde ett nytt bostadshus med 29 lägenheter i kvarteret Pantern. 

• KIAB färdigställde en till- och ombyggnation av lokaler för e-handelsföretaget Jobbex vid Mejerigatan. 
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Övriga händelser 
Under året ägde även en del andra betydande händelser rum: 

• En ny utförare av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) godkändes. En utförare av hemtjänst 

avslutades i maj då de inte fått tillstånd från IVO att bedriva hemtjänst. 

• Förskolan Sörgården flyttade tillbaka till nyrenoverade lokaler. En tvåårig satsning på renovering av 

förskolan Häringe påbörjades. 

• Viadidakt genomförde en digital mässa för att informera om och inspirera till högre studier. 

• KIAB genomförde ett flertal energibesparande åtgärder i sitt byggnadsbestånd, bland annat installation 

av ny bergvärmepump, nya fjärrvärmeväxlare, nya ventilationsaggregat samt fönsterbyten. 

• Statens Servicecenter, som varit lokaliserade i Kulturhuset Ängeln, flyttade under hösten till nya lokaler, 

vilket påverkar kulturförvaltningens besöksflöde och intäkter. 

• Ett samverkansavtal ingicks med Vingåkers kommun avseende konsumentvägledning. 

• Kommunen blev vid årsskiftet 2020/2021 fullvärdig medlem i kommunalförbundet Sydarkivera som 

kommer att hantera kommunens E-arkiv. Med anledning av övergången till E-arkiv togs en ny 

kommungemensam informationshanteringsplan fram. 

• Ett nytt samarbete ingicks med Vårdförbundet Sörmland för hantering av löneadministration, support 

och drift av lönesystem. 

• Medborgarskapsceremonin genomfördes i digital form och cirka 360 diplom delades ut. 

• Två nya offentliga konstverk invigdes, Tracks på nya parkeringshusets fasad av Michael Johansson och 

muralmålningen Everything will be ok på Kungsgatan av Daniel Fahlström (Huge Art). 

• Övriga genomförda konstprojekt under året är fasta konstnärliga gestaltningar på det nya särskilda 

boendet Dufvegården gjorda av Anna Berglund och Astrid Göransson samt konstverket Pom och Plum av 

Ania Oauser vid Karamellens förskola. 
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Styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten 
Kommunens styrsystem utgör ett ramverk för kommunens planerings- och uppföljningsarbete. Styrsystemet 

infördes 2010 och reviderades 2014. Det beskrivs mer utförligt i ”Styrsystemet i Katrineholms kommun” 

(Kommunstyrelsens handling nr 8/2014, kommunfullmäktige 2014-02-24, § 21). Styrsystemet innefattar hela 

kommunkoncernen, det vill säga både nämnder och styrelser i kommunens bolag och kommunalförbund. 

Ansvarsstrukturen och verksamhetsområdena för kommunens nämnder och bolag framgår i det tidigare 

avsnittet om den kommunala koncernen. 

Utgångspunkter för styrningen 
Styrsystemet i Katrineholms kommun beskriver ett antal utgångspunkter som ska genomsyra alla delar av 

styrningen, från planering till genomförande och uppföljning, i hela kommunkoncernen.  

En grundläggande utgångspunkt är att den kommunala styrningen ska utgå från fyra perspektiv, både 

när det gäller planering och uppföljning. Syftet med styrningens fyra perspektiv – resurser, verksamhet, 

resultat och nytta – är att tydliggöra att styrningen ska ta fasta på vad kommunorganisationen åstadkommer 

för dem vi är till för, utifrån uppdraget, de politiska målsättningarna och de tillgängliga resurserna.  

En annan viktig utgångspunkt i Katrineholms kommuns styrsystem är genusmedveten styrning.  

Genom jämställdhetsintegrering ska styrningen bidra till ökad jämställdhet mellan könen. Det innebär att 

jämställdhet ska integreras som ett perspektiv i de ordinarie verksamheterna, såväl i alla led av besluts-

processen som i genomförande och uppföljning.  

Styrningen ska också utgå från ett helhetsperspektiv som omfattar såväl nämnder som bolag och 

kommunalförbund. Andra utgångspunkter för styrningen är enkelhet och tydlig rollfördelning. Eftersom 

styrningen till stor del konkretiseras i olika styrdokument är det vidare viktigt med rutiner för att säkerställa 

levande styrdokument, så att styrdokumenten används vid planering, genomförande och uppföljning och att 

de revideras vid behov. Den sista utgångspunkten är att använda uppföljning som grund för planering, det 

vill säga att se till att planer och aktiviteter för fortsatt utveckling vilar på tydlig uppföljning och analys. 

Kommunens målstyrning och planeringsprocess 
Kommunens långsiktiga planering ska enligt styrsystemet styras av kommunens vision och den kommunplan 

som tas fram för varje mandatperiod. Tillsammans med kommunens översiktsplan ligger kommunplanen till 

grund för kommunens årliga övergripande plan med budget, för nämndernas planer med budget och för 

ägardirektiven till de kommunala bolagen. Därmed ligger kommunplanen också till grund för den årliga 

uppföljningen i delårsrapporter och årsredovisningar. 

Målstruktur 

För att de politiska målen ska styra det som görs i verksamheterna finns en definierad målstruktur; en röd 

tråd som håller samman styrningen på alla nivåer i organisationen och de fyra perspektiven i styrningen. 

Kommunens övergripande mål anges i kommunplanen. De fastställs av kommunfullmäktige och är 

styrande för samtliga nämnder och bolag. De övergripande målen tar sikte på kommunens vision och sätts 

framför allt utifrån perspektivet nytta, det vill säga de värden som skapas för invånare och samhälle som 

helhet. Även kommunens resultatmål anges i kommunplanen och fastställs av kommunfullmäktige. 

Resultatmålen beskriver vad verksamheten ska leda till.  

Kommunerna ska enligt kommunallagen ha god ekonomisk hushållning i verksamheten och ska ta fram 

särskilda mål och riktlinjer av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Resultatmålen i kommunplanen 

omfattar både verksamhetsmål och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. De finansiella målen tar 

sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna 
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eller ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Det handlar bland annat om att värdesäkra det 

egna kapitalet och att bygga upp reserver för kommande investeringar, liksom att dagens skattebetalare på 

ett hållbart sätt ska konsumera med hänsyn taget till kommande generationer. Verksamhetsmålen för god 

ekonomisk hushållning tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt 

och ändamålsenligt sätt. 

I övergripande plan med budget anges vilken eller vilka nämnder/bolag som ansvarar för respektive 

resultatmål samt vilka indikatorer som ska användas som stöd för att bedöma om resultatmålen uppnåtts. 

I övergripande plan med budget kan kommunfullmäktige även ge särskilda uppdrag till nämnder eller 

bolag. Särskilda uppdrag kan även ges av nämnder till sin förvaltning.  

I förvaltningarnas verksamhetsplaner som beslutas på tjänstemannanivå anges vilka aktiviteter som ska 

genomföras för att uppnå resultatmålen, det vill säga hur verksamheten ska bedrivas. För att synliggöra den 

röda tråden i styrningen anges vilket övergripande mål och resultatmål som aktiviteterna är kopplade till. 

Planeringsprocessen 

Planeringen för ett enskilt år påbörjas under våren då planeringsdirektivet fastställs av kommunstyrelsen. 

Planeringsdirektivet innehåller dels ekonomiska ramar för nämnder och bolag, dels uppdrag och anvisningar 

till nämnder och bolag för det fortsatta planeringsarbetet. Utifrån planeringsdirektivet tar nämnder och 

bolag fram underlag för kommunens övergripande plan med budget. Under september-oktober sker 

beredning av kommunens övergripande plan med budget. Den behandlas i kommunstyrelsen i oktober 

och beslutas av kommunfullmäktige i november. I den övergripande planen med budget anges mål och 

uppdrag samt ekonomiska ramar för nämnder, bolag och kommunalförbund för det kommande året, med 

en plan för de två följande åren. Även den ekonomiska ersättningen avseende kommunens 

verksamhetsfastigheter fastställs i samband med budgeten.  

Nämnder och bolag får sin styrning från kommunfullmäktige genom visionen, kommunplanen, planerings-

direktivet, övergripande plan med budget, övriga inriktningsdokument samt reglementet eller bolags-

ordningen. Kommunplanen är en del av ägardirektivet till bolagen. Nämnder och bolag styrs också i de flesta 

fall av olika lagstiftning. Efter att den övergripande planen med budget har beslutats av kommunfullmäktige 

ska nämndens/bolagets plan med budget fastställas innan planeringsåret påbörjas. När den politiska 

nivån därmed har lagt fast vad och när saker ska göras genom mål, uppdrag och ekonomiska ramar är det 

dags för verksamhetsnivån att planera hur saker ska genomföras och av vem/vilka. Detta beskrivs i en 

verksamhetsplan, som kan tas fram på olika nivåer inom förvaltningarna. 

Uppföljning, uppsikt och intern kontroll 
I styrsystemet anges hur verksamheterna ska följas upp i olika tidsperspektiv. Uppföljningen ska utgå från 

styrningens fyra perspektiv, vara genusmedveten och bygga på könsuppdelad statistik. Under det löpande 

verksamhetsåret görs uppföljning i form av månadsuppföljning, tertialrapport och delårsrapport. 

Uppföljningen av ett enskilt år görs i kommunens årsredovisning. Medan månadsuppföljningen främst 

fokuserar på verksamheternas ekonomiska läge och om det finns akuta problem som måste hanteras, 

innehåller tertial- och delårsrapporterna en mer översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och 

resultat, med fokus på eventuella avvikelser i förhållande till plan och budget. En mer fulltäckande redo-

görelse för utvecklingen under året ges i årsredovisningen. I både delårsrapporten och årsredovisningen 

görs en utvärdering av målen för god ekonomisk hushållning.  

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över övriga nämnder, kommunala bolag och 

kommunalförbund. Kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för att det finns en god intern 

kontroll i kommunen. Med intern kontroll avses åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa 

funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.  

Nämnderna ska årligen, utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys, upprätta en plan för sin interna 

kontroll. De ska också löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna ansvarsområdet. 

Resultatet från uppföljningen ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

Med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter ska kommunstyrelsen utvärdera kommunens 

samlade system för intern kontroll och genomföra förbättringar om det behövs. Kommunstyrelsen ska även 

informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen.   
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God ekonomisk hushållning och 
måluppfyllelse  
Samlad bedömning 
I årsredovisningen redovisas en bedömning av kommunens och kommunkoncernens 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 kommunplan 2019-

2022. Kommunplanen gäller för hela mandatperioden och är styrande för kommunens årliga övergripande 

plan med budget och för nämndernas planer med budget. Den är också en del av ägardirektivet till de 

kommunala bolagen. 

God ekonomisk hushållning tar fasta på kommunens förmåga att bedriva en kostnadseffektiv och ändamåls-

enlig verksamhet. I bedömningen vägs de finansiella och verksamhetsmässiga målen samman. Årsredovis-

ningen 2021 visar att av kommunens finansiella mål bedöms ett mål som uppfyllt, ett som delvis uppfyllt och 

ett som ej uppfyllt. Av de verksamhetsmässiga målen bedöms flertalet som uppnådda helt eller delvis. Totalt 

har kommunen 48 verksamhetsmål. Av dessa bedöms 25 som uppnådda under året (52 procent), 22 som 

delvis uppnådda (46 procent) och ett som ej uppnått (2 procent). 

Några orosmoln finns gällande måluppfyllelsen. Även om måluppfyllelsen har förbättrats behöver det pågå-

ende arbetet för att höja skolresultaten samt med förebyggande insatser för barn och unga vara prioriterat 

även framåt. Fortsatt fokus behövs även på de verksamhetsmål som på olika sätt syftar till att öka sysselsätt-

ning och egen försörjning. Ett annat område är kommunens kostnader för placeringar där pågående åtgär-

der för att ersätta placeringar med hemmaplanslösningar behöver fullföljas och stärkas ytterligare. Målet att 

resandet med kollektivtrafik ska öka har inte nåtts för året, vilket är en direkt konsekvens av pandemin. När 

restriktionerna släpps väntas resandet öka igen men insatser kan krävas för att få tillbaka resenärerna.  

När det gäller det finansiella målet att nettodriftskostnaderna inte ska öka snabbare än skatteintäkterna har 

målet bedömts som delvis uppfyllt. Om den pensionsförsäkringslösning som kommunen gjort under 2021 

inte räknas in skulle målet varit uppfyllt. Vidare görs jämförelsen med 2020, då pandemin bidrog till en 

onormalt låg nettokostnadsökning. Målet att avskrivningarna under mandatperioden inte ska uppta mer än 

tre procent av driftbudgeten nås inte för året och bedöms bli svårt att nå under mandatperioden. För ökad 

måluppfyllelse krävs åtgärder för att dämpa investeringstakten och kostnaderna för avskrivningar.  

Den samlade bedömningen är att kommunen, trots de fortsatta utmaningar som pandemin medfört, har 

bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under 2021 och att kommunen därmed har haft 

en god ekonomisk hushållning. För de mål som ej bedöms ha nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda 

har åtgärder vidtagits som förväntas förbättra måluppfyllelsen under kommande år. 

Finansiella mål 
I enlighet med god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans har kommunens finansiella mål angetts i 

budgeten och stämts av i delårsrapporten och årsredovisningen. I tabellen nedan redovisas de finansiella 

mål som fastställts av kommunfullmäktige med utfall för året. 

  Finansiellt mål Kommentar 

 
Resultatet ska uppgå till minst 

en procent av skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• Resultatet för 2021 uppgår till 3,8 procent av skatteintäkterna, vilket innebär att 

målet nås. 

 
Nettodriftskostnaderna ska inte 

öka snabbare än 

skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

• Nettodriftkostnaderna har ökat 5,1 procent medan skatteintäkterna ökat med 

4,3 procent, vilket innebär att målet inte nås. 

• Om man bortser från kostnaden för den pensionsförsäkringslösning som 

kommunen gjort under året, uppnås målet. Nettodriftkostnadsökningen blir då 

istället 3,6 procent. 

• 
♦ 
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  Finansiellt mål Kommentar 

 
Avskrivningar ska under 

mandatperioden inte överstiga 

tre procent av driftbudgeten 

KS 

 

• Avskrivningarna uppgår för 2021 till 3,6 procent av driftbudgeten. 

• Utfall 2019, 2020 och 2021 ligger alla över 3 procent samtidigt som 

investeringsnivåerna enligt plan och beslut för 2022 kommer vara fortsatt höga, 

vilket pekar på att målet om 3 procent inte kommer att uppnås för 

mandatperioden. 

Verksamhetsmål 
Kommunplanen 2019-2022 innehåller sju övergripande mål. För varje övergripande mål anges ett antal 

resultatmål som ska följas upp i delårsrapporter och årsredovisningar under mandatperioden. Som stöd för 

att bedöma måluppfyllelsen har även indikatorer med koppling till resultatmålen fastställts. Flertalet 

resultatmål berör mer än en nämnd/bolag. Varje nämnd/bolag gör en bedömning av den egna verksam-

hetens bidrag till måluppfyllelsen för resultatmålet. I kommunens övergripande årsredovisning anges en 

samlad bedömning av måluppfyllelsen för kommunkoncernen som helhet. Bedömningen av status anges 

med en färgsymbol: 

 Grön markering får endast sättas om resultatmålet bedöms ha nåtts eller överträffats. För grön 

markering är huvudregeln att alla indikatorer kopplade till resultatmålet ska visa en positiv utveckling. 

Observera att bedömningen ska vara genusmedveten. För grön markering ska en positiv utveckling ses 

oavsett kön. 

 Gul markering innebär att resultatmålet bedöms uppnås delvis. Gul markering kan anges om vissa 

indikatorer utvecklas positivt och andra negativt, eller om en positiv utveckling ses endast för ett kön. 

 Röd markering innebär att resultatmålet inte har uppnåtts och att avvikelsen bedöms vara större eller av 

mer allvarlig art. Om flertalet indikatorer utvecklats negativt bör röd markering anges även om en 

enstaka indikator visar en positiv utveckling; dvs. målet i sin helhet bedöms inte vara uppnått. 

Nedan redovisas en bedömning av resultatmålen. Bedömningen har gjorts med stöd av det senast 

tillgängliga utfallet för indikatorerna samt annan relevant information. För varje resultatmål ges också en 

kortfattad kommentar kring väsentliga resultat och åtgärder för att nå resultatmålet. Utfall för indikatorerna 

redovisas i bilaga 4. För varje resultatmål visas även vilket eller vilka hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som 

målet har en koppling till. 

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

  Resultatmål Kommentar 

 
Invånarantalet ska öka till minst 

35 500 personer vid 

mandatperiodens slut 

KS, BMN 

 11. Hållbara städer och 

samhällen 

• Totalt hade kommunen 34 764 invånare per 31 december 2021. Invånarantalet 

har i stort sett varken ökat eller minskat jämfört med föregående år. 

Bedömningen är att det blir svårt att nå befolkningsmålet för mandatperioden.  

• Planarbete pågår för att möjliggöra ytterligare byggnation av bostäder och 

fortsatt utveckling av näringslivet. Under 2021 har fyra detaljplaner antagits, 

varav tre vunnit laga kraft.  

• I samverkan med +Katrineholm har arbete kring platsvarumärke startats upp. 

 
Förbättrat företagsklimat 

KS, BMN, STN, KIAB 

 9. Hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur 

• Mellan 2020 och 2021 tappade kommunen tio placeringar i Svensk Näringslivs 

företagsranking. Trygghet, upphandling samt service och bemötande är 

områden som behöver stärkas. Tillgång till mobilnät och bredband, information, 

kompetens samt pendling är områden som ökat. 

• Miljö- och byggärenden följs upp via kundenkäter. I SKR:s NKI-undersökning 

ökade det övergripande betyget från 70 till 75. 

• Minskat antal företagsbesök på grund av pandemin även om olika koncept för 

att träffas digitalt har prövats. 

• Under hösten genomfördes nätverksfrukostar och höstbuffén för näringslivet. 

Start av LinkedIn-sida för information till näringslivet. 

• På grund av pandemin har många arrangemang, cuper och läger ställts in, vilket 

även påverkar näringslivet. För att stötta näringsidkare som hyr lokaler av 

kommunen har kommunstyrelsen beviljat hyresreduktioner. 

• Fortsatt samarbete med lokala livsmedelsleverantörer. En regional livsmedels-

strategi tas fram med målet om en enklare väg in för småskaliga leverantörer. 

■ 

• 
♦ 

■ 

♦ 

♦ 
i.i 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

32 |  Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun 

  Resultatmål Kommentar 

 
Växande och breddat näringsliv 

KS 

 8. Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

• Nyföretagandet har ökat jämfört med 2020.  

• Fortsatt stort intresse från externa intressenter gällande mark för byggnation.  

• Detaljplan för Lövåsen-Heden-Finntorp möjliggör för ytterligare 

företagsetableringar och arbetstillfällen på Lövåsen. 

• Fortsatt arbete med näringslivskontakter och detaljplaner för att främja 

utveckling av befintligt näringsliv och nyetableringar. 

 
Fler unga entreprenörer 

KS, BIN, VIAN 

 8. Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

 9. Hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur 

• Andelen elever som driver UF-företag har ökat och totalt är det 130 elever i 

Katrineholms gymnasieskola som under läsåret 2021/22 på detta sätt tränar sina 

entreprenöriella förmågor, kreativitet, handlingskraft och företagsamhet. 

Andelen har ökat bland pojkar men minskat bland flickor. 

• Under sommaren deltog 13 ungdomar i entreprenörskapsutbildning som 

alternativ till kommunalt feriearbete. 

• Samverkan med NyföretagarCentrum kring utbildningsinsatser för deltagare vid 

Viadidakts ungdomstorg. 

 
Fler arbetstillfällen 

KS 

 1. Ingen fattigdom 

 8. Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

• Fortsatt arbete med näringslivskontakter och detaljplaner för att främja 

utveckling av befintligt näringsliv och nyetableringar. 

• Som indikator för antal arbetstillfällen används måttet förvärvsarbetande 

dagbefolkning, som visar antal förvärvsarbetande i kommunen oavsett var de 

bor. Indikatorn visar en marginell nedgång för 2020, vilken kan tolkas som en 

effekt av pandemin.  

• Projektet Kompetens inför framtiden som under pandemin stärker kompetensen 

hos permitterade, varslade eller anställda i företag inom industribranschen 

genom utbildningsinsatser. 

 
Ökad sysselsättning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

VON, KFAB 

 1. Ingen fattigdom 

 8. Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

• Antalet praktikanter i kommunal verksamhet har ökat. 

• Den totala arbetslösheten har minskat för både kvinnor och män, men ligger 

kvar på en hög nivå (9,3%). 

• Utökad satsning på feriearbeten och tillfälliga jobb för unga genom riktade 

statsbidrag. 

• Aktivt uppsökande arbete och aktivering av ungdomar upp till 20 år som inte är 

inskrivna i gymnasieskolan genom kommunala aktivitetsansvaret och projektet 

#klarframtid. 

• Alla elever som gick ut gymnasiesärskolan vt-21 har fått erbjudande om 

sysselsättning. 

• Projektet Kompetens inför framtiden som genom utbildningsinsatser stärker 

kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda i företag inom 

industribranschen. Sedan start har 264 personer från 18 olika företag fått 

utbildning. 

• Metodik från projekt MIKA, som avslutades i september, har implementerats i 

projektet MIKA-YB, som tar emot och stärker deltagare med yrkesförberedande 

språkträning och yrkesteori varvat med praktik. 

• Projektet Digital inkludering, som syftar till att minska det digitala utanförskapet. 

• Ökad samverkan med Samordningsförbundet RAR och arbetsmarknadsenheter i 

länet. 

 
Ökad övergång från 

försörjningsstöd till egen 

försörjning 

SOCN, VIAN 

 1. Ingen fattigdom 

 10. Minskad ojämlikhet 

• Antalet hushåll med utbetalt försörjningsstöd har minskat.  

• Samarbete mellan Viadidakt och socialförvaltningarna i Katrineholm och 

Vingåker för att växla bidrag till jobb. 

• Rustande och förberedande åtgärder för att få deltagare att bli mottagna i aktiva 

insatser hos Arbetsförmedlingen. 

• Två pågående arbetsmarknadsprojekt för försörjningsstödstagare; KLARA som 

riktar sig till utrikesfödda kvinnor och LIKES med fokus på utbildning inom 

barnomsorg/fritids. 

• Medverkan i SIKTA, en verksamhet med arbetsförberedande rehabilitering för att 

öka möjligheten att komma ut i arbetslivet.  

 
Minskade kostnader för utbetalt 

försörjningsstöd 

SOCN 

• Det utbetalade försörjningsstödet har minskat med cirka 7 mnkr jämfört med 

2020.  

 

♦ 
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  Resultatmål Kommentar 

 
Alla katrineholmare ska 

erbjudas fiberbaserat bredband 

senast 2020 

KS 

 9. Hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur 

• Målet är uppnått 

En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

  Resultatmål Kommentar 

 
Trygg och utvecklande 

förskoleverksamhet 

BIN, KULN, STN 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

• Merparten av alla barn och föräldrar var nöjda med verksamheten. 

• Andelen förskollärare var något högre än föregående år men fortsatt låg. 

• Fortbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser pågår, bland annat genom 

samarbete med Skolverket inom Samverkan för bästa (för)skola. 

• Utvecklad samverkan mellan förskolan och kulturförvaltningen genom bland 

annat konstutställningen Hållbar framtid, teaterföreställningar på förskolor i 

kransorter, konstpedagogisk verksamhet samt samverkansprojekt vid 

nybyggnationen av förskolan Karamellen. 

• Goda exempel och aktiviteter inom måltidspedagogik har sammanställts till 

kommande utbildningsinsatser. 

 
Fler elever ska klara målen i 

grundskolan och nå höga 

resultat 

BIN, KULN, SOCN 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

• Läs- och skrivkunnigheten i årskurs 1 ökade både för flickor och pojkar. 

• Eleverna i årskurs 6 nådde de högsta resultaten sedan införandet av betyg i 

årskurs 6. 

• Eleverna i årskurs 9 slog rekord inom tio mätpunkter sedan införandet av nya 

läroplanen. 

• Insatser behöver vidtas för att fler elever nuvarande årskurs 9 (läsåret 2021/22) 

ska klara målen.  

• Utökat samarbete med den centrala barn- och elevhälsan har haft gynnsamma 

effekter på måluppfyllelsen i år 7-9.  

• Socialförvaltningens ungdomsteam vistas dagligen i skolan för att tidigt fånga 

upp unga riskzon. 

• Arbetet med SkolFam bidrar till att fler ungdomar klarar kunskapsmålen.  

• Samverkan med kulturförvaltningen bidrar till trygga miljöer, kontakt med trygga 

vuxna och kunskapsförmedling. 

 
Fler elever ska klara målen i 

gymnasieskolan och nå höga 

resultat 

BIN, KULN, SOCN 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

 10. Minskad ojämlikhet 

• Elever från både yrkesprogram och högskoleförberedande program som tagit 

examen uppnådde de högsta betygspoängen sedan införandet av läroplanen. 

• Andelen elever på yrkesprogram som uppnådde grundläggande 

högskolebehörighet var för första gången i nivå med riket. 

• Andelen gymnasieelever med gymnasieexamen på yrkesprogram ökade för 

fjärde året i rad.  

• Projektet #klarframtid som syftar till att undvika att ungdomar hoppar av sina 

gymnasiestudier. 

 
Ökad trygghet i skolan 

KS, BIN, STN, KFAB 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

 16. Fredliga och inkluderande 

samhällen 

• Insatser utifrån det särskilda uppdraget kring trygghetsskapande åtgärder för 

barn och unga, bland annat trygghetsvärdar, intensifierat fältarbete, nära 

samverkan internt och med Polisen samt förstärkt kamerabevakning. 

• I elevenkäten svarade en stor andel av eleverna i år 6 och år 9 att de känner sig 

trygga i skolan. Samtidigt finns det många elever som inte känner sig trygga, 

trots pågående insatser. Andelen som känner sig trygga har ökat bland pojkar 

och är högre bland pojkar än bland flickor.  

• Fler vuxna har getts möjlighet att äta en pedagogisk måltid i skolrestaurangerna. 

Ökad vuxennärvaro bidrar till en lugnare måltidsmiljö och ett bättre förhållande 

till eleverna. 

• Schematekniska åtgärder för ett jämnare flöde av elever i skolrestaurangerna. 
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  Resultatmål Kommentar 

 
Mer fysisk aktivitet och 

utveckling av skolmåltiderna 

ska stärka barns och elevers 

hälsa och studieresultat 

KS, BIN, KULN, STN, KFAB 

 2. Ingen hunger 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 4. God utbildning för alla 

• Från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan mer garanterad 

undervisningstid i idrott och hälsa. Pandemin har dock påverkat delar av 

undervisningen. 

• Påbörjat arbete för att främja fysisk aktivitet tillsammans med elevhälsan, Region 

Sörmland och RF-SISU Sörmland, till exempel genom ”prova på biljett” och Fysisk 

aktivitet på Recept – FaR. 

• Samarbete mellan idrottslärare och förskolor med fokus på fysisk aktivitet och 

grovmotorisk träning. 

• Deltagande i Generation Peps projekt Pep Kommun med målet att utveckla 

arbetssätt som förbättrar barn och ungdomars matvanor samt ökar deras 

fysiska aktivitet. 

• Inom Lyckliga Gatorna och Perrongen erbjuds barn och unga fysisk aktivitet på 

fritiden både inomhus och utomhus året runt. 

• Utveckling av måltidspedagogiken i förskolan genom samarbete mellan kostchef, 

dietist och rektorer. 

• Utvecklingsarbete vid skolorna i Björkvik och Julita kring Mat Agenda 2030 och 

framtagande av en app för direkt återkoppling gällande skolmaten. Målet är 

ökad nöjdhet, minskade kostnader och minskat matsvinn.  

 
Fler studerande ska klara målen 

i kommunal vuxenutbildning 

VIAN 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

 10. Minskad ojämlikhet 

• Ny plan för det systematiska kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen och ökat 

fokus på uppföljning av externa leverantörer. 

• Utveckling av lärcentrum för distansstuderande genom riktat statsbidrag samt 

aktiv marknadsföring av det stöd som de studerande erbjuds. 

• Utökning av speciallärare. 

• Införande av distanskurser i egen regi inom kommunal vuxenutbildning på 

grundläggande nivå. 

• Övergång från bestämda ansökningsperioder till ständigt öppen ansökan till 

Viadidakts vuxenutbildning. 

• Systematiskt arbete med nivåplaceringstest för nya elever inom grundläggande 

vuxenutbildning så att eleverna hamnar på rätt kurs. 

• Elevdatorer och bredband har lånats ut till elever som saknar detta för att klara 

övergången till distans under pandemin. 

• Tillsättning av förstelärare med uppdrag att utveckla verksamhetens 

digitalisering. 

• Deltagande i Region Sörmlands projekt kring hållbar utveckling där metoden 

tjänstedesign prövas för att utveckla sfi-undervisningen. 

• Fogelstadkvinnor på 2020-talet, ett projekt med anpassad utbildning i sfi riktat till 

utrikesfödda kvinnor. 

 
Fler ska gå vidare till studier på 

eftergymnasial nivå 

BIN, VIAN 

 4. God utbildning för alla 

 5. Jämställdhet 

 10. Minskad ojämlikhet 

• Andelen behöriga till högskolestudier bland gymnasieeleverna med 

yrkesexamen ökade markant vilket ger förutsättningar för fler att studera på 

eftergymnasial nivå. 

• Samverkan med olika utbildningsanordnare för att ge möjligheter att läsa vidare 

lokalt på Campus Viadidakt, start av utbildning till lärare i fritidshem samt sju nya 

yrkeshögskoleutbildningar. 

• Aktivt arbete för att ytterligare utbildningar ska kunna tillhandahållas vid Campus 

Viadidakt. Inför 2022 klart med nya starter av flera befintliga utbildningar, bland 

annat lärare i fritidshem samt yrkeshögskoleutbildningarna byggproduktions-

ledare och solenergiprojektör. Ny överenskommelse med Linköpings universitet 

om förskollärarutbildning med start hösten 2022. 

• Samverkan och anpassad studievägledning för att få fler att läsa vidare på 

eftergymnasial nivå. 

• 

♦ 

• 

t) 
Il 
m 

m 
il 
il 

m 
il 
il 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

36 |  Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun 

Trygg vård & omsorg 

  Resultatmål Kommentar 

 
Fler brukare inom vård och 

omsorg ska ha en positiv 

upplevelse kring bemötande, 

förtroende och trygghet 

KS, VON, KFAB 

 3. Hälsa och välbefinnande 

• Brukarråd anpassade till pandemin. 

• Kompetenspusselpaket framtaget med metoder och verktyg för kommunikation 

inom området funktionsstöd. 

• Utbildning av värdegrundsledare som i sin tur ska driva värdegrundsarbetet 

tillsammans med sina chefer. 

• Svårt att bedöma måluppfyllelse då aktuellt utfall saknas för flera indikatorer till 

följd av att Socialstyrelsens brukarundersökningar inom äldreomsorgen inte 

genomfördes under 2021. 

 
Ökade förutsättningar för 

aktiviteter för brukare inom 

vård och omsorg 

KULN, VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

• Fokus på sociala aktiviteter, utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet med 

anpassning till pandemin. 

 
Måltiderna inom vård och 

omsorg ska utvecklas 

STN, VON 

 2. Ingen hunger 

 3. Hälsa och välbefinnande 

• Kommunens matlådor är under utveckling och kundnöjdheten följs kontinuerligt. 

En näringsanalys har genomförts och recepten har justerats utifrån närings-

rekommendationer för äldre. 

• Revidering av kommunens måltidsrutin och måltidschecklista för äldreomsorgen. 

Inför vårens måltidsombudsträffar har måltidsobservationsblanketterna 

utvecklats för att även inkludera jämställdhet samt demenssjukvård. 

• En nattfastemätning är genomförd och visar på en viss försämring. En nutritions-

grupp har startats som ser över möjligheten att mäta och följa upp undernäring i 

äldreomsorgen. 

• Tre filmer samt inspirationsmaterial har tagits fram för att öka kunskapen kring 

bra mat som ökar förutsättningarna för psykisk hälsa. Utbildningsmaterialet är i 

första hand riktat till anställda inom hemtjänst och funktionsstöd. 

• Utbildning i Sapere har genomförts. 

 
Stärkt patientsäkerhet inom 

vård och omsorg 

VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

• Förbättring gällande personal som följer basala hygienrutiner och klädregler. 

• Förstärkningar av sjuksköterskeresurser. 

• Utveckling av kvalitetsråd inom flera verksamheter. 

• Kvalitetssäkring av dokumentation i patientjournal genom interna 

journalgranskningar. 

• Utbyte av loggningsbara medicinskåp pågår. 

• Införande av digital signering pågår. 

• Utveckling av Elsas hälsa, en samverkan mellan region och kommun som möjlig-

gör ökat samarbete med fokus på patienten, exempelvis genom bakre läkarstöd. 

 
Ökad möjlighet till delaktighet 

och inflytande 

SOCN, VON 

 10. Minskad ojämlikhet 

• Inom vård- och omsorgsförvaltningen görs samtliga genomförandeplaner nu i 

enlighet med IBIC (Individens Behov i Centrum), som särskilt belyser delaktighet 

och inflytande. 

• Andelen boende inom LSS grupp- och servicebostäder som svarar att de får 

bestämma om det som är viktigt för dem i sitt boende har ökat och ligger över 

riksgenomsnittet. 

• Socialstyrelsens brukarundersökningar inom äldreomsorgen genomfördes inte 

2021. 

• Inom socialförvaltningen baseras arbetet kring delaktighet på deltagande i SKR:s 

årliga brukarundersökning som genomfördes i oktober samt metoden tjänste-

design som syftar till att utveckla verksamheten utifrån ett klientperspektiv. 

 
Anhörigstödet ska utvecklas 

SOCN, VON 

 5. Jämställdhet 

• Fortsatt utveckling av möjligheterna att ge anhörigstöd via digitala kanaler. 

• Anhörigveckan uppmärksammades genom informationsfilmer via kommunens 

hemsida och sociala medier. 

• Gemensamt uppsökande fältarbete i centrum i samverkan mellan 

socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 

• En jämställdhetsanalys har gjorts av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd 

som visade att aktiviteterna som erbjuds är könsneutrala men att kvinnor är 

överrepresenterade både bland anhöriga som får stöd och i personalen. Arbetet för 

att nå ut med information om anhörigstödet kommer ses över för att nå fler män. 
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• 
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  Resultatmål Kommentar 

 
Förebyggande och tidiga 

insatser för barn och unga ska 

prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN 

 1. Ingen fattigdom 

 5. Jämställdhet 

• Brett arbete med tidiga och förebyggande insatser som riktar sig till barn, 

ungdomar och deras familjer bedrivs i samverkan mellan flera förvaltningar. 

• Antilangningskampanjen Tänk om genomfördes under våren. 

• Tvärprofessionella team inom bildningsförvaltningen arbetar med tidiga insatser 

i samverkan med andra förvaltningar, regionen och polisen. 

• Start av samarbete mellan bildningsförvaltningen, socialförvaltningen och KFAB 

för att fånga upp barn och unga som eventuellt riskerar att missa sin skolgång. 

• Familjecentralen har genomfört projektet Bästa hälsan i syfte att skapa hälso-

samma levnadsvanor tidigt. 

• E-tjänst för bokning av stödsamtal på familjecentralen. 

• Riktad gruppverksamhet för utrikesfödda föräldrar utifrån metoden Föräldraskap 

i Sverige. 

• Föräldrautbildning genomfördes digitalt under våren. 

• Öppna förskolan påverkades av pandemin och var helt stängd från januari till 

mitten av augusti. 

• Projektet Tillsammans på isen för Katrineholm, en folkhälsosatsning för att få fler i 

rörelse tillsammans med Kronfågel, kommunens isföreningar och Fritidsbanken. 

 
Fler ska få en förbättrad 

situation efter kontakt med 

individ- och familjeomsorgen 

SOCN 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 5. Jämställdhet 

 16. Fredliga och inkluderande 

samhällen 

• Socialförvaltningens multiteam har utvecklat arbetsmetoder för att öka stödet 

för familjer när barn och unga flyttar hem efter en placering. 

• Familjeteamet, ungdomsteamet och familjecentralen samverkar med skola, 

förskola och regionen för att nå familjer tidigt för att erbjuda stöd. 

• Utbildning och implementering av Signs of safety (ett lösningsfokuserat, 

samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt) som syftar till att använda 

barnens nätverk istället för externa stödinsatser. 

 
Öppna insatser och hemma-

planslösningar ska användas i 

ökad utsträckning inom individ- 

och familjeomsorgen 

SOCN 

 3. Hälsa och välbefinnande 

• Start av interna samverkansgrupper inom socialförvaltningen har lett till att 

öppenvårdens insatser används i större utsträckning än tidigare. 

 
Kommunens kostnader för 

placeringar ska minska 

BIN, SOCN, VON 

 

• Socialnämndens kostnader för placeringar minskade medan bildningsnämndens 

och vård- och omsorgsnämndens kostnader ökade. Totalt var kommunens 

kostnader för placeringar i stort sett oförändrade jämfört med 2020. 

• Inom socialförvaltningen har fler hemmaplanslösningar tagits fram, exempelvis 

genom att kombinera flera insatser som stöd i boendet, digitalt stöd vid 

missbruk (Previct), CRA (manualbaserad metod för missbruk) och motiverande 

samtal.  

• Multiteamets aktiva arbete med hela familjen när ungdomar flyttar hem efter 

placering har gjort det möjligt att flytta hem tidigare. 

• Kostnaderna för placerade barn/ungdomars skolgång ökade. 

• Vård- och omsorgsförvaltningen hade fler placeringar än föregående år, konti-

nuerlig uppföljning av placeringar i samverkan mellan berörda förvaltningar. 

 
Färre barn och unga ska 

utsättas för risk att skadas till 

följd av eget eller andras bruk 

av tobak, alkohol eller narkotika 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN 

 3. Hälsa och välbefinnande 

• En uppföljning av den regionala ANDTS-strategin, som Katrineholms kommun 

ställt sig bakom, har genomförts och prioriterade områden att arbeta vidare med 

har tagits fram. 

• Kampanj vid tobaksfria dagen 31 maj. 

• Antilangningskampanjen Tänk om genomfördes under våren. 

• En föreningsgemensam ANDTS-policy har tagits fram och finns i 

föreningshandboken. 

• Digital föreläsning i ANDTS-coachmetoden för bildningsförvaltningens personal. 

• Socialförvaltningens ungdomsteam har fältat dagar, kvällar och helger för att 

förebygga riskbruk och erbjuda stödinsatser tidigt. 

• Vid tillsyn av skolorna har det kontrollerats att skolgårdarna är rökfria och att 

skyltningen är tillfredsställande. 

• 

♦ 

• 

♦ 

Il 
il 
Il 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

38 |  Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

  Resultatmål Kommentar 

 
Fler ska delta aktivt i kultur-, 

idrotts- och fritidslivet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 10. Minskad ojämlikhet 

• Pandemin har fortsatt att påverka förutsättningarna och medfört lägre antal 

fysiska deltagartillfällen i många kultur- och idrottsverksamheter samtidigt som 

den digitala tillgängligheten har ökat. 

• Insatser för att inspirera och tillgängliggöra kultur till förskolor i kransorterna 

genom konst på besök och dockteaterföreställningar. 

• Fortsatt fokus på individuellt anpassade aktiviteter för vård- och omsorgs-

nämndens brukare med hänsyn till rådande pandemi. 

• Socialnämndens boenden Kollektivet HVB och Klivet stödboende arbetar aktivt 

med att ungdomarna ska ha en aktiv fritid. 

• Arbetet med att stötta föreningslivet genom förbättring av arbetsprocesser 

kopplade till bidragshantering är klart. 

• Flera färdigställda investeringsprojekt som ökar förutsättningarna för att fler ska 

delta aktivt idrotts- och fritidslivet; utbyggnad av gymnastikytor i gymnastik-/ 

tennishallen (Oppundahallen), ny servicebyggnad på Backavallen, utegym bakom 

Duveholmshallen, ny discgolfbana med 18 hål vid Backaområdet samt nytt 

banunderlag i Sköldinge elljusspår.  

• Ny lokalisering för boulehall i en av kommunkoncernens befintliga lokaler. 

• Planering inför sargbyte i Kronfågel ishall pågår och utförs under 2022. 

• Bytet av konstgräsbelysning på Backavallen har påverkats av pandemin och 

leveransförseningar, en tillfällig lösning har gjorts inför vintern innan det 

permanenta bytet utförs våren 2022. 

• Ny tillgänglighetsanpassad vandringsled på Norr. 

• Inventering av vandringsleder och anläggningar för friluftsliv, som underlag för 

prioritering av åtgärder  för att främja ett ökat friluftsliv. 

 
Kultur, idrott och fritid för barn 

och unga ska prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

 16. Fredliga och inkluderande 

samhällen 

• Trots pandemin har kommunen erbjudit ett brett utbud av kultur-, idrotts- och 

fritidsaktiviteter/arrangemang riktade till barn och unga. 

• Arbetet med föreningshandboken, där satsningar på barn och unga är det som 

prioriteras högst, har fortsatt i samverkan med föreningslivet.  

• Kommunens hyror och avgifter har hållits fortsatt låga, med en tydlig prioritering 

av barn och unga. 

• Föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har av kommunstyrel-

sen beviljats ett extra föreningsstöd. 

• Flera förskolor har arbetat med att använda konst i den dagliga undervisningen 

och under våren hade alla förskolor en utställning på kulturhuset Ängeln på 

temat Hållbar Framtid. 

• En strategi för lek- och aktivitetsparker har tagits fram och beslutats. 

• Deltagande i projektet FASiS (fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland) har 

gett möjlighet till kompetensutveckling kring samhällsplanering med barns 

perspektiv. 

 
Jämställda kultur- och 

fritidsverksamheter 

KS, BIN, KULN, STN, VON 

 5. Jämställdhet 

• Kulturförvaltningen strävar efter ett brett utbud av aktiviteter och verksamhets-

innehåll som ska tilltala många invånare oavsett genus, ålder eller ursprung.  

Alla aktiviteter inom barn och ungdomsverksamheterna Lyckliga Gatorna och 

Perrongen genomsyras av ett jämställdhetstänkande. 

• Kulturskolan och KomTek arbetar aktivt med att identifiera ojämställdhet och 

ojämlikhet i verksamheterna och har nu en relativt jämn fördelning av flickor och 

pojkar. 

• Kultur- och fritidsverksamheterna inom vård- och omsorgsförvaltningen 

planeras utifrån brukarnas efterfrågan. 

• Utvecklingen av systemet för föreningsbidrag har färdigställts med en förenings-

handbok, som bland annat innehåller metodstöd för föreningars jämställdhets-

arbete. 
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Hållbar miljö 

  Resultatmål Kommentar 

 
Ökad andel miljöfordon i 

kommunens verksamheter 

STN, KFAB, KIAB 

 9. Hållbar industri, 

innovationer och infrastruktur 

 13. Bekämpa 

klimatförändringen 

• Ny kommungemensam rese- och fordonspolicy har tagits fram. 

• Elbilsladdning har installerats för hemtjänstgrupperna vid äldreboendena 

Almgården, Dufvegården, Igelkotten, Vallgården och Yngaregården. Dieselfordon 

är utbytta till elbilar. Varje område har också tillgång till en laddhybridbil för ökad 

krisberedskap. 

• Pågående översyn för transportoptimering av matkörningar. 

• Inköp av eldrivna ismaskiner som ersätter dieseldrivna. 

• Från hösten 2021 används huvudsakligen det miljövänliga drivmedlet HVO i 

service- och teknikförvaltningens dieselfordon. 

 
Ökad energieffektivitet i 

kommunens lokaler 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

VON, KFAB, KIAB 

 7. Hållbar energi för alla 

 13. Bekämpa 

klimatförändringen 

• Kontinuerligt arbete för att minska energiförbrukningen i kommunens lokaler 

med fokus på såväl åtgärder i fastigheterna som effektivare lokalutnyttjande och 

beteenden. 

• I de verksamhetslokaler som KFAB förvaltar har energiintensiteten, det vill säga 

energiförbrukningen för el och värme per kvadratmeter, totalt sett ökat något 

jämfört med föregående år. Förklaringen är ökad ventilation i skolor och 

förskolor under pandemin. 

• Energieffektiviseringar har uppnåtts genom energiåtgärder inom ramen för 

projekt Backavallen, bland annat installation av solceller. 

• Installation av bergvärme i Oppundahallen under 2020 har lett till att energi-

förbrukningen mer än halverats 2021. 

• I kommunägda fastigheter där föreningar bedriver verksamhet har ett aktivt 

arbete kopplat till beteenden lett till minskad energikonsumtion. 

 
Ökad solelproduktion 

KS, BMN, KFAB, KIAB 

 7. Hållbar energi för alla 

 13. Bekämpa 

klimatförändringen 

• Regelverket för när bygglov krävs för solceller har lättats upp, generellt krävs inte 

lovprövning. I de fall det krävs tas ingen bygglovsavgift ut. 

• KFAB har installerat nya solcellsanläggningar vid Duveholmshallen och det 

nybyggda hyreshuset i kvarteret Pantern. 

• Inom ramen för investeringsprojektet på Backavallen har solceller på taket av 

Kronfågel isarena tagits i drift.  

 
Minskade utsläpp av 

näringsämnen och föroreningar 

till sjöar och vattendrag 

KS, BMN, STN, KVAAB 

 6. Rent vatten och sanitet för 

alla 

 14. Hav och marina resurser 

• Projektet i Öljaren har kommit igång, under året har anläggningen trimmats in 

och ca 16 000 kvadratmeter sjöbotten sugmuddrats. Katrineholms kommun har 

deltagit i tre nationella seminarier samt ett studiebesök. 

• Kommungemensamt arbete kring dagvattenhanteringen. 

• Miljötillsynen har haft fortsatt fokus på att minska övergödningen av sjöar och 

vattendrag genom avloppsinventering i Sköldinge och Lerbo samt tillsyns-

kampanj riktad mot hästgårdar. 

• Provfiske i Spetebysjön, cirka 5 ton vitfisk bärgades på två dagar. 

 
Nedskräpningen ska minska 

KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB, 

KVAAB 

 12. Hållbar konsumtion och 

produktion 

• Ett antal åtgärder för att minska nedskräpningen har genomförts, exempelvis 

informationskampanjer, skräpplockardagar samt skräpmätning. 

• Samtliga förskolor har under ett par år haft fokus på arbete med hållbar framtid i 

sitt systematiska kvalitetsarbete. 

 
Biologisk mångfald ska främjas 

genom aktiva åtgärder och 

naturskydd 

KS, STN 

 15. Ekosystem och biologisk 

mångfald 

• Projekt Naturnära jobb gav möjlighet till jobb samt återställning av tre tätortsnära 

beteshagar. 

• Pågående arbete med att omvandla klippta grönytor till ängsplanteringar. 

• Tre representativa insektshotell har placerats ut för att upplysa och inspirera. 

Även fladdermusholkar har satts upp. 

• Kommunikationsinsatser kring bland annat invasiva arter och insektshotell. 

• Nytt naturreservat som delas mellan Flens och Katrineholms kommuner bildades 

i slutet av året. 
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  Resultatmål Kommentar 

 
Klimatsmartare måltider i 

kommunens måltidsverksamhet 

STN 

 2. Ingen hunger 

 12. Hållbar konsumtion och 

produktion 

 13. Bekämpa 

klimatförändringen 

• Ett nytt kostdataprogram som kan bidra till mer klimatsmarta måltider har köpts 

in och implementeras under 2022. 

• Under hösten gjordes matsvinnmätningar i förskola, skola och äldreomsorg med 

hjälp av en ny internationell metod, analysen visar att mätning av svinnet skiljer 

sig inom de olika verksamheterna och att pandemin påverkar. 

• En klimatvecka har genomförts i restaurangerna vid kommunens förskolor och 

skolor, med menyer med lågt klimatavtryck och information till pedagoger och 

måltidspersonal för spridning till barn och vårdnadshavare. 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

  Resultatmål Kommentar 

 
Säkrad kompetensförsörjning 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

VON 

 4. God utbildning för alla 

 8. Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt 

• Andelen som arbetar heltid har ökat och fler som fyllt 65 år har valt att fortsätta 

jobba. 

• Flera förvaltningar har uppdaterat sina kompetensförsörjningsplaner. 

• Flera pågående insatser för tryggad personalförsörjning, bland annat uppdrags-

utbildning förskollärare, utbildning till barnskötare, möjlighet att läsa till under-

sköterska via äldreomsorgslyftet, mottagande av socionomstudenter samt 

utbildningstjänster. 

• Utbildningar i kompetensbaserad rekrytering. 

• En kommunövergripande lönestrategi med handlingsplaner för 2022-2024 har 

tagits fram och medel avsatts i budgetprocessen för extra satsningar i 

löneöversynen 2022.  

• Digitala verktyg för medarbetarsamtal samt LAS- och anställningsöversikt har 

införts som bidrar till ökad transparens, delaktighet och återkoppling för 

medarbetare. 

 
Ökat medarbetarengagemang 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

VON 

 17. Genomförande och globalt 

partnerskap 

• Stort engagemang och flexibilitet bland medarbetarna har varit avgörande för att 

kommunens verksamheter har kunnat ta sig igenom pandemin med fokus på 

uppdraget. 

• Aktivt arbete med åtgärder utifrån förra medarbetarundersökningen kring 

hållbart medarbetarengagemang (HME) samt fortsatt höga resultat i 

undersökningen som gjordes i slutet av året. 

• Brett arbete inom förvaltningarna för att öka medarbetares delaktighet och 

involvering i utvecklingsarbete, till exempel genom referensgrupper vid 

systemupphandling och nybyggnation, samarbetsprojekt för bättre arbetsmiljö 

samt metoder för idédriven innovation. 

 
Förbättrad hälsa för 

kommunens medarbetare 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

VON 

 3. Hälsa och välbefinnande 

• Trots fortsatt pandemi har frisktalet ökat och sjukfrånvaron minskat för både 

kvinnor och män. 

• Inför 2021 höjdes friskvårdsbidraget för medarbetarna till 1 500 kr per år och 

inför 2022 har beslut fattats om en ytterligare höjning till 2 000 kr per år. Andelen 

medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget har ökat. 

• Ett årshjul för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) med handlingsplaner för 

varje förvaltning har tagits fram. 

• Utökat arbete med åtgärder i arbetsgrupper i syfte att stärka och öka 

medvetenheten och kunskapen om hälsa och medarbetarskap. 

• Hälsoveckan genomfördes utifrån gällande restriktioner. 

• Beslut och förberedelser inför satsningen Hälsoåret 2022 i Katrineholms 

kommun. 

 
Kommunens tillgänglighet för 

invånarna ska öka 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON 

 10. Minskad ojämlikhet 

• Pandemin har medfört begränsningar i den fysiska tillgängligheten till vissa 

verksamheter på grund av restriktioner. Nya vägar för att nå ut har utvecklats, 

bland annat genom digitalisering och intern samverkan. 

• För att förbättra kommunens tillgänglighet och bemötande har en telefoni- och 

bemötandeguide tagits fram. 

• Kraftig ökning av antalet ärenden till Kontaktcenter jämfört med förra året. 

• Servicepunkter i kransorter och infartstavlor har underhållits och utvecklats. 

• Tydligare och mer tillgänglig skyltning till och inom Sportcentrumområdet. 
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  Resultatmål Kommentar 

• Fortsatt utveckling av befintliga och nya e-tjänster. Ökat antal ärenden som 

hanteras via kommunens e-tjänstportal. 

• Lansering av en ny karta på webben som gör att invånare och övriga kan hämta 

aktuellt kartmaterial för bygglovsansökningar och andra tillstånd digitalt.  

• Ökad tillgänglighet på webben och i sociala medier med bland annat textade 

filmer och syntolkning samt tillgänglighetsanpassade dokument. Ny 

tillgänglighetsanpassad grafisk profil för Viadidakt. 

• Kriskommunikation kring pandemin. 

• Proaktivt kommunikationsarbete kring insatser som ofta skapar klagomål, till 

exempel avverkning av skog och plogning, har lett till färre felanmälningar. 

 
Ökad digital delaktighet 

KS, BIN, KULN, STN, SOCN, VIAN, 

VON 

 10. Minskad ojämlikhet 

• Kontaktcenter, som vägleder och ger hjälp till självhjälp vad gäller kommunens e-

tjänster, har sett en kraftig ökning av antalet ärenden jämfört med förra året. 

• Pandemin har snabbat på utvecklingen när det gäller digitalisering och använ-

dandet av digitala lösningar. Till exempel har den snabba omställningen inom 

skolan från närundervisning till distansundervisning skyndat på den digitala 

delaktigheten för många målgrupper. En modern och mer användarvänlig 

lärplattform introducerades i samband med läsårsstarten 2021/22. 

• Även inom vuxenutbildningen har användningen av digitala lärplattformar ökat 

och utrustning lånats ut till elever som saknar det. 

• Projektet Digital inkludering som syftar till att stärka nyanländas digitala 

kompetens för att öppna vägar till arbetsmarknaden. 

• Pandemin har även starkt bidragit till ökad digital kompetens och delaktighet 

bland medarbetarna, bland annat genom utveckling av digitala mötesplatser för 

möten, delning av dokument och information samt framtagande av digitala 

utbildningsmaterial. 

 
Ökad effektivitet genom nya 

samverkansformer internt och 

externt 

KS, BIN, BMN, KULN, STN, SOCN, 

VIAN, VON, KFAB, KIAB, KVAAB, 

VSR 

 17. Genomförande och globalt 

partnerskap 

• Ökad användning av digitala möten har bidragit till mindre restid och effektivare 

samverkan. 

• Kommunikationsavdelningen har effektiviserat sitt arbetssätt genom att arbeta 

som en redaktion. 

• Gemensam projektorganisation avseende anläggningsarbeten mellan samhälls-

byggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. 

• Nytt arbetssätt inom barn- och elevhälsan med tvärprofessionella team och ökad 

samverkan med skolornas och förskolornas ledningsteam. 

• Stärkt samarbete mellan kulturförvaltningen och service- och teknikförvaltningen 

genom gemensam stab och kring föreningsstöd. 

• Effektiviserat arbete kopplat till kommunens lager och distribution av skydds-

utrustning genom samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och 

service- och teknikförvaltningen. 

• Samverkan mellan förskolorna och biblioteket har bidragit till ökat fokus på 

böcker och bokläsning och att alla förskolor nu har minst ett bibliotek. 

• Socialförvaltningens omorganisation har bidragit till effektivare intern samverkan. 

• Jämförelsenätverk med andra kommuner inom städverksamheten samt 

måltidsverksamheten. 

• Utvecklad samverkan med lokala företag inom ramen för projektet Kompetens 

inför framtiden. 

• Flera pågående samverkansformer inom vård- och omsorg, exempelvis 

fallpreventionsrådet, nutritionsrådet, demensrådet, Vård- och omsorgscollege, 

Uppdrag Psykisk hälsa samt Elsas hälsa, en samverkan mellan region och 

kommun som möjliggör ökat samarbete med fokus på patient. 

• Organiseringen av nämndsekreterare har setts över och kommer på sikt 

samordnas. 

• Avtal med Vårdförbundet om löneadministration har tecknats med start 2022. 

• 
il 

• 
Il 
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Ekonomisk ställning 
Detta avsnitt innehåller en utvärdering av kommunkoncernens ekonomiska ställning samt en analys av 

utvecklingen för den senaste femårsperioden. Avsnittet innehåller även en genomgång av budgetföljsam-

heten och investeringsverksamheten.  

Resultatutveckling 
Utvärderingen av årets resultat syftar till att bedöma av och relationen mellan intäkter och kostnader, både 

utifrån det aktuella räkenskapsåret och utifrån utveckling över tid.  

Katrineholms kommunkoncern redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster om 

132,2 mnkr, föregående år var resultatet +110,2 mnkr. KFAB, inklusive KIAB, redovisar ett resultat efter skatt 

om 42,5 mnkr. KVAAB redovisar negativt resultat, -0,4 mnkr. Katrineholm kommuns andel av VSR:s resultat 

om totalt -1,5 mnkr motsvarar -1,2 mnkr.  

Katrineholms kommun redovisar ett positivt ekonomiskt resultat efter extraordinära poster om 91,3 mnkr. 

Det motsvarar 3,8 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Det positiva resultatet kan framförallt förklaras 

av mer skatteintäkter än budgeterat. För att möta kommande års kostnadsökningar har ytterligare pensions-

försäkring tecknats. Nedskrivningar av fastigheter och inventarier har genomförts under året och medför en 

minskad kapitaltjänstkostnad de kommande åren. 

Periodens resultat 2021 2020 2019 2018 2017 

Koncernen (mnkr) 132 110 82 13 44 

Kommunen (mnkr) 91 90 51 2  33 

Koncernens resultat i förhållande till verksamhetens 

kostnader inkl avskrivningar (%) 
4,3 3,7 2,8 0,4 1,6 

Kommunens resultat i förhållande till skatteintäkter 

och statsbidrag (%) 
3,8 3,9 4,4 0,1 1,5 

Intäkter och kostnader 

Koncernens intäkter har ökat med 28 mnkr jämfört med 2020. Jämfört med 2017 har intäkterna ökat med 

21 mnkr vilket ger ett snitt på 2,9 procent per år. Kostnadsökningen för samma period har varit 303 mnkr 

eller i snitt 2,6 procent per år. Under 2020 dämpades kostnadsökningen och uppgick till endast 0,8 procent 

vilket påverkar medelvärdet.  

Kommunens intäkter har ökat med endast 2 mnkr från föregående år. Jämfört med 2017 har intäkterna 

minskat med 23 mnkr eller i snitt 3,9 procent per år. Under 2017 var intäkterna högst för att sedan minska 

under de följande två åren. Det är främst bidrag från Migrationsverket som minskade under 2018, 2019 och 

2020. Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar har under samma period ökat med 281 mnkr eller i 

snitt 2,6 procent per år. Kostnaderna för året var 115 mnkr högre än 2020.  

Skatteintäkter och bidrag har ökat med 356 mnkr sedan 2017. Årets skatteintäkter och bidrag var 101 mnkr 

högre än 2020.  

Skatteintäkter och statsbidrag är kommunens primära finansiering. Om nettokostnaderna ökar mer än 

skatteintäkter och statsbidrag behöver åtgärder vidtas för att minska kostnaderna. 2021 har nettokostnads-

ökningen varit högre än ökningen av skatteintäkter och bidrag men det ska ställas i relation till kostnads-

nivån 2020 som var extremt låg på grund av minskad verksamhet i samband med pandemin. Den pensions-

försäkringslösning som kommunen gjort under 2021 påverkar också årets nettokostnadsökning.  
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Intäkter och kostnader 2021  2020 2019 2018 2017 

Koncernen           

Verksamhetens intäkter (mnkr) 824 796 825 779 803 

Förändring (%) 3,5 -3,5 5,9 -3,0 10,5 

Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar (mnkr) -3 089 -2 967 -2 944 -2 859 -2 786 

Förändring (%) 4,1 0,8 3 2,6 7,7 

Verksamhetens nettokostnad (mnkr) -2 265 -2 170 -2 119 -2 080 -1 983 

Förändring (%) 4,4 2,4 1,9 4,9 6,6 

Kommunen           

Verksamhetens intäkter (mnkr) 558 556 571 562 581 

Förändring (%) 0,3 -2,6 1,6 -3,2 18,1 

Verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar (mnkr) -2 908 -2 793 -2 773 -2 705 -2 627 

Förändring (%) 4,1 0,7 2,5 3,0 9,0 

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) -2 351 -2 237 -2 203 -2 142 -2 046 

Förändring (%) 5,1 1,6 2,8 4,7 6,7 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 2 426 2 325 2 224 2 139 2 070 

Förändring (%) 4,3 4,5 3,4 3,3 5,6 

Budgetföljsamhet 
För året uppgår kommunens totala budgetavvikelse till +39,8 mnkr. Budgetavvikelsen finns på finansen.  

Nämndernas samlade budget-avvikelse uppgår till +/-0 mnkr.  

Två nämnder uppvisar en negativ avvikelse, vilket kompenseras genom övriga nämnders positiva avvikelse. 

De nämnder som redovisar negativ budgetavvikelse är service- och tekniknämnden (-2,3 mnkr) och social-

nämnden (-19,9 mnkr). Service- och tekniknämndens underskott är en följd av intäktsbortfall på grund av 

pandemin. Socialnämnden har under de senaste åren redovisat stora underskott och åtgärdsplaner är 

upprättade och påbörjade. De största positiva avvikelserna står bildningsnämnden (+5,9 mnkr) och vård- och 

omsorgsnämnden (+9,7 mnkr) för. Bildningsnämndens positiva avvikelse är till stor del kopplat till pandemin 

som gett lägre kostnader än ett vanligt år. Vård- och omsorgsnämndens positiva avvikelse beror på retro-

aktiva intäkter för 2020, vakanta tjänster och lägre inköp av sjukvårdsmaterial än planerat. 

Finansen har en positiv budgetavvikelse på 39,8 mnkr. Det är framförallt skatter och utjämning som har en 

avvikelse på 56 mnkr. Utfallet blev betydligt högre än vad som prognostiserades då budgeten beslutades, på 

grund av ett bättre ekonomiskt läge vilket i sin tur ökat skatteunderlaget. En pensionsförsäkringslösning som 

kommer att ge lägre pensionskostnadsökningar åren framöver har minskat årets resultat med 33 mnkr.  

En mer fullständig redovisning av avvikelserna finns i avsnittet ekonomiskt utfall enligt driftredovisningen. 

Koncernens investerings- och finansieringsverksamhet 
Under året har kommunkoncernens investeringar uppgått till 635 mnkr. Investeringsnivåerna har ökat varje 

år sedan 2017, bland annat till följd av en växande befolkning som medfört behov av fler platser i förskolor, 

skolor och särskilda boenden men också bostäder och infrastruktur. Den höga investeringstakten påverkar 

koncernens långfristiga skuld, som under de senaste fyra åren ökat med 682 mnkr. 

Sedan 2017 har investeringarna inom koncernen mer än fördubblats. Utan de goda resultaten 2020 och 

2021 för kommunen skulle självfinansieringsgraden ha minskat betydligt. Behoven av utökning av lån i 

bolagen ligger fortfarande kvar. Koncernens långfristiga skulder har ökat med 34 procent sedan 2017. 

Kommunens stabila ekonomi påverkar självfinansieringsgraden som ökat de senaste åren. En mer 

fullständig redovisning av investeringar finns i avsnittet ekonomiskt utfall enligt investeringsredovisningen. 

Kommunen har inga egna långfristiga lån, det som redovisas under långfristig skuld avser till största del 

bolagens nyttjande av den koncernövergripande checkkrediten. Motsvarande belopp redovisas som fordran 

i balansräkningen. Differens mellan åren beror på att nyttjandegraden av checkkrediten var betydligt högre i 

december 2021 än 2020. Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är god. Betalningsförmågan ökat med 

till 153 procent från 131 procent jämfört med förra året. 



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

44 |  Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun 

Investeringar 2021 2020 2019 2018 2017 

Koncernen           

Investeringar (mnkr) 635 559 473 493 205 

 -Förändring (%) 13,6 27,5 -4,1 140 68 

Långfristig skuld (mnkr) 2 674 2 477 2 266 2 122 1 992 

 -Förändring (%) 8,0 9,3 6,8 6,5 11,0 

Självfinansieringsgrad (%) 20,8 19,7 17,3 2,6 21,5 

Kommunen           

Investeringar (mnkr) 186 172 165 110 91 

 -Förändring (%) 8,1 7,2 50 20,9 21,3 

Långfristig skuld (mnkr) 152 81 57 0 0 

 -Förändring (%) 87,9 41,6 100,0 0 0 

Självfinansieringsgrad (%) 49,1 52,1 30,9 1,8 36,3 

Känslighetsanalys 
Katrineholms kommun beroende av omvärlden kan beskrivas genom att göra en känslighetsanalys.  

I tabellen nedan visas hur olika intäkts- och kostnadsposter påverkar kommunens resultat om de förändras. 

Bland annat framgår att en befolkningsökning med 100 personer medför en ökning av skatter och bidrag 

med 6,6 mnkr. Vidare framgår att en procents löneökning innebär att kommunens kostnader ökar med 

16,1 mnkr. 

Effekt på kommunens intäkter Förändring Effekt +/- mnkr 

Befolkningsförändring, effekt på skatter och bidrag 100 pers 6,6 

Förändring av generella statsbidrag i riket 500 mnkr 1,7 

Riktade statsbidrag 1% 2,1 

Taxor och avgifter, hyror och arrenden 1% 1,4 

Övriga intäkter 1% 2,0 

Effekt på kommunens kostnader Förändring Effekt +/- mnkr 

Personalkostnader, exkl pensionskostnader 1% 16,1 

Pensionskostnader 1% 1,7 

Inköp av varor och tjänster 1% 9 

Bidrag och transfereringar 1% 1,3 

Avsatta medel 
Utifrån god ekonomisk hushållning har kommunen reserverat medel för att möta framtida kostnader. 

Kommunen har tre olika sorters avsatta medel; resultatutjämningsreserv (RUR), en så kallad integrations-

fond samt tillväxtfrämjande medel från tidigare års resultat.  

Kommuner har enligt kommunallagen möjlighet att avsätta medel inom det egna kapitalet till en resultat-

utjämningsreserv (RUR). Reserven kan användas i balanskravsutredningen för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel. Kommunfullmäktige i Katrineholm beslutade i maj 2013 om att anta riktlinjer för resultat-

utjämningsreserven (RUR) samt att göra en avsättning till RUR om 17 mnkr. Av 2020 års resultat avsattes 

ytterligare 66,6 mnkr. Den totala avsättningen till RUR uppgår därefter till 83,6 mnkr. 

Därutöver har delar av tidigare års resultat reserverats för tillväxtfrämjande åtgärder. I samband med 

årsredovisningarna för åren 2010 till 2015 har kommunen reserverat medel av resultatet för särskilda 

framtida satsningar avseende välfärdsutmaningar och tillväxtprojekt. Dessa medel påverkar resultatet när 

de används. 

Kommunen har även avsatt medel som kommunen erhåller för sitt breda integrationsåtagande. Ett 

åtagande som sträcker sig över flera år varför intäkterna inte förs direkt mot resultatet, utan reserveras för 

framtida åtaganden. En del av den schablonersättning som årligen tilldelas kommunen från Migrationsverket 

avsätts till fonden för att kunna användas till specifika projekt. I kommunens övergripande plan med budget 
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2021-2023 togs beslut om att under 2021 använda 11,8 mnkr av integrationsfonden. Grundregeln är att 

medel som reserverats från integrationsfonden som inte förbrukats under året återförs till fonden vid årets 

slut. Beslut om ytterligare 0,4 mnkr togs under året. Av de beslutade medlen har totalt 5,5 mnkr nyttjats. 

De avsatta medlen uppgick per 31 december 2021 till totalt 144,9 mnkr.  

Avsatta medel, mnkr 31 dec 2021 

RUR 83,6 

Integrationsfonden 26,0 

Tillväxtfrämjande medel 35,3 

TOTALT 144,9 

Soliditet 
Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital, det vill säga 

inte finansierade genom lån. Soliditeten mäter det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna och 

uttrycker den finansiella styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och 

amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. 

En oförändrad soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt 

Koncernens soliditet inklusive ansvarsförbindelsen har ökat med 2,3 procentenheter till 17,3 procent. 

Kommunens soliditet har ökat med 1,4 procentenheter till 30,0 procent. Det innebär att det egna kapitalet 

har ökat mer än tillgångarna. Det beror främst på det goda resultatet och en minskad ansvarsförbindelse för 

pensioner. 

För koncernen har soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner ökat med 0,4 procentenheter till 

26,8 procent. Kommunens soliditet exklusive ansvarsförbindelsen har minskat med 1,7 procentenheter till 

53,8 procent. Ett positiv soliditet ger stabila förutsättningar för kommunens fortsatta utveckling. 
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Balanskravsresultat 
Balanskravsutredning 

Balanskravet enligt kommunallagen innebär att kommuner inte får besluta om en budget där kostnaderna 

överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre år. 

Nollresultat är det lägsta godtagbara resultatet på kort sikt. På längre sikt räcker inte ett nollresultat för att 

bevara den långsiktiga kapaciteten. För att utveckla kapaciteten på lång sikt ska intäkterna överstiga 

kostnaderna. 

Från och med 2019 gäller en ny redovisningslag, Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. 

Det har bland annat inneburit att kommunen från och med 2019 ska boka upp orealiserade vinster och 

förluster i värdepapper, vilket påverkade årets resultat med -10,2 mnkr. Vid balanskravsutredningen 

avräknas posten. Även realisationsvinster som finns bokförda räknas av. Tidigare har också försäljningar av 

tomtmark inom exploateringar räknats av, men enligt de nya redovisningsprinciperna ska de inte längre 

räknas av. 

Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning får reservering till resultatutjämningsreserv 

(RUR) göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den 

del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av summan av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Om kommunen har ett negativt eget kapital, 

inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske istället 

uppgå till två procent av summan av ovan nämnda poster. Ingen reservation till RUR har gjorts under 2021. 

Kommunen en orealiserad vinst motsvarande 10,2 mnkr, till följd av placeringar i aktie- och räntefonder.  

Vid balanskravsutredningen avräknas den posten. Balanskravsresultatet uppgår således till +81,1 mnkr och 

Katrineholms kommun uppfyller balanskravsresultatet för 2021.  

Balanskravsutredning per 31 december 2021 2020 2019 

Resultat enligt resultaträkningen 91,3 89,6 51,1 

Samtliga realisationsvinster 0 -0,4 -4,1 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -10,2 0,3 -7,7 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper 0 0 0 

Resultat efter balanskravsjusteringar 81,1 89,5 39,4* 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0 66,6 0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 

Balanskravsresultat  81,1 156,1 -14,5 
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Väsentliga personalförhållanden 
Kommunens personalarbete utgår från de personalpolitiska målen i kommunplan 2019-2022 och det 

personalpolitiska programmet som fastställdes av kommunfullmäktige under 2020. Redovisningen av 

väsentliga personalförhållanden inleds med en översiktlig beskrivning ur ett koncernperspektiv och 

fördjupas därefter gällande personalförhållandena inom kommunorganisationen. 

Personalförhållanden i ett koncernperspektiv 
Av kommunkoncernens totala antal årsarbetare är 97,7 procent anställda inom kommunen, som också bär 

96,6 procent av den totala lönekostnaden. Medarbetarna inom kommunkoncernen har blivit fler, en ökning 

som främst skett inom kommunen. Samtidigt har lönekostnaderna ökat med totalt 4,8 procent. Procentuellt 

har lönekostnaderna ökat mest inom KIAB och VSR. Lönekostnadsökningen bör ställas i relation till 

förändringen av antalet årsarbetare. Lönekostnadernas andel av nettokostnaden har minskat inom bolagen. 

Det innebär att övriga kostnader ökat markant mellan åren.  

Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat inom hela kommunkoncernen. Sjukfrånvaron var 

högre inom kommunen än övriga delar av koncernen, samtidigt som sjuklönekostnaderna utgjorde en större 

andel av lönekostnaderna. De kommunala bolagen och VSR har en högre andel medarbetare som arbetar 

heltid än kommunen men andelen har ökat inom kommunen. Under 2021 har färre valt att sluta sin anställ-

ning och allt fler väljer att förlänga arbetslivet. 

 
Kommun KFAB KIAB VSR 

Nyckeltal 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Årsarbetare, antal omräknade 

heltider 

3 381,0 3 273,6 42,9 43,5 4,2 4,5 31,8 31 

Lönekostnader totalt, tkr 1 792 701 1 710 899 30 398 30 590 3 381 3 124 30 263 26 320 

Lönekostnader som andel av 

totala nettokostnader (%) 

63% 63% 8% 14% 6% 8% 60% 59% 

Sjuklönekostnader, andel av 

lönekostnader totalt (%) 

2,3% 2,6% 1,0% 1,0% 1,0% 1,6% 0,3% 0,5% 

Sjukfrånvaro totalt (%) 7,8% 8,4% 3,6% 3,8% 4,7% 6,8% 1,3% 2,5% 

Månadsanställda som arbetar 

heltid, andel (%) 

80% 79% 98% 98% 100% 100% 97% 97% 

Tillsvidareanställda som slutat 

på egen begäran, antal 

172 183 5 3 0 0 0 3 

Tillsvidareanställda som gått i 

pension, antal 

71 82 1 1 0 0 0 0 

Personalförhållanden i kommunen 

Personalkostnader & personalstyrka 

Kommunens lönekostnader har ökat med 81,8 mnkr, eller 4,8 procent, jämfört med 2020. Ökningen är en 

effekt både av löneöversyn (2,2 procent) och fler årsarbetare. Jämfört med 2020 ökade antalet årsarbetare 

med 3,3 procent, vilket motsvarar 107,4 årsarbetare. Under de senaste åren har kommunen fått en ökning 

av såväl riktade som generella statsbidrag avsett för personalförstärkningar, vilket har bidragit till 

utvecklingen.  

Bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen står för den största ökningen av antalet års-

arbetare. För Viadidakt ökade antalet årsarbetare och lönekostnaderna som följd av ett uppdrag tillsammans 

med socialförvaltningen om att konvertera försörjningsstöd till åtgärdsanställningar samt satsningar på att 
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erbjuda ferieanställningar och tillfälliga jobb för ungdomar. Dessa ökade lönekostnader finansieras genom 

statliga bidrag. 

Andelen timanställda har trots en ökad sjukfrånvaro totalt minskat jämfört med 2020, men varierar mellan 

förvaltningarna. Inom delar av kommunen har behoven av bemanning genom timvikarier ökat på grund av 

ökad sjukfrånvaro och karantänsregler under pandemin. Samtidigt har åtgärder för att minska andelen tim-

anställda gett effekt inom vård och omsorgsförvaltningen. Även Viadidakt har minskat andelen timanställda. 

Samtidigt har andelen visstidsanställda ökat, en effekt av insatsen att konvertera försörjningsstöd till anställ-

ningar genom tidsbegränsade anställningar samt flera riktade statsbidrag som möjliggjort olika satsningar.  

Bildningsförvaltningens timvikarier hyrs in från extern part och omfattas inte av statistiken. Under 2021 

användes timvikarier motsvarade cirka 12,2 årsarbetare, en minskning med 2,3 årsarbetare jämfört 2020. 

Antalet månadsanställda i kommunen ökade under 2021. Den största ökningen finns inom bildnings-

förvaltningen och vård och omsorgsförvaltningen. En ny gruppbostad, viss förstärkning av bemanningen 

inom särskilda boenden för äldre samt fler medarbetare inom förskola och grundskola har bidragit till 

ökningen. Andelen av kommunens månadsanställda som är tillsvidareanställda har minskat något för både 

kvinnor och män i jämförelse med föregående år. Parallellt har andelen visstidsanställda ökat något.  

Nyckeltal Mätdatum 

Totalt 

2021 

Kvinnor 

2021 

Män 

2021 

Totalt 

2020 

Kvinnor 

2020 

Män 

2020 

Lönekostnader totalt, tkr 1/1–31/12 1 792 701   1 710 899   

Lönekostnader som andel av 

verksamhetskostnaderna (%) 

1/1–31/12 63%   63%   

Kostnad övertid inkl mertid, andel av 

lönekostnader totalt (%) 

1/1–31/12 0,4%   0,4%   

Årsarbetare, antal omräknade heltider 1/1–31/12 3 381 2 628,4 752,3 3 273,6 2 548,9 724,7 

Timanställda, andel av totalt antal 

årsarbetare (%) 

1/1–31/12 6,9% 6,5% 8,5% 7,3% 6,5% 9,8% 

Månadsanställda, antal 30/11 3 327 2 627 700 3 246 2 567 679 

Tillsvidareanställda, andel av 

månadsanställda (%) 

30/11 91% 92% 87,4% 91,4% 92,3% 88,1% 

Visstidsanställda, andel av 

månadsanställda (%) 

30/11 9% 8% 12,6% 8,6% 7,7% 11,9% 
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Medarbetarskap & ledarskap 

I kommunens medarbetarundersökning används en modell som SKR har utvecklat för att mäta hållbart 

medarbetarengagemang (HME). HME omfattar tre områden, ledarskap, styrning och motivation. Resultatet 

redovisas som ett index av totalt nio frågor, där 1 är lägsta och 5 är högsta möjliga värdet. Undersökningen 

2021 visade på ett fortsatt högt resultat. För kommunen som helhet uppgick det totala indexet till 4,2 för 

både kvinnor och män. Jämfört med förra året var resultatet oförändrat för alla de tre områdena ledarskap, 

styrning och motivation.  

Resultaten för förvaltningarna skilde sig en del, både totalt, mellan könen och mellan de tre delområdena. 

Skillnader sågs även inom förvaltningarna mellan olika verksamhetsområden och enheter. Högst resultat 

visade kulturförvaltningen. Inom bildningsförvaltningen visade mätningen något högre resultat för kvinnor 

än för män utom när det gäller ledarskap. Även inom service- och teknikförvaltningen var resultatet något 

högre för kvinnor än för män. Viadidakt, som lyckades höja svarsfrekvensen genom ett medvetet arbete, såg 

ett tydligt mönster att männen satte ett betydligt lägre omdöme än vid förra mättillfället, medan kvinnorna 

satt ett något högre. Socialförvaltningen, som fick ett försämrat resultat i årets undersökning, kommer 

arbeta vidare med ledning och styrning under 2022 som ett led arbetet med i den nya organisationen. För 

vård- och omsorgsförvaltningen var resultatet i stort sett oförändrat. 

För samtliga förvaltningar och arbetsplatser väntar nu en dialog och analys. Förbättringsområden ska lyftas 

och handlingsplaner tas fram. Under hösten 2022 kommer handlingsplanerna att följas upp och en ny HME-

undersökning att genomföras. 

Nyckeltal Mätdatum 

Totalt 

2021 

Kvinnor 

2021 

Män 

2021 

Totalt 

2020 

Kvinnor 

2020 

Män 

2020 

Hållbart medarbetarengagemang, HME 

totalt 

dec 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 

HME delindex motivation dec 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

HME delindex ledarskap dec 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3 

HME delindex styrning dec 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2 

Kompetensförsörjning & kompetensutveckling 

Under året har ett stort fokus legat på att säkerställa personalförsörjningen utifrån pandemin. 

Andelen månadsanställda som arbetar heltid har fortsatt att öka, för både kvinnor och män. Den positiva 

trenden är ett resultat av ett målmedvetet arbete utifrån beslutet om heltid som norm. Det är dock en 

fortsatt stor skillnad mellan kvinnor och män avseende sysselsättningsgrad. Inom vård och omsorgsförvalt-

ningen har andelen månadsanställda med heltid ökat med 2,9 procentenheter jämfört med föregående år. 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen har andelen som arbetar heltid minskat och 

fler har valt att arbeta deltid. Det är främst medarbetare med yngre barn samt medarbetare som närmar sig 

pension som valt en lägre sysselsättningsgrad. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden bland dem som 

arbetar deltid har totalt sett ökat, men bara bland män. Det är en större andel män än kvinnor som har valt 

att arbeta deltid. En bidragande orsak kan vara att män i större utsträckning än kvinnor använder deltids-

arbete som komplement till annat lönearbete utanför sin anställning i kommunen.  

Antalet tillsvidareanställda som slutade på egen begäran fortsatte att minska. Gällande tillsvidareanställda 

med ledningsansvar som slutade på egen begäran låg antalet kvar på samma nivå som 2020 men med en 

jämnare fördelning mellan könen. För att få en objektiv och samlad bild av orsaker till att medarbetare slutar 

erbjuds medarbetare att anonymt svara på en enkät, via en e-tjänst som inrättades under året. 

Rekryteringsbehovet är fortsatt högt, främst gällande vissa yrkes- och specialistkompetenser. Behovet 

påverkas av pensionsavgångar och personalomsättning. För att möta framtida behov av kompetenser 

arbetar förvaltningarna med flera strategier och insatser, till exempel att aktivt ta emot praktikanter, erbjuda 

utbildningstjänster, bredda kompetenser och omfördela arbetsuppgifter mellan professioner. Vård och 

omsorgsförvaltningen står inför en utmaning att rekrytera bland annat sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster. Samtidigt är det allt fler som väljer att förlänga arbetslivet. Under 2021 ökade antalet 

månadsanställda 65 år och äldre. Majoriteten av kommunens medarbetare över 65 år finns inom bildnings-

förvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 
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För att attrahera och behålla medarbetare arbetar kommunen utifrån flera strategier, som exempelvis 

förmåner, årlig lönekartläggning, intern rörlighet och kontinuerlig kompetensutveckling. Under 2021 har 

flera förvaltningar satsat på att kompetensutveckla befintlig personal för att möta behov av exempelvis 

barnskötare, förskollärare, socionomer och undersköterskor. Under året har möjligheten att anställa för 

utbildningstjänster och generationsväxling ökat. En utbildningstjänst innebär att studenter ges möjlighet att 

arbeta under studietiden och generationsväxling är en anställning som möjliggör kompetensöverföring till 

en nyanställd. Antalet ansökningar om stipendium för studier på fritiden låg på en fortsatt låg nivå. 

Nyckeltal Mätdatum 

Totalt 

2021 

Kvinnor 

2021 

Män 

2021 

Totalt 

2020 

Kvinnor 

2020 

Män 

2020 

Månadsanställda som arbetar heltid, 

andel (%) 

30/11 79,7% 77,2% 89,1% 78,8% 76,3% 88,1% 

Månadsanställda med heltidsanställning 

som har valt att arbeta deltid, andel (%) 

30/11 16,4% 19,1% 6,3% 17,2% 19,9% 7,1% 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

månadsanställda som arbetar deltid (%) 

30/11 73,2% 74,1% 65,9% 73,8% 75,1% 63,7% 

Tillsvidareanställda med ledningsansvar 

som slutat på egen begäran, antal 

1/12–30/11 18 9 9 17 15 2 

Tillsvidareanställda som slutat på egen 

begäran, antal 

1/12–30/11 172 127 45 183 151 32 

Tillsvidareanställda som gått i pension, 

antal 

1/12–30/11 71 51 20 82 70 12 

Månadsanställda som är 65 år eller 

äldre, antal 

30/11 86 55 31 74 44 30 

Utbildningstjänster och 

generationsväxling, antal 

1/1–31/12 12   10   

Medarbetare som erhållit stipendium 

för studier på fritiden, antal 

1/1–31/12 2   2   

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö 

Pandemin har fortsatt påverka sjukfrånvaron, men positivt är att den totala sjukfrånvaron ändå har minskat 

med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år. Bidragande orsaker är möjligheten att arbeta hemifrån 

där verksamheten så tillåter samt vaccinering. Sjukfrånvaron har minskat för både kvinnor och män och 

inom samtliga åldersgrupper, men är fortfarande hög jämfört ett normalår utan pandemi. För att dämpa 

effekterna av högre sjuklönekostnader än normalt har särskilda statsbidrag utbetalats.  

Frisktalet har i takt med minskad sjukfrånvaro ökat under året, vilket troligen speglar möjligheten att inom 

vissa verksamheter arbeta hemifrån vid lättare symptom. Lyftas bör att frisktalet har ökat markant inom 

samhällsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och Viadidakt. Frisktalet har också ökat inom vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

Till skillnad från 2020 har korttidssjukfrånvaron minskat och långtidssjukfrånvaron ökat. Bidragande orsaker 

till att sjukskrivningarna blivit längre är de tillfälliga reglerna kring borttaget krav på sjukintyg till och med dag 

21 samt restriktioner vid befarad och konstaterad smitta. 

Den höga sjukfrånvaron medför att antalet rehabiliteringsärenden påverkas. Ett rehabiliteringsärende ska 

påbörjas efter fem sjukfrånvarotillfällen under en tolvmånadersperiod eller tidigt i ett ärende där det finns 

en sjukskrivning. Ökningen av antalet rehabiliteringsärenden indikerar att kommunens riktlinjer om aktiv 

återgång efterlevs och att kommunens chefer arbetar aktivt med såväl kort- som långtidssjukfrånvaron.  

Det pågående strategiska arbetsmiljöarbetet för att uppnå ett hållbart arbetsliv kommer att fortsätta under 

2022, med såväl förvaltningsspecifika som kommungemensamma insatser. 
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Nyckeltal Mätdatum 

Totalt 

2021 

Kvinnor 

2021 

Män 

2021 

Totalt 

2020 

Kvinnor 

2020 

Män 

2020 

Sjuklönekostnader, andel av 

lönekostnader totalt (%) 

1/1–31/12 2,3%   2,6%   

Frisktal, tillsvidareanställda som haft 

högst 5 sjukfrånvarodagar senaste 12 

månaderna (%) 

1/12–30/11 46,4% 43,7% 56,4% 42% 40,1% 50% 

Sjukfrånvaro tillsvidareanställda (%) 1/12–30/11 8,3% 8,9% 5,8% 8,9% 9,4% 6,8% 

Sjukfrånvaro totalt (%) 1/12–30/11 7,8% 8,5% 5,5% 8,4% 9% 6,3% 

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar (%) 1/12–30/11 4,1% 4,3% 3,5% 4,5% 4,7% 3,8% 

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90 dagar 

(%) 

1/12–30/11 1,4% 1,5% 0,7% 1,3% 1,4% 0,7% 

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar (%) 1/12–30/11 2,4% 2,7% 1,3% 2,3% 2,5% 1,6% 

Andel av totala sjukfrånvaron som avser 

frånvaro under en sammanhängande 

period av 60 dagar eller mer (%) 

1/12–30/11 43% 44% 33% 38% 39% 34% 

Sjukfrånvaro totalt, anställda -29 år (%) 1/12–30/11 7% 7,5% 6% 7,6% 7,9% 6,7% 

Sjukfrånvaro totalt, anställda 30-49 år 

(%) 

1/12–30/11 8% 8,8% 5,2% 8,3% 8,9% 6,3% 

Sjukfrånvaro totalt, anställda 50- år (%) 1/12–30/11 7,9% 8,5% 5,6% 8,7% 9,4% 6% 

Rehabärenden pågående, antal 30/11 414 353 61 415 346 69 

För att kunna följa sjukfrånvarons utveckling under pandemin har en kompletterande rapport tagits fram, se 

diagram nedan. Diagrammet visar att sjukfrånvaron i början av 2021 faktiskt var lägre än före pandemin 

2019. I mars 2021 sågs en mindre ökning av sjukfrånvaron, men långt ifrån den kraftiga ökning som skedde 

vid motsvarande tid 2020. Under sommaren och framförallt i augusti var dock sjukfrånvaron något högre än 

både 2020 och 2019. Under november steg sjukfrånvaron tydligt som en följd av den ökade smittspridningen 

och i slutet av året låg sjukfrånvaron betydligt högre än de två senaste åren. 

 

Diagrammet visar aktuell sjukfrånvaro totalt. Redovisas per sjukorsak inkl. långtidssjukskrivningar (en person kan förekomma två gånger 

i underlaget). 

Aktuell sjukfrånvaro per dag 
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Jämställdhet 

I Katrineholm ska alla människor, oavsett etnicitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning, erbjudas 

goda möjligheter att uppnå sina livsmål och drömmar. En viktig del för att bidra till ett mer jämställt arbetsliv 

och samhälle är heltid som norm. Av kommunens månadsanställda är det en betydligt högre andel av 

männen än av kvinnorna som arbetar heltid. Över tid ökar har kommunen dock sett en tydlig ökning av 

andelen kvinnor som arbetar heltid, en viktig förutsättning för ökad jämställdhet på sikt. 

Av den totala årsarbetstiden har andelen uttag av föräldraledighet ökat något under 2021. Större delen tas 

ut av kvinnor. Samma mönster ses gällande VAB (vård av barn). Under 2021 har andelen uttag av VAB ökat 

för både kvinnor och män. 

Av kommunens tillsvidareanställda är det fortfarande en större andel av männen än av kvinnorna som har 

ett ledningsansvar. Jämfört med föregående år har dock andelen män med ledningsansvar minskat medan 

det för kvinnorna syns en marginell ökning. 

Nyckeltal Mätdatum 

Totalt 

2021 

Kvinnor 

2021 

Män 

2021 

Totalt 

2020 

Kvinnor 

2020 

Män 

2020 

Månadsanställda som arbetar heltid, 

andel (%) 

30/11 79,7% 77,2% 89,1% 78,8% 76,3% 88,1% 

Föräldraledig tid, andel av total 

årsarbetstid (%) 

1/1–31/12 3,8% 4,6% 1,2% 3,6% 4,3% 1,2% 

VAB-tid, andel av total årsarbetstid (%) 1/1–31/12 1,1% 1,2% 0,7% 0,9% 1% 0,5% 

Tillsvidareanställda med ledningsansvar 

som andel av totalt antal 

tillsvidareanställda (%) 

30/11 5,1% 4,7% 6,7% 5,2% 4,6% 7,8% 

Lön & förmåner 

Inför lönekartläggningen 2021 genomfördes också en arbetsvärdering, i samarbete mellan arbetsgivare och 

arbetstagarparter. I lönekartläggningen redovisas en lönekvot på 100,7 procent, vilket visar att kvinnors 

medianlön är högre än mäns medianlön. 

Som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare erbjuder kommunen olika förmåner till medarbetarna.  

Jämfört med föregående år har antalet medarbetare som använder möjligheten att semesterväxla ökat.  

Det har också skett en tydlig ökning av antalet medarbetare som använder friskvårdsbidraget. Inför 2021 

höjdes friskvårdsbidraget till 1 500 kr per person och år, vilket kan vara en bidragande orsak till att fler 

använde förmånen. Beslut har fattats om en ytterligare höjning av friskvårdsbidraget till 2 000 kr under 2022. 

Antalet medarbetare som nyttjar förmånen att löneväxla för att få tillgång till en datorn/cykel/telefon låg på 

ungefär samma nivå som 2020. Det gäller även antalet medarbetare som pensionsväxlar.  

Nyckeltal Mätdatum 

Totalt 

2021 

Kvinnor 

2021 

Män 

2021 

Totalt 

2020 

Kvinnor 

2020 

Män 

2020 

Medarbetare som semesterväxlar, antal 1/1–31/12 490 - - 421 - - 

Medarbetare som nyttjar 

friskvårdsbidraget, antal 

31/12 1 598 - - 1 333 - - 

Medarbetare som bruttolöneväxlar 

(datorer, cyklar, telefoner), antal 

31/12 307 - - 309 - - 

Medarbetare som pensionsväxlar, antal 31/12 17 - - 16 - - 
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Förväntad utveckling 
Samhällsekonomisk utveckling 
Den svenska staten har bidragit och bidrar med omfattande stimulanser för att stötta under pandemin.  

Det gör att den offentliga sektorns skuld har ökat, men på grund av BNP-tillväxten och de låga räntorna 

minskar ändå skulden som andel av BNP. Även framöver beräknas skulden som andel av BNP minska, från 

37 procent 2021 till 29 procent av BNP 2025. Inflationen förväntas inte bli lika hög under 2022 då energi-

prisinflationen väntas avta och de flaskhalsar som orsakat varubrist väntas börja luckras upp.  

Vändningen i ekonomin har gått snabbt, mycket tack vare stimulanserna i Sverige och vår omvärld, och det 

är lätt att glömma hur djupt fallet i BNP var under 2020. SKR pekar ut tre viktiga områden som staten 

tillsammans med kommuner och regioner behöver fokusera särskilt på för att klara kommande års 

utmaningar. Det rör sig om att klimatanpassa samhället och vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan. 

Det handlar också om att ställa om välfärden med hjälp av modern teknik samt att genomföra insatser för 

att öka sysselsättningen i grupper som står långt från arbetsmarknaden och som annars riskerar att hamna i 

långvarig arbetslöshet. Ett skäl till att det är viktigt att få upp sysselsättningen bland grupper som står långt 

från arbetsmarknaden är att vi kommande år riskerar brist på arbetskraft både till näringslivet och till 

välfärden till följd av den demografiska utvecklingen.  

Sverige går nu in i en period med låg befolkningstillväxt. Den senaste prognosen från SCB visar en väsentligt 

lägre befolkningstillväxt än tidigare prognoser. I synnerhet gäller det grupperna barn och unga, som nu 

beräknas minska, och befolkningen i arbetsför ålder, som ökar långsamt. Den grupp som ökar snabbast de 

närmaste tio åren, även i antal räknat, är personer över 80 år. 

En väsentlig osäkerhetsfaktor framöver är det säkerhetspolitiska läget i omvärlden, som kan leda till 

svängningar på börsen, höga priser på främst olja och naturgas samt minskad tillväxt. Minskad tillväxt i 

kombination med hög inflation kan i sin tur leda till en negativ utveckling av världsekonomin, som kan få stor 

påverkan på de ekonomiska förutsättningarna i Sverige.  

Utvecklingen i Katrineholm 
Under årets sista månad ökade smittspridningen med en markant ökning av både sjukskrivningar och vård 

av barn. Utvecklingen av pandemin påverkar hela organisation. Förhoppningarna är att pandemin under 

2022 övergår till endemi, det vill säga att smittspridningen minskar och blir mer begränsad. Det är viktigt att 

de negativa konsekvenserna av pandemin inte får leva vidare, då det till exempel kan få förödande effekter 

på barn- och ungdomars mående och hälsa. Samtidigt är det viktigt att lärdomarna och möjligheterna som 

arbetet kring pandemin har skapat tas tillvara. 

Katrineholms kommun har stora hälsoutmaningar, vilket blev extra synligt under pandemin. För att öka 

kunskapen om hälsa och kraftsamla för att förbättra hälsan, både bland invånare och medarbetare, ska 

kommunen under 2022 fokusera på hälsa – Hälsoåret 2022. Uppdraget omfattar hela kommunens organisa-

tion i samverkan med föreningsliv, näringsliv och Region Sörmland.  

En förutsättning för hälsa är sysselsättning. Arbetslösheten i Katrineholm var jämförelsevis hög redan före 

pandemin och de som står långt ifrån arbetsmarknaden har under de senaste åren blivit fler. För att öka 

anställningsbarheten, minska utanförskapet och möta efterfrågan på kompetens krävs ett ökat samarbete 

mellan Arbetsförmedling, kommun och näringsliv. Under första delen av 2022 har flera projekt startat med 

fokus på arbetsmarknadsåtgärder och utbildning, exempelvis lärcentrum och ESF-projektet React-EU Ung 

comeback. 

Samtidigt har efterfrågan på arbetskraft inom fler sektorer och yrken ökat. Framtida kompetensförsörjning 

är en utmaning för både kommunorganisationen och kommunens företag. Tillgänglig arbetskraft är också en 

faktor som påverkar framtida etableringar. Efterfrågan av kompetenser har förändrats över tid och 

tillgången på kompetenser inom flera yrken är lägre än efterfrågan. Det ställer krav på anpassning och 

omställning, men också på en god arbetsmiljö.  
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För att möta kommande utmaningar är det viktigt att kommunen fortsätter utveckla sin attraktionskraft 

både som plats och som arbetsgivare. Attraktiva och trygga boendemiljöer, goda arbetsmiljöer, hög kvalitet i 

förskola och skola samt goda kommunikationer, är områden som är viktiga för att fler ska söka jobb, bosätta 

sig och stanna kvar i Katrineholms kommun. 

Mot bakgrund av ökad oro och fler unga i riskzon för kriminalitet och droger under 2021 satsar Katrineholms 

kommun på förbättrad samverkan och mer närvaro bland barn och ungdomar. Kommunen ska genom SSPF-

samverkan (skola-socialtjänst-polis-fritid) tidigt identifiera barn och unga i riskzon och tidigt erbjuda stöd och 

genomföra insatser. Genom denna metod, och i kombination med andra trygghetsfrämjande aktiviteter, 

trygghetsvärdar och samarbete med volontärer, är målsättningen att under 2022 bryta den negativa 

utvecklingen i ett tidigt skede. Vid sidan om riktade insatser krävs även ett preventivt arbete riktat till alla. 

Utöver åtgärder som minskar segregation och insatser som ökar sysselsättning, behövs en hela-kommunen-

ansats i att förebygga våld och droger, ett långsiktigt arbete med målet att öka jämställdhet, minska 

utanförskap och motverka kriminalitet. 

De vikande födelsetal som har kunnat ses de två senaste åren, kommer att påverka förskolans verksamhet 

under flera år framöver. De minskade barnantalet kommer att ställa krav på att förskolan anpassar sin 

verksamhet till de nya ekonomiska förutsättningar som detta innebär. På längre sikt kommer de minskade 

barnantalen också att påverka både grundskola och gymnasieskola.  

Det har beslutats om förändringar i både läroplaner och kursplaner för grundskolan och grundsärskolan, 

ändringarna kommer börja gälla från höstterminen 2022. 

Regeringen har beslutat att ta bort producentansvaret för insamling och behandling av returpapper, från och 

med 2022 är det kommunen som ansvarar för detta. I slutet av 2021 presenterades också förslag rörande 

kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall från hushåll. Beslut väntas sommaren 2022. Sörmland 

Vatten har i samverkan med de tre kommunerna tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för perioden 2023-

2032. 
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Ekonomisk redovisning 
Redovisningsprinciper 
Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i kommunallagen, den kommunala redovisnings-

lagen samt praxis enligt rekommendationer och uttalanden från rådet för kommunal redovisning (RKR) med 

undantag för att kommunen avsätter medel som erhållits för sitt breda integrationsåtagande. Ett åtagande 

som sträcker sig över flera år, varför intäkterna inte förs direkt mot resultatet, utan reserveras för framtida 

åtaganden. Från och med 2021 hanteras kommunens leasingbilar som finansiell leasing. Under 2022 

kommer en översyn att göras för att se över kommunens lokalhyror och även hantera dessa som finansiell 

leasing enligt RKR R5. 

Sammanställda räkenskaper 

Syftet med sammanställda räkenskaper är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning 

oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I sammanställda räkenskaper ingår bolag med ett 

kommunalt ägande om minst 20 procent eller bolag där ägandet är mindre men där omsättningen i bolaget 

är högre än 2 procent av kommunens skatteintäkter.  

I de sammanställda räkenskaperna ingår två bolag som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun; 

Katrineholms Fastighets AB (100 procent ägarandel) och Katrineholm Vatten och Avfall AB (100 procent 

ägarandel). Dessutom ingår ett delägt kommunalförbund, Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund 

(82,4 procent ansvarsandel). Följande bolag har uteslutits på grund av lågt ägande eller omsättning under-

stigande 2 procent av skatteintäkterna: Katrineholms Entreprenörcentrum AB, Plus Katrineholm AB och 

Katrineholms Tekniska College. 

Sammanställda räkenskaper för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden med 

proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att anskaffningsvärdet för bolagens andelar har 

avräknats mot förvärvat eget kapital. Proportionell konsolidering innebär att endast ägda andelar av 

bolagens resultat- och balansräkningar tas in i de sammanställda räkenskaperna. I de sammanställda 

räkenskapernas redovisning av eget kapital ingår, förutom kommunens, endast den delen av bolagens egna 

kapital som intjänats efter förvärvet. 

Då de sammanställda räkenskaperna endast ska visa koncernens förhållande mot omvärlden har interna 

mellanhavanden inom koncernen eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats. 

De sammanställda räkenskaperna är grundade på årsredovisningar som inte har varit definitivt fastställda 

vid konsolideringstidpunkten. Vissa avvikelser av mindre omfattning kan därför förekomma jämfört med de 

definitiva årsredovisningarna i bolagen. 

För ingående bolag i de sammanställda räkenskaperna gäller bokföringslagen. I kommunen har 

redovisningen skett enligt den kommunala redovisningslagen. Redovisningsprinciperna kan därför skilja 

något mellan de ingående enheterna. Det rör sig dock om i sammanhanget marginella skillnader som inte i 

någon väsentlig grad påverkar koncernens resultat och ekonomiska ställning. Där så har varit möjligt har 

kommunens redovisningsprinciper varit vägledande. 

Kommunen har beräknat förändringen av pensionsskulden enligt den så kallade blandmodellen varvid 

skuldökningen belastat resultaträkningen samt bokförts som långfristig skuld i balansräkningen. 
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Redovisningsprinciper i driftsredovisningen  

Sociala avgifter har bokförts genom procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovis-

ningen. Periodisering av skulden har skett. Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt debiterats med 

följande procentpåslag: 

Personalomkostnadspålägg (%) Totalt 

Anställda på kommunalt avtalsområde 40,15 

Anställda på timlön 40,15 

Pan-avtalet (personliga assistenter) 40,15 

Uppdragstagare 31,42 

Beredskapsarbete 40,15 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar belastas med verklig avskrivningskostnad samt en 

kalkylränta på 1,5 procent för årets genomsnittliga kapitalbindning. 

Kostnader för IT, telefoni, porto, transport interndebiteras utifrån självkostnad och verkligt nyttjande. 

Gemensam central administration som ekonomi, personal och upphandling fördelas inte ut på de olika 

verksamheterna. 

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar 

Kommunen följer RKR:s rekommendation R2 avseende redovisning av intäkter. Inkomster i form av bidrag 

från stat och landsting bokförs som förutbetalda intäkter och intäktsförs i enlighet med matchnings-

principen successivt i takt med att motsvarande kostnader bokförs. Från och med 2020 bruttoredovisas 

försäljning av tomter löpande som intäkter, föregående års värden, 2019 och tidigare, är ändrade efter de 

tomtförsäljningar som gjorts. 

Skatteintäkter 

Katrineholms kommun följer RKR:s rekommendation R2 som anger att det är SKL:s decemberprognos som 

ska användas i beräkningen av den preliminära slutavräkningen. 

Lånekostnader 

Kommunen använder sig av huvudregeln, det vill säga att lånekostnader ska belasta resultatet då de 

uppkommer. 

Checkkredit 

Från och med 2019 bokförs koncernkontokrediten som långfristig skuld. Årets utnyttjande av koncernkonto-

krediten var 128,4 mnkr. Beviljad koncernkontokredit uppgår till 250 mnkr.  

Semesterlöneskuld 

I kommunens semesterlöneskuld ingår även uppehållslön och ferielöneskuld. Skulden är uppbokad för 

innevarande och föregående år samt för övertid som inte är kompenserad. 

Pensioner 

Pensionsskulden har beräknats av KPA och redovisas enligt den så kallade blandmodellen, vilket innebär att 

skulden t.o.m. 2020-12-31 redovisas inom linjen/ansvarsförbindelse inkl. löneskatt. Intjänade pensioner 

fr.o.m. 1998-01-01 samt avtalspensioner redovisas som skuld i balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl. 

löneskatt redovisas under kortfristiga skulder.  

Leasingavtal  

Operationella leasingavtal samt lokalhyror bokförs mot resultaträkningen.  

Kommuninterna mellanhavanden 

Interna intäkter och kostnader mellan förvaltningarna har eliminerats. 

Anläggningstillgångar 

Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet på minst fem år och med ett anskaffnings-

värde om minst ett halvt prisbasbelopp. Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på högst tre år och 

inventarier av mindre värde, högst ett halvt prisbelopp, kostnadsförs direkt. 
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Immateriella tillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning och 

gäller IT licenser, dessa skrivs av linjärt under de år avtalet gäller. 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell 

nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för värdeminskning. 

Komponenter för byggnader och tekniska anläggningar redovisas som separata enheter med olika 

avskrivningstider. Investeringar aktiverade före 2014 är inte delade i komponenter. Anläggningstillgångarna 

upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. 

Exploateringsverksamhet 

Med exploatering avses att iordningställa råmark för industri- och bostadsområden som kommunen inom 

de närmaste åren beräknar att sälja. Försäljningsintäkt redovisas mot resultaträkningen tillsammans med 

matchande kostnader för såld mark när äganderätten övergår till köparen. Utgifter för tillgångar avsedda för 

stadigvarande bruk som ska kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgång.  

Resultaträkning 

 
 Kommunkoncernen Kommunen 

Belopp i tkr Not 2021 2020 2021 2020 

Verksamhetens intäkter R1 823 887 796 435 557 691 556 096 

Verksamhetens kostnader  R2 -2 856 852 -2 761 173 -2 823 993 -2 712 420 

Avskrivningar R3 -232 184 -205 535 -84 274 -80 833 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER   -2 265 149 -2 170 273 -2 350 576 -2 237 157 

Skatteintäkter R4 1 569 764 1 488 597 1 569 764 1 488 597 

Generella statsbidrag och utjämning R5 855 982 836 525 855 982 836 526 

VERKSAMHETENS RESULTAT   160 597 154 849 75 170 87 966 

Finansiella intäkter R6 11 254 1 086 20 012 7 901 

Finansiella kostnader R7 -39 657 -45 742 -3 862 -6 225 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER   132 194 110 193 91 320 89 642 

Extraordinära poster R8 0 0 0 0 

PERIODENS RESULTAT   132 194 110 193 91 320 89 642 

Noter resultaträkningen 
 Kommunkoncernen Kommunen 

Belopp i tkr 2021 2020 2021 2020 

Not R1 Verksamhetens intäkter       

Försäljningsintäkter 11 258 10 474 11 896 26 641 

Taxor och avgifter 193 663 190 218 84 848 85 695 

Hyror och arrenden 214 876 198 296 56 046 55 638 

Bidrag från staten 214 313 230 280 213 331 230 280 

EU-bidrag 5 241 4 140 5 241 4 140 

Övriga bidrag 59 118 9 141 55 844 9 141 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 111 801 116 751 123 474 125 861 

Intäkter från exploateringsverksamhet och tomträtter 6 912 18 258 6 913 18 258 

Realisationsvinster på anläggningstillgångar 1 038 414 52 414 

Övriga verksamhetsintäkter 5 667 18 463 46 28 

Summa verksamhetsintäkter 823 887 796 435 557 691 556 096 
       

Not R2 Verksamhetens kostnader       
Personalkostnader exklusive pensionskostnader -1 666 357 -1 620 333 -1 613 306 -1 565 105 

Pensionskostnader -175 600 -149 097 -172 484 -144 535 

Lämnade bidrag -126 180 -128 152 -126 180 -128 428 

Köp av huvudverksamhet -241 458 -244 851 -273 724 -281 495 

Lokal- och markhyror -16 723 -14 294 -302 189 -273 489 
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 Kommunkoncernen Kommunen 

Belopp i tkr 2021 2020 2021 2020 

Material, tjänster och övriga verksamhetskostnader -590 114 -571 969 -316 277 -304 090 

Realisationsförluster och utrangeringar -19 844 -13 151 -19 833 -13 066 

Anskaffningskostnad sålda tomter 0 -2 212 0 -2 212 

Bolagsskatt -10 626 -9 596 0 0 

Övriga verksamhetskostnader -9 950 -7 518 0 0 

Summa verksamhetens kostnader -2 856 852 -2 761 173 -2 823 993 -2 712 420 

Kostnader för finansiell leasing är ej justerat för 2020, finns 

bokfört på eget kapital med 318 tkr.       
       

Not R3 Avskrivningar       

Immateriella tillgångar -515 -276 -515 -276 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -162 258 -125 966 -46 795 -40 547 

Maskiner och inventarier -69 411 -50 643 -36 964 -33 170 

Nedskrivningar 0 -28 650 0 -6 840 

Summa avskrivningar -232 184 -205 535 -84 274 -80 833 
       

Not R4 Skatteintäkter       

Preliminär kommunalskatt 1 524 279 1 521 834 1 524 279 1 521 834 

Preliminär slutavräkning innevarande år 39 772 -24 837 39 772 -24 837 

Slutavräkningsdifferens föregående år 5 713 -8 400 5 713 -8 400 

Summa skatteintäkter 1 569 764 1 488 597 1 569 764 1 488 597 

Vid preliminär slutavräkning har RKR:s rekommendation 4.2 

använts.        
       

Not R5 Generella statsbidrag och utjämning       

Inkomstutjämningsbidrag 488 118 478 676 488 118 478 676 

Kommunal fastighetsavgift 71 519 65 700 71 519 65 700 

Bidrag för LSS-utjämning 85 165 80 373 85 165 80 373 

Kostnadsutjämningsbidrag 107 729 93 060 107 729 93 060 

Regleringsbidrag 103 451 35 560 103 451 35 560 

Övriga bidrag 0 83 156 0 83 156 

Summa generella statsbidrag och utjämning 855 982 836 526 855 982 836 526 
       

Not R6 Finansiella intäkter       

Ränteintäkter 214 281 29 92 

Borgensavgifter 0 0 8 943 7 087 

Övriga finansiella intäkter 11 040 805 11 040 722 

Summa finansiella intäkter 11 254 1 086 20 012 7 901 
       

Not R7 Finansiella kostnader       

Räntekostnader på lån -35 785 -30 659 -16 -61 

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar -3 382 -5 100 -3 382 -4 694 

Orealiserad värdestegring på placeringsmedel 0 -310 0 -310 

Övriga finansiella kostnader -490 -9 673 -464 -1 160 

Summa finansiella kostnader -39 657 -45 742 -3 862 -6 225 
       

Not R8 Extraordinära poster 0 0 0 0 
         

Not R9 Upplysning om kostnader för räkenskapsrevision         

Sakkunnigt biträde  1 742 572 878 240 

Förtroendevalda revisorer 438 77 438 77 

Total kostnad för revision 2 180 649 1 316 317 
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Balansräkning 

 
 Kommunkoncernen Kommunen 

Belopp i tkr Not 2021 2020 2021 2020 

TILLGÅNGAR           

Anläggningstillgångar        

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR B1 5 069 5 533 3 625 4 089 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR B2       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  3 153 187 2 882 275 932 074 847 536 

Maskiner och inventarier  820 414 822 829 170 498 168 070 

Pågående investeringar  461 536 349 701 13 706 23 058 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR B3       

Långfristiga fordringar  24 435 21 819 0 0 

Värdepapper, andelar m.m.   37 563 32 798 81 152 76 387 

Summa anläggningstillgångar  4 502 204 4 114 955 1 201 055 1 119 140 

Bidrag till statlig infrastruktur B4 27 864 29 648 27 864 29 648 

Omsättningstillgångar        

Förråd m.m. B5 5 738 39 055 4 538 37 855 

Fordringar B6 240 272 205 834 644 419 483 201 

Kortfristiga placeringar B7 71 012 60 777 71 012 60 777 

Kassa, bank B8 49 367 21 052 3 430 8 964 

Summa omsättningstillgångar  366 389 326 718 723 399 590 797 

SUMMA TILLGÅNGAR   4 896 457 4 471 321 1 952 318 1 739 585 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER        

Eget kapital B9       

Årets resultat  132 194 110 193 91 320 89 642 

Resultatutjämningsreserv  83 600 17 000 83 600 17 000 

Övrigt eget kapital  1 097 386 1 051 855 876 059 853 019 

Summa eget kapital  1 313 180 1 179 048 1 050 979 959 661 

Avsättningar        

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser B10 292 515 264 499 276 282 248 008 

Summa avsättningar  292 515 264 499 276 282 248 008 

Skulder        

Långfristiga skulder B11 2 674 144 2 476 813 151 631 80 719 

Kortfristiga skulder B12 616 617 550 961 473 425 451 197 

Summa skulder  3 290 761 3 027 774 625 056 531 916 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   4 896 457 4 471 321 1 952 318 1 739 585 

 

 

      

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER        

Panter och därmed jämförliga säkerheter  0 0 0 0 

Ansvarsförbindelser        

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 

skulderna eller avsättningarna B13 465 662 508 423 465 662 508 423 

Övriga ansvarsförbindelser B14 6 620 6 044 2 391 445 2 275 868 
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Noter balansräkningen 

 Kommunkoncernen Kommunen 

Belopp i tkr 2021 2020 2021 2020 

Not B1 Immateriella anläggningstillgångar       

Ingående anskaffningsvärde 10 754 5 828 4 926 0 

Inköp 52 167 52 167 

Överföringar 0 4 759 0 4759 

Utgående anskaffningsvärde 10 806 10 754 4 978 4926 

Ingående ack. avskrivningar -5 221 -4 384 -837 0 

Överföringar 0 -561 0 -561 

Årets avskrivningar/nedskrivningar -515 -276 -515 -276 

Utgående ack. avskrivningar -5 737 -5 221 -1 352 -837 

Utgående redovisat värde 5 069 5 533 3 626 4 089 

Avskrivningstid 10 år enligt avtal med leverantör       
       

Not B2 Materiella anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar       

Ingående anskaffningsvärde 4 608 888 4 235 911 1 324 037 1 225 034 

Inköp 150 824 472 836 139 018 127 612 

Utrangeringar -42 450 -58 459 -13 521 -58 459 

Överföringar 292 845 -41 400 0 29 850 

Utgående anskaffningsvärde 5 010 107 4 608 888 1 449 534 1 324 037 

Ingående ack. avskrivningar -1 726 613 -1 648 055 -476 501 -486 657 

Försäljningar 0 -3 215 0 0 

Utrangeringar 22 012 50 553 5 836 50 553 

Överföringar 9 939 73 0 73 

Årets avskrivningar/nedskrivningar -162 258 -125 969 -46 795 -40 470 

Utgående ack avskrivningar -1 856 920 -1 726 613 -517 460 -476 501 

Utgående redovisat värde 3 153 187 2 882 275 932 074 847 536 

Avskrivningstider 10-80 år, linjär avskrivning tillämpas för 

samtliga tillgångar.       

Maskiner och inventarier       

Ingående anskaffningsvärde  1 223 544 1 137 021 336 069 384 385 

Inköp 76 538 194 591 52 597 60 530 

Försäljningar -101 -1 282 -101 -1 282 

Utrangeringar -35 919 -102 804 -35 210 -102 805 

Överföringar 4 812 -3 982 0 -4 759 

Utgående anskaffningsvärde 1 268 874 1 223 544 353 355 336 069 

Ingående avskrivningar -400 714 -420 468 -167 998 -215 731 

Försäljningar 101 957 101 1282 

Utrangeringar 22 712 88 810 22 003 88 810 

Överföringar -1 148 -2 856 0 561 

Årets avskrivningar/nedskrivningar -69 411 -67 157 -36 963 -42 920 

Utgående ack avskrivningar -448 460 -400 714 -182 857 -167 998 

Utgående redovisat värde 820 414 822 829 170 498 168 070 

Avskrivningstider 3-10 år, linjär avskrivning tillämpas för 

samtliga tillgångar. Finansiell leasing av bilar har lagts in som 

investering under Maskiner och Inventarier och värden tidigare 

än 2021 har ändrat ingående balanser.       

Pågående investeringar       

Redovisat värde vid årets början 349 701 383 215 23 058 37 360 

Förändring under året 111 835 -33 514 -9 352 -14 302 

Utgående redovisat värde 461 536 349 701 13 706 23 058 
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 Kommunkoncernen Kommunen 

Belopp i tkr 2021 2020 2021 2020 

Not B3 Finansiella tillgångar och skulder       

Uppskjutna skatter 24 435 21 819 0 0 

Summa långfristiga fordringar 24 435 21 819 0 0 

Värdepapper, andelar m.m.       

Aktier Katrineholms Fastighets AB 0 0 40 129 40 129 

Aktier Katrineholm Vatten och Avfall AB 0 0 4 000 4 000 

Aktier Katrineholms Entreprenörscentrum AB 40 40 40 40 

Aktier KFV marknadsföring AB 30 30 30 30 

Aktier Inera AB 43 43 43 43 

Aktier Katrineholms Tekniska College AB 255 255 255 255 

Aktier Adda AB 2 2 2 2 

Aktier Energikontoret i Mälardalen AB 32 32 32 32 

Aktier Sörmlands turismutveckling 7 7 7 7 

Andelar i Kommuninvest ekonomiska förening 34 765 30 000 34 765 30 000 

Andelar i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 818 1 818 1 818 1 818 

Övriga andelar 541 541 1 2 

Andel Mellansvenska odlares ekonomiska förening 24 24 24 24 

Bostadsrätter 6 6 6 6 

Summa värdepapper, andelar m.m. 37 563 32 798 81 152 76 387 

Katrineholms kommun har ingått en solidarisk borgen såsom 

för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nu-

varande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner 

som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekono-

miska förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska 

förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen 

av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 

ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt 

regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat 

av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken 

på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommun-

invest ekonomiska förening. Vid en uppskattning av den finan-

siella effekten av Katrineholm kommuns ansvar enligt ovan 

nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 

uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till  

510 996 139 138 kr och tillgångarna till 518 679 716 010 kr. 

Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till  

2 477 786 305 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick 

till 2 517 816 855 kr.       
       

Not B4 Bidrag till statlig infrastruktur       

Bidrag till Citybana* 36 100 36 100 36 100 36 100 

Årets upplösning Citybanan -1 444 -1 444 -1 444 -1 444 

Ackumulerad upplösning Citybanan -11 552 -10 108 -11 552 -10 108 

Bidrag till trafikplats Finntorp** 8 500 8 500 8 500 8 500 

Årets upplösning Finntorp -340 -340 -340 -340 

Ackumulerad upplösning Finntorp -3 400 -3 060 -3 400 -3 060 

Summa bidrag till statlig infrastruktur 27 864 29 648 27 864 29 648 

*Kommunfullmäktige beslutade i november 2009 att 

medfinansiera Citybanan med 36,1 mnkr. Bidraget redovisas i 

balansräkningen och upplöses under 25 år med början 2013.        

**Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2009 att 

medfinansiera trafikplatsen vid Finntorp, östra förbifarten med 

8,5 mnkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses 

på 25 år med början 2011.       
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 Kommunkoncernen Kommunen 

Belopp i tkr 2021 2020 2021 2020 

Not B5 Förråd m.m.       

Skyddsutrustning 0 1 705 0 1 705 

Måltidsverksamhetens förråd 798 815 798 815 

Förrådsmaterial VA 1 200 1 200 0 0 

Tomtmark för försäljning, bostad/industrimark 3 740 35 335 3 740 35 335 

Summa förråd m.m. 5 738 39 055 4 538 37 855 
       

Not B6 Fordringar       

Kundfordringar 22 287 49 400 20 041 18 682 

Statsbidragsfordringar 2 266 8 777 2 266 8 777 

Kortfristiga fordringar hos kommunens koncernföretag 0 0 418 875 286 760 

Övriga kortfristiga fordringar 33 255 19 599 23 114 34 740 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 182 464 128 058 180 123 134 242 

Summa fordringar 240 272 205 834 644 419 483 201 
       

Not B7 Kortfristiga placeringar       

Räntefonder Nordea 27 441 27 151 27 441 27 151 

Aktiefonder Nordea 27 279 20 476 27 279 20 476 

Alternativa placeringar 15 278 12 136 15 278 12 136 

Ränta /alternativ 1 014 1 014 1 014 1 014 

Summa kortfristiga placeringar 71 012 60 777 71 012 60 777 
       

Not B8 Kassa och bank       

Handkassor 58 48 58 48 

Plusgiro 1 487 7 161 1 487 7 161 

Bank 47 822 13 843 1 885 1 755 

Summa kassa och bank 49 367 21 052 3 430 8 964 
       

Not B9 Eget kapital       

Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning 1 097 248 989 176 875 921 790 340 

Rättelse av  värden från 2019 och tidigare 0 62 541   62 541 

Resultatutjämningsreserv 17 000 17 000 17 000 17 000 

   ökning av RUR 66 600 0 66 600 0 

Fond upprustning samlingslokal 138 138 138 138 

Årets resultat 132 194 110 193 91 320 89 642 

Utgående eget kapital 1 313 180 1 179 048 1 050 979 959 661 

Upplysningar i not om redovisningsprinciper       

För att anpassa redovisningen utifrån nya rekommendationer 

från RKR har rättelse av redovisning gällande finansiell leasing 

samt driftskostnader inom leasing gjorts mot eget kapital 2021 

från 2020 och tidigare.       
       

Not B10 Avsättning för pensioner och liknande 

förpliktelser       

Specifikation - Avsatt till pensioner       

Avsatt till pensioner       

Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet 

redovisningsprinciper        

Avsättningen       

Ingående avsättning 264 499 235 653 248 008 218 669 

Pensionsutbetalning -9 663 -9 990 -8 997 -9 375 

Nyintjänad pension   0    
   förmånsbestämd ålderspension 11 708 21 704 10 383 21 147 

   särskild avtalspension 37 8 524 37 8 524 

   efterlevnadspension 975 0 975 0 

   övrigt 0 0 0 0 



EKONOMISK REDOVISNING 

Årsredovisning 2021 Katrineholms kommun  | 63 

 Kommunkoncernen Kommunen 

Belopp i tkr 2021 2020 2021 2020 

Årets utbetalningar 0 113 0 0 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 4 453 6 249 4 204 5 835 

Ändrat livslängdsantagande, RIPS 21 12 532 0 12 115 0 

Ändring av försäkringstekniska grunder 1 076 0 1 076 0 

Övrig post* 6 898 2 247 8 481 3 208 

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt 292 515 264 499 276 282 248 008 

Antal visstidsförordnanden       
   Politiker 3 4 3 4 

   Tjänstemän 0 1 0 1 

Överskottsmedel 25 230 11 684 25 230 11 684 

Aktualiseringsgrad 97% 97% 97% 97% 

* justerat för fel tidigare år med 1 589 tkr       
       

Not B11 Skulder       

Koncernkontokredit 128 386 67 138 128 386 67 138 

Lån hos Kreditinstitut 2 522 513 2 396 094 0 0 

Finansiell leasing 17 879 13 581 17 879 13 581 

Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag 5 366 0 5 366 0 

Summa långfristiga skulder 2 674 144 2 476 813 151 631 80 719 

Beviljad koncernkontokredit 250 000 tkr       

Ej utnyttjad koncernkontokredit 182 862 tkr       
       

Not B12 Kortfristiga skulder       

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 1 040 0 1 040 -31 

Leverantörsskulder 140 470 84 361 83 913 63 085 

Moms och punktskatter 4 808 3 131 1 901 1 196 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 46 750 33 176 44 464 27 885 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 423 549 430 293 342 107 359 062 

   varav semesterlöneskuld och okompenserad övertid 102 162 101 728 99 124 99 004 

   varav pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 53 615 52 271 52 779 51 116 

Summa kortfristiga skulder 616 617 550 961 473 425 451 197 
       

Not B13 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp 

bland skulderna eller avsättningarna inkl löneskatt       

Ingående ansvarsförbindelse 508 423 553 371 508 423 553 371 

Pensionsutbetalningar -23 833 -23 893 -23 833 -23 893 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 8 863 16 568 8 863 16 568 

Ändrat livslängdsantagande, RIPS 21 15 761 0 15 761 0 

Övrig post -182 0 -182 0 

Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/överf 

till stiftelse -43 370 -37 623 -43 370 -37 623 

Utgående ansvarsförbindelse 465 662 508 423 465 662 508 423 

 varav löneskatt 90 914 99 263 90 914 99 263 
       

Not B14 Övriga ansvarsförbindelser       

Borgensförbindelser dotterbolag 0 0 2 384 825 2 269 825 

Borgensförbindelser föreningar 6 573 5 997 6 573 5 996 

Borgensförbindelse och förlustansvar egna hem 47 47 47 47 

Summa övriga ansvarsförbindelser 6 620 6 044 2 391 445 2 275 868 
       

Not B15 Leasing       

Finansiella leasingavtal över 5 år        

Fastigheter       

Totala minimileasingavgifter       

   Nuvärde minimileasingavgifter 766 380 1 041 648 766 380 1 041 648 
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 Kommunkoncernen Kommunen 

Belopp i tkr 2021 2020 2021 2020 

      Därav förfall inom 1 år 117 606 252 939 117 606 252 939 

      Därav förfall inom 1-5 år 547 377 690 849 547 377 690 849 

      Därav förfall senare än 5 år 101 397 97 859 101 397 97 859 

Maskiner och inventarier       

Totala minimileasingavgifter       

   Nuvärde minimileasingavgifter 12 403 5394 12 403 5394 

      Därav förfall inom 1 år 3 876 2 697 3 876 2 697 

      Därav förfall inom 1-5 år 8 527 1 383 8 527 1 383 

      Därav förfall senare än 5 år 0 1 314 0 1 314 

Operationella leasingavtal över 5, år       

Totala minimileasingavgifter       

   Nuvärde minimileasingavgifter 14 277 42 358 14 277 42 358 

      Därav förfall inom 1 år 7 366 18 702 7 366 18 702 

      Därav förfall inom 1-5 år 6 911 15 001 6 911 15 001 

      Därav förfall senare än 5 år 0 8 655 0 8 655 

Summa leasing 793 060 1 089 400 793 060 1 089 400 

Kassaflödesanalys 

  Kommunkoncernen Kommunen 

Belopp i tkr Not 2021 2020 2021 2020 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN        

Årets resultat  132 194 110 193 91 320 89 642 

Justering för av- och nedskrivningar  232 184 205 535 84 274 80 833 

Utrangeringar/reavinster  19 781 13 066 19 781 13 066 

Justering för pensionsavsättningar  28 016 28 846 28 274 29 339 

Justering exploaterings-/leasingposter mot tidigare år  0 32 693 0 32 693 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital    

412 175 390 333 223 649 245 573 

Ökning-/minskning+ kortfristiga fordringar  -34 438 14 779 -161 218 -81 677 

Ökning-/minskning+ kortfristiga placeringar  -10 235 -309 -10 235 309 

Ökning-/minskning+ förråd och varulager  33 317 -29 603 33 317 -28 403 

Ökning+/minskning- kortfristiga skulder  65 656 3 991 22 228 19 475 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   466 475 379 191 107 741 155 277 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN        

Investering i immateriella anläggningstillgångar  -52 -4 089 -52 -167 

Investering- i materiella anläggningstillgångar  -634 703 -558 600 -186 016 -171 722 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  4 861 0 4 861 1 282 

Ökning-/minskning+ finansiella anläggningstillgångar  -4 765 -13 606 -4 765 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -634 659 -576 295 -185 972 -170 607 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN        

Nyupptagna lån, checkkredit  197 331 200 328 70 912 12 719 

Ökning-/minskning+ långfristiga fordringar  -2 616 5 890 0 4 300 

Bidrag till statlig infrastruktur  1 784 1 784 1 784 1 784 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   196 499 208 002 72 696 18 803 

        

Årets kassaflöde   28 315 10 898 -5 535 3 473 

        

Likvida medel vid årets början  21 052 10 154 8 964 5 491 

Likvida medel vid årets slut B7 49 367 21 052 3 430 8 964 

Förändring av likvida medel   28 315 10 898 -5 535 3 473 
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Drift- & investeringsredovisning 
Driftsredovisning 

  Redovisat 2021 2020 

Belopp i tkr Intäkter Kostnader Netto Budget Avvikelse Netto 

Styrelse/nämnd             

Kommunfullmäktige/politisk ledning 0 -9 625 -9 624 -11 656 2 032 -9 209 

Kommunstyrelsen 65 203 -258 401 -193 197 -197 054 3 857 -182 032 

Bygg- och miljönämnden -1 -569 -569 -670 101 -465 

Service- och tekniknämnden 166 941 -287 104 -120 163 -117 839 -2 324 -114 922 

Socialnämnden 23 772 -235 143 -211 371 -191 460 -19 911 -218 629 

Kulturnämnden 8 496 -51 077 -42 581 -43 095 514 -41 818 

Bildningsnämnden 812 580 -1 709 339 -896 758 -902 661 5 903 -864 284 

Vård- och omsorgsnämnden 225 650 -1 005 056 -779 406 -789 145 9 739 -719 304 

Viadidaktnämnden 51 570 -115 506 -63 936 -63 942 6 -67 073 

Summa nämnder 1 354 213 -3 671 819 -2 317 605 -2 317 522 -84 -2 217 735 

Räddningstjänst 0 -32 197 -32 197 -32 010 -187 -32 920 

Övrig verksamhetsposter 

finansförvaltningen 64 585 -65 359 -774 -5 401 4 627 13 498 

Summa verksamhetens nettokostnader 1 418 798 -3 769 374 -2 350 576 -2 354 933 4 357 -2 237 157 

Finansiella poster 2 459 057 -17 161 2 441 896 2 406 442 35 454 2 326 799 

ÅRETS RESULTAT 3 877 855 -3 786 535 91 320 51 509 39 811 89 642 

Verksamhet         

Politisk verksamhet 276 -25 261 -24 985    -23 739 

Infrastruktur, skydd mm 44 428 -198 372 -153 944    -128 471 

Fritid och kultur 19 507 -126 055 -106 549    -106 643 

Pedagogisk verksamhet 900 803 -1 815 004 -914 201    -888 610 

Vård och omsorg 256 750 -1 027 410 -770 659    -719 092 

Individ och familjeomsorg 15 440 -228 637 -213 197    -216 691 

Särskilt riktade insatser 39 127 -54 494 -15 367    -19 627 

Affärsverksamhet 10 499 -39 625 -29 126    -28 550 

Gemensamma verksamheter 132 137 -254 491 -122 354    -104 343 

Justeras: Poster som ej är hänförbara till 

verksamhetens intäkter och kostnader i RR -170 -25 -194    4 472 924 

Summa verksamhetens nettokostnader 1 418 798 -3 769 374 -2 350 576     2 237 157 

Kommentarer till driftsredovisningen 

Katrineholms kommuns resultat för 2021 uppgår till 91,3 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget  

på 39,8 mnkr. Vid delåret var det prognostiserade resultatet för helåret 89,1 mnkr. Prognoserna stämde väl 

både avseende nämndernas totala avvikelse och för finansverksamheten. 

Intäktsnivån hölls på samma nivå som föregående år och ökade med endast 0,3 procent. Kostnadsnivån 

inklusive avskrivningar ökade med 4,2 procent i jämförelse mot 2020 men kostnadsökningen 2020 var 

extremt låg och hamnade på samma nivå som året innan vilket berodde på pandemin och nedstängning av 

verksamheter. Investeringsnivån har påverkat kostnaden för avskrivningar, vilket ökade med 4,7 procent. 

Sammantaget innebär detta att nettokostnaden under året ökade med 5,1 procent. Skatteintäkterna ökade 

med 5,5 procent medan statsbidrag och utjämning ökade med 2,3 procent. 

Från 2021 har driftredovisningen justerats efter RKR:s rekommendationer. Nämndernas resultat samt poster 

på finansen, som inte är finansiella poster, summeras i raden verksamhetens nettokostnader som jämförs 
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med motsvarande summering i resultaträkningen. Då beslutad budget inkluderar avskrivningar på nämnd-

nivå redovisas nämndernas resultat inklusive avskrivningar. Driftredovisningen visar också summeringen av 

de finansiella posterna samt årets resultat. Från och med räkenskapsåret 2020 redovisas utfall även per 

verksamhetsområde utifrån verksamhetens nettokostnader. Eftersom budget inte beslutas på verksamhets-

område, redovisas inte budget på den nivån i tabellen ovan.  

Nämnder 
Nämnderna visar en positiv avvikelse mot budget på +0,1 mnkr 2021. Samtliga nämnder visar positiva 

avvikelser mot budget, förutom socialnämnden samt service- och tekniknämnden.  

För kommunfullmäktige och politisk ledning ger utfallet en positiv avvikelse på 2,0 mnkr. Kommunfullmäk-

tige har under året haft ett inställt sammanträde samt flera sammanträden med lägre närvaro, detta till stor 

del mot bakgrund av pandemin. Kostnaden för arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst har 

därmed blivit lägre än budgeterat. Lägre personalkostnader och arvoden än budgeterat på överförmyndaren 

bidrar också till överskottet.  

Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mot budget med 3,9 mnkr. Kommunstyrelsen har haft lägre 

kostnader, jämfört med budget, för bland annat planerade aktiviteter som har ställts in eller genomförts 

digitalt samt lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro, vakanser och föräldraledigheter. Det har 

gjort att det har funnits utrymme för oförutsedda kostnader inom kommunstyrelsen samt vissa kommun-

gemensamma kostnader. Under året har redovisningsreglerna för investeringar tydligare följts upp och 

redovisningsreglerna för exploateringarna gjorts om, vilket har påverkat driftredovisningen då detta redo-

visades under kommunstyrelsen vid delåren men vid helåret flyttats till finansen. 

Bygg- och miljönämndens budgetavvikelse uppgår till 0,1 mnkr och förklaras av att de miljöstrategiska 

medlen inte är förbrukade.  

Service- och tekniknämnden visar en negativ avvikelse mot budget på 2,3 mnkr. Resultat har påverkats 

negativt av uteblivna externa intäkter, på grund av den pågående pandemin. Simhallen och de offentliga 

restaurangerna har varit stängda under stora delar av året, antalet evenemang inom Sportcentrum har varit 

få samt lokaluthyrningen till föreningar och privatpersoner har varit låg. Även kostnadsökningar för bland 

annat byggmaterial och drivmedel har haft en negativ påverkan på resultatet. Personalkostnaderna har 

under året varit cirka 4,0 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på frånvaro och vakanta tjänster. En annan 

bidragande orsak är ett flexibelt arbetssätt under pandemin där personalresurser har omfördelats inom 

service- och tekniknämnden. 

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget på 19,9 mnkr. Den största negativa avvikelsen 

avser placeringar inom HVB-vård för barn och unga samt ekonomiskt bistånd. Planering för hemtagning 

samt omplacering av placerade barn och unga arbetades fram i slutet av juni. Denna plan har gett effekt, 

under andra halvåret har kostnaden minskat med nästan 1,3 mnkr per månad. Ekonomiskt bistånd visar en 

negativ avvikelse mot budget men utbetalt försörjningsstöd har minskat med 6,6 mnkr i jämförelse med 

2020. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat med 65 hushåll. Socialnämnden fick inför budget 

2020 i uppdrag att inom två år arbeta bort underskottet som redovisades 2019. I budget 2021 förlängdes 

uppdraget med ett år, så att det även omfattade 2022. I och med detta fick socialnämnden ett extra tillskott 

om 10 mnkr i budget fram till och med 2022. Genomförda kostnadsminskningar har inte varit tillräckliga och 

målet har inte uppnåtts 2021. Ytterligare åtgärder krävs för att nå ett resultat i balans.  

Kulturnämndens avvikelse mot budget är positiv och uppgår till 0,5 mnkr. Den positiva avvikelsen beror till 

stor del på att kulturförvaltningen har haft vakanta tjänster på förvaltningsövergripande nivå. Pandemin har 

också haft en inverkan på resultatet, då föreningar har haft svårt att genomföra projekt och arrangemang. 

Bildningsnämnden redovisar en positiv avvikelse i förhållande till budget på 5,9 mnkr. Kommunens förskola, 

grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola redovisar på verksamhetsnivå ett positivt resultat för året. 

Samma sak gäller för flera av stödverksamheterna såsom Kulturskolan, barn- och elevhälsan samt Bryggan. 

Merparten av de positiva avvikelserna kan kopplas till pandemin som har bidragit till låga personalkostnader, 

låga kostnader för kompetensutveckling och mindre inköp av förbrukningsmaterial än ett vanligt år. Sam-

tidigt redovisas stora positiva avvikelser inom resursfördelningen då antalet elever varit lägre än budgeterat. 

Grundsärskolan redovisar en negativ avvikelse, fler elever med omfattande behov av extraordinära stöd-

insatser kan förklara denna avvikelse. Kostnaden för köp av gymnasieplatser utanför kommunen har ökat 
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kraftigt under året och ger en negativ avvikelse mot budget, vilket kommer att påverka bildningsnämndens 

kostnader även kommande år.  

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på 9,7 mnkr. Avvikelsen beror bland 

annat på utbetalning av medel gällande merkostnader för covid-19 som avser 2020. Vidare har en större 

budget avsatts för skyddsutrustning där inköp inte har behövts göras i den omfattningen som planerats, på 

grund av lägre smitta under året. Inom Funktionsstöd har det varit färre ärenden än vad som planerats i 

budget. Intern personlig assistans visar också ett positivt resultat dels beroende på färre brukare än budget 

men även på mer strukturerad hantering i verksamheten. Äldreomsorg visar en negativ budgetavvikelse 

vilket beror på att den kommunalt utförda hemtjänsten visar högre kostnader än 2020. Den del som 

hemtjänsten går minus vägs upp av resultatet inom särskilt boende, vilket förklaras av färre antal brukare 

under pågående ombyggnationer.  

Viadidaktnämnden redovisar ett resultat i balans vid årets slut. Förvaltningsledningen har en positiv 

avvikelse som bland annat beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Arbetsmarknadsenheten har 

haft en högre kostnad för arbetsmarknadsanställningar än budgeterat. Verksamhetslokalerna har även 

behövts anpassas utifrån förändrade arbetssätt och mer material än planerat har köpts in. Detta har gjort att 

ledning samt stab och service varit återhållsamma med inköp för att kunna täcka upp ett väntat underskott 

på arbetsmarknadsenheten. En utmaning inför kommande års finansiering av sfi är att Migrationsverkets 

utbetalning av schablonersättning minskar. Under året minskade intäkterna från Migrationsverket med drygt 

2,3 mnkr jämfört med 2020. 

Finans 
Finansförvaltningen visar totalt sett på en positiv avvikelse mot budget på 39,9 mnkr. Det är framförallt 

skatter och utjämning som är anledningen till det stora överskottet. I driftredovisningen delas finansförvalt-

ningen upp i verksamhetsposter och finansiella poster. I budget 2021 har 15,5 mnkr avseende ett statsbidrag 

budgeterats på finansiella poster men utfallet finns i verksamhetens kostnader. Detta gör att budgetavvikel-

sen är mindre negativ än vad den borde vara avseende verksamhetsposter på finansförvaltningen och lägre 

än vad den borde vara för finansiella poster. 

Verksamhetsposter på finansförvaltningen visar en avvikelse mot budget på 4,4 mnkr men tar man hänsyn 

till att den felaktiga budgetposten hamnar avvikelsen på -11,1 mnkr. Merparten av de kostnader som finns 

på finansförvaltningen är verksamhetsposter såsom kostnader för räddningstjänst, pensionskostnad, arbets-

givaravgifter, semesterlöneskuld och kostnader i samband med exploateringar. Eftersom prognoserna under 
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året har pekat på ett starkt resultat har en pensionsförsäkringslösning gjorts, vilket påverkar resultatet 2021 

med 33 mnkr men minskar pensionskostnadsökningen åren framöver. Utrangeringar, det vill säga en 

minskning av värdet på anläggningstillgångar för det som inte längre finns kvar eller om värdet på tillgången 

är noll, har belastat finansen resultat med 14,3 mnkr. Efter en överenskommelse mellan kommunen och 

KFAB, behåller bolaget sitt överskott 2021, för AO kommunfastigheter. Detta för att KFAB ska kunna hantera 

framtida kostnader i kommande utveckling samt avveckling inom byggnader, i större utsträckning. På 

intäktssidan finns därför en negativ avvikelse mot budget avseende korrigering enligt självkostnadsprincipen 

från KFAB med 12,5 mnkr. 

Det riktade statsbidrag som kommunen får avseende ersättning för sjuklönekostnader ger en positiv avvikel-

se mot budget på 14,4 mnkr. Redovisningsprinciperna för exploateringar har gjorts om, vilket påverkar drif-

ten. Detta ger en positiv avvikelse mot budget på 4,4 mnkr. Andra poster som visar en positiv avvikelse mot 

budget är leasingbilar, lokalhyror, arbetsgivaravgifter, semesterlöneskuld, pensioner och momsersättning. 

Finansiella poster visar en positiv avvikelse på 35,5 mnkr, justerad avvikelse efter den felaktiga budget-

posten hamnar på 51,0 mnkr. Skatter och utjämningsbidrag visar på en positiv avvikelse, efter justering, på 

56,0 mnkr. Under hösten 2020, då budgeten beslutades, var osäkerheten stor och prognoserna varierande 

gällande skatteintäkter och utjämning på grund av pandemins effekter. Finansiella intäkter avviker också 

positivt. Detta beror framförallt på att kommunens placeringar i ränte- och aktiefonder bokats upp till 

verkliga värdet, vilket har gjort att det bokats en orealiserad vinst på 10,2 mnkr. Eftersom denna post är 

osäker och direkt påverkas av konjunkturen, finns ingen budget på denna post.  

Exploateringar 

Belopp i tkr Utfall 

Effekter på resultaträkningen   

Intäkter markförsäljning 6 859 

Kostnader årets försålda mark -2 435 

Resultat 4 424 

Intäkterna för försäljning av tomter och mark har överstigit kostnaderna under 2021, vilket ger ett positivt 

resultat för exploateringar. Exploateringen Luvsjön 4 har inte kunnat påbörjas under 2021 då detaljplanen 

har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen, arbete pågår med att komplettera planen. För exploate-

ringen Lövåsen Uppsala pågår projektering av infrastruktur inom detaljplan och markarbeten beräknas 

påbörjas under 2022. 

Investeringsredovisning 

2020 kom nya rekommendationer för redovisning av investeringar. Rekommendationerna innebär att 

projektens totalbudget samt ackumulerad utgift över tid ska redovisas samt att investeringarna ska delas 

upp i färdigställda och pågående investeringar. Färdigställda investeringar är inte samma sak som färdig-

ställda investeringsprojekt utan avser det som blivit aktiverat i anläggningsregistret under året. Det betyder 

att det finns pågående investeringsprojekt i gruppen färdigställda investeringar i tabellen. Raden färdig-

ställda investeringar från tidigare år avser till största del exploateringar och beror på ändrade redovisnings-

principer under året. Det är också förklaringen till den stora budgetavvikelsen för exploateringsprojekten.  

I tabellen på nästa sida, för kolumnerna som avser totalutgift, redovisar kommunen för 2021 endast de 

största projekten med uppgifter från och med år 2019. I samma tabell är redovisningen för samtliga 

investeringar på nämndnivå inte ifylld, vilket beror på svårigheter med att få fram uppgifter för att redovisa 

projekten över tid. Orsaker till detta är att kommunen dels har bytt ekonomisystem samt hur investeringar 

följs upp i kommunen. För att kunna få en mer komplett redovisning kommande år kommer vidareutveck-

ling och anpassning av investeringsuppföljningen att göras.  
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 Totalutgift Varav: årets investeringar 

Belopp i tkr Tot budget Ack utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Färdigställda investeringar              

Kommunstyrelsen     36 697 23 857 12 840 

  varav kommunledningsförvaltningen     16 640 7 002 9 638 

  varav bredbandsprojekt 50 000 45 999 4 001 5 574 6 587 -1 013 

  varav samhällsbyggnadsförvaltningen     20 057 16 855 3 202 

Service- och tekniknämnden     78 941 61 212 17 729 

  varav tennis/gymnastik/vandrar/boule  14 118 9 430 4 688 6 118 1 429 4 689 

  varav projekt Backavallen 115 300 115 886 -586 39 300 37 271 2 029 

Socialnämnden     3 481 911 2 570 

Kulturnämnden     4 131 1 423 2 708 

Bildningsnämnden     21 010 13 722 7 288 

  varav 1:1 satsning 1-9  19 000 30 778 -11 778 7 000 6 626 374 

Vård- och omsorgsnämnden     19 982 8 151 11 831 

  varav inventarier Dufvegården  14 000 6 592 7 408 13 084 5 676 7 408 

Viadidaktnämnden     504 504 0 

Exploateringar     127 800 -2 208 130 008 

Färdigställda investeringar från tidigare år       66 979  

Finansiell leasing      11 517  

Summa färdigställda investeringar       292 546 186 068 184 974 

Pågående investeringar   
  

  
   

Kommunstyrelsen      366 -366 

  varav kommunledningsförvaltningen      0 0 

  varav samhällsbyggnadsförvaltningen      366 -366 

Service- och tekniknämnden      3 274 -3 274 

Socialnämnden      0 0 

Kulturnämnden      0 0 

Bildningsnämnden      0 0 

Vård- och omsorgsnämnden      0 0 

Viadidaktnämnden      0 0 

Exploateringar      10 065 -10 065 

Summa pågående investeringar       0 13 705 -13 705 

Av budgeterade medel för investeringar har totalt 69 procent nyttjats under året. Större projekt som har 

färdigställts är service- och tekniknämndens investering tennis/gymnastik/vandrar/boule samt bildnings-

nämndens investering 1:1 satsning 1-9. För investeringen tennis/gymnastik/vandrar/boule är avvikelsen mot 

budget 4,7 mnkr, vilket avser byggnation av boulehall. Då en annan befintlig lokal iordningställdes till boule-

hall, blev projektkostnaden väsentligt lägre. 

Backavallen, bredbandsprojekt och inventarier Dufvegården är större pågående projekt som kommer att 

fortsätta nästa år. En förklaring till avvikelsen gällande Dufvegården är att verksamheterna har flyttat med 

inventarier istället för att köpa nytt och därmed inte behövt nyttja hela investeringsbudgeten. För investe-

ringen bredbandsprojektet fortsätter arbetet med att fler privatpersoner och företag ska ansluta sig, med 

företagare på landsbygden som speciellt fokus. Förvaltningar som planerade att upphandla nya 

verksamhetssystem under 2021 skjuter upp det till 2022 eller senare, därav positiva avvikelser för bildnings-

nämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.  

Investeringsprojekt i kommunala bolag  
Inom kommunkoncernen pågår ett antal större ny-, till- och ombyggnadsprojekt. Det gäller bland annat 

byggnation av två nya skolor samt renovering av särskilda boenden för äldre. Totalt under året uppgår de 

kommunala bolagens investeringar till 460 mnkr, vilket är något högre än 2020 och betydligt högre än de 

närmaste åren dessförinnan. I tabellen nedan redovisas ackumulerat utfall, det vill säga totalt utfall under 
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hela projektperioden som kan sträcka sig över flera år, för de kommunala bolagens största investerings-

projekt. Kostnadsbilden i flera projekt är kraftigt stigande till följd av underliggande prisökningar.  

De nya skolorna Järvenskolan och Stensättersskolan beräknas bli färdigställda under 2022, liksom även 

tillbyggnationen på Sandbäcksskolan. Den idrottshall som ingår i projektet Järvenskolan togs i drift under 

2021. Även Sandbäcksskolans nya idrottshall färdigställdes under året. Renoveringen av äldreboendet 

Strandgården beräknas vara klar i juni 2022 och renoveringen av Furuliden påbörjades hösten 2021.  

På bostadssidan har KFAB färdigställt en ny hyresfastighet med 29 lägenheter i kvarteret Pantern, inflyttning 

skedde i september. I kvarteret Pressjärnet pågår ett större investeringsprojekt gällande stambyte.  

Inom KVAAB har en avjärningsanläggning för dricksvattenförsörjningen färdigställts under året och arbetet 

med en ny rötgasanläggning påbörjats. 

Belopp i tkr 

Beslutad 

totalutgift 

(inkl ev stöd) Ack utfall Avvikelse 

Beräknad 

totalutgift 

Beräknad 

avvikelse 

Färdigställda investeringsprojekt            

KFAB        

  Sandbäcksskolan, idrottshall 35 700 35 710 -10    

  Safiren, ombyggnation inkl ventilation 33 367 31 701 1 666    

  Pantern, nybyggnation bostäder 44 416 44 262 154    

KVAAB    0    

  Avjärningsanläggning (dricksvatten) 105 000 105 551 -551    

Pågående investeringsprojekt  
  

 
   

KFAB        

  Järvenskolan (inkl idrottshall) 259 000 171 470 87 530 272 428 -13 428 

  Stensättersskolan 188 946 150 115 38 831 191 830 -2 884 

  Sandbäckskolan, ombyggnation 41 000 26 609 14 391 35 910 5 090 

  Furuliden, renovering äldreboende 110 000 1 367 108 633 110 000 0 

  Strandgården, renovering äldreboende 33 300 5 923 27 377 29 679 3 621 

  Pressjärnet, stambyte bostäder 35 000 21 306 13 694 33 017 1 983 

KVAAB        

  Rötgasanläggning 210 000 6 501 203 499 210 000 0 
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Bilagor 
Bilaga 1: Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag 
I tabellen redovisas aktuell status för de uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i övergripande plan 

med budget 2021-2023. I redovisningen används dessa symboler: 

   Pågår 

   Genomfört 

Status Uppdrag Kommentar 

 
Införa kompetenshöjande 

aktiviteter inom försörjnings-

stödet med krav på daglig 

närvaro 
SOCN, VIAN 

Under 2021 har 43 personer anvisats av socialförvaltningen till Viadidakt för 

en daglig aktivitet inom ramen för det särskilda uppdraget. Insatserna har 

bland annat bestått av samhällsinformation, hälsa och livsstil samt träning i 

svenska språket. Mer än hälften av deltagarna har efter avslutad insats 

fortsatt till Viadidakts ordinarie arbetsmarknadsinsatser eller studier. Antalet 

deltagare har varit färre än vad som förväntades i planeringsskedet. En 

förklaring är att deltagarna har för stora svårigheter med fysisk och psykisk 

ohälsa för att klara en daglig aktivitet. Under perioden maj-december har det 

inte funnits några aktiva deltagare i insatsen. 

 
Kartlägga och sätta stopp för 

felaktiga utbetalningar och 

välfärdsbedrägerier 
SOCN 

I augusti anställdes en FUT-handläggare. Arbetet under hösten har 

framförallt inriktats på att ta fram rutiner och samverkansformer. Ett 

femtontal ärenden har överlämnats från enheten ekonomiskt bistånd för 

utredning och flera av dessa har lett till ändrade rutiner i handläggningen. 

Arbetet fortsätter under 2022. 

 
Trygghetsskapande åtgärder för 

barn och unga 
BIN, KS 

Trygghetsvärdar finns sedan början av året anställda under säkerhetschefen 

och har arbetat riktat mot målgruppen barn och ungdomar, med särskilt 

fokus på unga som bedöms vara i riskzon för kriminalitet. Arbetet har utgått 

ifrån Järvenskolan och fördelats för att kunna vara på platser och under tider 

på dygnet när behoven är som störst och när andra verksamheter inte finns 

tillgängliga. De platser som haft särskilt fokus är Centrum, delar av norr, 

Lokstallsområdet, Djulöområdet och handelsområdet på Lövåsen. 

Trygghetsvandringar och aktiv närvaro har genomförts i samverkan med 

polis, kvinnojour, socialtjänst, skola och fritid. 

 
Omfördela internt motsvarande 

minst 6 mnkr för att effektivisera 

och stärka måluppfyllelsen i 

grundskolan 
BIN 

6 mnkr har omfördelats till grundskolan och till viss del förskolan. Främst har 

förstärkning skett i år 7-9. Insatser enligt upprättad handlingsplan är genom-

förda och det kan konstateras att den riktade satsning som gjordes på år 9 

under vårterminen 2021 med fokus på ökad gymnasiebehörighet gav god 

effekt. 

 Renovera och anpassa 

äldreboendet Strandgården 

KFAB 

Tidsplanen för den pågående ombyggnationen har försenats cirka en månad 

på grund av en vattenskada som uppkom i samband med ombyggnads-

arbetet. Arbetet beräknas vara färdigställt i juni 2022. Budgeten förväntas 

hållas under förutsättning att de statliga bidragen utbetalas.  

 Omvandla äldreboendet 

Malmgården till trygghetsboende  

KFAB 

Den under 2021 genomförda projekteringen och upphandlingen resulterade i 

för höga anbudssummor för att få ekonomi i projektet. En ny projektering 

med förändrad inriktning har genomförts och skickats ut. 

0 

0 
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Bilaga 2: Volymutveckling 
Volymmåtten speglar utvecklingen inom nämndernas större verksamhetsområden. I bilagan redovisas 

volymutvecklingen för nämndernas större verksamhetsområden jämfört med föregående år. Större 

förändringar kommenteras. 

Kommunstyrelsen 2021 2020 

Leverantörsfakturor 80 309 76 157 

varav elektroniska fakturor (%) 90% 86,5% 

Lönespecifikationer 67 366 67 656 

Fullvärdiga e-tjänster 124 113 

Ärenden hos konsumentvägledningen 240 498 

Företagsbesök enligt näringslivsrådets samverkansprogram 70 80 

 

Andelen e-fakturor har fortsatt att öka, vilket är positivt då det innebär effektivare processer. 

Antalet lönespecifikationer har minskat, till stor del till följd av färre vikarier inom bildningsförvaltningen som 

har avtalat med en extern part om vikariebemanning. 

Antalet e-tjänster har fortsatt att öka men i en lägre takt, vilket är ett resultat av inriktningen kvalitet före 

kvantitet. 

En bidragande förklaring till minskningen av antalet ärenden inom konsumentvägledningen är att det var ett 

ovanligt högt tryck våren 2020 med många frågor gällande avbokningar av resor till följd av pandemin.  

Företagsbesöken, som sker för att träffa potentiella kunder/etableringar, har inte kunnat genomföras fysiskt 

på grund av pandemin. Några digitala möten har genomförts. 

Bildningsnämnden 2021 2020 

Barn i förskola inkl. pedagogisk omsorg 1 964 1 972 

Elever i grundskola 4 097 4 099 

Elever i grundsärskola 70 75 

Barn i fritidshem 1 431 1 407 

Elever i gymnasieskolan 1 263 1 252 

Elever i gymnasiesärskolan 55 57 

Barn i kulturskolans verksamhet (ämneskurs) 629 682 

Barn inskrivna i omsorg på obekväm tid 22 27 

Elever som deltar i modersmålsundervisning 706 734 

Uppgifterna avser barn och elever folkbokförda i Katrineholm. Utfallet är ett genomsnitt av volymerna per 15 mars och 15 oktober. 

Antalet barn i förskola har under året minskat då en stor barngrupp lämnade förskolan för förskoleklass 

samtidigt som den relativt lilla årskullen barn som föddes 2020 började skrivas in i förskolan. Även om 

hänsyn togs till detta i budgeten för 2021 har antalet barn, främst under hösten, understigit budgeterat 

antal. Antalet förskolebarn kommer att fortsätta att minska då det fötts få barn även under 2021. 

Jämfört med 2020 är antalet barn i grundskolan totalt sett oförändrat. Antalet barn i förskoleklass och år 1-6 

har dock ökat medan antalet elever i år 7-9 har minskat, till stor del på grund av variationer i årskullarnas 

storlek. Antalet elever i grundskola har under året varit något lägre än budgeterat då det i budgeten 

räknades med en viss elevökning. Under året har också ett antal elever lämnat grundskolan på grund av att 

de flyttat. 

Antalet elever i gymnasieskolan har ökat något under året, även det till följd av variationer i årskullarnas 

storlek. Inom denna verksamhet följer det faktiska antalet elever det budgeterade antalet. 

Inom både grundsärskola och gymnasiesärskola har antalet elever minskat. Båda verksamheterna signalerar 

att elevgruppen har förändrats på senare år och att många elever har behov av extraordinära stödinsatser. 
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Kulturskolan har de senaste åren arbetat intensivt med att locka tillbaka elever till verksamheten. Elevantalet 

har varierat under året men snittet för året är lägre än 2020. Fortsatta insatser genomförs för att både få 

tillbaka tidigare elever och locka nya elever till verksamheten. 

Antalet elever som väljer att läsa modersmål har minskat jämfört med föregående år. En första analys visar 

på flera möjliga orsaker. Bland annat anger elever och vårdnadshavare att de tycker att kunskapskraven är 

för höga för elever födda i Sverige, att eleverna behöver lägga mer tid på andra ämnen eller att de slutade då 

undervisningen flyttade till annan skola. Vidare har flera elever som läste modersmål våren 2021 flyttat till 

ett annat land eller en annan kommun. En hypotes är även att vårens distansundervisning har påverkat. 

Bygg- och miljönämnden 2021 2020 

Inkomna bygglovsansökningar 358 367 

Strandskyddsärenden 21 25 

Anmälningsärenden, icke lovpliktiga åtgärder 194 176 

Ansökningar om förhandsbesked om bygglov 8 9 

Antagna detaljplaner 4 1 

Tillsynsuppdrag miljöskydd 133 82 

Tillsynsuppdrag hälsoskydd 183 130 

Tillsynsuppdrag livsmedel 236 305 

Inkomna avloppsansökningar 232 227 

Miljö- och hälsoskyddsärenden totalt 2 928 2 557 

 

Under första halvåret var ärendeinströmningen för bygglovs- och anmälningsärenden mycket stor och 

antalet ärenden låg på en betydligt högre nivå än snittet för de senaste fem åren. Under andra halvåret har 

antalet inkomna ärendena minskat till en mer normal nivå. 

Varken inom miljöskydds- eller livsmedelstillsynen nådde antalet genomförda tillsynsuppdrag upp till 

prognosen och målsättningen för året. Orsaken är främst personalbortfall. På hälsoskyddssidan har all 

planerad tillsyn kunnat genomföras och därtill har ett antal trängseltillsyner utförts. 

Kulturnämnden 2021 2020 

Beviljade projekt- och arrangemangsbidrag 21 29 

Beviljade ungdomsbidrag ”Snabba stålar” 6 8 

Besök på Kulturhuset Ängeln 91 746 181 771 

Besök i konsthallen 10 308 11 036 

Utlån av e-media 17 970 17 075 

Utlån per invånare 6,9 7,2 

varav lån per invånare på huvudbiblioteket 46,7% 52% 

varav lån per invånare på skolbibliotek/filial 53,3% 48% 

Besök på Turbinen och Perrongen, Lokstallet 59 813 56 227 

 

Besöksunderlaget på Kulturhuset Ängeln har dels påverkats av att byggnaden var stängd för besök 1 januari 

till 7 maj på grund av pandemin, dels av att Statens Servicecenter hade en egen ingång till sin verksamhet 

och sedan under hösten flyttade till andra lokaler. 
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Service- och tekniknämnden 2021 2020 

Besök i Duveholmshallen Nytt mått  

Besök i simhallen 37 608 49 900 

Avtal med föreningar 61 58 

Asfaltsbeläggning, antal kvadratmeter 38 843 30 903 

Lunchportioner förskola 260 972 269 504 

Lunchportioner grundskola 545 965 599 599 

Lunchportioner Duveholmsgymnasiet och KTC 95 022 102 322 

Dagsportioner särskilt boende för äldre 131 247 130 818 

Portioner matlåda äldreomsorg 80 729 73 716 

Inkommande samtal per dag i växeln 580 598 

Bilar inom bilsamordningen 123 113 

 

Minskningen av antalet besökare i simhallen är en konsekvens av pandemin. En ny teknik för att mäta 

antalet besökare i Duveholmshallen håller på att tas fram, arbetet har dock försenats under pandemiåren 

och beräknas vara färdigt under 2022.  

Antalet föreningar som sökt och beviljats föreningsbidrag eller har ett skötsel- eller nyttjanderättsavtal för en 

anläggning har ökat under året. 

Utfallet avseende asfaltsbeläggning har ökat och är högre än prognosen. Det beror på att en stor del av årets 

arbeten utförts på större gator, vilket ger ett lägre kvadratmeterpris än på villagator och gång- och 

cykelvägar. 

Volymerna gällande skolluncher påverkas av vårens distansundervisning på gymnasiet och högstadiet. Det 

har varit möjligt för eleverna att hämta matlådor på skolorna i Katrineholms kommun. Antalet matlådor till 

äldre har fortsatt att öka, utfallet avser leverans till både Katrineholms och Flens kommuner. 

Antalet bilar inom bilsamordningen har ökat genom att fler befintliga bilar inom kommunen har kommit 

med i bilsamordningen. 

Socialnämnden 2021 2020 

Hushåll med utbetalt försörjningsstöd, antal per månad 500 565 

Ensamkommande barn och unga 16 22 

Vårddygn i familjehem, ensamkommande barn och unga 4 475 8 000 

Vårddygn i stödboende/HVB, ensamkommande barn och unga 2 490 4 500 

Vårddygn i familjehem, barn och unga exkl ensamkommande 26 450 26 300 

Vårddygn på institution, barn och unga exkl ensamkommande 5 850 7 500 

Antal utnyttjande vårddygn på institution, vuxna 6 400 5 400 

Antal utnyttjade vårddygn på Vårnäs, öppet intag 841 900 

Pågående insatser, kontaktfamiljer/kontaktpersoner 80 89 

Spelmissbruksärenden 6 5 

Kvinnofridsärenden 68 79 

Sociala kontrakt 73 75 

Stadigvarande serveringstillstånd 35 34 

 

Det genomsnittliga antalet hushåll per månad med utbetalt försörjningsstöd har minskat jämfört med 2020. 

Anledningen är främst att antalet ansökningar om försörjningsstöd har minskat. 

Under året har sex nya ensamkommande barn och unga anvisats till Katrineholm och 12 ärenden avslutats. 

Vid årets slut var det 16 ensamkommande barn och unga totalt. 
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Principen för redovisning av vårddygn på institution för vuxna har förändrats i och med omorganisationen. 

De personer som fyllt 18 år redovisas från och med 2021 i kategorin vuxna. Det är cirka 1 900 vårddygn som 

tidigare redovisats under institution, barn och unga. Om hänsyn tas till denna förändring har antal vårddygn 

på institution för vuxna minskat jämfört med förra året. Inflödet är ungefär som tidigare, men istället för att 

placera externt används mer hemmaplanslösningar. De placeringar som sker är också kortare. 

Antal vårddygn på institution, barn och unga är ungefär i samma nivå som förra året då hänsyn tas till 

förändringen i redovisningen. Dock är kostnaden högre än förra året. Projekt Multiteam har permanentats i 

ordinarie verksamhet och används i större utsträckning i hemtagning av placerade barn och unga. 

Antalet vårddygn på Vårnäs har minskat på grund av pandemin då antalet platser har minskat. 

Kvinnofridsärendena har varit färre än prognostiserat men har ökat under årets sista månader och förväntas 

fortsätta öka under 2022. 

Viadidaktnämnden 2021 2020 

Producerade verksamhetspoäng gymnasial nivå 542 548 432 035 

Producerade verksamhetspoäng grundläggande nivå 100 512 148 095 

Studerande inom svenska för invandrare, sfi 681 779 

Studerande inom samhällsorientering 693 583 

Studenter som i sina eftergymnasiala studier använder lokaler och 

service vid lärcenter Campus Viadidakt 238 193 

Mottagna ungdomar inom aktivitetsansvaret 142 172 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av 

socialförvaltningen 219 313 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av 

socialförvaltningen 76 152 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Katrineholm anvisade av 

Arbetsförmedlingen 78 52 

Deltagare i arbetsmarknadsåtgärd i Vingåker anvisade av 

Arbetsförmedlingen 26 14 

Ungdomar 16-24 år från Katrineholm på Viadidakt ungdomstorg 46 74 

Ungdomar 16-24 år från Vingåker på Viadidakt ungdomstorg 11 27 

Feriearbetare i Katrineholm 278 261 

Feriearbetare i Vingåker 77 70 

För vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå gäller att 20 verksamhetspoäng motsvarar en veckas heltidsstudier för en elev. 

Deltagare från socialförvaltningen i Katrineholms kommun som anvisats till det särskilda uppdraget om kompetenshöjande åtgärder med krav på daglig 

närvaro redovisas separat. 

På gymnasial nivå ökade antalet producerade verksamhetspoäng med 26 procent under 2021, motsvarande 

nära 140 årsstudieplatser. Konjunkturutvecklingen, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och verksamhetens 

övergång från bestämda ansökningsperioder till ständigt öppen ansökan till vuxenutbildningen tros ha 

bidragit till detta. Antalet producerade poäng på grundläggande nivå minskade däremot med 32 procent, 

motsvarande nära 60 årsstudieplatser. En förklaring är att övergången från sfi till grundläggande 

vuxenutbildning har minskat. Det förklaras i sin tur av att det för några år sedan fanns en betydligt större 

andel elever inom de högre studievägarna inom sfi. 

Antalet studerande inom sfi har minskat med 13 procent under 2021. Inflödet till verksamheten består till 

största delen av elever med oavslutade studier i sfi. På lång sikt förväntas minskningen i antalet beviljade 

uppehållstillstånd leda till minskande volymer inom både sfi och samhällsorientering för nyanlända. Att 

antalet studerande inom samhällsorienteringen ökade under 2021 tros i huvudsak vara en effekt av 

pandemin. Ett antal av de kommuner som nyttjar Viadidakts samhällsorientering pausade denna verksamhet 

under 2020. 

Under året har verksamhet och utbildningsutbud vid Campus Viadidakt utvecklats. Till följd av detta har 

antalet studenter som använder verksamhetens lokaler och service ökat med 23 procent. 
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Den primära målgruppen för Viadidakts arbetsmarknadsinsatser är deltagare med beslut om försörjnings-

stöd enligt socialtjänstlagen. Ett minskat behov av försörjningsstöd har bidragit till en minskning av antalet 

deltagare under 2021. Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt kan också ha resulterat i att vissa 

personer, som tidigare skulle ha anvisats till Viadidakt, idag är inskrivna hos någon av Arbetsförmedlingens 

leverantörer. Från socialförvaltningen i Katrineholm minskade deltagarantalet med 30 procent, en minskning 

som började redan under fjolåret. Från Vingåker minskade deltagarantalet med 50 procent, men 

omständigheter finns som gör det svårt att jämföra mellan åren, bland annat en kommunintern satsning på 

kompetensförsörjning för det lokala näringslivet som vissa försörjningsstödstagare anvisades till. 

Minskningen i deltagarantal är också tydlig vid Viadidakts ungdomstorg. Förutom nämnda orsaker har 

ungdomsarbetslösheten minskat i båda kommunerna under året. 

Inom såväl vuxenutbildning som arbetsmarknadsåtgärder tenderar andelen kvinnor att vara större än 

andelen män. Det återspeglar mönster i den nationella statistiken kring arbetsmarknad, arbetskrafts-

deltagande och utbildning. Exempelvis är kvinnor i majoritet bland studerande inom komvux även på 

riksnivå, medan andelen som har ett förvärvsarbete är högre bland män. På motsvarande sätt speglar 

nyttjandet av Campus Viadidakt ett mönster där fler kvinnor än män vidareutbildar sig. 

Viadidakt samordnade sommarjobb och tillfälliga ungdomsjobb för drygt 500 ungdomar under 2021. I den 

ordinarie årskullen, det vill säga ungdomar efter år ett på gymnasiet, hade 355 ungdomar sommarjobb 

genom Viadidakt. Det är en ökning jämfört med 2020 då pandemin sannolikt minskade söktrycket. Med stöd 

av extra statliga medel till sommarjobb och tillfälliga ungdomsjobb kunde också målgruppen för årets 

feriearbetare utvidgas och tidsperioden förlängas. 

Vård- och omsorgsnämnden 2021 2020 

Utförda hemtjänsttimmar per månad, intern regi 16 794 16 070 

Utförda hemtjänsttimmar per månad, extern regi 6 032 6 754 

Belagda platser på särskilt boende för äldre 289 290 

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, internt utförd 5 017 6 204 

Personlig assistans beviljad enligt socialförsäkringsbalken, externt utförd 11 392 14 281 

Personlig assistans enligt LSS, internt utförd 671 1 174 

Personlig assistans enligt LSS, externt utförd 3 962 5 456 

Belagda platser på LSS-boende 143 141 

Belagda platser på särskilt boende socialpsykiatri 16 16 

Externa placeringar LSS 10 5 

Externa placeringar SoL 5 5 

Brukare med daglig verksamhet inom LSS per månad 248 238 

Brukare med arbete/sysselsättning inom SoL per månad 44 44 

Beviljade timmar boendestöd per månad 1 511 1 543 

Volymmått som anges i timmar är ett snitt per månad under angiven period. Volymmått som anger belagda platser eller externa placeringar anger antalet i 

den sista månaden i angiven period. 

Totalt var antalet utförda timmar inom hemtjänsten oförändrat jämfört med 2020. Det har dock skett en viss 

förskjutning av utförda timmar från extern utförare till internt utförd hemtjänst, främst till följd av att 

externa utförare avslutats. 

Gällande belagda platser på särskilt boende för äldre beror variationerna under året främst på de beslutade 

stegen och flyttkedjorna i de pågående renoveringarna av kommunens särskilda boenden. 

Antalet ärenden inom personlig assistans varierar naturligt mellan åren. Totalt sett har det varit färre 

ärenden jämfört med föregående år, vilket även medfört att antalet timmar har minskat totalt. Minskningen 

gäller såväl internt som externt utförd personlig assistans. 

Antalet externa placeringar LSS har ökat under året, från sex personer till tio personer. Ökningen består av 

barnärenden. Inom daglig verksamhet LSS har en ny arbetsgrupp startats i nya lokaler under året och 

verksamheten har växt med tio personer.  
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Bilaga 3: Uppföljning av kommunens handlingsplan för jämställdhet 
Utgångspunkten för Katrineholms kommuns handlingsplan för jämställdhet är den europeiska deklaration 

för jämställdhet enligt CEMR (Council of European Municipalities and Regions) som Katrineholms kommun 

undertecknade i februari 2017. Handlingsplanen utgår också från det övergripande nationella jämställdhets-

politiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv samt de sex 

jämställdhetspolitiska delmålen.  

I kommunens handlingsplan för jämställdhet, som fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2020, anges 

vilka artiklar i CEMR-deklarationen som prioriterats för 2020-2023 samt vilka nämnder som ansvarar för 

respektive artikel. Handlingsplanen följs upp i årsredovisningen genom en kortfattad rapportering av de 

väsentligaste åtgärderna och processerna under året med koppling till respektive artikel. 

Artikel 6 – Bekämpa stereotyper 

Handlingsplanens mål: Jämställdhets- och HBTQ-arbetet ska genomsyra kommunens personalpolitik och 

sätta sin prägel på all kommunal verksamhet 

Ansvariga: Samtliga nämnder 

Att motverka och utmana könsstereotyper ingår i det dagliga arbetet för kommunens verksamheter. Det 

gäller till exempel skolan där arbetet även är starkt kopplat till kommunens mål att öka måluppfyllelsen i 

grundskolan och i gymnasieskolan. Genom att arbeta med artiklarna i barnkonventionen ges ytterligare 

tyngd åt arbetet med att bekämpa könstereotyper med utgångspunkt från att alla barn har samma 

rättigheter och lika värde och att ingen får diskrimineras. På motsvarande sätt är jämställdhetsarbete och 

jämställdhetsperspektiv också en del i det mesta av vård- och omsorgsförvaltningens arbete.  

Utöver det löpande arbetet inom kommunens verksamheter kan några särskilda satsningar under året för 

att bekämpa stereotyper lyftas: 

• Ett kommunövergripande internt nätverk, där kommunens tidigare HBTQ-certifierade enheter och ett 

par ytterligare verksamheter ingår, har samordnat arbetet kring HBTQI-frågor.  

• Under våren genomfördes två digitala utbildningstillfällen kring HBTQI i samarbete med RFSL riktat till 

nyanställda och personal som missat tidigare tillfällen. Totalt deltog 142 medarbetare. 

• Arbetet på ungkulturhuset Perrongen syftar i stor utsträckning till att genomföra aktiviteter i vilka 

stereotypa könsmönster ifrågasätts, diskuteras och hanteras. På Perrongen bedrivs även HBTQI-kafét 

MOGAI en gång i veckan. 

• För praktikanter inom service- och teknikförvaltningen, exempelvis inom MIKA-projektet, har 

information, utbildning och workshops kring jämställdhet, fördomar och olika beteenden utifrån 

könsroller ingått vid mottagandet. 

• Viadidakt har alltmer förankrat ett aktivt arbetssätt för att bekämpa stereotyper i marknadsföring och 

kommunikation till elever, deltagare och allmänhet. Under året har det uppmärksammats att en 

lärplattform använder sig av könsstereotypa bilder, vilket påtalats för leverantören.  

• Anhörigcentralen har haft som utgångspunkt att verksamheten ska vara könsneutral.  

Artikel 9 – Jämställdhetsanalyser 

Handlingsplanens mål: Katrineholms kommun ska vara en föregångare när det gäller jämställdhets-

integrering av styrningen och verka för att jämställdhetsperspektivet alltid är närvarande i verksamhets-

förändringar samt beredningsarbetet. 

Ansvariga: Samtliga nämnder  

Jämställdhetsanalys är en naturlig del i det löpande analysarbete som bedrivs inom kommunens 

verksamheter. Till exempel finns kön med som en faktor i alla analyser som bildningsförvaltningen gör av 

betygsresultat och elevenkäter. Könsskillnader som upptäcks analyseras vidare för att ta reda på orsaken 

och insatser tas därefter fram som är anpassade till kön. Även inom Viadidakt sker kontinuerliga analyser av 

verksamheten, både i det dagliga arbetet och vid uppföljningar. Till exempel har uppföljningar av 

vuxenutbildningen visat att måluppfyllelsen för kvinnor har försämrats på vissa nivåer medan den 

förbättrats för män. En tänkbar förklaring är att kvinnor haft sämre förutsättningar att klara övergången till 

distansstudier under pandemin då de fortfarande i högre utsträckning har ansvar för barn, hem och hushåll.  
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Under året har också arbetet med att ta fram fördjupade jämställdhetsanalyser fortsatt inom kommunens 

processledargrupp för jämställhet. Arbetet utgår från analysmetoden 4R som syftar till att analysera och 

utveckla verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv genom att kartlägga vem som får vad och på vilka 

villkor. Exempel på genomförda och pågående analyser: 

• En 4R-analys av upplevelsen av måltider inom särskilt boende för äldre som påbörjades 2020 har 

slutförts. En årlig aktivitetsplan tas fram i dialog mellan service- och teknikförvaltningen och vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

• Under 2021 har en jämställdhetsanalys av Anhörigcentralen gjorts, även denna gång har metoden 4R 

använts.  

• Socialförvaltningen har gjort en analys av kostnad per brukare (KPB), som visade hur fördelningen ser ut 

mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.  

• Jämställdhet följs upp kontinuerligt inom MIKA-projektet i samverkan med utsett utvärderingsföretag. 

• Jämställdhetsperspektivet har beaktats i granskningen av ansökningar inom uppdrag psykisk hälsa. 

Artikel 11 – Arbetsgivarrollen  

Handlingsplanens mål: Jämställdhets- och HBTQ-arbetet ska genomsyra kommunens personalpolitik och 

verka för en jämställd lönepolitik. 

Ansvariga: Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret men arbetet involverar samtliga förvaltningar. Exempel på 

genomförda åtgärder under året där jämställdhetsperspektivet har varit en del i arbetet: 

• En treårig lönestrategi har arbetats fram. 

• En arbetsvärdering har genomförts för att se över om det fanns behov av att revidera gällande 

värderingar för olika yrkesroller. 

• Ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet har publicerats och handlingsplaner tagits fram både 

övergripande och för kommunens förvaltningar. 

• Inom service- och teknikförvaltningen har en lönekartläggning genomförts på enheterna gata/anläggning 

och park för att främja jämställda löner. 

Artikel 15 – Social omsorg och sociala tjänster 

Handlingsplanens mål: Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad 

trygghet, god folkhälsa samt ökad egen försörjning. Lika tillgång till social omsorg och sociala tjänster. 

Ansvariga: Vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden 

Socialförvaltningens analys av kostnad per brukare (KPB) visade hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och 

män, flickor och pojkar. Fördjupad analys kommer att påbörjas under 2022 för att jämna ut skillnaderna. 

Allt arbete inom vård- och omsorgsförvaltningen utgår ifrån individens behov och självbestämmande. 

Arbetet med att införa IBIC (individens behov i centrum) ökar möjligheterna att identifiera individuella behov 

och motverka ojämlikhet i bedömningar. 

Artikel 17 – Vård av anhöriga 

Handlingsplanens mål: Tillämpa ett genusperspektiv rörande ansvaret för vård av andra anhöriga än barn 

bland annat genom att motverka den stereotypa uppfattningen att vård av anhöriga i första hand är ett 

ansvar för kvinnor. 

Ansvariga: Vård- och omsorgsnämnden  

I arbetet med jämställdhetsanalysen av Anhörigcentralen har en vision fastslagits att de aktiviteter som 

erbjuds ska vara könsneutrala och att det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter. Exempel på nya mål är att 

erbjuda besök för att informera om Anhörigcentralen på lika många manligt dominerade arbetsplatser som 

kvinnliga, ta fram mer könsuppdelad statistik, revidera olika typer av utskick och rutiner så att de är 

könsneutrala samt använda könsneutrala bilder i sociala medier. 
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Artikel 18 – Social integration  

Handlingsplanens mål: Social omsorg som utgår från individens behov och självbestämmande för ökad 

trygghet, god folkhälsa samt ökad egen försörjning. Främja integrationen av invandrare, såväl kvinnor som 

män, med beaktande av deras särskilda behov. 

Ansvariga: Socialnämnden, viadidaktnämnden  

Utgångspunkten är alltid att erbjuda verksamhet och stöd utifrån individuella förutsättningar och behov, 

oavsett könstillhörighet, med målet att deltagarna ska bli självförsörjande och delaktiga i samhället. Exempel 

på riktade satsningar under året: 

• Projekten KLARA och Fogelstadkvinnor på 2020-talet med fokus på utrikesfödda kvinnor, som är den grupp 

som bedöms ha störst svårigheter att nå förankring på arbetsmarknaden och i samhället. 

• Projektet Digital inkludering som har arbetat med utrikesfödda män och kvinnor med låg språknivå i 

svenska och helt utan digitala kunskaper. Med stöd av IT-pedagog har deltagarna gått från ett digitalt 

utanförskap till att självständigt kunna hantera bland annat e-post och BankID. 

• Ettårig satsning på ett lärcentrum för distansstuderande. Insikter från projektet tas tillvara i utvecklingen 

av ordinarie stödverksamhet, som riktar sig till alla elever med behov av stöd. 

• Ungdomstorget har på prov infört menssäkrade toaletter för att erbjuda en jämställd och trygg miljö 

som kan öka deltagarnas närvaro, vilket underlättar för att kunna få det stöd som behövs och komma 

vidare i sin utveckling.  

• Socialförvaltningen har planerat för att starta kulturanpassat föräldrastöd på Familjecentralen men 

starten har flyttats fram på grund av pandemin. 

Artikel 20 – Kultur, idrott och fritid 

Handlingsplanens mål: God och jämlik hälsa samt minskade hälsoklyftor i samhället. Jämställda och jämlika 

förutsättningar för en aktiv fritid. 

Ansvariga: Kulturnämnden, service- och tekniknämnden 

Ett kontinuerligt jämställdhetsarbete finns med i alla delar av kommunens kultur-, idrotts- och 

fritidsverksamheter. Exempel på satsningar under året som ökat förutsättningarna för en jämställd och 

jämlik verksamhet: 

• Färdigställande av två nya sporthallar som gör det möjligt för fler personer i alla åldrar att ha ett aktivt 

fritidsliv. 

• Samarbetsprojektet Tillsammans på isen, i samverkan med Kronfågel, isföreningar, Fritidsbanken och 

Lyckliga Gatorna, som ökar allmänhetens möjligheter att åka skridskor och låna utrustning. 

• Lanseringen av föreningshandboken, ett metodstöd för föreningars kvalitetsarbete, som innehåller flera 

målområden där föreningar kan välja att arbeta strategiskt och/eller i projektform. 

Artikel 22 – Könsrelaterat våld  

Handlingsplanens mål: Det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholms kommun. 

Ansvariga: Samtliga nämnder 

Under året har omfattande insatser för ökad trygghet pågått inom kommunen som bland annat haft fokus 

på jämställdhet och könsrelaterat våld. Arbetet kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 

samordnas genom ett kommunövergripande internt nätverk som sammankallas av relationsvåldsteamet 

inom socialförvaltningen. Exempel på insatser under året: 

• All personal inom Viadidakt och inom socialförvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd har gått en 

webbaserad utbildning gällande våld i nära relationer framtagen av NCK, Nationellt center för kvinnofrid 

vid Uppsala universitet. Utbildningen följdes upp på arbetsplatsträffar med samtal om hur medarbetare 

kan agera vid kännedom eller misstanke om att någon är utsatt eller utsätter någon.  

• Socialförvaltningens samordnare för våld i nära relationer har löpande utbildat nyanställda kring våld i 

nära relationer samt hedersvåld och förtryck. Flera medarbetare har också gått kortare eller längre 

utbildningar gällande relationsvåld samt hedersrelaterat våld. 

• Relationsvåldsteamet har hållit en digital utbildning om våld i nära relation för yrkesverksamma inom 

vård- och omsorg.  
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• Projektet KLARA har genomfört en utbildning för nyanlända för att kunna navigera i det svenska 

samhället vad det gäller att vara förälder. Utbildningen har inkluderat diskussioner om våld i nära 

relationer och hederskultur. 

• Vid mottagande av praktikanter inom exempelvis projektet MIKA ingår det information, utbildning och 

workshops kring sakområdet. Ett besök har gjorts vid utställningen i Kulturhuset Ängeln med temat 

"Stoppa barnäktenskap, tidiga graviditeter och våld mot kvinnor och barn". 

• I slutet av året deltog kommunen i den internationella kampanjen 16 Days of Activism against Gender-

based Violence som syftar till att motverka våld mot flickor och kvinnor. För att uppmärksamma 

kampanjen ställdes belysning i det offentliga rummet om till att lysa orange. På Kulturhuset Ängeln 

genomfördes en utställning med Zonta och en föreläsning med Nina Rung. Även på Familjecentralen 

genomfördes informationsinsatser anpassade både till föräldrar och små barn.  

Artikel 25 – Stadsplanering och lokal planering  

Handlingsplanens mål: Katrineholm ska vara tillgängligt för alla. God tillgänglighet ska vara vägledande i all 

fysisk planering.  

Ansvariga: Kommunstyrelsen  

Kommunens inriktning för stadsutveckling med fokus på ökad upplevd trygghet, levande stad och 

människan i centrum stödjer utvecklingen av en jämställd stad där kvinnor och män tar del av det offentliga 

rummet i lika stor utsträckning. Även om stadsutvecklingen inte haft ett uttalat fokus att öka jämställdhet i 

den offentliga miljön finns flera konkreta exempel på trygghetsfrämjande projekt under året:  

• Förbättrad belysning och röjning av vegetation vid Carl Fredriks gränd för att öka tillgänglighet och 

trygghet till och från centrum. 

• Förbättrad skolväg vid Järvenskolorna med ny belysning av gång- och cykelbanor. 

• Nytt gång- och cykelstråk och förbättrad belysning genom och vid Backavallens idrottsområde. 

• Förstärkt belysning i park/lekmiljöer, band annat pulkabackarna i Sveaparken och vid Dufvegården. 

Artikel 27 – Ekonomisk utveckling 

Handlingsplanens mål: Ekonomisk självständighet och jämställdhet genom tillväxt, fler jobb och ökad egen 

försörjning. Lika tillgång till yrkesutbildning och vidareutbildning för alla oavsett könsuttryck. 

Ansvariga: Viadidaktnämnden, kommunstyrelsen, bildningsnämnden 

Arbetet inom detta område handlar dels om att främja en positiv utveckling av kommunens förutsättningar 

när det gäller tillväxt, näringsliv och arbetsmarknad, dels om att öka invånarnas förutsättningar att utbilda 

sig, få jobb och vara ekonomiskt självständiga. Därmed finns starka kopplingar även till insatserna som tas 

upp under artikel 18 – Social integration. Exempel på några insatser som skett under året: 

• Utveckling av etableringsbar mark ökar möjligheterna att fler företag etablerar sig i kommunen och 

bidrar till fler arbetstillfällen.  

• Flera stödjande aktiviteter har riktats till företag som påverkats av pandemin, till exempel projektet 

Kompetens inför framtiden, möjligheter till hyresreduktion samt betalningsanstånd för tillstånd och 

tillsynsavgifter.  

• För att öka kunskapen om arbetstillfällen har kommunens niondeklassare besökt arbetsgivare i 

kommunen.  

• Extra satsningar har genomförts på feriearbeten för ungdomar. 

• Fler praktikanter har tagits emot inom kommunens verksamheter, vilket ger möjlighet att träna 

yrkeskunskap och språk och på så vis komma närmare egen försörjning. 

• Projekten MIKA (Mat och integration i Katrineholm) och MIKA YB har bidragit till ökad ekonomisk 

självständighet och jämställdhet. Bland annat har flera av de kvinnor som deltagit stärkts så pass i 

självkänsla och språk att de nu har fått arbete inom förskolan. 

• Viadidakts studie- och yrkesvägledare har aktivt fokuserat på sin roll att både beakta elevers individuella 

behov och intressen och samtidigt uppmuntra till icketraditionella utbildnings- och yrkesval. 

• Region Sörmland och länets nio kommuner har tillsammans skapat ”Bli redo för jobb i Sörmland”, en 

hemsida om alla utbildningar som vuxenutbildningen kan erbjuda. 
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Bilaga 4: Uppföljning av indikatorer 
I bilagan redovisas utfall för de indikatorer som används som underlag för bedömning av resultatmålen i 

kommunplan 2019-2022. Indikatorerna fastställs av kommunfullmäktige i samband med övergripande plan 

med budget  

Vid rapportering av utfall för indikatorerna används senast tillgänglig statistik, i kommentaren anges vilken 

period som statistiken avser. Om möjligt redovisas ett jämförelsetal som anger det genomsnittliga utfallet 

för samtliga kommuner i riket. Utfallet ska även rapporteras könsuppdelat när så är möjligt. Genom 

trendpilar redovisas utvecklingen över tid: 

 Utfallet har förbättrats 

 Utfallet är oförändrat 

 Utfallet har försämrats 

 Utfallet kan inte jämföras över tid 

Trendpilarna uttrycker en värdering av utfallet jämfört med föregående mätning, det vill säga om utfallet har 

blivit bättre eller sämre. För vissa indikatorer innebär det att pilen pekar uppåt när utfallsvärdet ökat, till 

exempel när det gäller betygsresultat. För andra indikatorer betyder det att pilen pekar nedåt när utfalls-

värdet ökat, till exempel arbetslöshet. 

Indikatorerna baseras i stor utsträckning på statistik som kommunen ändå tar fram till följd av myndighets-

krav eller annan uppföljning. Omkring en tredjedel av indikatorerna inhämtas automatiskt från Kolada. 

Kolada är en databas som ger möjlighet att jämföra och analysera cirka 5 000 nyckeltal för kommuners och 

regioners verksamheter. Kolada drivs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser 

(RKA), med staten och SKL som medlemmar.  

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 

Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Invånarantalet ska 

öka till minst 35 500 

personer vid 

mandatperiodens 

slut 

KS, BMN 

Invånare, antal kvartal 34 764 
 

 17 353 17 411 Utfall per 31 december 

2021. 

Invånare, antal per 1 nov 34 804 
 

 17 369 17 435 Utfallet avser 2021. 

Förändring antal invånare 

sedan föregående år (%) 

0% 
 

0,2% -0,2% 0,2% Utfallet avser 2020. 

Förbättrat 

företagsklimat 

KS, BMN, STN, KIAB 

Företagarnas samman-

fattande omdöme om 

kommunen enligt Svenskt 

Näringsliv 

3,8 
 

3,4   Utfallet avser 2021. 

Företagarnas helhets-

bedömning av servicen i 

myndighetsutövningen (NKI) 

75 
 

74   Utfallet avser 2020. 

Kundnöjdhet avseende 

lokaler som KIAB 

tillhandahåller (NKI) 

NKI 82 
 

   Utfallet avser 2019. 

Växande och 

breddat näringsliv 

KS 

Nyregistrerade företag, 

antal 

156 st 
 

   Utfallet avser 2021. 

Nyregistrerade företag, 

antal per 1000 invånare 

4,8 
 

4,9   Utfallet baseras på första 

halvåret 2018. 

Fler unga 

entreprenörer 

KS, BIN, VIAN 

Elever som driver UF-

företag (%) 

8,7% 
 

 8% 9,3% Utfallet avser läsåret 

2021/22, andel elever som 

driver UF-företag av totalt 

antal elever på gymnasie-

skolan. Ökningen förklaras 

främst av att även elever på 

KTC och gymnasiesärskolan 

driver UF-företag i år. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Företagsamhet bland unga 

(%) 

3,7% 
 

5,4%   Utfallet avser 2019 och visar 

andel invånare 16-34 år som 

har F-skattsedel, är delägare 

i ett aktivt handelsbolag 

eller är vd eller ordinarie 

styrelsemedlem i ett aktivt 

aktiebolag. 

Fler arbetstillfällen 

KS 

Förvärvsarbetande 

dagbefolkning 

15 188 
 

17 161 7 449 7 739 Utfallet avser 2020. 

Ökad sysselsättning 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, 

KFAB 

Ungdomar som är etable-

rade på arbetsmarknaden  

1 år efter fullföljd gymnasie-

utbildning, yrkesprogram 

kommunala skolor (%) 

53,9% 
 

54,4% 56,1% 52,8% Utfallet avser 2019. 

Praktikanter i kommunala 

verksamheter, antal 

76 
 

 42 34 Utfallet avser jan-dec 2021, 

deltagare anvisade till 

Viadidakt från socialförvalt-

ningen i Katrineholm. 

Invånare 17-24 år som 

varken arbetar eller 

studerar, andel (%) 

10,3% 
 

8,4% 10,5% 10,3% Utfallet avser 2019. 

Arbetslöshet 16-64 år (%) 9,3% 
 

7,2% 9,6% 9% Utfallet avser dec 2021. 

Arbetslösheten har minskat 

för både kvinnor och män, 

men mest för män. 

Ökad övergång från 

försörjningsstöd till 

egen försörjning 

SOCN, VIAN 

Resultat vid avslut i 

kommunens arbets-

marknadsverksamhet, andel 

deltagare från Katrineholm 

som börjat arbeta 

18% 
 

 12% 24% Utfallet avser jan-dec 2021. 

Resultat vid avslut i 

kommunens arbets-

marknadsverksamhet, andel 

deltagare från Katrineholm 

som börjat studera 

5% 
 

 3% 6% Utfallet avser jan-dec 2021. 

Ej återaktualiserade vuxna 

personer med försörjnings-

stöd ett år efter avslutat 

försörjningsstöd, andel (%) 

81% 
 

79%   Utfallet avser 2021. 

Hushåll med utbetalt 

försörjningsstöd, antal per 

månad 

500 
 

   Utfallet avser genomsnitt 

per månad 2021. 

Barn som ingår i hushåll 

med försörjningsstöd, andel 

av totalt antal invånare 0-

18 år (%) 

9% 
 

   Utfallet avser 2021, årets 10 

första månader. 

Minskade kostnader 

för utbetalt 

försörjningsstöd 

SOCN 

Utbetalt försörjningsstöd 

totalt (mnkr) 

51 mnkr 
 

   Utfallet avser 2021. 

Utbetalt försörjningsstöd 

per hushåll (kr) 

8 473 kr 
 

   Utfallet avser 2021. 

Förändringen jämfört med 

2020 är marginell. 
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Attraktiva boende- & livsmiljöer 

Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Fler bostäder, med 

variation mellan 

olika bostadstyper 

och upplåtelse-

former 

KS, BMN, KFAB 

Planerade bostäder i 

detaljplaner som vunnit laga 

kraft under året, antal 

0 
 

   Utfallet avser 2021. 

Detaljplan för Valla 

prästgård har vunnit laga 

kraft men tillför ej fler 

bostäder. Detaljplan för 

Luvsjön etapp 4 med ca 60 

bostäder antogs av 

kommunfullmäktige men 

upphävdes av mark- och 

miljödomstolen. 

Färdigställda lägenheter i 

nybyggda småhus, antal 

53 
 

   Utfallet avser kvartal 1-3 

2021, preliminära uppgifter. 

Färdigställda lägenheter i 

nybyggda flerbostadshus, 

antal 

111 
 

   Utfallet avser kvartal 1-3 

2021, preliminära uppgifter. 

Nyproduktion av 

hyresrätter, andel av totalt 

antal färdigställda bostäder 

(%) 

19 
 

   Utfallet avser 2020. 

Tryggare offentliga 

miljöer 

KS, BIN, BMN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, 

VON, KFAB, KIAB, VSR 

Invånarnas bedömning av 

tryggheten i kommunen 

60% 
 

 47% 76% Utfallet avser andel 

invånare som i polisens 

trygghetsundersökning 

2018 svarat trygg på frågan: 

”Om du går ut ensam sent 

en kväll i området där du 

bor, känner du dig då trygg 

eller otrygg?”. 

Elever i åk 9 som känner sig 

trygga på väg till och från 

skolan, andel (%) 

93% 
 

 90% 96% Utfallet avser 2020. Jämfört 

med 2017 har andelen 

minskat bland flickor. 

Elever i år 2 på gymnasiet 

som känner sig trygga på 

väg till och från skolan, 

andel (%) 

97% 
 

 96% 98% Utfallet avser 2020. Jämfört 

med 2017 har andelen 

minskat något bland flickor. 

Elever i åk 9 som känner sig 

trygga på stan eller i 

centrum, andel (%) 

86% 
 

 89% 85% Utfallet avser 2020, andel 

som känner sig trygga på 

stan eller i centrum på 

dagen. Utfallet är inte helt 

jämförbart med förra 

mätningen 2017. 

Elever i år 2 på gymnasiet 

som känner sig trygga på 

stan eller i centrum, andel 

(%) 

93% 
 

 93% 93% Utfallet avser 2020, andel 

som känner sig trygga på 

stan eller i centrum på 

dagen. Utfallet är inte helt 

jämförbart med förra 

mätningen 2017. 

Klottersanering som 

slutförts inom 24 timmar, 

andel av inkommande 

uppdrag till kommunen (%) 

53% 
 

   Utfallet avser 2021, totalt 

106 ärenden på 

kommunens ytor varav 56 

sanerats inom 24 timmar. 

Olyckor där 

räddningstjänstens första 

enhet kommer fram inom 

målsatt tid, andel (%) 

98% 
 

   Utfallet avser 2021. 

Personer som utbildats av 

räddningstjänsten kring 

olycksförebyggande och 

olycksavhjälpande åtgärder, 

antal 

1 967 
 

   Utfallet avser 2021. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Olyckor där en första 

skadebegränsande åtgärd 

gjorts av enskild, andel av 

olyckor som föranlett 

räddningsinsats (%) 

51% 
 

   Utfallet avser 2021. 

Resandet med cykel 

och till fots ska öka 

KS, STN 

Gångtrafik Lövatunneln, 

antal passager 

1 799 
 

   Utfallet avser genomsnittligt 

antal passager per dygn 

under 2021 (på grund av 

mättekniska problem ingår 

inte vecka 21-39). 

Cykeltrafik Lövatunneln, 

antal passager 

0 
 

   Utfall saknas pga felkällor 

vid mätningen, ej jämförbart 

resultat. 

Andel resor med gång- och 

cykeltrafik inom 

Katrineholms stad (%) 

43% 
 

   Utfallet avser 2014. 

Undersökningen var tänkt 

att genomföras vart femte 

år men har skjutits upp. 

Eftersom resandet minskat 

avsevärt på grund av 

pandemin avvaktar man nu 

tills normalt resande är 

igång. 

Resandet med buss 

och tåg ska öka 

KS 

Resande med stadstrafiken 

(buss), antal 

112 794 
 

   Utfallet avser 2021. 

Resande med 

landsbygdstrafiken (buss), 

antal 

220 874 
 

   Utfallet avser 2021. 

Tågstopp vid Katrineholms 

Central, antal 

90 
 

   Utfallet avser vardag hösten 

2021. 

Tågstopp i rusningstid vid 

Katrineholm Central, antal 

38 
 

   Utfallet avser vardag kl 06-

09 samt 16-19 hösten 2021. 

Andel resor med 

kollektivtrafik inom 

Katrineholms stad (%) 

3% 
 

   Utfallet avser 2014. 

Undersökningen var tänkt 

att genomföras vart femte 

år men har skjutits upp. 

Eftersom resandet minskat 

avsevärt på grund av 

pandemin avvaktar man nu 

tills normalt resande är 

igång. 

Förbättrad standard 

på gator, vägar, 

gång- och cykel-

vägar 

KS, STN 

Asfaltsbeläggning, antal 

kvadratmeter 

38 843 
 

   Utfallet avser 2021. 

Säkra GCM-passager i 

tätorten, andel (%) 

36% 
 

27%   Utfallet avser 2021. 

Nollvisionens etappmål är 

35% säkra passager. 

Alla katrineholmare 

ska erbjudas fiber-

baserat bredband 

senast 2020 

KS 

Invånare i tätort med 

tillgång till fiberbaserat 

bredband, andel (%) 

94% 
 

85%   Utfallet avser 1 oktober 

2020. 

Invånare på landsbygd med 

tillgång till fiberbaserat 

bredband, andel (%) 

81% 
 

55%   Utfallet avser 1 oktober 

2020. 
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En stark & trygg skola för bättre kunskaper 

Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Trygg och 

utvecklande 

förskoleverksamhet 

BIN, KULN, STN 

Inskrivna barn per 

årsarbetare i förskolan, 

antal 

5,1 
 

5,2   Utfallet avser 2020. 

Årsarbetare i förskolan med 

pedagogisk 

högskoleexamen, andel (%) 

37% 
 

46%   Utfallet avser 2020. 

Barn som uppger att de 

känner sig trygga på 

förskolan, andel (%) 

92% 
 

 93% 92% Utfallet avser 2021, andel av 

barnen i förskolan svarar 

"stämmer helt" eller 

"stämmer delvis". 

Vårdnadshavare som 

uppger att deras barn 

känner sig tryggt på 

förskolan, andel (%) 

94% 
 

   Utfallet avser 2021, andel av 

vårdnadshavare som svarar 

"stämmer helt" eller 

"stämmer ganska bra". 

Vårdnadshavare som 

uppger att förskolan väcker 

deras barns nyfikenhet och 

lust att lära, andel (%) 

86% 
 

   Utfallet avser 2021, andel av 

vårdnadshavare som svarar 

"stämmer helt" eller 

"stämmer ganska bra". 

Fler elever ska klara 

målen i grundskolan 

och nå höga resultat 

BIN, KULN, SOCN 

Elever som går ut årskurs 1 

som kan läsa (%) 

88% 
 

 90% 87% Utfallet avser vt 2021. 

Andelen har ökat både 

bland flickor och pojkar. 

Elever som går ut årskurs 1 

som kan skriva, andel (%) 

84% 
 

 88% 80% Utfallet avser vt 2021. 

Andelen har ökat både 

bland flickor och pojkar. 

Elever i åk 3 som deltagit i 

alla delprov som klarat alla 

delprov för ämnesprovet i 

svenska och svenska som 

andraspråk, kommunala 

skolor, andel (%) 

70% 
 

74% 74% 67% Utfallet avser vt 2019. Med 

anledning av covid-19 

samlades inte resultat på 

nationella prov in våren 

2021. Våren 2020 ställdes 

alla nationella prov in. 

Elever i åk 6 med lägst 

betyget E  i matematik, 

kommunala skolor, andel 

(%) 

84% 
 

87% 82% 86% Utfallet avser vt 2021. 

Andelen har ökat markant 

bland pojkar men minskat 

något bland flickor. 

Elever i år 9 som är 

behöriga till yrkesprogram, 

kommunala skolor, andel 

(%) 

78% 
 

83% 80% 76% Utfallet avser vt 2021. 

Andelen har ökat markant 

bland flickor men minskat 

något bland pojkar. Efter 

sommarskolan blev 81% av 

eleverna behöriga, 82% av 

flickorna och 80% av 

pojkarna. 

Elever med höga betyg (A/B) 

i årskurs 9, kommunala 

skolor, andel (%) 

70% 
 

 76% 65% Utfallet avser vt 2021, 

andelen elever som nått 

minst ett högt betyg (A/B) i 

ett eller flera ämnen (betyg 

före sommarskola). Andelen 

har ökat kraftigt bland 

flickor men minskat något 

bland pojkar. 

Fler elever ska klara 

målen i gymnasie-

skolan och nå höga 

resultat 

BIN, KULN, SOCN 

Gymnasiefrekvens, (%) 88% 
 

93% 89% 86% Utfallet avser 2020. 

Gymnasieelever med 

examen inom 4 år, 

kommunala skolor, andel 

(%) 

62% 
 

64% 69% 56% Utfallet avser 2021. Andelen 

har ökat något för kvinnor 

men minskat för män. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Gymnasieelever som 

uppnått grundläggande 

behörighet till universitet 

och högskola inom 4 år, 

kommunala skolor, andel 

(%) 

44% 
 

49% 57% 34% Utfallet avser 2021. Andelen 

har minskat något för både 

kvinnor och män. 

Betygspoäng efter avslutad 

gymnasieutbildning, 

kommunala skolor 

13,8 
 

14,1 14,6 13,1 Utfallet avser 2021. Andelen 

har ökat något för både 

kvinnor och män. 

Ungdomar som är 

etablerade på 

arbetsmarknaden eller 

studerar 2 år efter fullföljd 

gymnasieutbildning, 

hemkommun, andel (%) 

79% 
 

80% 85% 73% Utfallet avser 2019. 

Ökad trygghet i 

skolan 

KS, BIN, STN, KFAB 

Elever i årskurs 6 som anger 

att de känner sig trygga i 

skolan, kommunala skolor, 

andel (%) 

83% 
 

 78% 90% Utfallet avser 2021. Andelen 

som känner sig trygga i 

skolan har minskat lite 

bland flickor men ökat 

kraftigt bland pojkar. I 

enkäten finns möjlighet att 

identifiera sig som pojke, 

flicka eller annat. Ett fåtal 

elever har angett annat, av 

dessa uppger endast 25% 

att de känner sig trygga. 

Elever i årskurs 9 som anger 

att de känner sig trygga i 

skolan, kommunala skolor, 

andel (%) 

84% 
 

 78% 89% Utfallet avser 2021. Både 

andelen flickor och pojkar 

som uppger att de känner 

sig trygga i skolan har ökat 

men betydligt mer bland 

pojkarna. 

Elever i år 2 på gymnasiet 

som anger att de känner sig 

trygga i skolan, kommunala 

skolor, andel (%) 

0% 
 

 0% 0% Svarsfrekvensen i 2021 års 

enkät är för låg för att några 

resultat ska kunna 

redovisas. Cirka 18% av 

eleverna i år 2 svarade på 

enkäten. 

Mer fysisk aktivitet 

och utveckling av 

skolmåltiderna ska 

stärka barns och 

elevers hälsa och 

studieresultat 

KS, BIN, KULN, STN, 

KFAB 

Elever som anger att de 

vanligtvis äter skollunch 4-5 

dagar per vecka, andel (%) 

67% 
 

 71% 65% Utfallet avser 2020, åk 7. 

Utfall för åk 9 totalt 69%, 

flickor 68% och pojkar 72%. 

Utfall år 2 gymn totalt 65%, 

flickor 67% och pojkar 62%. 

Elever som tycker att 

skolmåltiden är en trevlig 

stund på dagen, andel (%) 

     Frågan ställdes inte  på 

detta sätt i elevenkäten 

2021. 

Elever som rör på sig minst 

60 minuter per dag, andel 

(%) 

44% 
 

 38% 50% Utfallet avser 2020, åk 7. 

Utfall för åk 9 totalt 43%, 

flickor 41% och pojkar 48%. 

Utfall för år 2 gymn totalt 

36%, flickor 20% och pojkar 

52%. 

Fler studerande ska 

klara målen i 

kommunal vuxen-

utbildning 

VIAN 

Studerade från Katrineholm 

inom grundläggande 

vuxenutbildning som klarar 

målen, andel (%) 

82% 
 

 83% 78% Utfallet avser 2021, 

ämnesområdena svenska, 

svenska som andraspråk, 

matematik och engelska. 

Studerande från 

Katrineholm inom 

gymnasial vuxenutbildning 

som klarar målen, andel (%) 

68% 
 

 69% 66% Utfallet avser 2021, 

ämnesområdena svenska, 

svenska som andraspråk, 

matematik och engelska. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Studerande från 

Katrineholm som klarar 

målen i utbildning i svenska 

för invandrare, andel (%) 

62% 
 

 63% 61% Utfallet avser 2021. 

Fler ska gå vidare till 

studier på efter-

gymnasial nivå 

BIN, VIAN 

Ungdomar som studerar på 

högskola/universitet 2 år 

efter fullföljd 

gymnasieutbildning, 

hemkommun, andel (%) 

29% 
 

29% 40% 16% Utfallet avser de elever som 

slutade gymnasieskolan 

2019 och som nu studerar 

på högskola/universitet. 

Andelen har ökat markant 

för kvinnor men minskat för 

män. 

Studenter som i sina 

eftergymnasiala studier 

använder lokaler och service 

vid lärcenter Campus 

Viadidakt, antal. 

238 
 

 68% 32% Utfallet avser jan-dec 2021. 

Trygg vård & omsorg 

Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Fler brukare inom 

vård och omsorg 

ska ha en positiv 

upplevelse kring 

bemötande, 

förtroende och 

trygghet 

KS, VON, KFAB 

Brukare som svarar att det 

känns ganska/mycket tryggt 

att bo hemma med stöd 

från hemtjänsten, andel (%) 

86% 
 

88,1% 85% 87% Utfallet avser 2020. 

Brukare som svarar att det 

känns ganska/mycket tryggt 

att bo på ett särskilt boende 

för äldre, andel (%) 

88% 
 

88% 83% 95% Utfallet avser 2020. 

Personalkontinuitet inom 

hemtjänsten, antal personal 

som en brukare inom 

hemtjänsten möter under 

14 dagar, medelvärde 

16 
 

16 15 16 Utfallet avser 2021. 

Brukare på gruppbostad 

enligt LSS som svarar att de 

känner sig trygga med alla i 

personalen, andel (%) 

80% 
 

77% 94% 74% Utfallet avser 2021. 

Brukare på servicebostad 

enligt LSS som svarar att de 

känner sig trygga med alla i 

personalen, andel (%) 

81% 
 

73% 80% 82% Utfallet avser 2021. 

Brukare inom daglig 

verksamhet enligt LSS som 

svarar att de känner sig 

trygga med alla i 

personalen, andel (%) 

85% 
 

83% 86% 84% Utfallet avser 2020. 

Ökade förutsätt-

ningar för aktiviteter 

för brukare inom 

vård och omsorg 

KULN, VON 

Boendeplatser i särskilt 

boende för äldre som 

erbjuder minst två 

organiserade och 

gemensamma aktiviteter på 

vardagar, andel (%) 

73% 
 

50%   Utfallet avser 2021. Att 

värdet inte är 100% beror 

på att servicehusen, där 

förutsättningarna är 

annorlunda, ingår i 

mätningen. 

Boendeplatser i särskilt 

boende för äldre som 

erbjuder minst en 

organiserad och gemensam 

aktivitet per dag under 

helgen, andel (%) 

73% 
 

42%   Utfallet avser 2021. Att 

värdet inte är 100% beror 

på att servicehusen, där 

förutsättningarna är 

annorlunda, ingår i 

mätningen. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Brukare som svarar att de 

är ganska/mycket nöjda 

med de aktiviteter som 

erbjuds på sitt särskilda 

boende för äldre, andel (%) 

67% 
 

60% 64% 71% Utfallet avser 2020. 

Brukare i särskilt boende för 

äldre som svarar att de 

upplever att möjligheterna 

att komma utomhus är 

ganska/mycket bra, andel 

(%) 

72% 
 

56% 69% 78% Utfallet avser 2020. 

Brukare inom hemtjänsten 

med biståndsbeslut om 

social samvaro/promenad, 

andel (%) 

44% 
 

 48% 36% Utfallet avser 2021. 

Måltiderna inom 

vård och omsorg 

ska utvecklas 

STN, VON 

Brukare som svarar att 

maten smakar 

ganska/mycket bra på sitt 

särskilda boende för äldre, 

andel (%) 

76% 
 

75% 73% 81% Utfallet avser 2020. 

Brukare som svarar att 

måltiderna på sitt särskilda 

boende för äldre 

oftast/alltid är en trevlig 

stund på dagen, andel (%) 

71% 
 

70% 71% 71% Utfallet avser 2020. 

Brukare på särskilt boende 

för äldre som har möjlighet 

att välja mellan olika 

maträtter, andel (%) 

100% 
 

46%   Utfallet avser 2021. 

Brukare i särskilt boende för 

äldre vars nattfasta är 

mindre än 11 timmar (med 

hänsyn taget till den enskil-

des önskemål), andel (%) 

37% 
 

 35% 41% Utfallet avser mätning av 

nattfastan som 

genomfördes våren 2021. 

Äldre på vårdboenden med 

bedömd risk för 

undernäring som har en 

planerad förebyggande 

åtgärd, andel (%) 

89% 
 

   Utfallet avser 2021 och visar 

andelen av samtliga 

riskbedömningar som har 

en handlingsplan. Varje 

enskild person kan ha flera 

riskbedömningar. 

Stärkt patient-

säkerhet inom vård 

och omsorg 

VON 

Brukare som svarar att det 

är mycket eller ganska lätt 

att vid behov träffa en 

sjuksköterska på sitt 

särskilda boende för äldre, 

andel (%) 

69% 
 

74% 70% 68% Utfallet avser 2020. 

Personal inom vård och 

omsorg som följer basala 

hygienrutiner och 

klädregler, andel (%) 

78% 
 

   Utfallet avser våren 2021 

och visar andel personal 

som följer basala hygien-

rutiner och klädregler 

utifrån alla åtta steg som 

ingår i mätningen. 

Äldre på vårdboenden med 

bedömd risk för fall som har 

en planerad förebyggande 

åtgärd, andel (%) 

88% 
 

   Utfallet avser 2021 och visar 

andelen av samtliga 

riskbedömningar som har 

en handlingsplan. Varje 

enskild person kan ha flera 

riskbedömningar. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Rapporterade avvikelser 

inom hälso- och sjukvård 

som minst har en åtgärd, 

andel (%) 

94% 
 

   Utfallet avser 2021 och visar 

andelen av samtliga 

rapporterade HSL-avvikelser 

som vid utgången av 2021 

hade en åtgärd inlagd. 

Ökad möjlighet till 

delaktighet och 

inflytande 

SOCN, VON 

Brukare med hemtjänst 

som svarar att personalen 

oftast/alltid tar hänsyn till 

åsikter och önskemål, andel 

(%) 

86% 
 

88% 85% 88% Utfallet avser 2020. 

Brukare med hemtjänst 

som svarar att de 

oftast/alltid kan påverka 

vilka tider de får stöd, andel 

(%) 

55% 
 

59% 56% 55% Utfallet avser 2020. 

Brukare inom särskilt 

boende för äldre som svarar 

att personalen oftast/alltid 

tar hänsyn till åsikter och 

önskemål, andel (%) 

82% 
 

79% 85% 76% Utfallet avser 2020. 

Brukare inom särskilt 

boende för äldre som svarar 

att de oftast/alltid kan 

påverka vilka tider de får 

hjälp av personalen, andel 

(%) 

65% 
 

60% 63% 69% Utfallet avser 2020. 

Brukare på gruppbostad 

enligt LSS som svarar att de 

får bestämma om saker 

som är viktiga hemma, 

andel (%) 

85% 
 

78% 81% 92% Utfallet avser 2021. 

Brukare på servicebostad 

enligt LSS som svarar att de 

får bestämma om saker 

som är viktiga hemma, 

andel (%) 

89% 
 

82% 93% 83% Utfallet avser 2021. 

Brukare inom daglig 

verksamhet enligt LSS som 

svarar att de får bestämma 

om saker som är viktiga, 

andel (%) 

72% 
 

75% 71% 73% Utfallet avser 2020. 

Anhörigstödet ska 

utvecklas 

SOCN, VON 

Träffar för anhöriga som 

socialförvaltningens 

öppenvårdsavdelning 

erbjuder, antal 

345 
 

   Utfallet avser 2021, varav 3 

gruppträffar och resten 

enskilda träffar. Utfallet är 

inte jämförbart med 

föregående år eftersom 

gruppverksamhet 

begränsats pga pandemin. 

Förebyggande och 

tidiga insatser för 

barn och unga ska 

prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN 

Informationsbesök av 

socialsekreterare på 

förskola och skola, antal 

9 
 

   Utfallet avser 2021, varav 

fem förskolor och fyra 

grundskolor. 

Besök på Familjecentralens 

öppna förskola, antal 

2 157 
 

 1 969 188 Utfallet avser 2021. På 

grund av pandemin var 

verksamheten stängd från 

januari till mitten av augusti. 

Under hösten har 

verksamheten anpassats 

genom att t.ex. vara 

utomhus och begränsa 

antalet besökare. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Deltagare i 

föräldrastödsutbildningar, 

antal 

2 
 

 0 2 Utfallet avser 2021, enskilda 

digitala utbildningar. På 

grund av pandemin har inga 

ordinära 

föräldrastödsutbildningar 

kunnat genomföras. 

Deltagartillfällen Lyckliga 

gatornas fritids- och 

lovverksamhet, antal 

5 800 
 

 3 016 2 784 Utfallet avser 2021. 

Utbildade ANDTS-coacher, 

antal 

0 
 

 0 0 På grund av pandemin har 

inga coacher utbildats. En 

digital föreläsning riktad till 

bildningsförvaltningen med 

ca 45-50 deltagare har dock 

genomförts i samverkan 

med Polisen som ett led i 

arbetet med ANDTS-

coachmetoden. 

Fler ska få en 

förbättrad situation 

efter kontakt med 

individ- och familje-

omsorgen 

SOCN 

Andel av barn som 

kommunen placerar i 

familjehem/på institution 

som genomgår hälso- och 

tandvårdsundersökning i 

samband med 

socialnämndens första 

placering av individen (%) 

55% 
 

 58% 53% Utfallet avser 2021. 

Minskningen förklaras av 

fler korta placeringar samt 

placeringar i nätverket. 

Personer i öppna insatser 

gällande missbruksvård 

som slutför sin behandling, 

andel (%) 

42% 
 

 67% 35% Utfallet avser 2019. 

Uppstart av insatser sker 

löpande varför det är det 

svårt att redovisa hur 

många som fullföljt 

behandling under året. 

Öppna insatser och 

hemmaplans-

lösningar ska 

användas i ökad 

utsträckning inom 

individ- och familje-

omsorgen 

SOCN 

Personer som deltar i öppna 

insatser gällande 

missbruksvård, antal 

102 
 

 33 69 Utfallet avser 2021. Trots 

pandemin har fler deltagit 

vid öppna insatser gällande 

missbruksvård. 

Kommunens 

kostnader för 

placeringar ska 

minska 

BIN, SOCN, VON 

Bildningsnämndens totala 

kostnader för placeringar 

(mnkr) 

6,8 mnkr 
 

   Utfallet avser 2021. 

Vård- och 

omsorgsnämndens totala 

kostnader för externa 

boendeplaceringar inom 

LSS (mnkr) 

14,1 

mnkr 
 

   Utfallet avser 2021. 

Socialnämndens totala 

kostnader för placeringar 

(mnkr) 

62,1 

mnkr 
 

   Utfallet avser 2021. 

Färre barn och unga 

ska utsättas för risk 

att skadas till följd 

av eget eller andras 

bruk av tobak, 

alkohol eller 

narkotika 

KS, BIN, BMN, KULN, 

STN, SOCN 

Kvinnor som röker eller 

snusar vid graviditetsvecka 

8-12, andel (%) 

6,4% 
 

6,9%   Utfallet avser 2020. 

Tobaksrökning i hem där 

barn i 8 månaders ålder 

finns, andel (%) 

10,9% 
 

10,8%   Utfallet avser 2019. 

Elever i åk 7 som röker 

ibland eller dagligen, andel 

(%) 

5% 
 

 5% 5% Utfallet avser 2020. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Elever i år 2 gymnasiet som 

röker ibland eller dagligen, 

andel (%) 

16% 
 

 13% 17% Utfallet avser 2020. 

Invånare som röker 

dagligen, andel (%) 

10% 
 

7% 7% 13% Utfallet avser 2021. 

Försäljningsställen tobak 

som fått tillsynsbesök, andel 

(%) 

100% 
 

   Utfallet avser 2021. 

Elever i åk 9 som druckit 

alkohol någon gång under 

de senaste 12 månaderna, 

andel (%) 

44% 
 

 50% 38% Utfallet avser 2020. 

Invånare med riskabla 

alkoholvanor, andel (%) 

14% 
 

14% 10% 19% Utfallet avser 2021. 

Serveringsställen alkohol 

som fått tillsynsbesök, andel 

(%) 

77% 
 

   Utfallet avser 2020. 

Elever i åk 9 som någon 

gång använt narkotika, 

andel (%) 

13% 
 

 17% 7% Utfallet avser 2020. 

 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 

Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Fler ska delta aktivt i 

kultur-, idrotts- och 

fritidslivet 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VON 

Deltagartillfällen Lyckliga 

gatornas fritids- och 

lovverksamhet, antal 

5 800 
 

 3 016 2 784 Utfallet avser 2021. 

Besök på Turbinen och 

Perrongen, Lokstallet, antal 

59 813 
 

   Utfallet avser 2021. 

Deltagartillfällen 

kulturförvaltningens 

programverksamhet, antal 

3 113 
 

 2 114 999 Utfallet avser 2021.  

Aktiva låntagare 

Katrineholms bibliotek, 

antal 

16 770 
 

 4 602 3 276 Utfallet avser 2021. Med 

aktiv låntagare avses de 

som under året utfört minst 

en transaktion, dvs. utlån, 

återlämning, omlån eller 

reservation. Låntagare kan 

vara såväl privatpersoner 

som institutioner. För 

privatpersoner över 18 år 

registreras kön men inte för 

barn och institutioner. 

Besök i Konsthallen, antal 10 308 
 

   Utfallet avser 2021. 

Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar, antal/inv 

7-20 år 

21 
 

24 16 25 Utfallet avser 2020. 

Besök i simhallen, antal 37 608 
 

   Utfallet avser 2021. 

Besök i Duveholmshallen, 

antal 

     Utfall saknas, ny mätmetod 

är under framtagande. 

Aktiva föreningar inom 

kultur, idrott och fritid som 

får bidrag, antal 

98 
 

   Utfallet avser 2021. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Kultur, idrott och 

fritid för barn och 

unga ska prioriteras 

KS, BIN, KULN, STN, 

VON 

Andel deltagartillfällen för 

barn och unga (inkl 

lovverksamhet) som andel 

av totalt antal 

deltagartillfällen inom 

kulturförvaltningens 

programverksamhet (%) 

67% 
 

   Utfallet avser 2021. 

Bokningar med juniortaxa 

som andel av totalt antal 

bokningar på Sportcentrum 

(%) 

77% 
 

   Utfallet avser 2021 och 

baseras på de bokningar 

där det angivits ungdoms- 

eller seniorverksamhet. För 

37% av bokningarna är 

detta ej angivet. 

Jämställda kultur- 

och fritids-

verksamheter 

KS, BIN, KULN, STN, 

VON 

Könsfördelning 

deltagartillfällen i 

ungdomsverksamheten 

Perrongen, andel 

flickor/kvinnor (%) 

30% 
 

   Utfallet avser 2021. 

Könsfördelning 

deltagartillfällen 

kulturförvaltningens 

programverksamhet, andel 

pojkar/män (%) 

32% 
 

   Utfallet avser 2021. 

Könsfördelning aktiva 

låntagare biblioteket, andel 

pojkar/män (%) 

42% 
 

   Utfallet avser 2021, barn 

ingår inte i statistiken. 

Könsfördelning 

deltagartillfällen 7-20 år 

idrottsföreningar med LOK-

stöd, andel flickor/kvinnor 

(%) 

35,5% 
 

37,9%   Utfallet avser 2020. 

Hållbar miljö 

Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Ökad andel 

miljöfordon i 

kommunens 

verksamheter 

STN, KFAB, KIAB 

Miljöbilar i kommun-

organisationen, andel (%) 

57% 
 

34%   Utfallet avser 2020. 

Kommunens förbrukning av 

fossilt bränsle, antal liter 

diesel och bensin 

135 037 l 
 

   Utfallet avser 2021. Förbruk-

ningen har minskat med ca 

25 000 l på personbilssidan 

men ligger totalt sett på 

samma nivå som 2020 till 

följd av mer omfattande 

vinterväghållning. 

Ökad energi-

effektivitet i 

kommunens lokaler 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON, 

KFAB, KIAB 

Minskad energiintensitet  

(el och värme) i kommunala 

verksamhetslokaler som ägs 

och förvaltas av KFAB 

jämfört med basår 2007, 

(kWh/m2) 

19% 
 

   Utfallet avser 2021. 

Minskad energiintensitet  

(el och värme) i kommunala 

verksamhetslokaler som ägs 

av kommunen och förvaltas 

av KFAB jämfört med basår 

2007, (kWh/m2) 

9% 
 

   Utfallet avser 2021. 

Ökad 

solelproduktion 

KS, BMN, KFAB, KIAB 

Installerad effekt för 

solcellsanläggningar i 

kommunen, (MW) 

8,19 MW 
 

   Utfallet avser 2020, total 

installerad effekt från sol-

cellsanläggningar anslutna 

till elnätet i hela kommunen. 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

KFAB/KIAB:s totala 

solelproduktion, (kWh) 

271 490 

kWh 
 

   Utfallet avser 2021. 

Minskade utsläpp av 

näringsämnen och 

föroreningar till 

sjöar och vattendrag 

KS, BMN, STN, KVAAB 

Fosforhalt i Näsnaren, 

(mikrogram/liter) 

210 
 

   Utfallet avser 2019. 

Hushåll vars bristfälliga 

avlopp åtgärdats, antal 

197 
 

   Utfallet avser 2021. 

Nedskräpningen ska 

minska 

KS, BIN, BMN, STN, 

KFAB, KIAB, KVAAB 

Nedskräpning allmänna 

platser, antal skräp/10 m2 

(st) 

8 st 
 

   Utfallet avser 2021. 

Nöjdhet besök vid 

återvinningscentral, andel 

(%) 

85% 
 

88%   Utfallet avser 2020. 

Nöjdhet tillgänglighet till 

återvinningscentral, andel 

(%) 

69% 
 

77%   Utfallet avser 2020. 

Biologisk mångfald 

ska främjas genom 

aktiva åtgärder och 

naturskydd 

KS, STN 

Areal reservat och 

biotopskydd, (ha) 

921 ha 
 

   Utfallet avser 2021 och är 

ungefärligt eftersom 

reservatet är nybildat  

(dec -21) och delas mellan 

Flens och Katrineholms 

kommuner. 

Klimatsmartare 

måltider i 

kommunens 

måltidsverksamhet 

STN 

Ekologiska livsmedel, andel 

(%) 

23% 
 

   Utfallet 2021 är inte helt 

jämförbart med tidigare år 

pga nytt statistiksystem. 

Andelen har minskat till 

följd av att inköp av svenska 

produkter prioriterats, dock 

är den faktiska minskningen 

något mindre än vad utfallet 

visar. 

Närproducerade livsmedel, 

andel (%) 

10% 
 

   Utfallet avser 2021. 

Livsmedelsinköpens 

klimatavtryck, (Co2e) 

1,6 Co2e 
 

   Utfallet 2021 är inte helt 

jämförbart med tidigare år 

pga att Co2e-listorna som 

ligger till grund för 

mätningen uppdaterats och 

nu tar hänsyn till råvarornas 

ursprung, vilket förbättrar 

utfallet. 

 

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation 

Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Säkrad kompetens-

försörjning 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

Tillsvidareanställda som 

slutat på egen begäran, 

antal 

172 
 

 127 45 Utfallet avser perioden 

2020-12-01 - 2021-11-30. 

Månadsanställda som 

arbetar heltid, andel (%) 

79,7% 
 

 77,2% 89,1% Utfall per 2021-11-30. 

Månadsanställda som är 65 

år eller äldre, antal 

86 
 

 55 31 Utfall per 2021-11-30 

Ökat medarbetar-

engagemang 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

Hållbart medarbetar-

engagemang, HME totalt 

4,2 
 

 4,2 4,2 Utfallet avser 2021 

HME delindex ledarskap 4,2 
 

 4,2 4,3 Avser utfall 2021 

HME delindex motivation 4,2 
 

 4,2 4,2 Avser utfall 2021 
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Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

HME delindex styrning 4,2 
 

 4,2 4,1 Utfallet avser 2021 

Förbättrad hälsa för 

kommunens 

medarbetare 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

Sjukfrånvaro tillsvidare-

anställda (%) 

8,3% 
 

 8,9% 5,8% Utfallet avser perioden 

2020-12-01 - 2021-11-30. 

Sjukfrånvaro totalt (%) 7,8% 
 

 8,5% 5,5% Utfallet avser perioden 

2020-12-01 - 2021-11-30 

Andel av totala 

sjukfrånvaron som avser 

frånvaro under en 

sammanhängande period 

av 60 dagar eller mer (%) 

43% 
 

 44% 33% Utfallet avser perioden 

2020-12-01 - 2021-11-30. 

Kommunens 

tillgänglighet för 

invånarna ska öka 

KS, BIN, BMN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, 

VON 

Andel invånare som får svar 

på en enkel e-postfråga 

inom en arbetsdag, (%) 

74% 
 

87%   Utfallet avser 2020. 

Mätningen har lagts ner av 

SKR och indikatorn kommer 

att ändras. 

Andel invånare som får ett 

direkt svar på en enkel fråga 

när de tar kontakt med 

kommunen via telefon, (%) 

70% 
 

56%   Utfallet avser 2020. 

Mätningen har lagts ner av 

SKR och indikatorn kommer 

att ändras. 

Gott bemötande via telefon, 

andel av maxpoäng (%) 

85% 
 

84%   Utfallet avser 2020. 

Mätningen har lagts ner av 

SKR och indikatorn kommer 

att ändras. 

Besökare som uppger att de 

hittade vad de sökte på 

webbplatsen, andel (%) 

67% 
 

   Utfallet avser 2020, ingen 

undersökning gjordes 2021. 

Ärenden som hanteras 

genom e-tjänster (externa), 

antal 

12 354 
 

   Utfallet avser 2021, ärenden 

som hanterats via 

kommunens e-tjänstportal. 

E-tjänster som hanteras i 

andra system, t.ex. 

felanmälan, ingår ej. 

Besökare som har tillgång 

till MerÖppet på 

Kulturhuset Ängeln, antal 

489 
 

   Utfallet avser 2021 och visar 

antal utlämnade taggar för 

MerÖppet. På grund av 

pandemin var MerÖppet 

inte tillgängligt under 

perioden 1 jan till 18 okt. 

Ärenden som hanteras av 

Kontaktcenter (via besök, 

telefon, e-post), antal 

12 966 
 

 4 042 8 924 Utfallet avser 2021. 

Ökad digital 

delaktighet 

KS, BIN, KULN, STN, 

SOCN, VIAN, VON 

       

Ökad effektivitet 

genom nya 

samverkansformer 

internt och externt 

KS, BIN, BMN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, 

VON, KFAB, KIAB, 

KVAAB, VSR 

       

Resultatet ska 

uppgå till minst en 

procent av skatte-

intäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, 

VON 

Resultat som andel av skatt 

och generella statsbidrag 

(inkl utjämning), kommun 

(%) 

3,8% 
 

   Utfallet avser 2021 

Årets resultat som andel av 

skatt & generella statsbidrag 

kommun, (%) 

3,9% 
 

4,3%   Utfallet avser 2020. 

✓ 

' 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

' 
✓ 

' 

' ✓ 
✓ 

-
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Resultatmål Indikatorer Utfall Trend Riket 

Utfall 

kvinnor 

Utfall 

män Kommentar 

Nettodrifts-

kostnaderna ska 

inte öka snabbare 

än skatteintäkterna 

KS, BIN, BMN, KULN, 

STN, SOCN, VIAN, 

VON 

Förändring nettokostnader 

(%) 

5,1% 
 

   Utfallet avser 2021 

Förändring skatteintäkter 

och generella statsbidrag 

(inkl utjämning) (%) 

4,3% 
 

   Utfallet avser 2021 

Nettokostnad som andel av 

skatt och generella 

statsbidrag kommun, (%) 

96% 
 

96%   Utfallet avser 2020. 

Avskrivningar ska 

under mandat-

perioden inte 

överstiga tre 

procent av 

driftbudgeten 

KS 

Avskrivningar som andel av 

driftbudget, (%) 

3,6% 
 

   Utfallet avser 2021 

Soliditet kommun, (%) 56% 
 

46%   Utfallet avser 2020. 

Soliditet inkl pensionsåtag. 

kommun, (%) 

26% 
 

22%   Utfallet avser 2020. 

Soliditet kommunkoncern, 

(%) 

26% 
 

35%   Utfallet avser 2020. 

Soliditet inkl pensionsåtag. 

kommunkoncern, (%) 

15% 
 

20%   Utfallet avser 2020. 

Skulder totalt 

kommunkoncern, kr/inv 

86 780 

kr/inv 
 

81 108 

kr/inv 

  Utfallet avser 2020. 

' ✓ 
✓ 

✓ 

✓ 

-✓ 
' 
' 
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Bilaga 5: Information om ombudgetering av investeringsmedel 
För investeringar som har påbörjats under året men inte är färdigställda ska nämnderna lämna information 

om ombudgetering från 2021 till 2022. Nämnderna ska kommentera varför investeringsmedel behöver föras 

om till nästa år och kan maximalt begära ombudgetering av kvarvarande medel för 2021.  

Nämnd Projektbenämning 

Ombudgetering 

till 2022 Kommentar 

KS/KLF Digitalisering ek/upph avd- Raindance 357 Modul till leverantörsreskontran i ekonomisystemet, 

implementering sker under 2022. 

KS/KLF Årliga nätverksinvesteringar 207 Pga komponentbrist har investeringen försenats. 

Kommer slutföras våren 2022. 

KS/KLF Bredbandsutbyggnad 4 001 Arbetet fortsätter med att fler privatpersoner och 

företag, ska ansluta sig. Speciellt fokus på företagare 

landsbygden. 

  Summa kommunledningsförvaltningen 4 565   

KS/SBF Åtg. enl park. strat 248 Inte klart på grund av resursbrist, utökning och 

utbyte av cykelställ med ramlåsning samt laddning på 

norr, kvarstår. 

KS/SBF Belysning 27 inte klart på grund av kyla, arbetet återupptas under 

våren 2022 

KS/SBF Cirkulationsplats Vingåkersv 1 449 inte klart på grund av kyla, arbetet återupptas under 

våren 2022 

  Summa samhällsbyggnadsförvaltningen 1 724   

KS Digitalisering 2 887 Investeringsmedel som förvaltningarna ansöka om. 

Finns ansökningar som inte har hunnits att 

genomföras eller inte blivit färdigställda under året. 

  Kommunstyrelsen totalt 9 176   

BIN Förskola - inv, teknisk utr 1 250 Avser upprustning av Förskolan Häringe som sker i 

samverkan med KFAB. Arbetet pågår men inköp av 

möbler kommer att ske först 2022. 

BIN Investering gymnasieskola 240 Inköp av utrustning till El- och energiprogrammet 

kommer att ske 2022. 

BIN Nya förskolor 320 Återstår investeringar i tvättstuga Karamellens 

förskola. 

BIN Pedagogiska uterummet 125 Investeringar i utemiljön på förskolor Nord 1 Nord 2 

kommer att ske 2022. 

BIN Oförutsedda investeringar 139 Beslutade investeringar på totalt 139 tkr återstår. 

Detta handlar om idrottshallar och gymnasieskolan.  

  Bildningsnämnden totalt 2 074   

KULN Inventarier 129 Pågående projekt. 

KULN Oförutsedda investeringar 63 Pågående projekt. 

KULN Offentlig konst 517 Pågående projekt, avser Scania-rondellen, färdigställs 

2022. 

KULN Konst Dufvegården 620 Pågående projekt, färdigställs under 2022. 

KULN KOHA 357 Pågående projekt där slutimplementeringen av 

bibliotekssystemet återstår. 

KULN Skyltsystem 77 Pågående projekt och preliminärt färdigställs 

projektet under 2022. 

KULN Depositionskonst 81 Pågående projekt. 

  Kulturnämnden totalt 1 844   

STN Arbetsmiljöåtgärder 811 Projektet fortsätter 2022 

STN Oförutsedda investeringar 978 Projektet fortsätter 2022 

STN Fordon och maskiner 640 Leverans av fordon under 2022. 

STN Väginvesteringar 1 494 Projektet fortsätter 2022 

STN El och belysning 963 Projektet fortsätter 2022 
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Nämnd Projektbenämning 

Ombudgetering 

till 2022 Kommentar 

STN Lekplatser & parkutrustning 476 Projektet fortsätter 2022 

STN Digitalisering 123 Projektet fortsätter 2022 

STN Sportutrustning 125 Projektet fortsätter 2022 

STN Tillgänglighetsanpassning 46 Projektet fortsätter 2022 

STN Storköksutrustning 976 Försenat p g a organisationsförändringar 

STN Måltidsmiljö 664 Försenat p g a organisationsförändringar 

STN Matbil fossilfri 111 Inväntar leverans av bil. 

STN Anläggningar och fastigheter 666 Projektet fortsätter 2022 

STN Gräsplaner 94 Projektet fortsätter 2022 

STN Skyltprogram Sportcentrum 295 Projektet fortsätter 2022 

  Service- och tekniknämnden totalt 8 462   

SOCN Digitalisering 450 Taligenkänning för att läsa in dokumentation istället 

för att skriva. Färdigställande av påbörjade projekt 

såsom e-tjänst och arvoderingsmodul 

  Socialnämnden totalt 450   

VON Inventarier Dufvegården 700 Kvarvarande inköp som kommer att ske under 2022, 

tex. trädgårdsmöbler och kvarvarande leverans av 

möbler. 

VON Ny gruppbostad Humlen 100 Inköp som kommer att levereras under januari 2022 

till "Sinnesrum" på Humlen. 

  Vård- och omsorgsnämnden totalt 800   

  Information om ombudgetering totalt 22 806   
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Bilaga 6: Begäran om ombudgetering av investeringsmedel 
För investeringar som inte påbörjats under året, men som bedöms bli utförda under 2022, ska nämnderna 

lämna begäran om ombudgetering, det vill säga en begäran att föra över inte nyttjade investeringsmedel 

från 2021 till 2022. Nämnderna ska kommentera varför investeringen inte påbörjats och varför medel ska 

föras om till nästa år. Avsikten med en ombudgetering får inte vara att använda investeringsmedel för annat 

ändamål än vad kommunfullmäktige beslutat. Nämnderna kan maximalt begära ombudgetering av 

kvarvarande medel för 2021.  

Nämnd Projektbenämning 

Ombudgetering 

till 2022 Kommentar 

KS/KLF Stadsparken belysning 150 På grund av resursbrist har investeringen inte 

påbörjats under året. 

KS/KLF St Djulö bergvärme 1 000 Slutfaktura för arbetet kommer 2022. 

KS/KLF Fettavskiljare Maistro 500 På grund av resursbrist har inte investeringen 

påbörjats under året. 

KS/KLF Trygghetsskapande åtgärder 100 Investeringen har inte använts under året eftersom 

kommunen fått stadsbidrag som har täckt detta. 

Behovet av investeringen kvarstår under 2022. 

  Summa kommunledningsförvaltningen 1 750   

KS/SBF Djulö Lantbruk 1 000 Avser ekonomibyggnader och bostäder. På grund av 

resursbrist har detta inte genomförts 2021. Arbetet 

med detta kommer att påbörjas inom den nya 

fastighetsavdelningen under 2022. 

  Summa samhällsbyggnadsförvaltningen 1 000   

  Kommunstyrelsen totalt  2 750   

BIN Upph verks.system och lärplatt 4 500 Upphandling av lärplattform slutförd men ej 

fakturerad under 2021 då införandet inte var 

slutgodkänt. Upphandling av verksamhetssystem 

påbörjat men kostnader kommer att uppstå först vid 

införandet 2022. 

  Bildningsnämnden totalt 4 500   

KULN Konst Backavallen 550 Pågående projekt och preliminärt färdigställs 

projektet under 2022. 

KULN Konst Sandbäcksskolan 300 Pågående projekt och preliminärt färdigställs 

projektet under 2022. 

  Kulturnämnden totalt 850   

STN Sarg och plexiglas lilla ishallen 1 500 Generella kostnadsökningar har lett till att ett omtag 

fått göras i projekteringen. 

STN Automatbevattning stadsparken 300 Försenad upphandling medför att projektet behöver 

ombudgeteras. 

  Service- och tekniknämnden totalt 1 800   

  Begäran om ombudgetering totalt 9 900   
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Bilaga 7: Ord- och begreppsförklaringar samt förkortningar 

Ord- och begreppsförklaringar  

Anläggningstillgång 

En ekonomisk tillgång som kan vara fast- eller lös egendom och som är avsedd för stadigvarande bruk i 

verksamheten.  

Avskrivningar 

Planmässig fördelning av den utgift som motsvarar värdeminskningen under en tillgångs livslängd eller så 

länge den antas kunna användas.  Ska i princip motsvara förslitning eller förbrukningen av en 

anläggningstillgång. 

Balansräkning 

En översiktlig sammanfattning över den ekonomiska ställningen som inkluderar tillgångar, skulder och eget 

kapital.  

Eget kapital 

Skillnaden mellan tillgångar och skulder. Storleken på det egna kapitalet beror på hur de tillgångarna och 

skulderna värderas. Det egna kapitalet består av ingående eget kapital samt årets vinst/förlust. 

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys 

Översiktlig sammanfattning av hur årets drift-, investerings- och låneverksamhet med mera har bidragit till 

rörelsekapitalets (likviditetens) förändring. 

Intern ränta 

En intern kostnad vid användande av kapital, vid investeringar i verksamheten. En kalkylerad ränta som 

utgår från upplåningskostnader. 

Kapitalkostnader 

Ett samlat begrepp för intern ränta och avskrivning. Detta kan vara en kostnad för att använda en tillgång 

med avseende hur mycket den minskar i värde samt kostnad för hur den finansieras.  

Kortfristiga skulder 

Lån och skulder som är hänförliga till den löpande verksamheten och som förfaller till betalning inom ett år. 

Likviditet 

Den förmåga som finns för att betala, på kort sikt. Detta beräknas genom att de likvida medel divideras med 

andelen av de kortsiktiga skulderna.  

Långfristiga skulder 

Skulder som är längre än ett år, innan de förfaller till betalning. 

Nettokostnader 

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

Omsättningstillgångar 

En tillgång som används, omsätts eller förbrukas i verksamheten och som inte är avsedd för ett 

stadigvarande bruk.  

Periodisering 

Sker av de utgifter och inkomster för att fördela de till vilken period som de hör till. När dessa är 

periodiserade benämns de som kostnader och intäkter.  

Resultaträkning 

För en bestämd period en översiktlig uppställning av intäkter och kostnader, driftverksamheten. För 

årsredovisningen visar den hur överskottet eller underskottet har skapats för året. 

Rörelsekapital 

Är det kapital som behövs för att bekosta den löpande verksamheten. Används i analyser och för att 

avspegla den finansiella styrkan, vilket motsvarar skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder. 
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Soliditet 

Det är ett mått för att visa den finansiella stabiliteten och kan visa vilken betalningsförmåga som finns på 

lång sikt. Detta kan beräknas genom att det egna kapitalet divideras med de totala tillgångarna, och på så 

sätt få fram graden av egna finansierade tillgångar. 

Tillgång 

Är något som bedöms medföra ekonomiska fördelar i framtiden. Syftet med innehavet bestämmer bland 

annat om tillgången är en omsättningstillgång eller anläggningstillgång.  

Utrangering 

När en tillgång inte länge finns kvar eller behöver kasseras, sker en utrangering. När detta sker av en 

anläggningstillgång registreras detta i anläggningsregistret. 

Förkortningar 

KS Kommunstyrelsen 

BIN Bildningsnämnden 

BMN Bygg- och miljönämnden 

KULN Kulturnämnden 

STN Service- och tekniknämnden 

SOCN Socialnämnden 

VIAN Viadidaktnämnden 

VON Vård- och omsorgsnämnden 

KFAB Katrineholms Fastighets AB 

KIAB Katrineholms Industrihus AB 

KVAAB Katrineholm Vatten och Avfall AB 

VSR Västra Sörmlands Räddningstjänst 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 
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Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2021 med 
ansvarsprövning 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beviljar, med hänvisning till revisionsberättelse för 2021, 
kommunstyrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård-, omsorg- och 
hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden, den gemensamma 
lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ ansvarsfrihet för år 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna i Katrineholms kommun har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse 
och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i 
Katrineholms Fastighets AB och dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB, Sörmland 
Vatten och Avfall AB samt Katrineholm Vatten och Avfall AB. 

Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året har bedrivits av 
gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, gemensam patientnämnd, 
viadidaktnämnden (den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och 
arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner) samt gemensam lönenämnd 
(Katrineholms och Gnesta kommuner). 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Sammantaget bedömer revisorerna att styrelse, nämnder och beredningar med undantag 
för socialnämnden i Katrineholms kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna noterar att 
socialnämnden redovisar en avvikelse mot budget uppgående till -19,9 mnkr vilket de ser 
allvarligt på. Då nämnden under flera år redovisat underskott är det angeläget att nämnden 
omgående vidtar åtgärder för att få en ekonomi i balans. Revisionen avser nogsamt följa 
nämndens ekonomiska utveckling under 2022. 

Vidare bedömer revisorerna att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att styrelsens, 
nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig samt bedömer att 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som fullmäktige uppställt. 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen, nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, 
omsorg och hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidaktnämnden, den 

i Katrineholm 
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gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet för år 2021. 

Ärendets handlingar 
 Revisionsberättelse 2021 Katrineholms kommun 

 Revisorernas redogörelse 2021 Katrineholms kommun 

 Granskning årsredovisning Katrineholms kommun 2021 

 Granskning Katrineholms kommun – god ekonomisk hushållning 

 Revisors yttrande om bokslutet 2021-12-31 Katrineholms Fastighet AB 

 Granskningsrapport Katrineholms Fastighet AB 2021 

 Revisors yttrande om bokslutet 2021-12-31 Katrineholms Industrihus AB 2021 

 Granskningsrapport Katrineholms Industrihus AB 2021 

 Revisionsberättelse Katrineholm Vatten och Avfall AB 2021 

 Granskningsrapport Katrineholms Vatten och Avfall AB 2021 

 Revisionsberättelse Sörmland Vatten och Avfall AB 2021 

 Granskningsrapport Sörmland Vatten och Avfall AB 2021 

 Granskning årsbokslut 2021 Patientnämnden 

 Granskningsrapport patientnämnden – Bidrag till vårdens utveckling 

 Granskning årsbokslut 2021 Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 

 Granskningsrapport nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård – 
verksamheten forskning och utveckling i Sörmland 
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Revisionsberättelse för år 2021 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

styrelse och nämnder samt genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet 

som bedrivits i Katrineholms Fastighets AB och dotterbolaget Katrineholms 

Industrihus AB, Sörmland Vatten och Avfall AB samt Katrineholm Vatten och 

Avfall AB. 

Granskningen har även omfattat den verksamhet som under året har bedrivits av 

gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel, gemensam patientnämnd, 

viadidaktnämnden (den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration 

och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner) samt gemensam 

lönenämnd (Katrineholms och Gnesta kommuner). 

 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 

verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 

samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts 

med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 

bedömning och ansvarsprövning.  

Kommunen har inga lån. Däremot finns borgensåtaganden till de helägda 

kommunala bolagen med 2 385 mnkr.   

 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar med undantag 

för socialnämnden i Katrineholms kommun i allt väsentligt har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Vi noterar att socialnämnden redovisar en avvikelse mot 
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budget uppgående till -19,9 mnkr vilket vi ser allvarligt på. Då nämnden under 

flera år redovisat underskott är det angeläget att nämnden vidtar åtgärder för att få 

en ekonomi i balans. Revisionen avser nogsamt följa nämndens ekonomiska 

utveckling under 2022. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 

varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med 

de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.  

Vi tillstyrker trots ovanstående att styrelsen, nämnderna, den gemensamma 

nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel, den gemensamma 

patientnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, 

integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner 

och gemensam lönenämnd (Katrineholms och Gnesta kommuner) samt de 

enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2021. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

 

Undantag på grund av valbarhetshinder och jäv  

Lars F Eriksson har inte deltagit i granskning av vård- och omsorgsnämnden.  

Solveig Karlsson har inte deltagit i granskning av bygg- och miljönämnden samt 

kommunstyrelsen 

 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 

Katrineholm 2022-03-15 

 

 

 

 

 

Jan Olov Karlsson Solveig Karlsson Lars F Eriksson 

 

 

 

 

 

 

Richard Eriksson Birgitta Hagdahl 
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Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse 2021 

Granskningsrapport avseende gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel 

Granskningsrapport avseende gemensam patientnämnd 

Granskningsrapport från lekmannarevisor i Katrineholms Fastighets AB 

Granskningsrapport från lekmannarevisor i Katrineholms Industrihus AB 

Granskningsrapport från lekmannarevisor i Katrineholm Vatten och Avfall AB 

Granskningsrapport från lekmannarevisor i Sörmland Vatten och Avfall AB 

Revisionsberättelse Katrineholms Fastighets AB 

Revisionsberättelse Katrineholms Industrihus AB 

Revisionsberättelse Katrineholm Vatten och Avfall AB 

Revisionsberättelse Sörmland Vatten och Avfall AB 
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Revisorerna   2022-03-15  Bilaga 1 

 

Revisorernas redogörelse för år 2021 
 
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen, fastställt revis-
ionsreglemente och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna 
skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheterna sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räken-
skaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som sker i nämnderna är 
tillräcklig. Som sakkunnigt biträde har vi anlitat PwC.  
 

Utifrån väsentlighet och risk har under året följande granskningar gjorts.  

Ändamålsenlighet och intern kontroll 

Övergripande ansvarsutövande - revisionsdialog 
Under 2021 har vi revisorer valt att föra en dialog med samtliga nämnder och 
kommunstyrelsen. Revisionsdialogen har hanterat revisorernas uppdrag i förhål-
lande till nämnderna, nämndernas uppdrag enligt kommunallagen samt nämn-
dernas tolkning av sitt uppdrag, vilket har inkluderat fullmäktiges uppdrag till 
nämnden, intern kontroll samt god ekonomisk hushållning.  
 
Resultatet av dessa dialoger ligger dels till grund för vår bedömning i revisionsbe-
rättelsen, dels för de granskningar som planeras.  
 
Granskning av miljö- och hälsoskyddstillsyn 
På uppdrag av Katrineholm kommuns förtroendevalda revisorer har PwC genom-
fört en granskning av bygg- och miljönämndens miljö- och hälsoskyddstillsyn. 
Granskningen tar utgångspunkt i kommunallagens revisionskapitel, miljöbalken 
och miljötillsynsförordningen.  

 
Följande områden har granskats:  

- planer och program för miljö- och hälsoskyddstillsynen,   
- nämndens uppföljning och utvärdering av tillsynsverksamheten,  
- måluppfyllelse och nämndens åtgärder vid tecken på bristande 

måluppfyllelse. 
 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning 
att bygg- och miljönämnden delvis bedriver tillsynsarbete på ett ändamålsen-
ligt sätt, samt att den interna kontrollen delvis är tillräcklig.  
 
Granskningen visar att nämnden har fastställt en treårig behovsutredning, en 
tillsynsplan samt miljötillsynsprogram för industriutsläppsverksamheter. Be-
hov finns dock av att tydliggöra var gränsen går mellan behovsutredning och 
tillsynsprogram, hur behovet beräknats samt att tydliggöra nämndens priorite-
ringar/bortprioriteringar. 
 
Nämnden följer upp tillsynsverksamheten i tertial-/delårsrapport, årsredovis-
ning och internkontrollplan, men vi bedömer att uppföljningarna ger en otydlig 
och otillräcklig bild av hur väl tillsynsuppdraget kunnat genomföras.  
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Nämndens uppföljningar indikerar att miljötillsynen i allt väsentligt kunnat 
genomföras enligt plan, medan delar av hälsoskyddstillsynen fått skjutas upp 
till följd av rådande pandemi. 
 
Nämnden kan inte styrka att den beslutat om tydliga åtgärder i samband med 
att den erhållit rapportering kring att tillsynsuppdraget inte fullt ut fortlöper 
enligt plan. Dock har åtgärder vidtagits inom verksamheten, vilket också rap-
porterats till nämnden. Vi bedömer att tydligare målsättningar och en tydli-
gare utvärdering av mål och tillsynsplan skulle ge nämnden bättre förutsätt-
ningar att vid behov besluta om åtgärder/omprioriteringar. 
 
Utifrån det som framkommit i granskningen lämnades följande rekommendat-
ioner till nämnden:  

- Att nämnden i sitt samlade styrdokument tydliggör var gränsen går 
mellan behovsutredning och tillsynsprogram, hur behovet av till-
synstimmar beräknats samt nämndens prioritering-
ar/bortprioriteringar. 

- Att nämnden säkerställer att uppföljningar av tillsynsverksamheten 
ger en tydlig och tillräckligt detaljerad bild av hur väl tillsynsupp-
draget kunnat genomföras.  

Granskning av likvärdig skola – personella resurser samt extra an-
passningar och särskilt stöd 
 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms 
kommun genomfört en granskning avseende likvärdig skola med fokus på 
personella resurser samt extra anpassningar och särskilt stöd.  

Granskningens syfte är att bedöma om bildningsnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i grundskolan avseende 
personella resurser och i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd 
samt bedöma om den interna kontrollen inom området är tillräcklig.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att bildningsnämn-
den inte helt säkerställer en ändamålsenlig utbildning vad gäller likvärdighet i 
grundskolan avseende personella resurser och i arbetet med extra anpassning-
ar och särskilt stöd. Därtill bedömer vi att den interna kontrollen inte är till-
räcklig inom området. 
 
Det saknas uttalade mål om att skapa likvärdiga personella förutsättningar i 
grundskolan. Det finns dock en tydlig, uppdaterad och dokumenterad socioeko-
nomisk resursfördelningsmodell. Det finns skillnader i tillgången till behöriga 
lärare, elevhälsa och stödjande personal på enheterna.  
 
Det inte finns inte heller några uttalade mål om att skapa likvärdighet i arbetet 
med extra anpassningar och särskilt stöd. Det finns dock en uppdaterad och av 
nämnden beslutad elevhälsoplan samt en dokumenterad rutin för arbetet med 
extra anpassningar och särskilt stöd.  
 
Det finns en modell för det systematiska kvalitetsarbete som anger hur och när 
uppföljning och analys ska dokumenteras och redovisas. Det framgår inte av 
modellen att uppföljning och analys avseende likvärdiga förutsättningar inom 
personella resurser ska dokumenteras. Av nämndens protokoll framgår att 
dokumentation som översiktligt berör personella resurser har tagits upp på, 
dock inte på ett sätt som kan ge nämnden en samlad och uppdaterad bild av 
huruvida enheternas förutsättningar inom personella resurser är likvärdiga.  
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Det finns en modell för det systematiska kvalitetsarbetet som anger hur och när 
uppföljning och analys av arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd ska 
dokumenteras och redovisas. Vi bedömer dock att upprättad dokumentation på 
enhetsnivå och huvudmannanivå inte ger nämnden en samlad och uppdaterad 
bild av huruvida enheternas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd är 
likvärdigt.  
 
Vi noterar att nämnden har vidtagit åtgärder som syftar till att öka likvärdig-
heten i kommunens grundskolor, framförallt inom ramen för Likvärdig skola 
2021. Samtidigt är vår bedömning att den dokumenterade uppföljning och ana-
lys som når nämnden inte helt ger nämnden en samlad och jämförbar bild av 
enheternas personella förutsättningar ur ett likvärdighetsperspektiv.  

Vi noterar att nämnden inom ramen för Likvärdig skola 2021 har vidtagit åtgär-
der som har bäring på att öka likvärdigheten i kommunens grundskolor. Samti-
digt är vår bedömning att den dokumenterade uppföljning och analys som når 
nämnden inte helt ger nämnden en samlad och jämförbar bild av huruvida en-
heternas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd är likvärdigt.  
 
Utifrån genomförd granskning rekommenderades bildningsnämnden 
att:  

- säkerställa att det på huvudmannanivå finns en ändamålsenlig 
dokumentation av uppföljning och analys av enheternas förutsätt-
ningar inom personella resurser samt enheternas arbete med extra 
anpassningar och särskilt stöd. 

- efterfråga samlad dokumentation av de granskade områdena på 
huvudmannanivå för att utifrån denna dokumentation kunna be-
döma om eventuella åtgärder behövs för ökad likvärdighet.   
 

Granskning av underhåll gator och vägar 
 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms kommun 
genomfört en granskning av kommunens underhåll av gator och vägar. Syftet 
med granskningen är att bedöma om service- och tekniknämnden har säkerställt 
ett ändamålsenligt underhåll av kommunens gator och vägar. 

 
Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen 
att service- och tekniknämnden inte helt har säkerställt ett ändamålsenligt un-
derhåll av kommunens gator och vägar. 
 
Nämnden har formulerade mål men saknar en underhållsstrategi och stödjande 
dokument. Nämnden har en övergripande helhetsbild över anläggningarnas sta-
tus men en strategi för att minska underhållsskulden saknas. Vår bedömning är 
att det inte finns en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader. 
 
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar lämnades följande rekom-
mendationer till nämnden: 

- Ta fram en drift- och underhållsstrategi som syftar till att förtydliga 
behovet av långsiktighet och systematik för att säkra en stadig och 
driftekonomisk hållbar drift och underhållsplanering för kommu-
nens gator och vägar. Säkerställ även i mån av behov att det finns 
kompletterande styrdokument avseende underhållsplaner priorite-
ring, beslut och uppföljning för att ge förutsättningar för tillräcklig 
intern kontroll.  

- Säkerställ att nyckeltal med tydliga riktvärden avseende underhåll 
av gator/vägar identifieras. Detta för att på ett bättre sätt styra och 
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följa hur effektiviteten och produktiviteten i genomfört underhålls-
arbetet utvecklas över tid. Nyckeltalen bör tillåta jämförelser med 
andra kommuner. Uppföljning av nyckeltalen bör ske regelbundet 
och kan med fördel redovisas vid service- och tekniknämndens or-
dinarie uppföljningstillfällen.  

- Tillse att adekvat ekonomisk budgetering och uppföljning av un-
derhåll gator/vägar. Budget för reinvesteringar rörande underhåll 
och underhåll som resultatförs bör framgå av service- och teknik-
nämndens plan med budget. Detsamma gäller för uppföljning vid 
nämndens tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Budget och 
uppföljning för underhåll av gator/vägar kan även med fördel kom-
pletteras med en uppdelning i planerat respektive felavhjälpande 
underhåll. 

- Tillse att långsiktiga strategiska underhållsplaner tas fram för att 
säkerställa en tillfredsställande underhållstakt och en bättre fram-
förhållning över en längre tidsperiod.  

- Regelbunden redovisning av hur underhållsskulden för gator/vägar 
utvecklas över tid bör ske till service- och tekniknämnden.  
 

Granskning av protokollens innehåll 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Katrineholms 
kommun genomfört en granskning av protokollens ändamålsenlighet 
avseende kommunstyrelsen, service- och tekniknämnden samt bild-
ningsnämnden.  

Granskningens syfte har varit att pröva och bedöma om kommunstyrel-
sens och utvalda nämndernas protokoll hanteras på ett ändamålsenligt 
sätt, det vill säga i enlighet med gällande lagstiftning och intern styrning.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommun-
styrelsens och utvalda nämnders protokoll i allt väsentligt hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt, det vill säga i enlighet med gällande lagstiftning och 
intern styrning.   

Inom ramen för granskningen görs bedömningen att samtliga gransk-
ningsobjekt i huvudsak uppfyller de krav som ställs på protokollens inne-
håll i kommunallagen, det vill säga att det framgår vilka ledamöter och 
ersättare som tjänstgjort, vilka ärenden som handlagts samt vilka beslut 
som fattats. Vidare görs bedömningen att det finns upparbetade arbets-
sätt som i huvudsak tillgodoser en ändamålsenlig protokollskrivning. 

Granskningen visar dock att protokollen med tanke på frånvaro av inne-
hållsförteckning i begränsad utsträckning är överskådliga. I granskningen 
noteras inte heller dokumenterade rutiner/riktlinjer som reglerar och 
tillgodoser en ändamålsenlig protokollskrivning. 

Rättvisande räkenskaper 

Delårsrapport 2021  
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt grans-
kat kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget 
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 
 
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett un-
derlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med la-
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gens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
som kommunfullmäktige fastställt.  
 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omstän-
digheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Katrineholms 
kommun inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2021. 
 
Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har 
det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att 
det prognostiserade resultatet inte skulle delvis förenligt med de finansiella mål 
som fullmäktige fastställt i budget 2021. Grundat på vår översiktliga granskning 
av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständig-
heter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle 
vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 
2021. 
 
Granskningen föranledde en rekommendation: 

- Vi rekommenderar kommunstyrelsen att skyndsamt, senast till års-
skiftet, tillse att finansiell leasing uppfyller lagens krav enligt RKR 
R5 Leasing. 

 
God ekonomisk hushållning 2021 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resul-

taten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 
 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga 

bedömning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte 

framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet 

inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål eller de verksamhetsmål 

som fullmäktige fastställt i budget 2021. 
 

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade målupp-

fyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 

Årsredovisning för 2021  

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommu-

nens årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 
 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger 

en rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om 

årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i 

kommunal verksamhet. 

 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har följande väsentliga avvikel-

ser mot LKBR och god sed noterats:  

● Pensioner och löneskatt är för högt upptagna med 11 100 

tkr. 
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● Överskott i verksamheten ”migration” har likt tidigare åt 

balanserats och därmed inte intäktsredovisats. I bokslutet 

uppgår posten till 36 785 tkr. 

 

Totalt uppgår avvikelserna ovan till 47 885 tkr. Avvikelserna bedöms som väsent-

liga men påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning.  

 

Vi noterar att kommunen avviker mot lag och god sed avseende att det i redovis-

ningsprinciperna saknas en bedömning av effekten av att inte redovisa all finansi-

ell leasing.  
 

Vi bedömer att kommunens räkenskaper1 i allt väsentligt är rättvisande. Som 

framgår av årsredovisningen kommer kommunen under 2022 att genomföra en 

översyn av hyresavtal för lokaler för att dessa ska hanteras korrekt enligt RKR R5 

Finansiell leasing. Vi ser positivt på denna översyn för att säkerställa följsamhet 

till god redovisningssed. 

 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit omständigheter som ger oss 

anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen samt investe-

ringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisnings-

sed.  
 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i 

enlighet med LKBR och god redovisningssed. 

Revisionsskrivelser och granskningar utöver ovan nämnda 
 

Grundläggande granskning 

En grundläggande granskning av samtliga nämnder och styrelse har genomförts. 

Granskningen omfattar bland annat dialogmöten och protokollsgenomgångar.   

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
Vid granskningen av den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpme-
del har vi biträtts av landstingsrevisionen.  
 
Granskningen har omfattat årsbokslut och former för samverkan med ansvariga 
nämnder hos huvudmännen.   

Gemensam patientnämnd 
Vid granskningen av den gemensamma patientnämnden har vi biträtts av lands-
tingsrevisionen.  
 
Granskningen har omfattat nämndens internkontrollarbete. Den ekonomiska 
rapporteringen granskas inom ramen för granskningen av landstingets årsredo-
visning.   

Samordnad revision 
Katrineholms kommun har genomfört samordnad revision med personunion 
mellan kommunens revisorer och lekmannarevisorerna i kommunens bolag. 
 
Enligt aktiebolagslagen (11 kap 6 §) ska lekmannarevisorn efter varje räkenskaps-
år lämna en granskningsrapport till bolagsstämman. 
 

 
1
 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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De bolag som omfattas av den samordnade revisionen är: 
- Katrineholms Fastighets AB 
- Katrineholms Industrihus AB (dotterbolag) 
- Sörmland Vatten och Avfall AB 
- Katrineholms Vatten och Avfall AB 

Övrigt 
Som underlag för revisionsplaneringen har en översiktlig väsentlighets- och risk-
analys genomförts. För vår verksamhet 2021 har vi haft en budget på 1 313 tkr. 
Kostnaderna för vår verksamhet 2021 uppgår till 1 315 tkr.  
 
Vår revision har omfattat att löpande granska och ta del av styrelsens och övriga 
nämnders protokoll. Vi har även haft regelbundna träffar med kommunfull-
mäktiges presidium. Revisorerna har varit representerade på varje fullmäktige-
möte. 
 
Utöver undertecknande revisorer har Jan-Olof Blomster deltagit i revisionens 
arbete fram till sin bortgång i februari 2022.  

Förteckning revisionsrapporter 
Följande revisionsrapporter har färdigställts under revisionsåret 2021, och har 
löpande distribuerats till kommunfullmäktiges presidium; 

• Granskning av 2021 års årsredovisning  

• Granskning av delårsrapport 2021 

• Granskning av miljö- och hälsoskyddstillsyn 

• Granskning av likvärdig skola – personella resurser samt extra anpass-
ningar och särskilt stöd 

• Granskning av underhåll gator och vägar 

• Granskning av protokollens innehåll 
 

 
 
REVISORERNA 
 
 
 
Jan Olov Karlsson   Solveig Karlsson 
    
 
 
 
Lars F Eriksson   Birgitta Hagdahl 
  
 
 
 
Richard Eriksson 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-
redovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk 
del av revisionsplanen för år 2021. 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rätt-
visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning 
är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 

Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:   

Område Uppfyller kraven  

Förvaltningsberättelse 
 
 

Ja  
 
 
 

 

Resultaträkning Ja 

 

Balansräkning Ja 

 

Kassaflödesanalys Ja 

 

Noter Ja 

 

Driftredovisning Ja 

 

Investeringsredovisning Nej  

 

Sammanställda 
räkenskaper 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 



 
 

2 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 1 

Inledning 3 

Bakgrund 3 

Syfte 3 

Revisionskriterier 3 

Avgränsning och metod 3 

Granskningsresultat 4 

Räkenskaper 4 

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 4 

Förvaltningsberättelse 4 

Sammanställda räkenskaper 5 

Annan information 5 

   



 
 

3 

Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen 
avser. 

Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets ekonomiska 
ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen 
av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte 

Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en rätt-
visande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning 
är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet. 

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer 

Avgränsning och metod 

Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till 
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och 
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen. 

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att 
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i 
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl 
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär att 
den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning kräver.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-09 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-03-21. Rapportens innehåll har sak-
granskats av ekonomichef och redovisningsansvarig.  
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Granskningsresultat 
Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser noterats. 

Balansräkning 

Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Vid granskningen av kommunens årsredovisning har följande väsentliga avvikelser mot 
LKBR och god sed noterats:  

● Pensioner och löneskatt är för högt upptagna med 11 100 tkr. 
● Överskott i verksamheten ”migration” har likt tidigare åt balanserats och därmed inte 

intäktsredovisats. I bokslutet uppgår posten till 36 785 tkr. 
 

Totalt uppgår avvikelserna ovan till 47 885 tkr. Avvikelserna bedöms som väsentliga men 
påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning.  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Noter 

Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. 

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende att det i redovisningsprinciperna 
saknas en bedömning av effekten av att inte redovisa all finansiell leasing.   

Bedömning 

Vi bedömer att kommunens räkenskaper2 i allt väsentligt är rättvisande. Som framgår av 
årsredovisningen kommer kommunen under 2022 att genomföra en översyn av 
hyresavtal för lokaler för att dessa ska hanteras korrekt enligt RKR R5 Finansiell leasing. 
Vi ser positivt på denna översyn för att säkerställa följsamhet till god redovisningssed. 

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning 

Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.  

  

 
1 Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en 
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. 
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter. 
2 Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. 
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Driftredovisning 

Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14. 

Investeringsredovisning 

Investeringsredovisningen uppfyller inte kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation 
R14. 

Kommunen avviker mot lag och god sed avseende att total budget inte framgår för flertalet 
poster samt att uppföljning saknas av vad som budgeterats för år 2021.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit omständigheter som ger oss 
anledning att anse att förvaltningsberättelsen och driftredovisningen inte är upprättad i 
enlighet med LKBR och god redovisningssed.  

Grundat på vår granskning har det framkommit omständigheter som ger oss anledning 
att anse att investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god 
redovisningssed. 

Sammanställda räkenskaper  
Årsredovisningen innehåller sammanställda räkenskaper. 

Sammanställda räkenskaperna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommenda-
tioner.  

Bedömning 

Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att den sammanställda redovisningen inte är upprättad i enlighet med 
LKBR och god redovisningssed. 

Annan information 
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sidan 2.  

Bedömning 

Enligt vår uppfattning överensstämmer sidan 2 i alla väsentliga avseenden med övriga 
delar i årsredovisningen.  

2022-03-14 
 

Susanne Lindberg      
___________________________   

Auktoriserad revisor    

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Katrineholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 20 
december 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för 
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål fullmäktige beslutat. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga bedöm-
ning om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionella bedömning: 

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

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis 
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis 
förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 
avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Inledning 
Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige och 
revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen 
avser. 

Kommunen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovis-
ning. 

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap 2 § bedöma om resultaten i årsredovis-
ningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning 
ska lämnas till fullmäktige inför behandlingen av årsredovisningen.  

Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen. 

Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om 
resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.   

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

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

Revisionskriterier 

Följande kriterier används i granskningen: 

● Kommunallag (KL) 

● Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning 

Avgränsning och metod 

Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs 
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom 
genomgång av kommunens årsredovisning.  

Den granskade årsredovisningen fastställdes av kommunstyrelsen 2022-03-09 och 
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-03-21. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsansvarig. 
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Granskningsresultat 
God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2019 - 2022 innehållande 
ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god eko-
nomisk hushållning som fastställts i budget för 2021. Av den framgår att ett finansiellt mål 
är uppfyllt, att ett mål delvis är uppfyllt samt att ett mål inte är uppfyllt. 

Finansiella mål Utfall 2021 Måluppfyllelse 

Resultatet ska uppgå till 
minst en procent av skattein-
täkterna. 
 

Utfallet uppgår till 3,8 %. Uppfyllt 

Nettodriftskostnaderna ska 
inte öka snabbare än skatte-
intäkterna 
 

Ökningen av nettodrifts-
kostnaderna uppgår till 5,1 
% och skatteintäkternas 
ökning uppgår till 4,3 % 

Delvis uppfyllt (målet uppnås 
om kostnaden för pensions-
försäkringslösning 
exkluderas)  

Avskrivningar ska under 
perioden inte överstiga tre 
procent av driftbudgeten. 
 

Avskrivningar för år 2021 
uppgår till 3,6 % och 
överstiger 3 % för år 2019 
och 2020. 
 

Uppfylls inte. 

 

Mål för verksamheten 

I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning som fastställts i budget 2021. Av den framgår att 25 av 51 verk-
samhetsmål är uppfyllda, att 25 av 51 mål delvis är uppfyllda samt att 1 av 51 mål inte är 
uppfyllda.  

Övergripande målområden Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Total 

Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning 3 5 
 

8 

Attraktiva boende- & livsmiljöer 4 4 1 9 
En stark och trygg skola för bättre 
kunskaper 

2 5 
 

7 

Trygg vård & omsorg 6 5 
 

11 

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv 2 1 0 3 
Hållbar miljö 4 3 0 7 
Attraktiv arbetsgivare & effektiv 
organisation 

4 2 0 6 

Andel 49 % 49 % 2 % 51 = 100 % 
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Bedömning 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis 
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. 

Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis 
förenligt med de verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2021.  

Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen 
avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. 
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Bedömning utifrån 
revisionsfrågan 
 

Revisionsfråga Bedömning  

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

 
 
 
 

 

Finansiella mål 
 

Delvis 
Ett uppfyllt, ett delvis uppfyllt 
och ett inte uppfyllt. 
 

 

Verksamhetsmål Delvis 
Av kommunens mål är hälften 
uppfyllda och hälften delvis 
uppfyllda. 
 

 

 

 

2022-03-15 
 
 

 

Rebecka Hansson      Susanne Lindberg    
___________________________   _________________ 

Uppdragsledare      Projektledare   
  

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av 
Katrineholms kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 20 
december 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela 
eller delar av denna rapport.  
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Revisors yttrande om bokslutet 2021·12·31 
I Katrlneholms rastlghetsaktlebolag, org.nr 556011-<>917 

Uppdra9 

Vi har fAtt i uppdra; av bola;ets styrelse att utfflra en revision av bolagets räkenskapsår 
2021. För att bolagets llgare Katrineholms Kommun ska kunna upprätta en 
koncernredovisninQ med lednin11 av bola;ets bokslut har vi fått i uppdra; att intyga 
kolTl!ktheten i balans och re.sultaträknin;en innan den fullst3ndiQa revisionen har 
färdigställts. 

Granskningens Inriktning och omfattning 

VI har utfört vår granskning enllgt lnternatlonal Standards on Audltlng OSA) och god 
redovisningssed men vid yttrande tlllfllllet Inte fllrdlgstllllt hela revisionen. VI har dock 
utlfrln ovanstlende regelverk och rekommendationer granskat bolagets resultat och 
balansrllknlng utlfrln gällande redovlsnlngslagstlftnlng. 

Intygande 

Vi intwar med att det i av bola;et till Katrineholms Kommun inrapporterade resultat- och 
balansr3knin;ar inte noterats nå;ra väsentliQa felaktiQheter. utifrån god redovisningssed 
ar vår uppfattninQ att aktuella balans- och resultatr3knin;ar kan liQQa till 11rund för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rattvisande bild av bolagets finansiella ställning per 
2021-12-31 

KATRINEHOLM 

Ernst & Young 

Roger Hovsby 

Auktoriserad revisor 



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Erik Roger Hovsby
Auktoriserad revisor
Serienummer: 19720126xxxx
IP: 165.225.xxx.xxx
2022-03-02 08:30:10 UTC
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap  

13§ aktiebolagslagen 

 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i 

Katrineholms Fastighetsaktiebolag  
Org nr 556011-0917 

 

Jag har granskat Katrineholms Fastighetsaktiebolags verksamhet för år 2021.  

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv 

och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att 

granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges 

uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal 

verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 

rimlig grund för bedömning och prövning.  

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 

uttalanden nedan. 

Under tidigare år har jag påtalat de framtida riskerna och konsekvenserna med att inte göra nödvändigt 

underhåll på de kommunala verksamhetslokalerna. Under 2021 har underhållskostnaderna ökat jämfört 

med tidigare år. Det är av vikt att bolagets underhållsnivå fortsätter att öka och att bolagets styrelse 

återigen kommunicerar behovet av resurser för nödvändigt underhåll och eventuella framtida 

konsekvenser av att ha för låga underhållsnivåer med ägaren, kommunen, och tillika hyresgäst avseende 

dessa fastigheter. En hyresnivå bör sättas så att bolaget klarar av nödvändigt underhåll avseende dessa 

fastigheter. 

Jag bedömer, utöver ovan nämnda notering, att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit 

tillräcklig. 

 

Katrineholm den dag som framgår av min elektroniska signatur 

 

 
Jan-Olov Karlsson    

Lekmannarevisor 
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Deltagare

 JAN-OLOV KARLSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID
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Jan-Olov Karlsson
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Bulldlnq a bett!lf 
worktng worid 

Revisors yttrande om bokslutet 2021·12·31 
I Katrlneholms Industrihus Aktlebolag, org.nr 556069-1510 

Uppdra9 

Vi har fAtt i uppdra; av bola;ets styrelse att utfflra en revision av bola11ets räkenskapsår 
2021. 

Katrineholms Kommun ska upprltta en koncernredovisning dlr Katrineholms Industrihus 
balans och resultatrlknlng lngAr och 1ör att denna koncemredovlsnlng ska kunna upprättas 
med tlllfl!rlltllga belopp har vi titt I uppdrag att Intyga att korrektheten I balans· och 
resultatrlknlngen Innan den 1ullstandlga revisionen har flrdlgstlllts. 

Granskningens Inriktning och omfattning 

VI har uHört vår 11ransknlng enll;t lnternallonal Standards on Audltln11 OSA) och ;od 
redovisningssed men vid yttrande tlllf:lllet Inte f:lrdlgställt hela revisionen. VI har dock 
utifrån ovanstående regelverk och rekommendationer granskat bolagets resultat och 
balansr:lknln11 utifrån gällande redovlsnlm;isla11stlftnln11. 

Intygande 

VI Intygar med att det I av bolaget tlll Katrlneholms Kommun Inrapporterade resultat· och 
balansrllknlngar Inte noterats nAgra vasentllga felaktlgheter. utifrån god redovisningssed 
lir vår uppfattning att aktuella balans· och resultatrlknlngar kan ligga tlll grund fl!r att 
upprltta en Arsredovlsnlng som ger en rlttvlsande blid av bolagets nnanslella stlllnlng per 
2021·12·31 

KATRINEHOLM 

Ernst & YounQ 

Roger Hovsby 

Auktoriserad revisor 



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala 
signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att 
använda Penneos validator, som finns på https://penneo.com/validate

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. 
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Erik Roger Hovsby
Auktoriserad revisor
Serienummer: 19720126xxxx
IP: 165.225.xxx.xxx
2022-03-02 08:30:10 UTC
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap  

13§ aktiebolagslagen 

 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i 

Katrineholms Industrihus Aktiebolag  
Org nr 556069-1510 

 

Jag har granskat Katrineholms Industrihus Aktiebolag verksamhet för år 2021.  

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv 

och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att 

granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges 

uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal 

verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge 

rimlig grund för bedömning och prövning.  

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 

uttalanden nedan. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

  

Katrineholm den dag som framgår av min elektroniska signatur 

 

Jan-Olov Karlsson    

Lekmannarevisor 
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Builcling a better 
working world 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Katrineholm Vatten och Avfall AB, org.nr 556763-9876 

Rappor~ om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Katrineholm 
Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret 2021 ·01 ·01 · 2021 · 
12-31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig· 
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Katrineholm Vatten och Avfall 
ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års· 
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

VI tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat· 
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Katrineholm Vatten 
och Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verlcstälfande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt· 
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk· 
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkstä llande direktören för bedömningen av bolagets för· 
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort· 
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års· 
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel· 
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän· 
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

/\ mernbe, hon of Ernst f. YoumJ Global Um1lcd 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felakt ig· 
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig· 
heter eller misstag, utformar och utför gransknings· 
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig· 
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om· 
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi· 
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsa ts om lämpligheten i att styrelsen och verk· 
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års· 
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan· 
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag Inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och Innehållet i årsredovisningen, däribland upplys· 
ningarna, och om årsredovisningen återger de under· 
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 



Building a better 
worlling world 

Rapport om andra !trav enligt lagar och andra 
förrattnlngar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt
ning för Katrineholm Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret 
2021-01-01 - 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvattningsberättelsen och beviljar styrelsens leda
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken
skapsåret. 

Grun<I för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Katrineholm Vatten 
och Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Sivrelsens och verlcställande dlref<törens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart. omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsotideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medels förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full
göras i överensstämmelse med lag och för att medels
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust , och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men Ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

A mernbe, 111111 of Ernst & Young Glob.il limitcd 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förstag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förstaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Katrineholm den ~-J..ö.22.. 

''"~ k_ 
Mikael Berlin 
Auktoriserad revisor 
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap  

13§ aktiebolagslagen 

 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i 

Katrineholms Vatten och Avfall AB 

Org nr 556763-9876 

 

Jag har granskat Katrineholms Vatten och Avfall AB:s verksamhet för år 2021.  

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och 

pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild 

granskningsredogörelse har upprättats.  

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 

grund för mina uttalanden nedan. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer därtill att bolagets interna 

kontroll har varit tillräcklig. 

 

Katrineholm den dag som framgår av min elektroniska signatur 

 

 

Lars Fredrik Eriksson      
Lekmannarevisor    
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E 
Building a betler 
worl<ing world 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Sörmland Vatten och Avfall AB, org.nr 556742-9302 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sörmland 
Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret 2021 ·01 ·0l · 2021 · 
12·31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig· 
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Sörmland Vatten och Avfall ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års· 
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat· 
räkningen och balansräkningen. 

Grnnd för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on 
Audiling (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sörmland Vatten och 
Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verltställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt· 
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk· 
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo· 
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för· 
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort· 
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års· 
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga fel· 
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän· 
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

I, mcmber furn of Ernst t. YounrJ G!oh,11 Linlilrd 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig· 
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig· 
heter eller misstag, utformar och utför gransknings· 
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig· 
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om· 
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi· 
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk· 
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprä ttandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års· 
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan· 
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys· 
ningarna, och om årsredovisningen återger de under· 
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 



EY 
Building a bctter 
working world 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt
ning för Sörmland Vatten och Avfall AB för räkenskapsåret 
2021-01·01 - 2021-12-31 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken
skapsåret. 

Grund för uHalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Sörmland Vatten och 
Avfall AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande dlretrtörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart. omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full
göras i överensstämmelse med lag och för att medels
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

f'ievlsorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

A lll('fllb('t llflll of (1mt e. Younq G!ObJI U1111tcd 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget t ill dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken· 
skaperna. Vilka t illkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Katrineholm den ~~b2l 

''~ k__ 
Mikael Berlin 
Auktoriserad revisor 
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Lekmannarevisorernas granskningsrapport enligt 10 kap  

13§ aktiebolagslagen 

 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i 

Sörmland Vatten och Avfall AB 

Org nr 556742-9302 

 

Vi har granskat Sörmland Vatten och Avfall AB:s verksamhet för år 2021.  

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verksamhet och kontroll och 

pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god 

revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor och en särskild 

granskningsredogörelse har upprättats.  

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 

för våra uttalanden nedan. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer därtill att bolagets interna 

kontroll har varit tillräcklig. 

 

Katrineholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur 

 

 

 

Lars Fredrik Eriksson                      Sören Eriksson   Marina Östmark 
Lekmannarevisor                                        Lekmannarevisor    Lekmannarevisor  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Region Sörmlands förtroendevalda revisorer granskat patient-
nämndens årsbokslut och verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2021 samt genom-
fört en översiktlig grundläggande granskning.  

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om års-
bokslutet är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resul-
tatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda revisions-
frågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

 Har årsbokslutet upprättats enligt de anvisningar och rapportmall som tagits fram av 
regionstyrelsen? 

Vi bedömer att årsbokslutet, i allt väsentligt, upprättats enligt de anvisningar och rapport-
mall som tagits fram.  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.   

 Har nämnden en tillräcklig god styrning och intern kontroll enligt genomförd gransk-
ning?  

Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en god intern kon-
troll och styrning samt god uppföljning och rapportering.   

 Vidtar nämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet 
och ekonomi (måluppfyllelse – ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verk-
samhet)? 

Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden bör komplettera målen 
med mätbarhet för en tydligare uppföljning av verksamhetsresultat samt att avvikelse mot 
budget analyseras och baserat på analysen vidtas åtgärder för att nå målvärdet för eko-
nomin. 
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 Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och regioner. 
I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redo-
visningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av 
Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

1.1. Bakgrund 
Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-
munal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (12:2) avge en skriftlig 
bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige 
beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsredovisningen. Detta sker inom ramen för 
upprättandet av revisionsberättelsen. 

1.2. Syfte 
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

 Har årsbokslutet upprättats enligt de anvisningar och rapportmall framtagen av Reg-
ionstyrelsen? 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Granskningen av Patientnämnden omfattar: 

 Verksamhetsberättelse inkl resultaträkning 

 Översiktlig grundläggande granskning 

 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och regioner. Det innebär 
att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i 
rimlig grad kunna bedöma om årsbokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med 
rättvisande bild menas att årsbokslutet inte innehåller fel som påverkar resultat och ställ-
ning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. 
Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som 
ingår i årsbokslutet, d v s den utesluter inte att andra än här framförda brister kan före-
komma.  

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

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med Region Sörm-
lands Revisionskontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångs-

1. 

pwc 



 

4 
 

punkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting”. 
Granskningen har skett genom dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial 
och i förekommande fall registeranalys. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningsansvarig. 

1.3. Revisionskriterier 
Granskningen av årsboksluten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

 Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning 

 Anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021 

 Kommunallagen (KL) 

 

1.4. Avgränsning och metod  
Den granskade verksamhetsberättelsen fastställdes av nämnden den 17 februari 2022. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av redovisningsansvarig och verksamhetschef. 
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 Granskningsresultat 
2.1. Rättvisande räkenskaper 
2.1.1. Resultaträkning 

Årets utfall uppgår till -1 453 tkr att jämföra med budgeterat resultat på -3 660 tkr. Den 
positiva avvikelsen på 2 207 tkr avser i huvudsak lägre personalkostnader än budgeterat 
om 1 770 tkr samt lägre övriga kostnader än budgeterat om 455 tkr. Lokalkostnader över-
steg budget med 49 tkr.  

Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år men är lägre än budgeterat. Att 
de har ökat jämfört med föregående år beror att enhetschefstjänsten var vakant under del 
av 2020. Att de är lägre än budgeterat beror på att budgeterade medel för vakant tjäns-
teutrymme inte har nyttjats då det ej funnits behov. Ytterligare en anledning är lägre om-
kostnader för stödpersoners resor vilket är en konsekvens av pandemin.   

Övriga kostnader är lägre än budgeterat då det inte varit möjligt att genomföra utbild-
ningsinsatser och konferens för stödpersoner. Lokalkostnaderna är högre än budgeterat 
på grund av att budgetposten är underbudgeterad.   

Föregående år uppgick resultatet till – 1 054 tkr att jämföra med årets utfall på -1 453 tkr.  

2.1.2. Finansiella mål 

Politikens mål är att Region Sörmland har en stark ekonomi i balans. Patientnämnden har 
som indikator till detta finansiella mål att avvikelse mot budgeterat resultat ska vara noll. 
Nämnden bedömer detta mål som uppfyllt men utfallet är högre än noll då nämnden redo-
visar är en positiv avvikelse på 2 207 tkr.  

2.1.3. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

2.2. Verksamhetsberättelse 
Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021 ska verksamhetsbe-
rättelsen innehålla följande sju avsnitt: 

1) Inledning 
2) Medborgarperspektivet 
3) Verksamhetsperspektivet 
4) Resursperspektivet  
5) Resultaträkning 
6) Investeringar  
7) Intern kontroll 
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2.2.1. Iakttagelser och revisionell bedömning 

Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att samtliga avsnitt är 
medtagna.  

Nämnden har beslutat om en internkontrollplan avseende år 2021, vilken följs upp under 
avsnittet Intern kontroll.  

Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen är upprättad enligt anvis-
ningar och ger en rättvisande bild av årets verksamhet.  
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 Grundläggande granskning 
3.1. Bakgrund 
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla 
styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar.  

Styrelse, facknämnder och beredningar ska förvalta och genomföra verksamheten i enlig-
het med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget bör re-
spektive organ bygga upp system och rutiner för ledning, styrning, uppföljning, kontroll 
och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsett sätt. En bristfällig 
styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett 
sätt.   

3.2. Genomförande 
Granskningen har genomförts för att på övergripande nivå besvara följande frågor:  

• Säkerställer patientnämnden att styrning, uppföljning och kontroll av verksam-
heten är tillräcklig (intern styrning och kontroll)? 

• Vidtar patientnämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende 
verksamhet och ekonomi (måluppfyllelse – ändamålsenlig och ekonomiskt till-
fredsställande verksamhet)? 

3.2.1. Metod och avgränsning 

Analys av strategisk budget, verksamhetsplaner, uppföljningar av ekonomi och verk-
samhet samt protokoll m m. Prövning av ansvarsutövandet sker utifrån 17 kontrollmål. 
Bedömning av kontrollmålen görs i tillräcklig (grön), till viss del tillräcklig (gul) och otill-
räckligt (röd).   

3.2.2. Genomförd prövning av kontrollmål 

Genomförd prövning av kontrollmålen visar att nämnden har tio gröna, fyra gula, en röd, 
och två e t (ej tillämpliga), varav gula och röda presenteras nedan: I bilaga 1 redovisas 
samtliga kontrollmål. 

1. Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens verksamhet? Strategiska mål 
och planeringskommentar finns men mätbarhet saknas p g a avsaknad av indika-
torer.  

2. Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller verksamhet? Informat-
ion om verksamheten sker på sammanträden. Under år 2021 har fyra sammanträ-
den hållits. Kvartalsrapport beslutas 2021-04-29 §7/21. Delårsrapport beslutas 
2021-09-16 §13/21. Verksamhetsberättelse beslutas i februari.   

3. Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen? För 
ekonomin finns indikator och uppföljning av dessa i rapporteringen men indikatorer 
för uppföljning saknas i verksamhetens mål.  
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4. Når nämnden uppsatta mål för verksamheten? Redogörelse för vad som gjorts 
under respektive mål finns i verksamhetsberättelse för 2021. Svårt att bedöma 
måluppfyllelse då alla mål ej är mätbara men i redogörelse framkommer att nämn-
den utfört de handlingar de ska i sina åtaganden.   

5. Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Nej, resultatet uppgår till + 2 207 tkr. 
Målvärde är 0 tkr i avvikelse mellan budget och utfall.  

3.2.3. Iakttagelser och revisionell bedömning 

Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en god intern kon-
troll och styrning samt god uppföljning och rapportering men bör komplettera målen med 
mätbarhet för en tydligare uppföljning av verksamhetsresultat samt att avvikelse mot bud-
get analyseras och baserat på analysen vidtas åtgärder för att nå målvärdet för ekonomin.  
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2022-02-24 

 

 

 

  

 

   

Susanne Lindberg  
Auktoriserad revisor 

Uppdragsledare 

 

 

 

 

 

 Casper Wessén 

Projektmedarbetare 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
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Uppdrag

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser, nämnder och 
fullmäktigeberedningar. 

Styrelse, facknämnder och beredningar ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, 
lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget bör respektive organ bygga upp system och rutiner för ledning, 
styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsätt sätt. En bristfällig 
styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.  

Revisionsobjekt i denna granskning är Patientnämnden.

Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara på en övergripande nivå följande frågor: 

•Säkerställer nämnden att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig (intern styrning och 
kontroll)?

•Vidtar nämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi (måluppfyllelse –
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet)?

Metod och avgränsning

Analys av strategisk budget, verksamhetsplaner, uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt protokoll m m. 
Prövning av ansvarsutövandet sker utifrån 17 kontrollmål. Bedömning av kontrollmålen görs i tillräcklig (grön), till viss 
del tillräcklig (gul) och otillräckligt (röd). 
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Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande 
granskningen/övergripande ansvarsutövande av Patientnämnden 
utifrån våra revisionsfrågor är att: 

•Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden 
har en god intern kontroll och styrning samt god uppföljning och 
rapportering men bör komplettera målen med mätbarhet samt att 
avvikelse mot budget analyseras och baserat på analysen åtgärder 
vidtas för att nå målvärdet för ekonomin.

Grundläggande granskning av Patientnämnden 2021
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Mål och styrning 2021 Eventuella kommentarer/noteringar

1) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?

2)Har nämnden antagit en internkontrollplan?

X

X

Ja, i protokoll 2020-11-13 §12/20 antas en 
verksamhetsplan med budget 2021. 

Internkontrollplan finns integrerad i eget avsnitt  i 
verksamhetsplanen. Avrapportering sker i 
delårsrapport för januari-juli 2021 samt i 
årsrapport.

3) Är planen heltäckande, d v s omfattar den 
styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

X Verksamhetsplan 2021 bedöms vara så. 

4) Har nämnden antagit en internbudget för sin 
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?

X Ja, vilken stämmer med budgetram från 
fullmäktige. 

5) Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den 
styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?

X Bedöms så. 

6) Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens/styrelsens verksamhet?

X Strategiska mål och planeringskommentar  finns 
men mätbarhet saknas p g a avsaknad av 
indikatorer. 

7)Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens/styrelsens ekonomi?

X Ja indikator att resultatavikelsen mot budget 
uppgår till noll. 

8) Har styrelsen/nämnden fångat upp och 
verkställt eventuella särskilda uppdrag från 
fullmäktige?

E T
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Uppföljning och rapportering 2021 Eventuella kommentarer/noteringar

9) Sker regelbunden och heltäckande 
rapportering vad gäller verksamhet?

X Information om verksamheten sker på 
sammanträden. Under år 2021 har fyra 
sammanträden hållits. Kvartalsrapport beslutas 2021-
04-29 §7/21. Delårsrapport beslutas 2021-09-16 
§13/21. Verksamhetsberättelse beslutas i februari.  

10) Sker regelbunden och heltäckande 
rapportering vad gäller ekonomi?

X Kvartalsrapport, delårsrapport och 
verksamhetsberättelse innehåller ekonomisk 
rapportering. 

11) Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, 
resultat och effekter?

X Ja, men inte alltid mätbara mål. 

12) Används mätetal för ekonomi, prestationer 
och kvalitet vid rapporteringen?

X Ja, för ekonomin finns indikatorer och uppföljning av 
dessa i rapporteringen men indikatorer för 
uppföljning saknas i verksamhetens mål. 

13) Får nämnden återrapportering av beslut som 
fattats på delegation?

X Anmälan sker om delegationsbeslut vid 
sammanträden. 
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Resultat, aktiva åtgärder och 
återrapportering till fullmäktige 2021

Eventuella kommentarer/noteringar

14) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

X Redogörelse för vad som gjorts under resp mål 
finns i verksamhetsberättelse för 2021. Svårt att 
bedöma måluppfyllelse då alla mål ej är mätbara 
men i redogörelse framkommer att nämnden 
utfört de handlingar de ska i sina åtaganden.  

15) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? X Nej, resultatet uppgår till +2 207 tkr. Målvärde är 
0 tkr i avvikelse mellan budget och utfall. 

16) Sker en strukturerad värdering av resultat 
och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?

X I verksamhetsberättelse redogörs för vad 
nämnden gjort under varje mål/åtagande men 
finns inte alltid mätbarhet. 

17) Preciserar nämnden vid behov vad som ska 
göras, när det ska göras och av vem?

ET - måluppfyllelse är relativt god och positivt 
ekonomisk avvikelse mot budget som dock bör 
analyseras och åtgärder vidtas.
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Sörmland genomfört en 

granskning av Patientnämndens bidrag till vårdens kvalitetsutveckling. Granskningens 

syfte är att bidra till revisorernas underlag för att bedöma om Patientnämnden bedriver 

en ändamålsenlig verksamhet.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att nämnden tillhandahåller ett 

bidrag till kvalitetsutveckling. De svar som ges från vårdenheter till följd av inkomna 

synpunkter innehåller i flera fall exempel på åtgärder som bidrar till kvalitetsutveckling. 

Nedan framgår bedömning av revisionsfrågan. Fullständig bedömning framgår 

avslutningsvis i rapporten. 

Revisionsfrågor Bedömning  

Tillhandahåller nämnden ett bidrag till kvalitetsutveckling i 
enlighet med lagstiftningens intentioner kopplat till hur svaren 
från vården ser ut? 

Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 

pwc 



 
 

2 

 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning 1 

Inledning 3 

Bakgrund 5 

Syfte och revisionsfrågor 5 

Revisionskriterier 5 

Avgränsning 5 

Metod 3 

Granskningsresultat 5 

Patientnämndens bidrag till kvalitetsutveckling 5 

Iakttagelser 5 

Bedömning 8 

   

pwc 



 
 

3 

Inledning 
Bakgrund 
Den gemensamma patientnämnden i Region Sörmland är en gemensam nämnd för 

regionen och länets nio kommuner. 

Av Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården framgår bland annat följande:  

3 § Patientnämnderna ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 

verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och 

förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt 

uppmärksamma regionen eller kommunen på riskområden och hinder för utveckling av 

vården. 

6 §  Regionerna och kommunerna ska organisera sin verksamhet så att slutsatser av de 

analyser som patientnämnderna gör i enlighet med 3 § tas om hand och bidrar till hälso- 

och sjukvårdens utveckling. 

I reglementet för den gemensamma patientnämnden framgår bland annat att: 

“Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 

verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas behov och 

förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål och synpunkter samt 

uppmärksamma Region Sörmland eller kommunen på riskområden och hinder för 

utveckling av vården.” 

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bidra till revisorernas underlag för att bedöma om 

Patientnämnden bedriver en ändamålsenlig verksamhet genom att besvara följande 

revisionsfråga. 

● Tillhandahåller nämnden ett bidrag till kvalitetsutveckling i enlighet med 

lagstiftningens intentioner kopplat till hur svaren från vården ser ut?  

Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser och bedömningar. 

- Nämndens reglemente 

- Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården 

Avgränsning 
Granskningen avser revisionsobjektet Patientnämnden utifrån ovanstående 

revisionsfråga. Nämndens rutiner för att säkerställa kvalitet i verksamheternas svar på 

inkomna klagomål är av särskild vikt i granskningen.  

Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning. Intervjuer har 

genomförts med tjänstepersoner inom patientnämndens kansli. Intervjuer har även 

genomförts med företrädare för patientsäkerhetsenheten inom den gemensamma hälso- 

pwc 



 
 

4 

och sjukvårdsledningen. Vidare har vi intervjuat verksamhetsansvariga inom ett urval av 

regionens verksamheter som varit föremål för inkomna synpunkter till Patientnämnden. 

Totalt har sex verksamhetsföreträdare intervjuats inom en vårdcentral samt två kliniker. 

Dokumentgranskning har skett av styrande dokument inom Patientnämndens 

verksamhet, såsom verksamhetsplaner, protokoll och dokument där uppföljning av 

verksamheten sker.  

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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Granskningsresultat 
 
Patientnämndens bidrag till kvalitetsutveckling  

Revisionsfråga: Tillhandahåller nämnden ett bidrag till kvalitetsutveckling i enlighet med 
lagstiftningens intentioner kopplat till hur svaren från vården ser ut? 
 

Iakttagelser 
Av patientnämndens reglemente framgår att nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, 

hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas 

efter patienternas behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna 

klagomål och synpunkter. Patientnämnden har enligt intervju inget tillsynsuppdrag att se 

över vilka åtgärder som vidtas till följd av inkomna synpunkter utan deras uppdrag 

avslutas då patient eller närstående erhållit svar. Något tillsynsansvar för 

patientnämndernas del finns inte heller direkt uttalat i lagstiftningen. 

Av intervjuer framgår att samtliga ärenden som inkommer till patientnämndens kansli 

alltid överlämnas till berörd vårdenhet för kännedom. Enligt intervju är det ungefär 

hälften av de inkomna ärendena som skickas tillbaka till vårdgivaren med begäran om 

svar. Handläggare på patientnämndens kansli bedömer utifrån klagomålets art om svar 

från vården ska begäras.   

 Det beskrivs att flera av patienterna som kontaktar patientnämnden inte önskar svar av 

vården utan vill rapportera händelsen för kännedom. När svar önskas bifogar 

patientnämnden skrivstöd till handlingarna för att underlätta för vården att svara enkelt 

och tydligt. 

Synpunkter som inkommer från patientnämnden där svar begärs från vården synliggörs 

hos Region Sörmlands vårdenheter i avvikelsesystemet Synergi Life. Syftet med att 

rapportera i systemet är att vårdenheten på ett effektivt sätt kan fånga upp 

patientnämndsärenden i det egna utvecklingsarbetet. Kommunärenden hanteras på 

samma vis med begäran om svar men med traditionell postgång. 

Intervjuade från verksamheter som varit föremål för inkomna synpunkter beskriver att de 

tar emot ärenden från patientnämnden löpande. När ärende inkommer får berörd 

personal ta del av synpunkten i sin helhet och ge sin bild av händelsen. Inom vissa 

verksamheter får berörd personal skriva svar till patienten och verksamhetschef 

vidimerar det innan det skickas iväg. I andra verksamheter skriver verksamhetschef 

svaret. Hur många inom vården som blir inblandade i handläggningen av ett ärende 

beror också på ärendets art.  

Det finns en rutin för hur patientnämnden handlägger de svar som inkommer från 

vården. När svar mottas ser handläggare över att svaret stämmer överens med vad 

patienten önskade få svar på och i annat fall tas åter kontakt med verksamhetschef. 

Samverkan mellan vården och patientnämnden beskrivs av intervjuade som positiv till 

denna del och även generellt.  
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De intervjuade beskriver i huvudsak dialogen som väl fungerande. 

Vissa inkomna synpunkter kan besvaras direkt av patientnämnden eller efter kontakt 

med berörd verksamhetschef och blir således inte så administrativt omfattande. 

Patientnämndens uppdrag är att patienten ska erhålla svar inom fyra veckor, med 

undantag för ärenden som eventuellt kräver mer omfattande utredning. Om ärendet 

gäller ett barn är svarstiden istället två veckor. I nämndens internkontrollplan för 2021 

finns målet “Säkerställa att vården inkommer med svar till patientnämnden inom 
angiven/begärd svarstid.” I delårsrapporten per augusti 2021 framgår att 

patientnämnden genomfört flertalet avstämningsmöten med en klinik och att en 

åtgärdsplan avseende att få ärenden besvarade i tid har upprättats.  

Pandemin uppges ha gjort att svarstiderna från vården blivit längre. De intervjuade från 

verksamheterna beskriver att dialogen med patientnämnden och dess kansli fungerat 

bra även under pandemin. Kansliet har varit behjälpliga med att kommunicera 

fördröjningen till patienterna.  

Vid intervju med företrädare för vården beskrivs att de synpunkter som kommer via 

patientnämnden främst bidrar till kvalitetsutveckling av vården gällande bemötande och 

kommunikation. De inkomna ärendena används i verksamheterna för att diskutera hur 

mötet med patienten ska gå till och utvecklas. Exempel som lyfts är att en verksamhet 

kunnat fånga upp bristande bemötande hos personal till följd av synpunkter och kunnat 

vidta åtgärder utifrån detta.  

Vidare beskrivs att synpunkterna fungerar som ett sätt att fånga upp bristande rutiner 

och att skapa dialog kring arbetssätt som behöver förändras. Intervjuade från 

vårdverksamheterna anger att de upplever möjligheten att svara på och bemöta 

synpunkterna som ett bra sätt att kommunicera med patienterna.  

I en sammanställning som patientnämnden gjort för 2021 framgår exempel på åtgärder 

som vården beskrivit i svaren till patienter och närstående. I enlighet med vad de 

intervjuade beskrivit visar sammanställningen att de vidtagna åtgärderna har varit till 

exempel: 

● Utbildningsinsatser i bemötande för personal  

● Upprättande av nya rutiner 

● Samtal i arbetsgrupper med lärandesyfte 

● Handledning av personal  

● Dialogskapande mellan specialistvård och kommun 

Exempel på åtgärder som framgår från svar till patienter är följande: 

“För att detta inte ska hända någon annan patient är checklista under framtagande för 

att säkerställa att ordination och behandling stämmer överens.” 

“Hennes situation har redan lett till att vi har gjort flera ändringar av våra rutiner och 

även handledning av våra läkare som är under utbildning.” 
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“Vi tar också med oss detta exempel (givetvis utan personuppgifter och namn) för att 

påvisa brister och vad de medfört samt för att kunna hitta alternativa, bättre sätt att 

samverka. Vi ser ett behov av tidigare kommunikation mellan oss” 

“Vi har beslutat ett uppdrag åt en grupp med representanter för våra tre kliniker att ta 

fram en rutin och plan för hur samordning av X-injektioner ska ske i vår region.” 

I intervju framförs synpunkt från verksamheterna att det är viktigt att patientnämnden 

tillser att urvalet ärenden som går till vården med begäran om svar begränsas i de fall 

det är möjligt och lämpligt. Detta för att en större andel av de svar som ges ska kunna 

bidra till kvalitetsutveckling av vården. Samtidigt uppges att är det svårt utifrån hur 

uppdraget ser ut att begränsa antalet ärenden. 

Vi kan utifrån både genomförda intervjuer och den dokumentation vi tagit del av 

konstatera att flera av de ärenden som kommer in via patientnämnden ger ett bidrag till 

kvalitetsutvecklingen av vården. 

Vissa ärenden bidrar samtidigt inte till kvalitetsutveckling. Är det en bristande 

tillgänglighet med långa vårdköer kan det vara svårt för vården att införa en åtgärd till 

följd av klagomålet. Synpunkter på vårdanställdas bemötande kan ibland sannolikt bero 

på exempelvis patientens oro och stress i samband med kontakten med vården. 

Utvecklingsmöjlighet anges finnas i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete och i 

systematiseringen kring återrapporteringen till hälso- och sjukvården. Som exempel lyfts 

att verksamheterna och patientsäkerhetsenheten önskar ta del av en samlad bild kring 

om det är någon typ av synpunkt som tydligt ökar eller minskar, och om det går att se 

liknande mönster för de olika verksamheterna. Ovanstående beskrivs kunna skapa 

möjlighet till ökad samverkan och gemensamt utvecklingsarbete inom hälso- och 

sjukvården inom områden som är föremål för synpunkter. 

Patientnämnden samverkar enligt intervju regelbundet med patientsäkerhetsenheten 

genom återkommande möten där inkomna patientklagomål diskuteras och analyseras 

tillsammans med chefsläkare. Detta beskrivs ge en återkoppling till vårdgivarna som 

skapar förutsättningar till åtgärder. 

Analys kring kommunärenden har enligt uppgift genomförts. Resultatet av analysen har 

skickats till kommunerna vilket kan bidra i patientsäkerhetsarbetet. Representanter för 

länets MAS-nätverk har även fått rapporten presenterad på nämndsammanträde.   

Patientnämndens kansli rapporterar löpande statistik till patientnämnden om antal 

inkomna ärenden samt de områden ärenden gäller. Man rapporterar också de analyser 

som görs.  

Utifrån de synpunkter som lämnades i en revisionsrapport från våren 2021 har följande 

noterats i nämndens svar från september 2021: 

“Patientnämnden planerar att tillsammans med regionens patientsäkerhetsenhet att 

genomföra en undersökning om i vilken omfattning klagomål och synpunkter används 

och tas i beaktande i kvalitets-och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården. Syftet är 

även att få en bild av vårdens kännedom om patientnämndens årliga rapporter.” 
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De synpunkter som inkommer ger redan i nuläget, enligt intervjuer och angivna svar, ett 

bidrag till kvalitetsutvecklingen. Den planerade undersökningen kan bidra till att fortsatt 

klargöra bilden kring i vilken omfattning klagomål och synpunkter ger kvalitetsutveckling.  

Bedömning 
 

Tillhandahåller nämnden ett bidrag till kvalitetsutveckling i enlighet med 
lagstiftningens intentioner kopplat till hur svaren från vården ser ut? 
 

Ja. Vi bedömer att nämnden tillhandahåller ett bidrag till kvalitetsutveckling. De svar 
som ges från vårdenheter till följd av inkomna synpunkter innehåller i flera fall exempel 
på åtgärder som bidrar till kvalitetsutveckling.  

 

 
2022-03-03 

 

 

 

Susanne Lindberg     Matti Leskelä 

___________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare     Projektledare 
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av Region Sörmland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2021-10-07. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Region Sörmlands revisorer granskat Nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vårds (NSV) årsbokslut samt verksamhetsberättelse för 2021.  

Syftet med granskningen är att ge revisorerna ett underlag för sin bedömning av om års-
bokslutet är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resul-
tatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från ställda revision-
sfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

 Har årsbokslutet upprättats enligt de anvisningar och rapportmall som tagits fram av 
regionstyrelsen? 

Vi bedömer att årsbokslut för respektive enhet, i allt väsentligt, upprättats enligt de anvis-
ningar och rapportmall som tagits fram.  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande för nämnden som helhet men 
inte för två av de fyra verksamheterna. Bedömningen är också att ett av fyra årsbokslut 
inte är upprättat enligt god redovisningssed.  

 Säkerställer nämnden att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är till-
räcklig (intern styrning och kontroll)? 

Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden säkerställer en tillräck-
lig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten dock med rapportering per verk-
samhet. Bedömning av måluppfyllelse görs ej på nämndnivå utan är mer av beskrivande 
karaktär för respektive verksamhet vilket gör att bedömning av måluppfyllelse på nämnd-
nivå försvåras.  

 Vidtar nämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet 
och ekonomi (måluppfyllelse – ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verk-
samhet)? 

Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden delvis vidtar tillräckliga 
åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi. Målen bör komplet-
teras med mätbarhet där detta saknas för en tydligare bedömning av måluppfyllelse och 
om åtgärder är nödvändiga. 
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 Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och regioner 
och där finns bestämmelser om årsredovisning. Vidare regleras den kommunala redo-
visningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar av 
Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

1.1. Bakgrund och syfte 
1.1.1. Bakgrund 

Revisorerna har bl a till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-
munal redovisning. Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen 12 kap 2 § avge en 
skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål full-
mäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsredovisningen. Detta sker inom ra-
men för upprättandet av revisionsberättelsen. 

1.1.2. Syfte 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

 Har årsbokslutet upprättats enligt de anvisningar och rapportmall som tagits fram 
av regionstyrelsen? 

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?  

Granskningen av Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård omfattar: 

 Verksamhetsberättelse för nämndens fyra verksamheter 

 Årsbokslut för nämndens fyra verksamheter 

 Översiktlig grundläggande granskning  

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och regioner. Det innebär 
att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i 
rimlig grad kunna bedöma om årsboksluten i allt väsentligt ger en rättvisande bild. Med 
rättvisande bild menas att årsbokslutet inte innehåller fel som påverkar resultat och ställ-
ning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. 
Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den information som 
ingår i årsboksluten, d v s den utesluter inte att andra än här framförda brister kan före-
komma.  

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

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med Region Sörm-
lands Revisionskontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångs-
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HM
C

FoU
Reg stöd

Vårdcollege
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Ö
vriga intäkter
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-
                  

Lokalkostnader
10 967

-                
10 524

-                  
394

-               
49

-                    
-

                  
Ö

vriga kostnader
137 326

-             
110 823

-                
1 997

-            
24 480

-             
26

-                   
Avskrivningar

33 699
-                

33 699
-                  
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(Tkr) Totalt HMC FoU Reg stöd Vårdcollege
Intäkter 210 696             188 036                7 195            14 965             500                 
Övriga intäkter 6 415                  4 267                     2 048            100                  -                  
Summa 217 111             192 303               9 243           15 065            500                
Personalkostnader 52 890-                42 320-                  9 170-            1 257-               143-                 
Lokalkostnader 10 159-                9 787-                     372-               -                   
Övriga externa kostnader 111 453-             108 574-                2 210-            486-                  183-                 
Avskrivningar 34 739-                34 739-                  -                -                   -                  
Övriga rörelsekostnader 2 536-                  2 536-                     
Finansiellt netto 213-                     212-                        1-                    -                   -                  
Summa kostnader 211 990-             198 168-               11 753-         1 743-              326-                
Årets resultat 5 121                 5 865-                    2 510-           13 322            174                

,. 

" 
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 Granskningsresultat Regionalt 
stöd för samverkan kring soci-
altjänst och vård 

2.1. Rättvisande räkenskaper 
2.1.1. Resultaträkning 

Resultatet för 2021 är ett överskott på 7 600 tkr jämfört med budgeterat nollresultat och 
föregående års överskott  på 13 1321 tkr, se även nedan. 

(Tkr) 
Bokslut 

2021 
Bokslut   

2020 Förändring 

Intäkter 51 394 14 965 36 429 
Övriga intäkter 99 100 -1  
Personalkostnader - 2 701 - 1 257 - 1 443 
Lämnad intern uppdragsersättning -15 772 -55 - 15 827 
Övriga kostnader -25 421 - 388 - 25 033 
Årets resultat 7 600 13 321 5 721 

 

2.1.2. Finansiella mål 

Verksamhetens mål är att ha en långsiktig hållbar finansiering. Det finns inga indikatorer 
kopplat till målet varför bedömning om målet uppnås inte kan genomföras. 

2.1.3. Iakttagelser  

Verksamhetsberättelsen innehåller inga upplysningar eller förklaringar till avvikelser mel-
lan budget och/eller föregående räkenskapsår avseende hela verksamheten. Finns dock 
upplysningar för den ”egna” verksamheten.  

Vid granskningen av resultaträkningen för verksamheten har följande väsentliga avvikelse 
noterats:  

 I balansräkningen fanns föregående år en skuld avseende förutbetalda intäkter på 
11 283 tkr. Då återbetalningskrav inte finns för dessa erhållna projektmedel ska in-
täkten redovisas för det år de erhålls. Detta år har återföring genomförts med posi-
tiv resultatpåverkan om 8 447 tkr.  

Felet ovan bedöms som materiellt och påverkar periodens resultat i väsentlig omfattning 
med 8 447 tkr. 

2.1.4. Revisionell bedömning 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt inte är rättvisande och upprättade enligt god 
redovisningssed.  
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2.2. Verksamhetsberättelse 
Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021 ska verksamhetsbe-
rättelsen innehålla följande sex avsnitt: 

 Sammanfattande analys 
 Covid-19 sammanfattning 
 Medborgarperspektivet 
 Verksamhetsperspektivet 
 Resursperspektivet 
 Resultaträkning  

 
2.2.1. Iakttagelser och revisionell bedömning 

Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att samtliga avsnitt finns 
med. 

Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen i allt väsentligt är upprättad 
enligt anvisningarna.  
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 Granskningsresultat FoU i 
Sörmland 

3.1. Rättvisande räkenskaper 
3.1.1. Resultaträkning 

Årets resultat är ett överskott på 12 006 tkr att jämföra med föregående års underskott på 
2 510 tkr och budgeterat underskott på 1 400 tkr, se även nedan. 

(Tkr) Bokslut 2021 Bokslut   2020 Förändring 
Intäkter 21 799 7 195 14 604 
Övriga intäkter 3 796 2 048 1 748  
Personalkostnader - 11 198 - 9 542 - 1 656 
Övriga främmande tjänster - 1 214 -576 - 638 
Övriga kostnader - 1 177 - 1 634 457 
Resultat från finansiella poster 0 - 1 1 
Årets resultat         12 006         -2 510 14 516 

 

3.1.2. Finansiella mål 

Verksamhetens mål är att vara en länsgemensam resurs med stabil ekonomi. Det finns 
inga indikatorer kopplat till målet varför bedömning om målet uppnås inte kan genomfö-
ras. 

3.1.3. Iakttagelser 

I verksamhetsberättelsen framgår att budgetavvikelsen till största beror på erhållna stats-
bidrag. Det saknas upplysningar eller förklaringar till avvikelser mellan utfall och föregå-
ende räkenskapsår.  

Vid granskningen har följande väsentliga avvikelser noterats:  

 Fakturering av intäkter på 190 tkr i januari 2021 som avser år 2020 har inte perio-
diserats och ingår därför i utfallet för år 2021. 

 Kostnad för tjänster har inte periodiserats korrekt då 476 tkr avser nästa räken-
skapsår. 

Felen ovan som bedöms som materiella men påverkar inte periodens resultat i väsentlig 
omfattning med 286 tkr.  

3.1.4. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upp-
rättade enligt god redovisningssed.  

3.2. Verksamhetsberättelse 
Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021 ska verksamhetsbe-
rättelsen innehålla följande sex avsnitt: 

3. 
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 Sammanfattande analys 

 Covid-19 sammanfattning 
 Medborgarperspektivet 
 Verksamhetsperspektivet 

 Resursperspektivet 
 Resultaträkning 

 

I anvisningarna inför upprättande av verksamhetsberättelse framgår att utöver ovan-
stående punkter ska även nedan ingå. 

 Anställningsstopp för administratörer. 

3.2.1. Iakttagelser och revisionell bedömning 

Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att samtliga sex avsnitt 
ingår men att information om anställningsstopp för administratörer saknas.  

Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen i all väsentligt är upprättad 
enligt anvisningar och ger en rättvisande bild av årets verksamhet. 
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 Granskningsresultat Hjälp-
medelscentralen 

4.1. Rättvisande räkenskaper 
4.1.1. Resultaträkning 
Årets resultat är ett överskott på 3 179 tkr att jämföra med föregående års underskott på 5 865 tkr 
och budgeterat nollresultat. 

Verksamhetsberättelsen innehåller likt tidigare år bra en beskrivning av årets utfall av-
seende dess intäkter och kostnader. 

(Tkr) 
Bokslut 

2021 
Bokslut   

2020 Förändring 

Intäkter 201 310 192 303 9 007 
Personal -41 289 - 42 320 1 031 
Lokal - 10 524 - 10 192 -332 
Övriga kostnader -112 571 - 110 704 -1 867 
Avskrivningar - 33 699 - 34 739 1 040 
Summa 3 227 -5 653 8 880 
Fin intäkter 435 271 164 
Fin kostnader - 483 - 483 0 
Årets resultat 3 179 - 5 865  9 044 

 

Intäkterna för Hjälpmedelscentralen (HMC) har ökat med 9 007 tkr vilket till största del 
beror på prishöjning och ökad volym av inkontinenshjälpmedel.  

I kostnaderna ingår kassationskostnader med 7 205 tkr, en minskning med 2 252 tkr vilket 
är rimligt då det föregående år togs beslut om att minska antalet artiklar i ersättningsgrup-
per till endast två.  

4.1.2. Balansräkning 

Avstämningsansvaret för balansräkningen delas mellan Samlad Redovisning och verk-
samheten. Vår rekommendation är likt tidigare att verksamheten bör stämma av samtliga 
poster för att få ett samlat grepp över verksamheten och därmed en kvalitetskontroll av 
bokslutsprocessen.  

Vid granskningen av balansräkningen har följande väsentliga avvikelser noterats:  

 I balansräkningen finns upplupna kostnader med ett positivt belopp på 1 762 tkr 
att jämföra med föregående års negativa belopp på 2 589 tkr som avser avstäm-
ning för mottagna varor och erhållna leverantörsfakturor baserat på försystemet 
SESAM. Vad posterna respektive år består av har inte kunnat följas upp då för-
teckning på vilka poster som är öppna vid årsskiftet inte kan presenteras. Anled-
ningen till detta är att affärssystemet är uppbyggt så att endast förteckningar med 
årets samtliga transaktioner erhålls.  

4. 
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 Utöver ovan finns även en manuellt uppbokad skuldpost om 4 866 tkr i upplupna 
kostnader att jämföra med föregående år på 608 tkr. Detta avser uppbokning av 
leverantörsfakturor ankomna efter årsskiftet men som avser år 2021. Då inte 
ovanstående post om 1 762 tkr kan fastställas kan inte med säkerhet posten om 
4 866 tkr fastställas.  

Enligt uppgift från kund kommer utredning att genomföras under år 2022 för att klargöra 
om det finns information mellan försystemet och ekonomisystemet som inte överens-
stämmer. Bakgrunden till detta är bl a att det vid filöverföringar har uppstått problem som 
orsakat differenser anskaffningsvärden mellan systemen. 

4.1.3. Finansiella mål 

HMC har till som finansiellt mål att verksamhetens resurser används på rätt sätt för en 
långsiktig ekonomi i balans. Till detta mål finns nedanstående fyra indikatorer: 

 Utfall Målvärde  
1) Avvikelse mot budgeterat re-

sultat i tkr 
        3 179 tkr Noll 

2) Nyttjandegrad 92,5 % 90 % 
3) Andel indirekta kostnader I 

förhållande till intäkter 
32,6 % 40 % 

4) Lageromsättningshastighet 3,3 ggr 4,5 ggr 

 

4.1.4. Iakttagelser 

Av verksamhetsberättelsen framgår ingen bedömning om verksamheten uppfyller målet. 
Då tre av fyra indikatorer inte har uppnåtts är vår bedömning att målet inte är uppfyllt. 
Verksamheten bedömer dock att indikator nummer tre är uppfyllt. 

4.1.5. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Räkenskaperna är upp-
rättade enligt god redovisningssed.  

4.2. Verksamhetsberättelse 
Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021 ska verksamhetsbe-
rättelsen innehålla nedanstående sex avsnitt: 

 Sammanfattande analys 

 Covid-19 sammanfattning 
 Medborgarperspektivet 
 Verksamhetsperspektivet 

 Resursperspektivet 
 Resultaträkning 

 
I anvisningarna inför upprättande av verksamhetsberättelse framgår att utöver ovan-
stående punkter ska även nedan ingå. 

 Anställningsstopp för administratörer. 
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4.2.1. Iakttagelser och revisionell bedömning 

Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att samtliga sex avsnitt 
ingår men att information om anställningsstopp för administratörer saknas vilket beror på 
att ett dispensförfarande finns för samtliga personalgrupper.  

Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen är upprättad enligt anvis-
ningarna och ger en rättvisande bild av årets verksamhet. 
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 Granskningsresultat Vård- och 
omsorgscollege 

5.1. Rättvisande räkenskaper 
5.1.1. Resultaträkning 

Årets resultat uppgår till + 35 tkr att jämföra med budget på noll kronor och föregående 
års resultat om +173 tkr. 

5.1.1. Finansiella mål 

Verksamhetens mål är att ha en stark ekonomi i balans. Det finns en indikator som visar 
ett målvärde på 0 tkr i ekonomiskt resultat. Indikatorn är grön som om den har uppnåtts 
men kommentar eller bedömning framgår inte.  

5.1.2. Iakttagelser 

Vid granskningen av resultaträkningen har bland annat följande väsentliga avvikelser no-
terats: 

 Köp av skylt med ny logotype inköpt i januari 2021 för 28 tkr har felaktigt redovi-
sats som kostnad föregående år på grund av att den var budgeterad på år 2020. 

 Kostnad för hosting-avgift har inte periodiserats vilket innebär att årets resultat är 
12 tkr för lågt redovisat. 

Felen ovan bedöms som materiella och påverkar periodens resultat i väsentlig omfattning. 

5.1.3. Revisionell bedömning 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt inte är rättvisande. Räkenskaperna är upp-
rättade enligt god redovisningssed.  

5.2. Verksamhetsberättelse 
Enligt anvisningar till verksamhetsberättelse och årsbokslut 2021 ska verksamhetsbe-
rättelsen innehålla följande sex avsnitt: 

 Sammanfattande ananlys 
 Covid-19 sammanfattning 

 Medborgarperspektivet 
 Verksamhetsperspektivet 
 Resursperspektivet 
 Resultaträkning 

 

5.2.1. Iakttagelser och revisionell bedömning 

Vid genomläsning av upprättad verksamhetsberättelse noteras att samtliga tillämpliga av-
snitt finns med.  

Den revisionella bedömningen är att verksamhetsberättelsen är upprättad enligt anvis-
ningar och ger en rättvisande bild av årets verksamhet. 
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 Grundläggande granskning 
6.1. Bakgrund 
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla 
styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar.  

Styrelse, facknämnder och beredningar ska förvalta och genomföra verksamheten i enlig-
het med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget bör re-
spektive organ bygga upp system och rutiner för ledning, styrning, uppföljning, kontroll 
och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsätt sätt. En bristfällig 
styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett 
sätt.   

6.2. Genomförande 
Granskningen har genomförts för att på övergripande nivå besvara följande frågor:  

• Säkerställer NSV att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är till-
räcklig (intern styrning och kontroll)? 

• Vidtar nämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksam-
het och ekonomi (måluppfyllelse – ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande 
verksamhet)? 

6.2.1. Metod och avgränsning 

Analys av strategisk budget, verksamhetsplaner, uppföljningar av ekonomi och verksam-
het samt protokoll m m. Prövning av ansvarsutövandet sker utifrån 17 kontrollmål. Be-
dömning av kontrollmålen görs i tillräcklig (grön), till viss del tillräcklig (gul) och otillräckligt 
(röd).   

6.2.2. Genomförd prövning av kontrollmål 

Genomförd prövning av kontrollmålen visar att nämnden har tio gröna, fyra gula, två röda 
samt en e t (ej tillämplig). Gula och röda presenteras nedan: 

1) Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens verksamhet? Delvis. 
Saknar indikatorer med mätvärden på flera av målen för verksamheten.  

2) Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen? Delvis 
då mätetal inte alltid finns.  

3) När nämnden uppsatta mål för verksamheten? Delvis. Tydlig måluppfyllelse görs 
ej på nämndnivå. Mer beskrivande vad som genomförts under året för respektive 
verksamhet och mål. HMC redovisar tydligare måluppfyllelse med fler indikatorer 
och målvärden. HMC redovisar god måluppfyllelse. 

4) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? Nej. Tydlig måluppfyllelse görs ej på 
nämndnivå. Totalt resultat för nämnden uppgår till +22,8 mkr att jämföra med bud-
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geterat resultat om -1,4 mkr. HMC har tre indikatorer utöver budgeterat nollresultat 
varav två inte uppfylls.  

5) Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rap-
portering)? Nej Struktur finns då mall för upprättande används och i verksamhets-
berättelsen redogörs för vad respektive verksamhet har gjort under målen men 
mätbarhet saknas och därmed värderingen. Gemensam måluppfyllelse för nämn-
den saknas.  

6) Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem? 
Delvis. Särskilda åtgärdsplaner har ej framkommit på nämndnivå, dock beskrivs 
orsaker och ibland åtgärder men inte alltid tydlig bedömning av måluppfyllelse och 
därmed svårt att bedöma behov av åtgärdsplaner 

6.2.3. Iakttagelser och revisionell bedömning 

Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en god intern kon-
troll och styrning samt god uppföljning dock med rapportering per verksamhet. Bedöm-
ning av måluppfyllelse görs ej på nämndnivå utan är mer av beskrivande karaktär för re-
spektive verksamhet. Målen bör kompletteras med mätbarhet där detta saknas för en 
tydligare bedömning av måluppfyllelse och om åtgärder är nödvändiga. 

 

2022-03-01 

  

   

Susanne Lindberg 
Uppdragsledare 

 

 Casper Wessén 

Medarbetare  

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Region Sörmland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår 
av projektplan från den 27 juli 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 
som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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 Bilagor 
Bilaga 1: Kontrollmål i översiktlig grundläggande granskning NSV 
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Uppdrag

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser, nämnder och 
fullmäktigeberedningar. 

Styrelse, facknämnder och beredningar ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, 
lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget bör respektive organ bygga upp system och rutiner för ledning, 
styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa verktyg tillämpas på avsätt sätt. En bristfällig 
styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.  

Revisionsobjekt i denna granskning är NSV, nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Revisionsfrågor

Granskningen ska besvara på en övergripande nivå följande frågor: 

• Säkerställer nämnden att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig (intern styrning och 
kontroll)?

• Vidtar nämnden tillräckliga åtgärder för att nå fastställda mål avseende verksamhet och ekonomi (måluppfyllelse –
ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet)?

Metod och avgränsning

Analys av strategisk budget, verksamhetsplaner, uppföljningar av ekonomi och verksamhet samt protokoll m m. 
Prövning av ansvarsutövandet sker utifrån 17 kontrollmål. Bedömning av kontrollmålen görs i tillräcklig (grön), till viss 
del tillräcklig (gul) och otillräckligt (röd). 
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Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning av den grundläggande granskningen/övergripande
ansvarsutövande av NSV utifrån våra revisionsfrågor är att:

 Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden likt föregående år
har en god intern kontroll och styrning samt god uppföljning dock med rapportering
per verksamhet. Bedömning av måluppfyllelse görs ej på nämndnivå utan är mer av
beskrivande karaktär för respektive verksamhet. Målen bör kompletteras med
mätbarhet där detta saknas för en tydligare bedömning av måluppfyllelse och om
åtgärder är nödvändiga.

Grundläggande granskning av NSV 2021
3
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Mål och styrning 2021 Eventuella kommentarer/noteringar

1) Har nämnden antagit en plan för sin 
verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?

2) Har nämnden antagit en intern-kontrollplan?

X

X

Ja, i protokoll 2020-12-11 § 29/20 antas verksam-
hetsplan med budget för 2021 - 2023. Nämndens 
fyra verksamheter redovisas i egna avsnitt med 
inledning, perspektiv och resultat-räkning. 

Ja, ingår i verksamhetsplanen. En IK-plan för  
Hjälpmedelscentralen och en gemensam för 
övriga tre verksamheter. 

3) Är planen heltäckande, d v s omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter?

X Bedöms vara så. 

4) Har nämnden antagit en internbudget för sin 
verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?

X Finns rambudget då nämnden använder sitt egna 
kapitel, i övrigt intäktsfinansierad. Finns även 
investeringsram. Internbudget överensstämmer 
med ram. Ej gemensam resultatbudget för hela 
nämnden. Inga investeringar upptagna i budget 
2021 för HMC (Hjälpmedelscentralen).

5) Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den 
nämndens samtliga verksamheter?

X Ja 

6) Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens verksamhet?

X Saknar indikatorer med mätvärden på flera av 
målen för vissa verksamheter.
För nämndens gemensamma mål saknas 
mätvärden/indikatorer. 

7) Finns mätbara/uppföljningsbara mål för 
nämndens ekonomi?

X Ekonomisk budget finns för samtliga verk-
samheter men indikatorer finns endast avseende 
ekonomi för HMC.

8) Har nämnden fångat upp och verkställt 
eventuella särskilda uppdrag från fullmäktige?

E t

4
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Uppföljning och rapportering 2021 Eventuella kommentarer/noteringar

9) Sker regelbunden och heltäckande 
rapportering vad gäller verksamhet?

X Ja, sex sammanträden har genomförts under år 2021 
då rapportering och information erhålls från de olika 
verksamheterna. 

10) Sker regelbunden och heltäckande 
rapportering vad gäller ekonomi?

X Uppföljning av ekonomin sker vid tre av sex samman-
träden enligt nedan:
1) Årsbokslut 2020 antas
2) Kvartalsrapport för nämnden samt för respektive 
verksamhet godkänns 2021-05-28 § 13/21. Budget-
underlag 2022 för nämnden samt respektive 
verksamhet 2021-05-28 § 14/21.
3) Delårsrapport för nämnden godkänns 2021-09-10 §
18/21.

11) Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, 
resultat och effekter?

X Ja, men olika mellan verksamheterna då vissa saknar 
mätetal och indikatorer.

12) Används mätetal för ekonomi, prestationer 
och kvalitet vid rapporteringen?

X Delvis då indikatorer inte alltid finns. 

13) Får nämnden återrapportering av beslut som 
fattats på delegation?

X Görs vid sammanträde 2021-04-09 § 7/21 och 2021-
10-29 § 26/21.
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Resultat, aktiva åtgärder och
återrapportering 2021

Eventuella kommentarer/noteringar

14) Når nämnden uppsatta mål för 
verksamheten?

X Tydlig måluppfyllelse görs ej på nämndnivå. Mer 
beskrivande vad som genomförts under året för 
respektive verksamhet och mål. HMC redovisar 
tydligare måluppfyllelse med fler indikatorer och 
målvärden. För övriga tre enheter finns totalt två 
indikatorer.
HMC bedöms redovisa en god måluppfyllelse.

15) Når nämnden uppsatta mål för ekonomin? X Tydlig måluppfyllelse görs ej på nämndnivå. Totalt 
resultat för nämnden uppgår till 22,8 mkr att 
jämföra med budgeterat resultat om – 1,4 mkr.
HMC har tre indikatorer utöver budgeterat 
nollresultat varav två inte uppfylls. 

16) Sker en strukturerad värdering av resultat 
och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?

X Struktur finns då mall för upprättande används och i 
verksamhetsberättelsen redogörs för vad respektive  
verksamhet har gjort under målen men mätbarhet 
saknas och därmed värderingen. 
Gemensam måluppfyllelse för nämnden saknas.

17) Preciserar nämnden vid behov vad som ska 
göras, när det ska göras och av vem?

X Särskilda åtgärdsplaner har ej framkommit, dock 
beskrivs orsaker och ibland åtgärder men inte alltid 
tydlig bedömning av måluppfyllelse och därmed 
svårt att bedöma behov av åtgärdsplaner. 
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Kommentar/sammanfattande bedömning:

Vår bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en god intern kontroll och styrning samt god uppföljning 
dock med rapportering per verksamhet. Bedömning av måluppfyllelse görs ej på nämndnivå utan är mer av beskrivande karaktär 
för respektive verksamhet. Målen bör kompletteras med mätbarhet där detta saknas för en tydligare bedömning av måluppfyllelse
och om åtgärder är nödvändiga. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Sörmlands genomfört 

en granskning av nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds styrning och 

uppföljning av verksamheten “Forskning och Utveckling i Sörmland”.  

Granskningens syfte är att bidra till revisorernas underlag för att bedöma om Nämnden 

för samverkan kring socialtjänst och vård bedriver en ändamålsenlig verksamhet.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att nämndens styrning av 

verksamheten “Forskning och Utveckling i Sörmland” inte är fullt ut tillräcklig. Styrnings- 

och uppföljningsstrukturer finns i allt väsentligt. Ökad mätbarhet bör dock eftersträvas 

för tydliggörande av verksamhetsresultat. 

Revisionsfråga Bedömning  

Har nämnden en tillräcklig styrning och uppföljning av den 
verksamhet som bedrivs inom enheten “Forskning och 
Utveckling i Sörmland”? 

Delvis 

 

 

Rekommendationer 

● Nämnden rekommenderas verka för ökad mätbarhet vilket exempelvis kan ske 

genom införande av ytterligare måltal och indikatorer.  

● Intern kontroll kan stärkas genom införande av kontrollmoment avseende FoUiS-

verksamheten. 
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Inledning 
Bakgrund 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård ansvarar bland annat för 

verksamheten i “Forskning och Utveckling i Sörmland” (FoUiS). Enligt nämndens 

reglemente omfattar verksamheten inom FoUiS forskning och utveckling avseende 

socialtjänst och hälso- och sjukvårdsfrågor inom Sörmland. 

Av särskild bilaga till nämndens reglemente framgår att Länsstyrgruppen för Närvård är 

styrgrupp för FoUiS. Länsstyrgruppen utser representanter till styrelse för FoUiS. Det 

framgår också av uppgift från FoUiS webbsida att styrelsen för FoUiS består av 

representanter utvalda från Länsgrupp Närvård.  

Av den särskilda bilagan till reglementet framgår också övergripande mål för 

verksamheten i FoUiS. Ett av målen är att “FoUiS´s arbete sprider kunskap och 

erfarenheter mellan verksamheter inom och mellan kommuner och region”. 

Det är väsentligt att nämnden har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll utifrån 

uppdragen från fullmäktige. Revisorerna har i sin revisionsplan beslutat att granska 

nämndens styrning och uppföljning av verksamheten inom FoUiS.  

Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bidra till revisorernas underlag för att bedöma om 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård bedriver en ändamålsenlig 

verksamhet genom att besvara följande revisionsfråga: 

● Har nämnden en tillräcklig styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs 

inom enheten “Forskning och Utveckling i Sörmland”? 

Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser och bedömningar. 

- Nämndens reglemente  

- Fullmäktiges mål- och budgetdokument 

Avgränsning 
Granskningen avser revisionsobjektet Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 

vård utifrån ovanstående revisionsfråga.  

Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentgranskning. Intervju har 

genomförts med ansvarig FoU-chef inom FoUiS. Vidare har två regionföreträdare för 

länsstyrgruppen för närvård som är styrgrupp för FoUiS intervjuats. Denna styrgrupp 

består av tjänstepersoner från regionen och Sörmlands kommuner. 

Dokumentgranskning har skett av styrande dokument inom FoUiS såsom 

verksamhetsplaner och dokument där uppföljning av verksamheten sker.  

Nämndens protokoll och underlagen till ärenden avseende FoUiS har reviderats. Vi har 

också tagit del av dokument från FoUiS styrgrupp samt från FoUiS styrelse. 
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Granskningen har skett utifrån syftet att bedöma om det finns en välfungerande och 

sammanhängande styrning och uppföljning utifrån verksamhetens mål.     

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten. 
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Granskningsresultat 
 
Styrning och uppföljning av FoUiS 

Revisionsfråga 1: Har nämnden en tillräcklig styrning och uppföljning av den verksamhet 

som bedrivs inom enheten “Forskning och Utveckling i Sörmland”? 

Iakttagelser 
Av intervjuer med företrädare för styrgruppen för FoUiS framkommer att enheten varit 

organiserad under Region Sörmland sedan år 2015. Uppdraget uppfattas som brett mot 

såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg. Uppdraget anpassas 

enligt intervjuade till vad som är relevant vid respektive tidpunkt och vad Regionen och 

kommunerna vill satsa på. Verksamheten har enligt intervjuade funnits i cirka 20 år och 

den har i princip bedrivits med nuvarande arbetssätt sedan cirka 10 år. Verksamheten 

uppges hänga samman med närvårdsstrukturen. FoUiS uppges ha en viktig roll i denna 

struktur. Vidare betonas FoUiS bidrag till utveckling i den kommunala vården. I 

intervjuer lyfts att Region Sörmland ligger väl till när det gäller samverkan.  

Den kliniska forskning som bedrivs i Region Sörmland är inte organiserad i enheten 

FoUiS som organisatoriskt är en del av Region Sörmland.   

Styrningen mot FoUiS utgår från nämnden. Nämnden har i sin tur, i enlighet med 

reglementet, den länsgemensamma styrgruppen för närvård som styrgrupp för 

verksamheten inom FoUiS.  

Den länsgemensamma styrgruppen består av 22 tjänstepersoner varav 7 representerar 

Region Sörmland. I övrigt ingår representanter från länets kommuner samt den FoU-

chef som leder FoUiS i denna styrgrupp. 

Den länsgemensamma styrgruppen har, i enlighet med reglementet, utsett 7 ledamöter 

som styrelse för FoUiS. Dessa ledamöter tillhör också den länsgemensamma 

styrgruppen.  

I FoUiS styrelse ingår FoU-chefen samt ytterligare 3 ledamöter från Region Sörmland. 

Styrelsen i FoUiS är, enligt FoUiS webbplats, utvalda för att representera de områden 

FoUiS har i uppdrag att arbeta med. De uppges företräda hela länet i styrelsen.  

De övergripande mål som anges i reglementet kring bland annat kunskapsstyrning i 

samverkan framgår också av FoUiS-enheten webbsida. De övergripande 

målformuleringarna för FoUiS beskrivs i reglementet enligt nedanstående bild:  
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Målen är som de beskrivs i reglementet inriktade på kunskapsutveckling utifrån evidens 

inom hälso- och sjukvård samt vård- och omsorg. Aktiviteterna ska bidra till att främja 

hälsa och delaktighet. 

Av granskningen framgår att den verksamhetsplan som enheten FoUiS använder sig av 

är den som gäller för NSV som helhet. Mål och inriktning för FoUiS godkänns av den 

egna styrelsen och länsstyrgruppen innan FoUiS delar inarbetas i verksamhetsplanen 

som beslutas av NSV. Således har nämnden genom detta beslutsrådighet över mål och 

inriktning för FoUiS.   

I “Verksamhetsplan med budget - NSV 2021-2023” redovisas FoU i Sörmland som en 

av nämndens fyra verksamheter. Det uppdrag och fokusområden som anges hänger väl 

samman med den målinriktning som anges i reglementet. Bland målen i 

verksamhetsplanen nämns bland annat kunskapsstyrning men även digitalisering och 

miljöarbete. I intervjuerna anges att de prioriterade områdena för framtiden bland annat 

är “Tillsammans för barnens bästa”, Nära Vård och Digitalisering. 

Bland mycket annat framgår också av verksamhetsplanen att FoUiS processleder de 

fem samverkansråden. Dessa är Fallpreventionsrådet, Palliativa rådet, Rådet för vård 

och omsorg vid demenssjukdom, Nutritionsrådet och Rådet för barns rätt som 

anhöriga/närstående. Av intervjuer framgår att det utvecklingsledarna inom FoUiS har 

en koppling till de nationella RSS-nätverken. RSS står för regional stöd- och 

samverkansstruktur. 

Målen som anges i verksamhetsplanen är till stor del relativt övergripande till sin 

karaktär och därmed också svåra att följa upp. Uppdraget som FoUiS har kring 

kunskapsstyrning och samverkan är också svårt att följa upp eftersom resultat av då det 

sannolikt finns indirekta positiva effekter i regionen och kommunerna som är svåra att 

kvantifiera och konkretisera. De målområden som finns är dock relevanta utifrån de 

övergripande RF-målen. I intervjuer anges att det också sker ett arbete för att se till att 

målen för enheten hänger ihop med övergripande nivåer. 

I “Verksamhetsplan med budget - NSV 2021-2023” saknas indikatorer helt för de delar 

som avser FoU i Sörmland. Detta kan bero på att det vid framtagande av 

verksamhetsplanen har setts som svårt att hitta mätbarhet utifrån uppdragets art med 

pwc 

• FoUiS 's övergripande m ål är att FoU iS 's arbete främjar en hållbar 
utveckling och förbättring i verksamheter baserad på evidens från 
forskning, praktik och brukar-/patienterfarenhet. 

• FoUiS 's arbete lede r till individe rs egna, verksamheters och 
samhällets effekti va och hållbara resursanvändning. 

• FoUiS 's arbete s tärker tvärvetenskaplig och tvärsektoriell vardagsnära 
kunska psu tveckling för vård och omsorg och hälso- och sjukvården. 

• FoUiS 's arbete sprider kunskap och erfarenheter mellan verksamheter 
inom och mellan kommuner och region . 

• FoUiS , s arbete m ed berörda huvudmän leder till god hälsa och full 
de laktighet för målgrupperna. 

• FoUiS är en lärande organisation som kontinuerligt lär av sina 
erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. 

• FoUiS har resurser och kompetens så att ovanstående mål kan uppnås. 
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inriktningen att  samverka, processleda och stödja verksamheterna i Regionen och 

kommunerna.  

Av Region Sörmlands övergripande dokument “Mål och budget planperioden 2021-

2023” framgår att indikatorer ska användas. Vi har noterat att NSV i verksamhetsplanen 

för 2021 beslutat om indikatorer för andra verksamheter än FoUiS. I “Verksamhetsplan 

med budget - NSV 2022-2024” finns indikator avseende sjukfrånvaro för FoUiS. I 2022 

års verksamhetsplan anges att indikatorer ska tas fram inom området Nära Vård under 

året. 

Det finns förutsättningar att öka styrningen och mätbarheten genom att ta fram fler 

indikatorer inom några områden. I verksamhetsplanen under målområdet “Region 

Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion” bör exempelvis kostnader för 

bilresor respektive kollektivtrafikresor kunna hämtas från den ekonomiska 

redovisningen. Antal genomförda utbildningar fysiskt respektive digitalt är annat 

exempel på mått som kan övervägas. 

Vi har i granskningen sett att nämnden följer upp verksamheten i FoUiS genom de 

ordinarie delårsrapporter samt bokslut där FoUiS ingår som en del. I dessa delrapporter 

ges en form av statusuppdatering kring de mål och det uppdrag som beslutats. 

Av granskningen framgår också att verksamheten berörts i nämnden vid ett antal andra 

tillfällen. Under 2020 beslutades om en verksamhetsöversyn omfattande uppdrag, mål, 

organisation, samverkansmöjligheter och långsiktig finansiering. Detta uppdrag 

återredovisades till nämnden i mars 2021 genom underlaget “FoUiS - framtida uppdrag 

och finansiering” som utarbetats av FoUiS styrelse. Ärendet var uppe i både FoUiS 

styrelse och i Länsstyrgruppen i sin helhet innan nämndsbehandling.  

Av protokoll från september 2021 framgår följande: 

 “Nämnden har under våren fått återkoppling på uppdraget att utreda FOU: s framtida 

uppdrag och finansiering. Nämnden har godkänt utredningen och beslutat att senast 

inför budget 2022 ta ställning till hur den framtida finansieringen av Forskning och 

Utveckling i Sörmland ska lösas.” 

Av “Verksamhetsplan med budget - NSV 2022-2024” framgår att “fortsatt hållbar lösning 

på finansiering krävs om verksamheten fortsatt ska kunna utgöra ett stöd”. 

Den verksamhetsöversyn som nämnden beslutade genomföra under 2020 har ännu inte 

inneburit något nämndbeslut utifrån hur uppdraget formulerades. Samtidigt framgår att 

tidigare balanserade överskott kommer att användas för att finansiera verksamheten 

under 2022. Enligt uppgift från intervjuade har det funnits tveksamheter från vissa  

kommuner till förslaget om framtida uppdrag och finansiering. Ändringar av 

medlemsavgiften ska, i enlighet med NSV:s reglemente, beslutas av respektive 

huvudman. Detta kan vara anledningen till att beslut inte kunnat fattas av nämnden. 

De intervjuade uppfattar att det finns en löpande redovisning till nämnden kring 

enhetens kvartalsrapporter, bokslut och budgetförslag. Detta bekräftas av vår 

genomgång av nämndsärenden som samlat visar att väsentliga ärenden rörande 

enheten behandlas.   

pwc 
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FoU-chef deltar på nämndens sammanträden och informerar gällande aktuella frågor. 

Nämnden upplevs av de intervjuade ha ett stort intresse och engagemang kring 

verksamheten.  

Vi har i granskningen också tagit del av FoUiS separata budgetunderlag och 

uppföljningsrapporter. Detta visar att verksamheten styrs och följs upp också på 

enhetsnivån inom FoUiS.  

Till nämndens verksamhetsplan finns en internkontrollplan bifogad för nämndens 

ansvarsområde. Det finns i denna plan ett antal generella områden där kontroller ska 

ske. Exempel på område som finns med är “Uppföljning av verkställighet av NSV:s 

beslut”. Specifika kontrollmoment avseende just FoUiS finns inte med i planen. 

Bedömning 
Har nämnden en tillräcklig styrning och uppföljning av den verksamhet som bedrivs 

inom enheten “Forskning och Utveckling i Sörmland”? 

 

Delvis. Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att nämndens styrning 

av verksamheten “Forskning och Utveckling i Sörmland” inte är fullt ut tillräcklig. En 

styrnings- och uppföljningsstruktur finns i allt väsentligt. Ökad mätbarhet bör dock 

eftersträvas för tydliggörande av verksamhetsresultat. Att FoUiS-verksamhetens 

framtida finansiering inte lösts är inte optimalt. Samtidigt har vi förståelse för att 

förankring avseende verksamhet med flera huvudmän kan ta tid. 

 

Rekommendationer 
● Styrning och uppföljning kan stärkas genom att ytterligare måltal och indikatorer som 

mäter verksamhetens måluppfyllelse utarbetas.  

● I nämndens internkontrollplan kan införande av moment avseende FoUiS-

verksamheten övervägas för stärkt kontroll.  

 

 

2022-03-03 

 

Susanne Lindberg     Matti Leskelä  

___________________________  ___________________________ 

Uppdragsledare     Projektledare 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag 
av Region Sörmland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2021-10-07. 
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av 
denna rapport.  

 

 0 

pwc 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-23 1 (2) 

   

 

§ 10    KS/2022:16   

Tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att medge avsteg från § 7 i arvodesbestämmelserna vad 
gäller att arvodet även inkluderar all tid som går åt för kommunstyrelsen för 
förtroendevalda med årsarvode på mindre än 2 procent. Beslutet gäller retroaktivt från 
2022-01-01.  

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C) och Tony Rosendahl (V). Den skriftliga 
reservationen redovisas som bilaga D. 

Sammanfattning av ärendet 

Om en förtroendevald har ett årsarvode på mindre än 40 procent inkluderar det arvodet 
all tid som åtgår för uppdraget i och för den egna nämnden samt kommunstyrelsen (§ 7 i 
arvodesbestämmelserna). Det innebär bland annat att inga sammanträdesarvoden 
betalas ut för kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens utskott. Det lägsta årsarvodet 
är idag 1 procent, medan ett sammanträdesarvode är från 1,1 procent. Det innebär att 
en förtroendevald som sitter i kommunstyrelsen kan förlora ekonomiskt på att ta ett 
uppdrag med lågt årsarvode. Detta då sammanträdesarvodet för kommunstyrelsen och 
dess utskott under ett år kan bli högre än årsarvodet. 

Enligt 18 § i arvodesbestämmelserna ska frågor om tolkning och tillämpning av 
bestämmelserna avgöras av kommunstyrelsen. 

Arvodesbestämmelserna är giltiga till och med 2022-12-31 och det kommer att göras en 
översyn av bestämmelserna i sin helhet inför den nya mandatperioden. 

Ärendets handlingar  

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-02-17 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-15 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Tony Rosendahl (V), Mica Vemic (SD), 
Inger Fredriksson (C), Nicklas Adamsson (MP), Joha Frondelius (KD), Thomas Selig (V), 
Victoria Barrsäter (C), Anneli Hedberg (S) och Ulrica Truedsson (S). 

 

 

ij Katrineholm 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-23 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Förslag och yrkande 

Tony Rosendahl (V) yrkar, med instämmande av Mica Vemic (SD), Inger Fredriksson (C), 
Joha Frondelius (KD), Victoria Barrsäter (C), Anneli Hedberg (S) och ordföranden Johan 
Söderberg (S), att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige.  

Ordföranden ändrar därmed den delen av sitt förslag om att ärendet ska avgöras av 
kommunstyrelsen. 

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C) och Tony 
Rosendahl (V), att det tillsätts en arvodeskommitté. Johan Söderberg (S) yrkar avslag på 
detta. 

Ulrica Truedsson (S) yrkar, med instämmande av Mica Vemic (SD), bifall till ordförandens 
förslag till beslut med hans ändring om att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige. 

Tony Rosendahl (V) yrkar att ärendet ska avslås. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sin propositionsordning som 
godkännas av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer han proposition på 
ordförandens förslag till beslut och Tony Rosendahls (V) avslagsyrkande och finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag. Därefter ställer han proposition på Inger 
Fredriksson (C) med fleras yrkande om tillsättande av arvodeskommitté och finner att 
kommunstyrelsen avslår detta. 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

ij Katrineholm 



Bilaga D kommunstyrelsen 2022-02-23 § 10 

               

                        
 

 

 

 

DNR KS/2022:16 1.3.1 

 

Reservation angående Tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelser för förtroendevalda 

Detta ärende visar på nytt behovet av en tvärpolitisk arvodeskommitté, som tar fram 
förutsättningarna för det politiska arbetet och som kan arbeta fram lösningar till de frågor som kan 
uppkomma under mandatperioden. Det är inte acceptabelt att samma personer som berörs av 
förslagen också ska fatta beslut om dem. 

Bestämmelser ska arbetas fram inför ett val, för att kunna tillämpas under en följande mandatperiod 
och de som dömer av bestämmelserna ska inte vara desamma som omfattas av dem.  

Mot bakgrund av detta yrkade vi att en arvodeskommitté tillsätts. 

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet. 

Katrineholm 23 februari 2022 

 

Inger Fredriksson, Centerpartiet Victoria Barrsäter, Centerpartiet 

 

Tony Rosendahl, Vänsterpartiet

,, 



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-02-17 
Vår beteckning 

KS/2022:16 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Tolkning och tillämpning av 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medge avsteg från § 7 i arvodesbestämmelserna vad gäller 
att arvodet även inkluderar all tid som går åt för kommunstyrelsen för förtroendevalda med 
årsarvode på mindre än 2 %. Beslutet gäller retroaktivt från 2022-01-01. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande

i Katrineholm 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-02-15 
Vår beteckning 

KS/2022:16 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Om en förtroendevald har ett årsarvode på mindre än 40 % inkluderar det arvodet all tid 
som åtgår för uppdraget i och för den egna nämnden samt kommunstyrelsen (§ 7 i 
arvodesbestämmelserna). Det innebär bland annat att inga sammanträdesarvoden betalas 
ut för kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens utskott. Det lägsta årsarvodet är idag 1 %, 
medan ett sammanträdesarvode är från 1,1 %. Det innebär att en förtroendevald som sitter 
i kommunstyrelsen kan förlora ekonomiskt på att ta ett uppdrag med lågt årsarvode. Detta 
då sammanträdesarvodet för kommunstyrelsen och dess utskott under ett år kan bli högre 
än årsarvodet. 

Enligt 18 § i arvodesbestämmelserna ska frågor om tolkning och tillämpning av 
bestämmelserna avgöras av kommunstyrelsen. 

Arvodesbestämmelserna är giltiga till och med 2022-12-31 och det kommer att göras en 
översyn av bestämmelserna i sin helhet inför den nya mandatperioden. 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Kommunledningsförvaltningen löneenheten  

i Katrineholm 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-23 1 (2) 

   

 

§ 3    KS/2022:64   

Avgifter inom bildningsnämndens verksamhetsområde 
- Fristående verksamheter  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Avgifter för fristående verksamhet inom 
bildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med upprättat förslag. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Victoria Barrsäter (C) med fleras yrkande reserverar sig 
Victoria Barrsäter (C), Inger Fredriksson (C) och Joha Frondelius (KD). Den skriftliga 
reservationen redovisas som bilaga A. 

Sammanfattning av ärendet 

Bildningsnämnden beslutade på sammanträde den 15 februari 2022 att anta 
bildningsförvaltningens förslag till Regler för fristående verksamheter. I samband med 
de reglerna föreslår bildningsnämnden att kommunfullmäktige inför avgifter för att 
starta ny fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, för ansökan om 
godkännande av ny huvudman samt vid ansökan om att utöka eller förändra 
verksamheten. Avgifterna är beräknade utefter bedömning av arbetstid samt efter att ha 
sett till storleken på samma avgifter som andra kommuner har fastställt. De föreslagna 
avgifterna är lägre än de avgifter som bildningsförvaltningen har sett från andra 
kommuner.  

Avgifterna för Katrineholms kommun föreslås fastställas enligt nedanstående förslag: 

Ansökan om att starta en ny fristående 
förskola, fritidshem eller pedagogisk 
omsorg 

12 000 kronor 

Ansökan om godkännande av ny 
huvudman för befintlig verksamhet 
(fristående förskola, fritidshem eller 
pedagogisk omsorg) 

9 000 kronor 

Ansökan om att utöka eller förändra 
verksamheten (fristående förskola, 
fritidshem eller pedagogisk omsorg). 

6 000 kronor 

 

Då det idag inte finns beslutat om några avgifter för detta föreslås att ett undantag från 
den gällande ordningen att avgifter behandlas i samband med budgetprocessen görs. 

ij Katrineholm 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-23 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022- 

 Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, 2022-02-15, § 1 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), Joha Frondelius 
(KD), Ulrica Truedsson (S), Johan Söderberg (S) och Tony Rosendahl (V). 

Förslag och yrkande 

Victoria Barrsäter (C) yrkar, med instämmande av Inger Fredriksson (C) och Joha 
Frondelius (KD), avslag på beslutsförslaget. 

Ulrica Truedsson (S) yrkar, med instämmande av Johan Söderberg (S) och Tony 
Rosendahl (V), bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för propositionsordningen som 
godkänns av kommunstyrelsen. I enlighet med detta ställer ordförande proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Victoria Barrsäter (C) med fleras avslagsyrkande. 
Han finner att styrelsen biträder förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Akten 

ij Katrineholm 



KS/2022:64 
RESERVATION - AVGIFTER FÖR FRISTÅENDE 
VERKSAMHET 
I samband med att ett regelverk för fristående aktörer inom förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidsverksamhet togs fram föreslogs också att Katrineholms kommun skulle inrätta en avgift för 
ansökan. 

I dagsläget finns endast en fristående aktör inom pedagogisk omsorg i vår kommun. Vi ser gärna 
fler fristående aktörer då det bidrar till ökad valfrihet och möjlighet för föräldrar och barn att hitta 
en verksamhet som passar just deras behov. 

Avgiften som föreslås är lika oavsett verksamhet. Det vill säga att det är samma oavsett om det är 
en stor förskola eller en mormor som ska bedriva pedagogisk omsorg för en handfull barn. Den 
kommer inte att täcka kommunens kostnad för att hantera ansökan. Däremot kommer den ha en 
avskräckande effekt. 

Vi vill förenkla för företag och välkomna fristående aktörer och yrkade att avslå förslaget att införa 
en ansökningsavgift. Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 

Katrineholm 23 februari 

Victoria Barrsäter, C 

Inger Fredriksson, C 

Juha Frondelius, KD

Bilaga A kommunstyrelsen 2022-02-23 § 3

" 
IT] 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-02-16 
Vår beteckning 

KS/2022:64 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen  
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Avgifter inom bildningsnämndens verksamhetsområde - 
Fristående verksamheter 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Avgifter för fristående 
verksamhet inom bildningsnämndens verksamhetsområde i enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Bildningsnämnden beslutade på samanträde2022-02-15 att anta bildningsförvaltningens 
förslag till Regler för fristående verksamheter. I samband med de reglerna föreslår 
bildningsnämnden att kommunfullmäktige inför avgifter för att starta ny fristående 
förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg, för ansökan om godkännande av ny 
huvudman samt vid ansökan om att utöka eller förändra verksamheten. Avgifterna är 
beräknade utefter bedömning av arbetstid samt efter att ha sett till storleken på samma 
avgifter som andra kommuner har fastställt. De föreslagna avgifterna är lägre än de avgifter 
som bildningsförvaltningen har sett från andra kommuner.  

Avgifterna för Katrineholms kommun föreslås fastställas enligt nedanstående förslag: 

Ansökan om att starta en ny fristående 
förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg 

12 000 kronor 

Ansökan om godkännande av ny huvudman 
för befintlig verksamhet (fristående förskola, 
fritidshem eller pedagogisk omsorg) 

9 000 kronor 

Ansökan om att utöka eller förändra 
verksamheten (fristående förskola, 
fritidshem eller pedagogisk omsorg). 

6 000 kronor 

 

Då det idag inte finns beslutat om några avgifter för detta föreslås att ett undantag från den 
gällande ordningen att avgifter behandlas i samband med budgetprocessen görs. 

Ärendets handlingar 
 Sammanträdesprotokoll bildningsnämnden, 2022-02-15 § 1 

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-02-16 

Vår beteckning 

KS/2022:64 - 1.3.1 - 
Styrande dokument 

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Bildningsnämnden 

Akt

i Katrineholm 



PROTOKOLL 
BILDNINGSNÄMNDEN

Datum, plats och tid 2022-02-15 Tallåsaulan, klockan 13.15-16.30
Beslutande Ulrica Truedsson (S) ordf., Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordf., Inger Hult (L) 2:e vice ordf., Linda 

Rosenlund (S), Tony Karlsson (S), Tommi Lycke (S), Kenneth Svahn (M), Victoria Barrsäter (C), 
Ismail Abukar (MP), Ingvar Larsson (SD) § 1-9.

Beslutande ersättare Christina Thorell (S), Anette Larsson-Fredriksson (S), John Ogenholt (KD),  
Leif Strand (C) § 10-17.

Ersättare Carl-Henrik Gustavsson (S), Malin Sandqvist (S), Henrik Gullstrand (V), Leif Strand (C) § 1-9.

Övriga deltagande Johan Lindeberg, förvaltningschef, Carina Andersson, sekr., Johanna Siverskog, ekonom, 
Margaretha Norling, verksamhetschef, Birgitta Dahlbeck, verksamhetschef.

Ordförande: Ulrica Truedsson

Sekreterare: Carina Andersson

Utsedd justerare: Fredrik Ahlman (M)

Underskrifter

Utsedd justerare: Ismail Abukar (MP)

Justeringens plats 
och tid

Digitalt

Paragrafer 1

Datum för anslags uppsättande 2022-02-15 Datum för anslags nedtagande 2022-03-09

Förvaringsplats av protokollet

Bildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1285671

ij Katrineholm 



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2022-02-15 2 (3)

Ordförandens sign Justerandes sign

§ 1 BIN/2022:27  

Avgifter fristående verksamheter 

Bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta i enlighet med 

förslaget.

2. Bildningsnämnden beslutar att justering ska ske i omedelbar anslutning till 
bildningsnämndens sammanträde.

Reservationer

Victoria Barrsäter (C ) och John Ogenholt (KD) reserverar sig mot beslutet under punkt 1.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Regler för fristående verksamheter. I 
samband med dessa regler föreslås en avgift införas för att starta ny fristående förskola, 
fritidshem eller pedagogisk omsorg. Det föreslås även att en avgift införs för ansökan 
om godkännande av ny huvudman samt en avgift vid ansökan om att utöka eller 
förändra verksamheten. Avgifterna föreslås gälla från och med 2022-04-01.

Bildningsförvaltningen föreslår följande avgifter:

Ansökan om att starta en ny fristående förskola, 
fritidshem eller pedagogisk omsorg

12 000 kronor

Ansökan om godkännande av ny huvudman för 
befintlig verksamhet (fristående förskola, 
fritidshem eller pedagogisk omsorg)

9 000 kronor

Ansökan om att utöka eller förändra 
verksamheten (fristående förskola, fritidshem 
eller pedagogisk omsorg).

6 000 kronor

Bildningsnämndens överläggning

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C), John Ogenholt 
(KD) och Ulrica Truedsson (S).

Förslag och yrkanden

 Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag under
 punkt 1.

 Victoria Barrsäter (C) yrkar avslag till bildningsförvaltningens förslag under punkt 1.

Comfact Signature Referensnummer: 1285671

; Katrineholm 



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida

Bildningsnämnden 2022-02-15 3 (3)

Ordförandens sign Justerandes sign

Beslutsgång

 Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens förslag till beslut 
under punkt 1.

 Ordförande ställer proposition på bifall till Victoria Barrsäters (C) förslag på avslag till 
bildningsförvaltningens förslag till beslut under punkt 1.

 Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till 
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Victoria Barrsäters (C) förslag under 
punkt 1.

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen

 Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1285671

; Katrineholm 
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BIN/2022:27 - 1.3.1 
RESERVATION - AVGIFTER FÖR FRISTÅENDE 
VERKSAMHET 
I samband med att ett regelverk för fristående aktörer inom förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidsverksamhet togs fram föreslogs också att Katrineholms kommun skulle inrätta en avgift för 
ansökan. 

I dagsläget finns endast en fristående aktör inom pedagogisk omsorg i vår kommun. Vi ser gärna 
fler fristående aktörer då det bidrar till ökad valfrihet och möjlighet för föräldrar och barn att hitta 
en verksamhet som passar just deras behov. 

Avgiften som föreslås är lika oavsett verksamhet. Det vill säga att det är samma oavsett om det är 
en stor förskola eller en mormor som ska bedriva pedagogisk omsorg för en handfull barn. Den 
kommer inte att täcka kommunens kostnad för att hantera ansökan. Däremot kommer den ha en 
avskräckande effekt. 

Vi vill förenkla för företag och välkomna fristående aktörer och yrkade att avslå förslaget att införa 
en ansökningsavgift. Då vårt yrkande föll reserverar vi oss mot beslutet. 

Katrineholm 15 februari 

Victoria Barrsäter, C 

Leif Strand, C 

John Ogenholdt, KD

" 
IT] 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-23 1 (1) 

   

 

§ 4    KS/2021:317  049 

Komplettering av borgenstecknande för Hjälmarens 
vattenförbund etapp 2  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen så som för egen skuld för 
Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp 
(limit) om 2 747 000 kronor. Limiten ska beräknas på skuldebrevens 
ursprungliga lånebelopp i låne- och borgenshandlingar och 
Katrineholm kommuns andel. 

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 2021-11-22, 
§ 173, om borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 november 2021, § 173, att ingå borgen för 
Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser. För att Hjälmarens vattenvårdsförbund ska 
kunna låna pengar av Kommuninvest krävs dock att kommunfullmäktige beslutar att 
ingå borgen så som för egen skuld. Den formuleringen saknades i beslutet i november 
vilket gör att kommunfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut.  

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12 

 Ansökan kommunal borgen för investering etapp 2 av 
Hyndevadsdammen, Hjälmarens regleringsdamm i Eskilstuna-ån 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

ij Katrineholm 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (3) 

Datum 

2022-01-12 
Vår beteckning 

KS/2021:317 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Matilda Johansson 
Handläggare telefon 

0150-570 18 
Handläggare e-post 

Matilda.Johansson2@katrineholm.se 

Komplettering av borgenstecknande för Hjälmarens 
vattenförbund etapp 2 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ingå borgen så som för egen 

skuld för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser upp till ett högsta belopp (limit) 
om 2 747 000 kronor. Limiten ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp i 
låne- och borgenshandlingar och Katrineholm kommuns andel. 

2. Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut 2021-11-22, § 173, om 
borgenstecknande för Hjälmarens vattenförbund. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade 2021-11-22 beslut om att ingå borgen för Hjälmarens 
vattenförbunds låneförpliktelser. För att Hjälmarens vattenvårdsförbund ska kunna låna 
pengar av Kommuninvest krävs dock att kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen så 
som för egen skuld. Den formuleringen saknades i beslutet i november vilket gör att 
kommunfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut.  

Ärendets handlingar 
 Ansökan kommunal borgen för investering etapp 2 av Hyndevadsdammen, Hjälmarens 

regleringsdamm i Eskilstuna-ån 

Ärendebeskrivning 
Hjälmarens vattenförbund bildades 1990 och har i uppdrag att reglera Hjälmaren i enlighet 
med vattendom VA 15/83, 1988:729. Förbundet bildades i enlighet med lagen om 
vattenförbund (1976:997). Redan vid bildandet av förbundet fanns utredningar som visade 
på behovet av att renovera de två dammarna. Under åren har mindre åtgärder genomförts 
men nu är det dags att renovera dammluckor och täta dammarna. Projektet är uppdelat i 
två delar, först ska den lilla dammen renoveras och sedan den stora. 

Styrelsen för Hjälmarens vattenförbund beslutade hösten 2020 att planera för och 
genomföra ett mer omfattande underhållsarbete av dammen, uppdelad på två etapper. 
Förslaget presenterades på förbundsstämman 2021 och medlemmarna biföll förslaget. I 
augusti 2021 påbörjades etapp 1 av underhållsplanen, som omfattar underhållsarbete på 
den lilla dammen. Investeringen finansieras av kredit upptagen i Kommuninvest med 
kommunal borgen som beviljats av samtliga medlemskommuner.  

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-01-12 

Vår beteckning 

KS/2021:317 

 

Katrineholms kommunfullmäktige beslutade 2021-06-14 §97 om borgen för 737 000 kronor. 
I samband med arbetet vid den lilla dammen upptäcktes sprickbildning i berggrunden 
under de gamla gåtarna (under dammluckorna) vilket starkt bidrar till minskad 
dammsäkerhet. Då risken är uppenbar att motsvarande sprickor uppstått i berggrunden 
under den stora dammen blir tidplanen för etapp 2, underhållsarbete av den stora 
dammen, mer akut och måste igångsättas snarast. Styrelsen i Hjälmarens vattenförbund 
har beslutat att gå vidare med renoveringen och ansöka om kommunal borgen för denna 
etapp. Etapp 2 innebär att fundamentet vid den stora dammen besiktas och eventuella 
åtgärder vidtas för att säkerställa dammsäkerheten och dammens täthet. Den stora 
dammen blir efter underhållsarbetet en modern och säker damm med eldrivna luckor i stål. 
Arbetet planeras till april/maj-november 2022. Projektering har genomförts och underhållet 
är anmält till Länsstyrelsen. Kostnaden för etapp 2 beräknas uppgå till cirka 30 miljoner 
kronor. 

Vattenförbundets kostnader fördelas enligt andelstal som beslutades vid bildandet av 
förbundet. Alla vattenförbundets kostnader kopplat till regleringsuppdraget fördelas enligt 
dessa andelstal och debiteras ut på medlemmarna en gång per år, baserat på en budget 
som beslutas vid förbundets stämma. Kommunernas andelstal enligt regleringsansvaret är: 

Andelstal för regleringsansvar 

Örebro 30,5 % 
Eskilstuna 14,5 % 
Arboga 6,5 % 
Vingåker 4,5 % 
Katrineholm 4,0 % 

Övriga medlemmar är Hjälmaren och Kvismarens Sjösänkningsjordar, Strömfallet AB, 
Skogstorps kraft AB och Säterbo Kraft AB. Det är de kommunala medlemmarna som går i 
borgen för hela beloppet. Därmed blir fördelningen av borgensåtagandet en 
interkommunal fördelning i förhållande till medlemstal i Hjälmarens vattenförbund (enligt 
gällande ansvarsfördelning för reglering). 

Interkommunal fördelning 

Örebro 50,8 % 
Eskilstuna 24,2 % 
Arboga 10,8 % 
Vingåker 7,5 % 
Katrineholm 6,7 % 

Kommuninvest AB som står för krediten för renoveringskostnaderna för lilla dammen har 
meddelat att de kan erbjuda den kredit som behövs under förutsättning att kommunerna 
som är medlemmar i Hjälmarens vattenförbund beslutar om kommunal borgen för 
skulden. Hjälmarens vattenförbund har därför kommit in med en ansökan om kommunal 
borgen även för etapp 2. 

Kommunerna är överens om att tillsammans besluta om kommunal borgen för respektive 
kommuns andel av krediten avseende renovering den större dammen. 

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 3 (3) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-01-12 

Vår beteckning 

KS/2021:317 

 

Limiten för borgen för Hjälmarens vattenförbunds låneförpliktelser för renovering av stora 
dammen blir 30 miljoner kronor som ska adderas med den tidigare givna krediten om 11 
miljoner kronor. Den samlade krediten blir då 41 miljoner kronor. De kommunala 
medlemmarna går i borgen för hela beloppet. Detta motsvarar för Katrineholms kommuns 
del ytterligare 2 010 000 kronor utifrån ett interkommunalt andelstal om 6,7 procent, totalt 
2 747 000 kronor. Resterande låneförpliktelse om totalt 38 253 000 kronor fördelas mellan 
Örebro, Eskilstuna, Arboga och Vingåkers kommuner enligt respektive interkommunala 
andelstal. 

Medlemskommunerna kommer inte att ta upp ett marknadspåslag i form av borgensavgift 
för låneförpliktelserna då detta avser en icke konkurrensutsatt verksamhet i form av statligt 
driftbidrag. 

Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsförvaltningen som ställer sig positiva till ansökan 
om kommunal borgen för att genomföra renovering etapp 2 av Hyndevadsdammen i 
Eskilstuna-ån. 

Skrivelsen är framtagen i samråd med övriga kommuner som ska ingå kommunal borgen 
för investeringen. 

 

Matilda Johansson 
Nämndsekreterare 

Beslutet skickas till: 

Hjälmarens vattenvårdsförbund 

Akten 

i Katrineholm 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-12-15 1 (2) 

   

 

§ 216    KS/2021:361  004 

Antagande av ny informationshanteringsplan och 
diarieplan  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva styrdokument ”Gallring av 
handlingar av tillfällig eller ringa betydelse”. 

2. Styrdokumentet upphör att gälla den 1 januari 2022. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva nuvarande diarieplan. 

a. Nuvarande diarieplan upphör att gälla den 1 januari 2022.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta ny diarieplan samt gallringsfrister i 
informationshanteringsplan för Katrineholms kommun. 

a. Informationshanteringsplanen och diarieplanen gäller från och 
med den 1 januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid senaste revideringen av kommunens arkivreglemente (§ 147, 2021-10-25) fattade 
kommunfullmäktige beslut om att kommunstyrelsen fattar beslut om 
kommungemensam informationshanteringsplan (tidigare kallat 
dokumenthanteringsplan). Nuvarande dokumenthanteringsplaner antagna i 
kommunstyrelsen och nämnderna upphör att gälla den 1 januari 2022. 

Under 2021 har ett projekt med samtliga förvaltningar påbörjats med syfte att skapa en 
kommungemensam informationshanteringsplan (modernare namn för 
dokumenthanteringsplan) samt ny diarieplan utifrån Sydarkiveras modell. 

I och med förändringen i arkivreglementet kommer den nya 
informationshanteringsplanen antas i kommunstyrelsen och ersätta övriga nämnders 
tidigare antagna dokumenthanteringsplaner. 

Syftet med förändringen är: 

 Få en bättre överblick över kommunens samtliga handlingar. 

 Säkerställa att information hanteras på ett likartat sätt i hela 
kommunen. 

 Säkerställa att informationshanteringsplanen hålls kontinuerligt 
uppdaterad inom kommunens samtliga verksamhetsområden. 

 Underlätta samordning för förvaltningar som arbetar åt flera 
nämnder. 

ij Katrineholm 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2021-12-15 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

 Underlätta vid organisationsförändringar då den nya planen fokuserar 
på verksamhetsområden och inte den kommunala 
nämndorganisationen. 

Kommunstyrelsen behöver fatta beslut om gallringsfrister för allmänna handlingar. 
Förvaringsplats och övriga kolumner i infoplanen betraktas som verkställighet. 
Strukturen och rubrikerna i informationshanteringsplanen ligger till grund för den nya 
diarieplanen. Diarieplanen består av de tre första rubrikerna i 
informationshanteringsplanen, den fjärde rubriken finns inte med i diarieplanen. 

Informationshanteringsplanen innehåller gallringsfrister för handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse (kallad gallringsplan för skräp). I och med detta kan nuvarande 
styrdokument ”Gallring av handlingar och tillfällig eller ringa betydelse” från 1999-12-13 
upphävas. 

På sikt kan kolumnerna i informationshanteringsplanen utökas och innehålla 
information att det förekommer personuppgifter, sekretessuppgifter samt 
informationssäkerhetsklassning. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-15 

 Förslag – informationshanteringsplan Katrineholms kommun 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Akten 

ij Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2021-11-15 
Vår beteckning 

KS/2021:361 - 004 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Antagande av ny informationshanteringsplan och 
diarieplan 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva styrdokument 
”Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse”. 

2. Styrdokumentet upphör att gälla den 1 januari 2022. 

Förslag till kommunstyrelsen 

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva nuvarande diarieplan. 

a. Nuvarande diarieplan upphör att gälla den 1 januari 2022.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta ny diarieplan samt gallringsfrister i 
informationshanteringsplan för Katrineholms kommun. 

a. Informationshanteringsplanen och diarieplanen gäller från och med den 1 
januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid senaste revideringen av kommunens arkivreglemente (§ 147, 2021-10-25) fattade 
kommunfullmäktige beslut om att kommunstyrelsen fattar beslut om kommungemensam 
informationshanteringsplan (tidigare kallat dokumenthanteringsplan). Nuvarande 
dokumenthanteringsplaner antagna i kommunstyrelsen och nämnderna upphör att gälla 
den 1 januari 2022. 

Under 2021 har ett projekt med samtliga förvaltningar påbörjats med syfte att skapa en 
kommungemensam informationshanteringsplan (modernare namn för 
dokumenthanteringsplan) samt ny diarieplan utifrån Sydarkiveras modell. 

I och med förändringen i arkivreglementet kommer den nya informationshanteringsplanen 
antas i kommunstyrelsen och ersätta övriga nämnders tidigare antagna 
dokumenthanteringsplaner. 

Syftet med förändringen är: 

 Få en bättre överblick över kommunens samtliga handlingar. 

 Säkerställa att information hanteras på ett likartat sätt i hela kommunen. 

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2021-11-15 

Vår beteckning 

KS/2021:361 - 004 

 

 Säkerställa att informationshanteringsplanen hålls kontinuerligt uppdaterad inom 
kommunens samtliga verksamhetsområden. 

 Underlätta samordning för förvaltningar som arbetar åt flera nämnder. 

 Underlätta vid organisationsförändringar då den nya planen fokuserar på 
verksamhetsområden och inte den kommunala nämndorganisationen. 

Kommunstyrelsen behöver fatta beslut om gallringsfrister för allmänna handlingar. 
Förvaringsplats och övriga kolumner i infoplanen betraktas som verkställighet. Strukturen 
och rubrikerna i informationshanteringsplanen ligger till grund för den nya diarieplanen. 
Diarieplanen består av de tre första rubrikerna i informationshanteringsplanen, den fjärde 
rubriken finns inte med i diarieplanen. 

Informationshanteringsplanen innehåller gallringsfrister för handlingar av tillfällig eller 
ringa betydelse (kallad gallringsplan för skräp). I och med detta kan nuvarande 
styrdokument ”Gallring av handlingar och tillfällig eller ringa betydelse” från 1999-12-13 
upphävas. 

På sikt kan kolumnerna i informationshanteringsplanen utökas och innehålla information 
att det förekommer personuppgifter, sekretessuppgifter samt 
informationssäkerhetsklassning. 

Ärendets handlingar 
 Förslag – informationshanteringsplan Katrineholms kommun 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Akt 

i Katrineholm 



Typ av handling Gallring Kommentarer och exempel
Vissa meddelanden och kopior (post, FAX, e-post och andra inkorgar)

Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden 
av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär.

När svar har skickats. Om en konversation behöver sparas under längre tid 
bör registrering/ diarieföring övervägas.

Handlingar som har inkommit för kännedom. Efter genomläsning eller när informationen 
inte längre behövs. 

Förutsatt att handlingarna inte har föranlett någon 
åtgärd och att de även i övrigt har liten betydelse för 
verksamheten.

Kopior och dubbletter som inte har någon funktion då det finns 
arkivexemplar hos myndigheten med samma innehåll.

När kopiorna och dubbletterna inte används 
längre.

Kopior på nämndprotokoll. Exemplar av tryckta 
verksamhetsberättelser.  Överexemplar av andra 
trycksaker som  kommuntidning eller broschyrer. 
Elektroniska kopior som delas på intranät, 
projektarbetsplatser och likande.

Handlingar som endast framställts för överföring, utlämnande, eller 
spridning av handlingar.

När kopian har skickats eller när man har 
kontrollerat att den kommit fram.

Kopia av en skrivelse som skickats till den som begärt 
kopian.

Bifogade filer i e-postmeddelanden som inte kan öppnas. 1 månad Mottagaren ska om möjligt upplysas om detta och 
uppmanas att skicka dokument i ett standardformat 
(ISO-standarden PDF till exempel). 

Felaktiga uppgifter i register som finns i olika verksamhetssystem , vilka 
tillkommit genom skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseendefel.

Efter rättning

Elektroniska handlingar som har överförts till annat format. Genom 
konvertering till format lämpligt för  förvaring och bevarande i 
verksamhetssystem (alternativt genom överföring till annan databärare, till 
exempel utskrift på papper).

Efter överföring till verksamhetssystem. I enlighet med rutiner för ärende- och 
dokumenthantering. Kan gälla ex. e-postmeddelendan, 
elektroniska handlingar som lämnats in på CD, Inlägg 
eller meddelanden på sociala medier som överförs till 
ett ärende eller innehåller sekretess- eller 
integritetskänsliga personuppgifter.

Gallringsplan för skräp -Handlingar av tillfällig och ringa betydelse

Vår vardagliga kommunikation lämnar allt fler spår i form av inlägg, meddelanden och loggar som allt som oftast är allmän information.

En stor del av den vardagliga kommunikationen har både liten och kortvarig betydelse för verksamheten som bedrivs. Därför behöver den inte sparas längre än nödvändigt.

Däremot behövs det tydliga regler för att allmänheten ska veta vilken information som raderas (gallras/förstörs), eftersom allmänheten har rätt till insyn i kommunernas 
verksamhet.

Om det inte finns ett förslag på tidsgräns för gallring, så betyder det att handlingen kan gallras när den inte är aktuell längre (vid inaktualitet). 



Handlingar som har överförts till annan databärare inom samma medium. Efter överföring till verksamhetssystem. Under förutsättning att de inte längre behövs för sitt 
ändamål. Arkivexemplar av ljud och videoupptagningar 
och mikrofilm  som har ersatts av nya exemplar. 
Arkivexemplar av elektroniska handlingar som 
kopierats till annan databärare.

Brev, paket och bud
Loggar i frankeringsmaskiner Efter kontroll
Skräppost och tillfälliga register i e-post och liknande tjänster för 
meddelandehantering
Loggar över anställdas avsända och mottagna e-postmeddelanden 3 månader
Meddelanden i e-posten som säkert bedöms som skräppost/spam och 
meddelanden med virus 

Omedelbart

Misstänkt skräppost/spam När användaren bedömt att det säkert är 
skräppost. 

Filter och listor som sorterar inkommande mejl När det kommer nya uppdateringar eller när 
manuellt skapade filter behöver förändras.

E-postlista Uppgifter tas bort med automatik i samband 
med gallring och rensning av e-post

Den lista som användaren hanterar i sin inkorg. 

Telefoner och surfplattor
Förteckning över inkomna/utgående samtal. När uppgifterna inte behövs längre. Samtalslistor i mobiltelefon, IP-telefoni och 

motsvarande. 
Utgående samtalslistor genom webbtjänst för mobil telefoni  3-6 månader. Om samtalslistorna behövs för 

fakturering sparas de i 6 månader. 3 månader 
om man inte har någon särskild anledning 
använda uppgifterna längre (av 
integritetsskäl).

Därefter kan listor i förekommande fall begäras ut från 
operatören och hanteras då som inkommen handling. 

Användarens samtalslistor i webbtjänst för mobil telefoni När användaren inte behöver uppgifterna 
längre

Exempel på inställning är 50 poster

Handling som inkommit till myndigheten i form av ljudmeddelande i 
röstbrevlåda, telefonsvarare och motsvarande och som tillför ett ärende 
sakuppgift eller behövs för att dokumentera verksamheten.

Efter att tjänsteanteckning (och eventuell 
övrig dokumentation) tillförts övriga 
handlingar i ärendet.  

Behövs ljudfilen för bevis ska en upptagning sparas och 
tillföras ärendet eller skickas till berörda enligt 
kommunens rutiner. 

Handling som inkommit till myndigheten i form av ljudmeddelande i 
röstbrevlåda, telefonsvarare och motsvarande och som inte tillför ett 
ärende sakuppgift eller behövs för att dokumentera verksamheten. 

Raderas av användaren efter avlyssning.



SMS eller andra meddelanden i text eller bild som tillför ärende sakuppgift 
eller behövs för att dokumentera verksamheten

Efter att tjänsteanteckning/ notering i diariet 
tillförts övriga handlingar i ärendet eller att 
Sms:et eller den bifogade filen överförts till 
verksamhetssystem/ 
ärendehanteringssystem.

Om verksamhetssystemet som används har funktioner 
för att ta emot till exempel Sms-meddelanden hanteras 
dessa på samma sätt som andra dokument i den 
verksamheten. Det ursprungliga meddelandet gallras 
efter att det lagts in i systemet. 

SMS eller andra meddelanden i text eller bild som inte tillför ärende 
sakuppgift eller behövs för att dokumentera verksamheten

Efter att det har lästs. 

Skärmdumpar, fotografier och andra bilder som bifogas som fil till SMS eller 
andra meddelanden. 

Efter att dokumentet har registrerats eller 
överförts till verksamhetssystem.  

Hanteras på samma sätt som andra inkomna 
handlingar.

Historik och elektroniska spår som lagras då olika program (appar) används 
på telefon eller surfplatta 

När uppgifterna inte behövs längre (om 
uppgifterna har liten och kortvarig betydelse) 
Alternativt efter tjänsteanteckning eller att 
uppgifter överförts till verksamhetssystem. 

Om den mobila applikationen är integrerad mot 
verksamhetssystem så kan data på huvudenheten 
gallras efter kontroll. Förutsatt att informationen inte 
längre behövs i arbetet eller har någon annan 
betydelse.

Hänvisningar När hänvisningen inte behövs längre
Gruppnummer Fortlöpande, efter behov

Ljudfiler till menyval och liknande När de inte används längre
Samtalsstatiskt, samtalslistor i webbtjänsten för telefoni Beror på operatör/avtal
Sociala medier, webbaserade arbetsplatser, webbmöten, nätverk, 
forum och projektarbetsplatser
Sparade konversationer som tillför ett ärende sakuppgift eller behövs för att 
dokumentera verksamheten

Efter att information har överförts till ärendet 
eller tagits om hand för arkivering. 

Snabbmeddelanden via till exempel Skype, Teams. 

Sparade konversationer som inte tillför ett ärende sakuppgift eller behövs 
för att dokumentera verksamheten

Efter genomläsning eller åtgärd

Sparade webbmöten eller telefonmöten Har mötet sparats endast för att kunna skriva 
anteckningar (minnesstöd) kan dessa rensas 
efter att anteckningar är upprättade.

Om upptagningen sparas istället för anteckningar, ska 
dessa hanteras i enlighet med  
informationshanteringsplanen. 

Uppgifter om kontakter som hanteras när funktioner för 
snabbmeddelanden, webbmöten med mera används

När kontaktuppgifterna inte behövs längre.

Register med kontaktuppgifter/ profilinformation för anställda eller 
enheter/motsvarande inom kommunen som uppdateras fortlöpande

När uppgifterna inte behövs längre. Gäller ej tryckta handlingar eller publicerade samlade 
dokument med tex adressuppgifter. adress- eller 
telefonregister, profiluppgifter på projektarbetsplats, 
nätverk eller forum.



Register, listor och liknande av tillfällig karaktär som har tillkommit för att 
underlätta myndighetens arbete

Förutsatt att de saknar betydelse när det gäller att 
dokumentera myndighetens verksamhet, återsöka 
handlingar eller upprätthålla samband inom arkivet. 

Kommentarer och inlägg som inte rör verksamheten på sociala medier eller 
andra kommunikationskanaler.

Så snart som meddelandet uppmärksammas 
av den som administrerar kontot.

Meddelanden av stötande eller kränkande karaktär som kommer in via e-
post, som kommentarer och inlägg på sociala medier eller andra 
kommunikationskanaler.

Efter åtgärd. Hanteras enligt kommunens 
rutiner för hantering av hot och våld i sociala 
medier. 

Föranleder kommentarerna åtgärd dokumenteras 
nödvändiga uppgifter och tillförs ärende enligt rutin för 
ärendehantering/diarieföring. 
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§ 5    KS/2021:400  041 

Delårsrapport per den sista juni 2021 för 
kommunalförbundet Sydarkivera  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten från Sydarkivera för 2021 till 
handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har fastställt och överlämnat till 
medlemskommunerna förbundets delårsrapport till och med den sista juni 2021. 

För helåret prognosticeras ett överskott av verksamheten på strax över 3 mkr. 
Förbundet prognosticeras uppnå balanskravet för helåret 2021. Sydarkivera har inga 
tidigare underskott att återställa. 

Sammantaget bedöms förbundet uppnå merparten av verksamhetsmålen likväl som de 
finansiella målen vid årsslut med en god ekonomisk hushållning som följd, finansiellt 
som verksamhetsmässigt. 

Ärendets handlingar 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-14 

 Delårsrapport Sydarkivera 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

ij Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 
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Axel Stenbeck 
Handläggare telefon 

0150-570 80 
Handläggare e-post 

Axel.Stenbeck@katrineholm.se 

Delårsrapport per den sista juni 2021 för 
kommunalförbundet Sydarkivera 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga delårsrapporten från 
Sydarkivera för 2021 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har fastställt och överlämnat till medlemskommunerna 
förbundets delårsrapport till och med den sista juni 2021. 

För helåret prognosticeras ett överskott av verksamheten på strax över 3 mkr. Förbundet 
prognosticeras uppnå balanskravet för helåret 2021. Sydarkivera har inga tidigare 
underskott att återställa. 

Sammantaget bedöms förbundet uppnå merparten av verksamhetsmålen likväl som de 
finansiella målen vid årsslut med en god ekonomisk hushållning som följd, finansiellt som 
verksamhetsmässigt. 

Ärendets handlingar 
 Delårsrapport Sydarkivera 

 

 

Axel Stenbeck 
Utredare 

Beslutet skickas till: 
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Förbundsfullmäktige 
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Beslutande 

Övriga närvarande 

Justerare 
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2021-11-12 
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SYDARKIVERA. 

Förbundsfullmäktige 

§ 10 

Delårsrapport 2021 januari - juni 

SARK/2019:353 1.4.1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) 

2021-11-12 

1. Förbundsfullmäktige fastställer Delårsrapport för Kommunalförbundet Sydarkivera 
omfattande perioden januari till och med juni 2021. 

Sammanfattning 
Tjänstemannaorganisationen har upprättat förslag till delårsrapport 2021. Rapporten 
behandlades den 1 oktober 2021 av förbundsstyrelsen. 

Efter fastställande i förbundsstyrelsen har rapporten översänts till förbundets revisorer för 
granskning vars sakkunniga biträde, företaget PwC, påpekat behov av en rättelse i not 12 där 
periodens ingående värden visat sig felaktiga. Tjänstemannaorganisationen har med anledning 
av detta gjort rättelse i enlighet med vad som framgår i underlaget, not 12, sidan 15. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 

Förbundsstyrelsens beslut ska skickas till 
Medlemskommuner, revisorer 

Justerare 

JJtr 
Utdrags bestyrkande 
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1 Förvaltningsberättelse 

Kommunalförbundet Sydarkivera lämnar här delårsrapport för perioden januari-juni 2021. 

Förbundet bildades den 1 januari 2015 med en målsättning att skapa förutsättningar för en 

rationell och långsiktigt hållbar lösning för förbundsmedlemmarnas informationsförvaltning. I 

bastjänsterna ingår tillsyn, råd och stöd samt digitala arkivleveranser och digitalt slutarkiv. 

Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål har förbundets verksamhet sedan dess 

utökats med anslutande tjänster för analoga arkiv (pappersarkiv) och dataskydd. Dessa 

tjänster avtalas särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat. Idag 

samlar förbundet 33 medlemmar.  

1.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Vid verksamhetsårets ingång inträdde kommunerna Kinda, Ödeshög, Flen, Trosa, 

Katrineholm, Torsås, Högsby och Mönsterås i förbundet.   

 

Sydarkivera införde grundläggande bevarandeplattform för digital slutarkivering 2016. Under 

verksamhetsåret genomförs den första etappen av ett treårigt projekt för att införa en 

Utökad bevarandeplattform 2021–2023. Detta för att effektivisera och säkra upp förbundets 

arbete med digitala arkivleveranser och långsiktigt digitalt bevarande. Succesivt införs stöd 

för allt fler leveranstyper.  

 

Det digitala arbetssättet som har vidareutvecklats och utökats innebär att Sydarkivera når ut 

till nya målgrupper. Arbetet med utbildningar, rådgivning och tillsyn har effektiviserats i hög 

grad.   
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1.2 Organisation 

Sydarkiveras förvaltning delas från och med 2019 in i stab och enheter. Staben leds av 

förbundschefen och respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från 

ledningsgruppen. Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. 

Bastjänster ingår i medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 

ställning 

Totalt tillförde de kommuner som anslöt sig till förbundet vid årets ingång en utökad 

budgetram om ca 2,9 mkr för 2021. Tjänster har tillsatts för att möta det utökade åtagandet 

men pga. svårigheter att hitta rätt kompetensprofil har en (1) tjänst inte kunnat tillsättas inom 

perioden. Rekryteringen har emellertid slutförts efter periodens utgång och organisationen 

tillförs en informationsspecialist med start i november.  

 

Verksamheten har under perioden fortsatt att påverkas starkt av Covid-19 pandemin. 

Utbildningar, möten och arkivtillsyner har genomförts digitalt i stället för fysiskt i enlighet 

med riktlinjer och rekommendationer. Detta har gett betydande effekter på ekonomin 

framför allt i fråga om resekostnader jämfört med vad som budgeterats. Tillsammans med 

vakanta tjänster pga. föräldraledighet redovisar förbundet ett kraftigt överskott av 

verksamheten vilket beräknas bestå över helåret.  

 

LEDNINGSGRUPP

Mats Porsklev

TILLSYN OCH 

INFORMATIONS-

FÖRVALTNING

Emilia Odhner 

CENTRALARKIV OCH 

DIGITISERING

Bernhard Neuman 

UTVECKLING OCH IT

Mårten Lindstrand 

STAB

Mats Porsklev
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Investeringar har gjorts i fråga om kontorsarbetsplatser (datorer/skärmar/kringutrustning) i 

enlighet med utbytesplan. En del av dessa har även tidigarelagts då verksamheten har 

medgivit detta. Investeringar för digitalt bevarande är genomförda i fråga om diskkapacitet 

(lagring) samt UPS strömförsörjningsenheter.  

 

Sammantaget har verksamheten fortskridit enligt plan i det av fullmäktige fastlagda 

handlingsprogrammet och budgeten/verksamhetsplanen. För helåret prognosticeras ett 

överskott av verksamheten på strax över 3 mkr.  

 

Nyckeltal 2021 

delår 

2021 

prognos 

2020* 

Resultat (tkr)   2 040 3 003 2 350 

Resultat som andel av omsättning 13,5 % 10 % 8,7 % 

Soliditet 50,3 % - 49,4 % 

*helår 

 

  

 

1.4 Händelser av väsentlig betydelse 

Arbetet med att bygga ut plattformen för digitalt bevarande med tjänster för dokumenterade 

arbetsflöde samt anpassning för nya informationstyper fortgår enligt plan för projekt Utökad 

bevarandeplattform 2021–2023.  

 

För att arbetet med rådgivning och stöd till förbundsmedlemmarna ska kunna ske på ett 

ännu effektivare sätt och med hög kvalitet så har förvaltningen skapat forum för 

kunskapsöverföring och dialog med regelbundna träffar.  

 

Förarbete gällande ett gemensamt Arkivcentrum fortgår och planeras kunna presenteras 

under hösten 2021. 

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  

Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet. En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, 

utan innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett 

effektivt sätt. Efter fullmäktiges godkännande av budget 2022 med nya fullmäktigemål har 

styrelsen inlett ett arbete med att arbeta fram förslag till indikatorer och nya styrelsemål 
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1.5.1 Samlad bedömning 

Sammantaget bedöms förbundet uppnå merparten av verksamhetsmålen likväl som de 

finansiella målen vid årsslut med en god ekonomisk hushållning som följd, finansiellt som 

verksamhetsmässigt.   

1.5.2 Övergripande redogörelse 

De långsiktiga verksamhetsmålen baseras på de beslut tagna av Sydarkiveras 

förbundsfullmäktige 2018-11-09 gällande Sydarkiveras handlingsprogram 2019–2022 (dnr 

SARK.2017.55). Handlingsprogrammet utarbetades tillsammans med förbundsmedlemmarna 

i anslutning till projektet Sydarkiveras utveckling 2017–2018 och innebar att verksamheten 

skulle byggas upp och utvecklas i etapper. Under den tredje etappen 2019–2020 började 

Sydarkivera tillgängliggöra information ur ett medborgarperspektiv bland annat genom 

rutiner för att lämna ut allmänna handlingar och publicering av arkiverade webbplatser. 

Under den fjärde etappen som inleddes 2021 ligger fokus på att förbättra stödet till 

verksamheterna ute hos förbundsmedlemmarna i deras informationshantering vilket enligt 

den reviderade budgeten innebär en handbok på webben, erfarenhetsutbyte i nätverk, 

gemensamma mallar, utbildning samt rådgivning. Detta arbete fortskrider som planerat och 

det produceras allt fler resurser som förbundsmedlemmarna kan ta del av på olika sätt.  

 

Den långsiktiga planen att automatisera flödet av information från verksamhetssystem till 

den gemensamma bevarandeplattformen ligger kvar men förutsätter att de tekniska och 

organisatoriska förutsättningarna finns på plats. För att det ska vara möjligt att automatisera 

flödet av information behöver systemen som ska hämta och lämna information ha en 

öppenhet som gör det möjligt. Övergripande målsättning är även ökad automatik i flöden för 

åtkomst och bevarandevård.  

 

Allt fler verksamhetssystem på marknaden stödjer gemensamma standarder och 

specifikationer och det är en utveckling som är möjlig på 10 års sikt. Glädjande är att 

webbarkivering redan idag i relativt hög grad automatiserad tack vare att det finns 

tillgängliga specifikationer och öppna verktyg. 

1.5.3 Långsiktiga verksamhetsmål 

• Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende 

informationshantering och arkiv  

Nytt utbildningsprogram, med fyra grundutbildningar via webb har lanserats och det har 

varit en god uppslutning. Rådgivning om informationsförvaltning och upphandling 
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hanteras via korta arbetsmöten via webben. Detta stödjer förbundsmedlemmarnas arbete 

med informations- och systemförvaltning.  

 

Rådgivning i samband med upphandling tillsammans med att allt fler verksamhetssystem 

på marknaden stödjer digitalt bevarande, samt den gemensamma bevarandeplattformen 

möjliggör ett helt digitalt flöde.  

• Medverka till att samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa krav på 

hållbarhet i all vår utveckling  

På grund av ett mer digitalt arbetssätt så har resandet inom Sydarkivera minskat. I och 

med att arbetssättet har tagits emot så bra av förbundsmedlemmarna så kommer mycket 

av utbildningarna, rådgivningen och tillsynen även fortsättningsvis att ske digitalt med 

minskat resande även långsiktigt. 

• Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett kostnadseffektivt sätt  

 

Sydarkivera genomför från och med 2020 årligen en självvärdering med stöd av 

internationell standard som har tagits fram för att kunna kontrollera om en organisation 

uppfyller kraven för arkiv och digitalt bevarande (ISO 

16363:2012 Audit and certification of trustworthy digital repositories (TDR).  

 

Summering av resultatet från utvärderingen:  

• ☺ Kravet är uppfyllt på 17 kontrollpunkter (34 %) 

•  Kravet är delvis uppfyllt på 25 kontrollpunkter (50 %), men att det kvarstår 

arbete. 

•  Arbete behöver påbörjas eller det kvarstår mycket arbete när det gäller 8 

kontrollpunkter (16 %) 

 

 

34%

50%

16%

Utvärdering

Glad Disträ Sur
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Strategi enligt Sydarkiveras handlingsprogram ti-enhet i egen regi, arkivsystem helt 

isolerat från internet samt öppna specifikationer och öppen källkod.  

• Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för 

förbundsmedlemmarna  

 

De övergripande målen för verksamheten baseras på nyttor identifierade och 

specificerade i Sydarkiveras handlingsprogram.  

1.5.4 Långsiktiga finansiella mål 

Sydarkivera har nedanstående långsiktiga finansiella mål för verksamhetsåret 2021, 

från och med verksamhetsåret 2022 gäller nya mål i enlighet med fullmäktigebeslut. 

 

Målavstämning ekonomiperspektiv 

(belopp i tkr) 

Utfall  Mål Prognos helår 

Balanserad budget utan höjning av 

avgifterna 

2 036 610 Målet uppfylls 

2 % överskott av verksamheten* 2 036 200 Målet uppfylls 

Nettoinvesteringarnas andel av 

medlemsavgifter och bidrag bör 

understiga 10 % 

6,4 % >10 % 

 

Målet uppfylls 

Likviditet motsvarande 1 månads löner 12 502 1 634 Målet uppfylls 

Oförändrad soliditet 50,3 % 49,4 %  

*efter balanskravsjustering 

**genomsnittliga kostnader för personal per månad aktuell period 

1.6 Balanskravsresultat 

Förbundet prognosticeras uppnå balanskravet för helåret 2021. Sydarkivera har inga tidigare 

underskott att återställa.  

 

(tkr)   
 

Avstämning mot balanskravet 
Innevarande 

år  

Prognos 

innevarande 

år 

Fg år  

Periodens resultat enligt resultaträkning 2 040 3 003 2 350 

Avgår balanskravsjusteringar 0 0 0 

Balanskravsresultat 2 040 3 003 2 350 

*helår 
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1.7 Väsentliga personalförhållanden 

Sydarkivera har under perioden anställt två personer som en följd av inträdet av de nya 

medlemskommunerna. Personalsituationen är i övrigt fortsatt stabil och med en låg 

sjukfrånvaro.  

 

Sjukfrånvaro totalt Innevarande år Fg år* 

Totalt 2,92 % 3,78 % 

-varav långtidssjukfrånvaro (>60 dgr) 3,95 % 1,57 % 

Kvinnor i % av total 3,64 % 4,00 % 

Män i % av total 1,76 % 3,49 % 

 

*helår 

1.8 Förväntad utveckling 

Sydarkivera har fortsatt arbetet med öppna standarder för informationshanteringen. Metoder 

för inläsning så väl som uthämtade av data ur de digitala arkiven ska bygga på vedertagen 

standard och förbundet har därför under perioden fortsatt att noga följa utvecklingen på 

europeisk nivå i fråga om gångbara informationsformat för att kunna lagra och överföra 

information mellan system. På årsbasis bedöms Sydarkivera uppnå målet om en hållbarhet i 

informationsförvaltningen där förbundet fortsätter utveckla verksamheten utifrån 

internationellt vedertagen standard utan anknytning till enskilda leverantörer eller företag.  

2 Resultaträkning 

 

TKR Noter Utfall perioden Fg år perioden Prognos helår Budget 2021 

     

  

 

Medlemsintäkter 1 10 008 8 891 20 016 19 971 

Övriga intäkter 1 5 110 4 200 10 219 8 003 

Kostnader 2 -12 800 -12 550 -26 668 -26 933 

Avskrivningar 3 -274 -142  -548 -406 

 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD  2 044  399 3 019 635 

 

Finansiella intäkter  0 0 0 0 
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Finansiella kostnader 5 -8 -8 -16 -25 

 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  2 036 391 3 003 610 

 

 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 2021 2020*  

 

*delår 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2021 2020   

 

Medlemsintäkter* 10 008 8 891 

Anslutande tjänster 3 954 3 506  

Lönebidrag 685 595 

Övriga intäkter 471 99 

SUMMA INTÄKTER 15 118 13 091 

 

*Fördelning av medlemsavgifter mellan medlemmarna 

Alvesta 2,7 % 

Borgholm  1,5 %  

Bromölla 1,8 % 

Eslöv 4,6 % 

Höör 2,3 % 

Hässleholm 7,1 % 

Karlskrona 9,1 % 

Karlshamn 4,4 % 

Lessebo 1,2 % 

Ljungby 3,9 % 

Markaryd  1,4 % 

Olofström 1,8 % 

Osby  1,8 % 

Oskarshamn  3,7 % 

Region Blekinge 12,8 % 

Ronneby 4,0 % 

Tingsryd 1,7 % 

Vellinge 5,0 % 

Vadstena 1,0 % 

Vimmerby 2,1 % 

Åtvidaberg 1,6 % 

Östra Göinge 2,0 % 

Trosa 1,8 % 

Ödeshög 0,7 % 

Torsås 1,0 % 
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Kinda 1,3 % 

Katrineholm 4,7 % 

Lomma 3,4 % 

Nybro 2,8 % 

Högsby 0,8 % 

Flen 2,3 % 

Mönsterås 1,8 % 

Mörbylånga 2,0 % 

 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 2021 2020  

 

Huvudverksamhet -250 -673 

Löner, arvoden och personalomkostnader  -9 859 -8 067 

Pensionskostnader inkl. löneskatt -700 -1 543 

Lokalkostnader -675 -568 

Konsultkostnader (inkl kostnader för revision) -197 -53 

Övriga kostnader* -1 119 -1 646 

(Varav leasingkostnader) (-138) (275) 

 

SUMMA KOSTNADER -12 800 -12 550 

 

* 

 

Not 3 Avskrivningar 2021 2020  

 

Avskrivningstider 

Möbler och inredning 5–10 år 5–10 år 

Programvara och IT-utrustning 3–5 år 3–5 år 

 

 

 

 

Not 5 Finansiella kostnader 2021 2020 

 

Bankkostnader -6 -5  

Räntekostnader -2 -3  

3 Balansräkning 

TKR Noter 2021-06-30 2020-12-31 

TILLGÅNGAR 

 

Tillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar    
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Dataprogramvaror 6 196 248 

Materiella anläggningstillgångar 

Möbler och inventarier 7 411 464 

Data- och kommunikationsutrustning 8 611 469 

Bilar och andra transportmedel 9 84 0  

 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 10 7 653 7 185 

Bank  12 502 9 365 

 

SUMMA TILLGÅNGAR  21 457 17 731 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

Eget kapital 

Eget kapital  10 790 8 750 

   -varav periodens/årets resultat  2 036 2 350 

 

Avsättningar 

Pensioner 11 84 71  

 

Skulder 

Långfristiga skulder  0 0 

Kortfristiga skulder 12 10 583 8 910 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 457 17 731 

 

 

 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2021-06-30 2020-12-31 

 

Not 6 Dataprogramvaror 

 

Ingående anskaffningsvärde 603 288 

Nyanskaffning 0 315 

Summa anskaffningsvärde 603 603 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -355 -288 
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Årets avskrivningar -52 -67 

Summa avskrivningar -407 -355 

BOKFÖRT VÄRDE 196 248 

 

 

Not 7 Möbler och inventarier 

 

Ingående anskaffningsvärde 814 757 

Nyanskaffning 0 57 

Summa anskaffningsvärde 814 814 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -350 -246 

Årets avskrivningar -53 -104 

Summa avskrivningar -403 -350 

BOKFÖRT VÄRDE 411 464 

 

 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 2021-06-30 2020-12-31  

 

Not 8 Data- och kommunikationsutrustning 

 

Ingående anskaffningsvärde 1 322 986 

Nyanskaffning 306 336 

Summa anskaffningsvärde 1 628 1 322 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar -853 -691 

Årets avskrivningar -164 -162 

Summa avskrivningar -1 017 -853 

BOKFÖRT VÄRDE 611 469 

 

Not 9 Bilar och andra transportmedel 

 

Ingående anskaffningsvärde 0 0 

Nyanskaffning 88 0 

Summa anskaffningsvärde 88 0 

 

Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 

Årets avskrivningar -4 0 

Summa avskrivningar -4 0 

BOKFÖRT VÄRDE 84 0 

 

 

 

 

Not 10 Kortfristiga fordringar 
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Kundfordringar 6 013 5 120 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 1 314 1 574 

Momsfordran 299 491 

Övriga kortfristiga fordringar 27 0 

SUMMA FORDRINGAR 7 653 7 185 
 
 
 

Not 11 Avsättningar    

 

Avsatt till pensioner förtroendevalda enl OPF/KL 68 57 

Särskild löneskatt  16 14 

SUMMA AVSÄTTNINGAR 84 71 

 

Not 12 Kortfristiga skulder   

 

Leverantörsskulder 564 499 

Förutbetalda intäkter/upplupna kostnader 6 585 5 572 

Semesterlöneskuld inkl soc. Avgifter 1 789 855 

Arbetsgivaravgift 368 385 

Personalens skatter 323 369 

Pensioner, avgiftsbestämd del inkl löneskatt 954 564  

Övriga upplupna kostnader 0 666 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 10 583 8 910  

 
 
 
 
 

4 Investeringssammanställning 

  Utfall Budget  Prognos 

Lokalanpassningar*  65 50  65 

AV-utrustning  0 50  0 

Kontors-IT utrustning  109 55  164 

Hårdvara/Bevarandeplattform  132 125  212 

Bil (lösen leasingavtal)  88 0  88 

SUMMA INVESTERINGAR  394 280  529 

 

*avser strömförsörjningsenhet (UPS) 
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5 Redovisningsprinciper 

Kommunalförbundets redovisning utgår från Lagen om kommunal bokföring och redovisning 

samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att: 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 

att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Eftersom medlemsavgifterna är till för att finansiera kommunalförbundets ordinarie 

bastjänster redovisas medlemsavgifterna som intäkter från och med delårsbokslutet 2017.  

 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Semesterlöneskuld och 

upplupen pensionsavgift har beräknats.  Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god 

redovisningssed. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en 

nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger 

gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller 

som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.  

 

Utöver vad som anges ovan om medlemsintäkterna har kommunalförbundet inte ändrat 

några redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2017. Kommunalförbundet har inga 

finansiella leasingavtal. 
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6 Verksamhetsrapportering  

6.1 Digitalt bevarande och dataskyddsombud, staben 

Sydarkiveras tjänster för digitalt bevarande 

hanteras av bevarandefunktionen. Under våren 

har förvaltningen slutfört den första etappen av 

ett treårigt projekt som Utökad bevarande-

plattform 2021–2023. Det är ett projekt som 

utförs etappvis och det övergripande målet är 

att successivt utöka Sydarkiveras bevarande- 

plattform för att möta behovet av att kunna ta 

emot fler typer av digitala arkivleveranser. 

Höstens deletapp är planerad och arbete i gång.  

 

Sydarkiveras anslutande tjänst gemensamt 

Dataskyddsombud hanteras bestående av jurist, 

informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. 

Under perioden har tjänsten utökats med fler 

anslutna organisationer.  

6.1.1 Långsiktiga mål 

• Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell information från 

verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras bevarandesystem. 

Nya leveranstyper införs successivt och förvaltningen arbetar med att förfina 

redovisningsmetoder. Projektet Utökad bevarandeplattform förväntas innebära en högre 

grad av systematisering och på sikt automatisering av digitala arkivleveranser.  

• Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och förbättrad 

interoperabilitet mellan system och tjänster. 

Förbundet har under perioden aktivt tagit del i framtagandet av utbytesformat som 

främjar interoperabilitet. Förbundet har samtidigt även totalt erhållit ersättning på ca 350 

tkr för medverkan i detta arbete via det europeiska projektet E-ARK3.  

• Tillhandahålla den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud med ett 

objektivt förhållningssätt samt hög trovärdighet och integritet. 

Under 2021 har verksamheten fortsatt att vara anpassad efter gällande förutsättningar 

och samtliga utbildningar och träffar genomförs digitalt enligt plan.  

S
ta

b

Interna stödresurser

Bevarandeplanering och 

samordning

Digitalt arkivsystem

Digitalt bevarande

Gemensamt 

dataskyddsombud
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6.1.2 Interna stödresurser 

Verksamheten har under perioden löpt på utan störningar och har till delar präglats av 

en fortsatt implementering av e-fakturaflöden för förbundets medlemmar/kunder och 

leverantörer liksom av formalisering av interna stödjande processer.  

 

För 2021 finns ett målvärde att förbundsgemensamma administrativa kostnader ska uppgå 

till maximalt 20 % av budget. I kostnaderna, som för delåret beräknades till 14 % av budget 

inräknas förbundschef liksom det administrativa stabsfunktionerna med deras omkostnader i 

form av lokaler, kontors-IT etc. Även det gemensamma IT-systemen för lön, ekonomi etc 

räknas till den förbundsgemensamma administrationen. Prognosen är att förbundet når 

målet om <20 % administrativa kostnader för helåret 2021.  
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6.1.3 Bevarandeplanering och samordning (R’n’D-funktion) 

Sydarkivera hanterar en omfattande omvärldsbevakning inom digitalt bevarande och 

arkiv. Det spänner mellan hur information används av olika målgrupper till utveckling 

av teknik och metoder. Förbundet deltar i relevanta externa samverkansprojekt, och 

bidrar med kunskap och erfarenheter i forskningsprojekt inom området.  

 

Satsning Europeiska projektet E-ARK3, 2019–2021, aktivitetsledare specifikationer 

och arbetsgrupp programvaror (testbädd med referensinstallationer) 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året i enlighet 

med plan och ingångna avtal. 

Beskrivning av verksamheten 

Projektet E-ARK3 har under verksamhetsåret lanserat bland annat en lång rad 

specifikationer för överföring av information samt en gemensam europeisk 

referensarkitektur och exempelprogramvaror tillhörande det europeiska byggnadsblocket 

för e-arkivering. Detta är resurser som är fria för förbundsmedlemmarnas leverantörer, och 

för Sydarkivera, att använda i olika lösningar och tjänster. Exempel på hur satsningen 

kommer till nytta för förbundet:  

• Referensinstallation av visningsprogramvara från E-ARK3 finns tillgänglig hos 

Sydarkivera och används i projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023. 

• Specifikationer och verktyg för att hantera paketering av digitala arkivleveranser 

avseende journaler och personakter (eHealth1) kommer Sydarkivera och förbunds-

medlemmarna ha direkt användning för i arbetet med digitala arkivleveranser.  

Delår 2021 ✓ Specifikationer och referensarkitektur har varit på öppen remiss 

Helår 2021  Det europeiska samverkansprojektet E-ARK3 slutredovisas och 

avslutas enligt plan i oktober 2021 

I I I • SYDARKIVERA. 

~,-~ -.:-~-----~ .. , . . -----



DOKUMENTNAMN: DELÅRSRAPPORT 2021 

VERSION: 0.1 DNR: SARK/2019:353  DATUM: 2022-01-18 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD  

 

20 

 

Satsning Testbädd med referensinstallationer och labbrapporter publicerade på 

Sydarkiveras wiki. 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året i enlighet 

med plan 

Beskrivning av verksamheten 

Testbädd med installerade öppen källkod-programvaror inom digitalt bevarande från 

bland annat projektet E-ARK3 och från Open Preservation Foundation (OPF). Arbetet sker 

under året i anslutning till projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023. 

Delår 2021 ✓ Under våren har 12 virtuella maskiner med 20-tal olika programvaror 

och verktyg installerats i testbädd. 

Helår 2021  Arbetet med testbädden kommer att vara slutfört under året, 

inkluderande rutiner och mallar för användning och förvaltning av 

testbädden.  

 

Satsning Sydarkivera deltar eller leder arbetet i arbetsgrupper och kommittéer för 

standarder och specifikationer för informationsöverföring.  

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningarna kommer att genomföras under året i 

enlighet med plan och ingångna avtal 

Beskrivning av verksamheten 

• Paketstruktur: METS Board (Metadata Encoding & Transmission Standard) 

• Bevarandeinformation: PREMIS EC (PREservation Metadata Implementation Strategies 

Editorial Committee) 

• Arkivinformation: TS EAS (Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards) 

• Europeiska specifikationer för paketstruktur och innehållsinformation: DILCIS Board 

(Digital Information LifeCycle Interoperability Standards Board) 

Dessa arbetsgrupper och kommittéer förvaltar och utvecklar centrala specifikationer för e-

arkiv. Kunskaperna och erfarenheterna har använts både i förbundets 

utbildningsverksamhet och i de pågående projekten. Deltagandet ger kunskap och 

erfarenhet både för Sydarkiveras interna behov i arbetet med digitalt bevarande. Det gör 

också att förbundet kan tillhandahålla specialistutbildningarna för METS och PREMIS.  

Delår 2021 ✓ Sydarkiveras personal har deltagit på utbildningarna för fortbildning i 

anslutning till projektet Utökad bevarandeplattform 2021–2023. 

Helår 2021  Intern kunskapsöverföring om datahantering när det gäller 

arkivredovisningssystemen (förteckningssystem för att söka i både 

analoga och digitala arkiv). 
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Satsning Förbättrade rutiner ajourhålla systemlista med hjälp av tjänsten 

Systemkartan på webben. 

Måluppfyllnad De mätbara målen i verksamhetsplanen kommer inte vara möjliga att 

följa upp. Bedömningen är att satsningen tillfälligt behöver ändra 

inriktning och förlängas i tiden.  

Beskrivning av verksamheten 

Systemkartan är en tjänst på webben med syftet att underlätta samarbete mellan 

kommuner när det gäller upphandling och förvaltning av verksamhetssystem. Både 

Sydarkivera och förbundsmedlemmarna har sett att tjänsten väsentligt kan underlätta 

arbetet med övergripande systeminventering och samarbete även när det gäller digitalt 

bevarande. Säkerhetsansvariga hos förbundsmedlemmarna har ställt fördjupande frågor 

angående tjänstens säkerhet. Detta har medfört att Sydarkiveras förvaltning har tagit 

kontakter med tjänstens förvaltare för att säkerställa att förbundsmedlemmarna på ett 

säkert sätt ska kunna ansluta till tjänsten Systemkartan på webben. 

Delår 2021 ✓ Arbete har inletts för att säkerställa säker systeminventering 

Helår 2021  Fokus när det gäller systeminventering 2021 kommer vara att 

ajourhålla systemlista för de verksamhetssystem som det finns 

lösningsförslag framtagna. 

 

 

Satsning Enkätundersökning systemförvaltning och förutsättningar för mer 

rutinbetonade och på sikt automatiserade flöden för digitala 

arkivleveranser. 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningarna kommer att genomföras under året i 

enlighet med plan 

Beskrivning av verksamheten 

Rådgivningen för systemförvaltare effektiviseras under året genom schemalagda möten för 

rådgivning, bland annat i samband med upphandling. Det finns kanaler för information 

direkt till förbundsmedlemmarnas systemleverantörer. Det är för att säkerställa att 

exportfunktioner utvecklas så att dessa stödjer långsiktigt digitalt bevarande och 

gemensamma specifikationer.  

Delår 2021 ✓ Rådgivning har skett på förfrågan. 

Helår 2021  Höstens utvärderingsenkät när det gäller förbundsmedlemmarnas 

nöjdhet kompletteras med frågor om rådgivning i samband med 

systemförvaltning och upphandling. 
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6.1.4 Digitalt arkivsystem 

Sydarkivera förvaltar ett gemensamt bevarandesystem för förbunds-medlemmarna. 

Systemet baseras på OAIS-modellen som är en etablerad standard för oberoende 

arkivinformationssystem. Systemet anpassas fortlöpande för de behov som identifieras 

i samband med leveransutredningar.  

 

Satsning Arbeta fram strategisk plan och lösningsförslag för fortsatt utveckling av 

tjänsten med utgångspunkt från genomförd utvärdering 2020 baserad 

på certifieringsstandard för OAIS. 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året i enlighet 

med plan.  

Beskrivning av verksamheten 

Sydarkivera har haft samma grundläggande bevarandeplattform sedan 2016. Sedan dess 

har verksamheten växt i omfattning och allt fler leveranstyper har införts. Under året 

genomför Sydarkivera den första etappen i ett internt projekt som har fått namnet Utökad 

bevarandeplattform 2021–2023.  

Delår 2021 ✓ Vårens deletapp, 1a, har slutförts och rapporten har redovisats i 

enlighet med beslutad projektplan. 

✓ 2 av 4 lägesrapporter har redovisats. 

Helår 2021  Höstens deletappen, 1b, har planerats och projektplanen för hösten 

är beslutad. 

 Sammantaget redovisas 4 lägesrapporter. 
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Satsning Fastslagen förvaltningsplan med systemförvaltningsorganisation för 

arkivsystemet 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året i enlighet 

med plan. 

Beskrivning av verksamheten 

Hanteras i anslutning till projektet Utökad bevarandeplattform 2021-2023.   

Delår 2021 ✓ Under våren har första utkastversion av förvaltningsplaner 

sammanställts. 

Helår 2021  Under hösten fylls förvaltningsplanerna på efter hand i anslutning till 

Sydarkiveras projekt Utökad bevarandeplattform 2021–2023. 
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6.1.5 Digitalt bevarande 

Att bevara digital information för framtida generationer är ett långsiktigt och 

komplext åtagande som kräver resurser i form av personal med kompetens inom 

digitalt bevarande och system som stödjer vård av digital information. En mänsklig 

användare behöver maskiner för att kunna ta till sig digitalt lagrad information. Att 

teknik förändras och utvecklas är i grunden utmaningen inom digitalt bevarande.  

 

Satsning Arbete med riskanalys, åtgärder för att säkerställa högt ställda krav på 

säkerhet och planering av kontinuitet i tjänsten är fortsatt prioriterat. 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året 

Beskrivning av verksamheten 

Riskanalyser och planering av åtgärder sker kontinuerligt för att kunna säkerställa 

långsiktigt digitalt bevarande. 

Delår 2021 ✓ Riskanalyser i samband med projektplanering 

Helår 2021  Riskanalyser i samband med framtagning av lösningsförslag 

 

Satsning Hantera åtgärder efter genomfört utvärdering av Trustworthy digital 

repository (e-arkiv värt att lita på), genomföra uppföljning och 

åtgärdsplanering inför 2022. 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året 

Beskrivning av verksamheten 

En åtgärdsplan har lagts upp baserat på resultatet från utvärderingen som genomfördes 

2020.  

Delår 2021 ✓ Åtgärdsplan sammanställd 

Helår 2021  Planerade åtgärder genomförs bland annat inom ramen för projektet 

Utökad bevarandeplattform.  
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Satsning Genomgång av hur loggar från APP, kontroll av checksummor med mera 

förhåller sig till aktuell standard för bevarandemetadata (PREMIS) 

Måluppfyllnad Satsningen är slutförd 

Beskrivning av verksamheten 

Loggar, kontroller och bevarandemetadata har jämförts med aktuell standard.  

Delår 2021 ✓ Kontroll genomförd 

Helår 2021  
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6.1.6 Gemensamt dataskyddsombud 

Den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud startades under 2018 och under 

2019 genomfördes en utvärdering som bland annat fick till följd att en ny prismodell 

för tjänsten antogs. Under 2020 anpassades verksamheten till följd av coronapandemin, 

men samtliga aktiviteter och uppdrag genomfördes.  

 

Tjänsten utförs av ett team bestående av jurist, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie. 

Att vara dataskyddsombud innebär huvudsakligen att vara rådgivande och kontrollerande i 

förhållande till personuppgiftsansvarig. Under första halvåret 2021 har fyra organisationer 

anslutit sig till tjänsten och det är Katrineholms kommun, Lomma kommun, Vimmerby Energi 

och Miljö AB och Sölvesborgs kommun. Totalt är 29 organisationer anslutna till tjänsten 

gemensamt dataskyddsombud vid halvårsskiftet 2021. 

 

Råd och stöd utgör en stor del av dataskyddsombudet uppdrag och under 2021 ska fyra 

nätverksträffar, två arbetsdagar och grundutbildning i allmän dataskyddsjuridik och 

informationssäkerhet genomföras inom verksamheten gemensamt dataskyddsombud. 

Samtliga aktiviteter under första halvåret har genomförts enligt plan.  

 

Rådgivning sker löpande via e-post, telefon eller digitala möten. Dataskyddsteamet har inga 

särskilda tider avsatta för rådgivning utan kontakt kan tas när behov uppstår och svar lämnas 

så snart det går beroende på ärendets karaktär. Mycket arbete under första halvåret 2021 har 

varit kopplat till den s k Schrems II-domen och problematiken runt överföring av 

personuppgifter till länder utanför EU/EES, s k tredjelandsöverföring.  
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Satsning Dataskyddstillsyn genom årlig självvärderingsenkät, på platstillsyn 

genom medlemssamordnare och vid behov händelsestyrd tillsyn av 

dataskydd. 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att kunna genomföras enligt 

planering.  

Beskrivning av verksamheten 

Tjänsten gemensamt dataskyddsombud innebär bland annat att Sydarkivera kontrollerar 

personuppgiftsansvarigas dataskyddsefterlevnad. Dataskyddsefterlevnaden kontrolleras 

hos samtliga anslutna organisationer. På platstillsyn har ersatts med digitala möten som 

samordnas med arkivtillsynen. 

Delår 2021 ✓ Enkät för självvärdering har besvarats av 65 personuppgiftsansvariga 

under våren 2021 och rapporter från kontroll av 

dataskyddsefterlevnad håller på att tas fram 

Helår 2021  Alla som har svarat på utskickad enkät kommer att få en rapport med 

sammanvägd bedömning och förslag till åtgärder att arbeta vidare 

med vad gäller dataskyddsarbetet. 

 

Förbundet beräknas nå de övergripande målen för tjänsten 2021. Utifrån de i budgeten satta 

aktivitetsmålen är följsamheten god och måluppfyllelse beräknas nås på helårsbasis 2021. 

 

Resultatrapport anslutande tjänst DATASKYDDSOMBUD  2021 2020

     

Intäkter anslutande tjänst    1 189 1 025 

SUMMA INTÄKTER    1 189 1 025 

Direkta verksamhetskostnader 

Kostnader avseende huvudverksamhet    0 -3 

Kostnader för personal    -912 -874 

Övriga verksamhetskostnader    -3 -25 

Summa direkta verksamhetskostnader   -915 -902 

 

Indirekta verksamhetskostnader (OH) 

Kostnader för Kontors-IT (datorarbetsplats)   -40 -55 

Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städning   -62 -24 

Övriga indirekta verksamhetskostnader   -40 -8 

SUMMA KOSTNADER    -1 067 -1 065 

  

PERIODENS RESULTAT    122 -40 
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6.2 Tillsyn och informationsförvaltning 

Enheten arbetar med arkivtillsyn, utbildning, rådgivning, nätverksträffar, 

informationskartläggning och mallar när det gäller förbundets bastjänster samt 

handlägger digitala arkivleveranser.  

 

På grund av Coronapandemin övergick 

Sydarkivera redan 2020 över till ett mer 

digitalt arbetssätt när det gäller rådgivning 

och utbildning till förbundsmedlemmarna. I 

och med det nya mer digitala arbetssättet så 

har fler av förbundsmedlemmarnas personal 

haft möjlighet att delta på träffar och 

utbildningar. Detta ligger helt i linje med vår 

målsättning att höja kompetensen hos 

förbundsmedlemmarnas personal när det 

gäller arkiv och informationsförvaltning. 

Verksamheten har genomförts med 

bibehållen och till och med ökad nöjdhet.  

6.2.1 Långsiktiga mål 

• Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det gäller arkiv och 

informationsförvaltning.  

Allt fler tjänstepersoner hos förbundsmedlemmar deltar i utbildningar, på träffar och 

möten. Det är framför allt det digitala arbetssättet som har gjort detta möjligt. 

• Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för förbättrad insyn och 

säkerhet.  

Uppföljning sker via tillsynen. Myndigheterna får en tydlig återkoppling i åtgärdsplaner 

och även tips om utbildningar och nätverk för erfarenhetsutbyte. Allt fler förtroendevalda 

och tjänstepersoner hos förbundsmedlemmarna deltar i tillsynerna.  

• Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering med samordnad 

uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.  

Uppföljning sker via tillsynen. Genom digitala möten och digitala verktyg blir 

kvalitetskontrollen mer effektiv. 
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6.2.2 Tillsyn och riktlinjer 

Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för att 

utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. 

Kommunbesöken med tillsyn innebär både en möjlighet till ökad kunskap och praktiska 

åtgärder för att förbättra informationsförvaltingen i verksamheten. 

 

Både i år och förra året har vi märkt flera fördelar med ett helt digitalt arbetssätt. 

Förtroendevalda, chefer och tjänstepersoner har kunnat delta i högre utsträckning. Det blir 

färre resor och dessutom blir det mindre personberoende, Sydarkivera har större möjlighet 

att täcka upp för varandra vid oplanerad frånvaro. 

 

Satsning Tillsynsområde för 2021 är Kultur och fritid 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras och samtliga 

förbundsmedlemmars verksamheter inom Kultur och fritid kommer att 

tillsynas under året. 

Beskrivning av verksamheten 

Under 2021 är verksamhetsområdet Kultur och fritid i fokus för arkivtillsynen. Det vi redan 

nu kan konstatera är att alla våra medlemmars kultur- och fritidsverksamheter möter 

ungefär samma problem och utmaningar med den pågående digitaliseringen av 

verksamheten. Det är också tydligt att kultur- och fritidsområdet är ett verksamhetsområde 

med mycket samverkan mellan flera kommuner, framför allt inom biblioteksområdet samt 

mycket medborgarkontakt. 

Delår 2021 ✓ 27 av 33 tillsyner har genomförts 

Helår 2021  Resterande 6 kvarvarande tillsynerna är planerade. Samtliga 

förbundsmedlemmar kommer att ha fått tillsyn när året är slut.  
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Satsning Nytt enkätverktyg tillsynsenkäter, datalagring hos Sydarkivera och 

förbättrade möjligheter till analys 

Måluppfyllnad Efter utvärdering har vi valt att jobba vidare med det “gamla” 

enkätverktyget och stället utveckla metodiken. Bedömning är att 

huvudmålet att förbättra analysmöjligheter kommer att uppfyllas. 

Beskrivning av verksamheten 

Våra tillsyner delas upp i två moment som båda sker digitalt. Först svarar de berörda 

verksamheterna på en webbenkät. De flesta frågorna riktar in sig på den generella 

informationshanteringen inom verksamheterna, oberoende om informationen är på 

papper eller digital.  Frågorna syftar till att ge en bild av de rutiner som finns, men det ger 

även möjlighet att jämföra hanteringen hos Sydarkiveras medlemmar. Enkätsvaren 

analyseras av Sydarkiveras medlemssamordnare och ligger till grund för tillsynsmötet som 

också det sker i digital form.  

Delår 2021 ✓ Arbetet med att effektivisera arkivmyndighetens tillsyn på börjades 

2020 och arbetet har fortsatt under första halvan av 2021. 

Helår 2021  Enkätverktyget och metodiken är vidareutvecklade för att stödja 

verksamheten och förbundsmedlemmarna vid tillsyn.  

 

Satsning Översyn av mall för arkivmyndighet/arkivreglemente.  

Måluppfyllnad Satsningen genomfördes redan 2020 

Beskrivning av verksamheten 

Mallarna för arkivreglemente finns för att underlätta och kvalitetssäkra förbunds-

medlemmarnas arkivreglementen och säkerställa att de formella besluten finns på plats för 

att ta del av Sydarkiveras tjänster för tillsyn och digitalt slutarkiv. 

 

Satsning Planering av arbete för att ta fram ny strategisk tillsynsplan att gälla från 

och med 2023. 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att kunna påbörjas enligt 

planering.  

Beskrivning av verksamheten 

Arbetet med att slutföra tillsynsplanen för beslut kommer att hanteras samband med 

framtagandet av nytt Handlingsprogram under 2022. 

Delår 2021 ✓ Sydarkiveras arkivarier har påbörjat arbetet med att planera 

framtagande av ny strategisk tillsynsplan som ska gälla från 2023. 

Helår 2021  Planen kommer att kontrolleras av det nyinrättade arkivrådet. 
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6.2.3 Utbildning och pedagogik (bastjänst) 

Sydarkivera har en väletablerad utbildningsverksamhet på grundnivå. Omdömena från 

förbundsmedlemmarna är över lag mycket goda. Utbudet av lärarledda utbildningar 

kompletteras av handbok på webben, korta informationsfilmer och utbildningar via 

webb. Detta ger förbundsmedlemmarna flera olika möjligheter att ta del av kunskap 

om arkiv och informationsförvaltning.  

 

Satsning Fler webbutbildningar för att underlätta för förbundsmedlemmarna att ta 

del av utbildningsutbudet 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året 

 

Beskrivning av verksamheten 

Sydarkivera utbildningsutbud är helt digitalt under verksamhetsåret. Omställningen 

skyndades på av pandemin. Deltagandet och kursutvärderingarna tyder på att 

förbundsmedlemmarna uppskattar utbildningar via webben. Utbildningsutbudet har 

utökats under året.   

Delår 2021 ✓ Utredning e-lärandeplattfort för vidareutveckling av förbundets 

utbildningsverksamhet pågår.  

Helår 2021  Fortsatt arbete under hösten, beräknad implementering under 2022–

2023 
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Satsning Ny paketering av grundutbildningar för olika målgrupper. 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året 

 

Beskrivning av verksamheten 

Den nya paketeringen av grundutbildningar för olika målgrupper har fallit mycket väl ut. 

De nya grundutbildningarna är upp delade på 4x2 timmar via webben. Vi når ut till 

betydligt fler och har fortsatt hög kundnöjdhet. Utvärderingsenkäterna visar på en 

kundnöjdheten som ligger på 4,4 på en femgradigskala. 

Delår 2021 ✓ 152 deltagare totalt på grundutbildning A, B och C 

Helår 2021  Den nya paketeringen av grundutbildningar har genomförts.  

 Under helåret har samtliga grundutbildningar A, B, C och D 

genomförts. A, B och C genomförs två gånger under året.  

 

 

Satsning Bild- och dokumentdatabas för webben och wikin 

Måluppfyllnad Bedömningen är att målet inte uppfylls på grund av att behovet har 

förändrats och dessutom behöver Sydarkivera införa ett annat forum för 

digital dialog med förbundsmedlemmarna som uppfyller 

dataskyddsförordningens krav.   

Beskrivning av verksamheten 

Olika plattformar för digital dialog har granskats. Granskningen har medfört att verktyget 

benämnt Buddypress testas av Sydarkiveras personal tillsammans med ett fåtal 

medarbetare hos förbundsmedlemmarna. 

Delår 2021 ✓ Utredning av ny plattform för Sydarkiveras nätverk för 

förbundsmedlemmar.  

Helår 2021  Fortsatt arbete under hösten, beräknad implementering under 2022. 
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6.2.4 Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst) 

Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2019 att utöka utbildningsutbudet med 

specialiserade utbildningar som anslutande tjänst. Dessa utbildningar finansieras med 

deltagaravgifter, som är rabatterade för förbundsmedlemmar.  

 

Satsning Integration mellan bokningssystem och ekonomisystem för att förenkla 

fakturahantering 

Måluppfyllnad Målet kommer inte att uppfyllas.  

Beskrivning av verksamheten 

Vi planerade att få till en integration mellan bokningssystemet och ekonomisystemet för 

att förenkla fakturahanteringen, men på grund av personalförändringar har denna satsning 

skjutits på framtiden. Det har genomförts förberedande arbete, men integrationen har 

prioriterats ner. 

 

Satsning Utvärdering av utbildningsutbudet och specialistutbildningar som 

anslutande tjänsten. 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året 

Beskrivning av verksamheten 

Under första halvåret 2021 genförde Sydarkivera fem specialistutbildningar, två på 

expertnivå och tre fördjupningsutbildningar varav en med en inhyrd extern föreläsare. 

Totalt deltog 146 deltagare. Vi har under första halvåret haft intäkter på 78 200 kr och 

utlägg på 72 400 kr för extern föreläsare samt intern personal (inklusive sociala avgifter). 

Kursdeltagarnas utvärderingar visar på en kundnöjdhet av 4,17 på en femgradigskala. 

Delår 2021 ✓ Vårens 5 planerade specialistutbildningar har genomförts. 

Helår 2021  Totalt 7 specialistutbildningar kommer att ha genomförts. 

 Utvärdering av utbildningsutbudet och den anslutande tjänsten 

Specialistutbildning kommer ha genomförts. 
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6.2.5 Verksamhetsstöd och rådgivning 

Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera 

informationsförvaltning engagerar förbundsmedlemmarna i hög grad. Användandet av 

mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning har ökat stadigt över åren och allt fler 

deltar i utveckling av mallarna.  

 

Satsning Uppdatering av de olika flikarna i mallen för informationshanteringsplan 

(dokumenthanteringsplan), VerkSAM Plan i samband med 

nätverksträffar.  

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året 

 

Beskrivning av verksamheten 

Målet är att VerkSAM Plan kontinuerligt uppdateras för att uppfylla de behov som 

fastställs i arkivlagen. 

Vi har engagerat våra medlemmar att delta i arbetet med att uppdatera VerkSAM Plan vid 

nätverksträffarna och i kombination med resultatet från genomförda gallringsutredningar i 

samband med leveransutredningarna. 

Delår 2021 ✓ 4 nätverksträffar genomfördes. 

Helår 2021  Genomföra planerade nätverksträffar. 
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Satsning Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så 

att vanliga frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer 

finns). 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året 

Beskrivning av verksamheten 

Vi har arbetat med att vidare utveckla vår handbok på webben, wikin och arbetat vidare 

med rådgivning via webben genom arbets- och nätverksträffar och korta arbetsmöten via 

webben. 

Delår 2021 ✓ Planerade interna och externa arbetsmöten med fokus att uppdatera 

handboken på webben har genomförts. 

Helår 2021  Handboken på webben har uppdaterats. 

 

 

Satsning Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt 

och rutiner. 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året 

Beskrivning av verksamheten 

Denna satsning tillhör det planerade projektet om Arkivcentrum, vi har hjälp till med 

förberedelserna genom att genomföra processkartläggningar inom våra områden. 

Delår 2021 ✓ Processkartläggningar har genomförts. 

Helår 2021  Kartläggningarna överförs till projektet om Arkivcentrum. 
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6.2.6 Digitala arkivleveranser 

Sydarkiveras arkivarier handlägger digitala arkivleveranser. Sedan 2020 deltar 

samtliga arkivarier i arbetet med digitala arkivleveranser. Digitala arkivleveranser 

hanteras i nära samarbete mellan Sydarkivera och förbundsmedlemmarna.  

 

Digitala patientjournaler och personakter 

Mer än hälften av förbundsmedlemmarna har kommit i gång med digitala arkivleveranser när 

det gäller leveranstypen digitala patientjournaler och sociala akter. Tjänsten är nu i ett 

förvaltningsläge och arbete pågår med att förbättra rutiner och mallar. Det är allt fler 

förbundsmedlemmar som är i fas med registervård och gallring i systemen. Det innebär att 

allt fler kommer att kunna börja leverera digitalt. Hos en del medlemmar återstår mycket 

förberedande arbete på hemmaplan för att komma i gång med digital arkivering 

 

Sydarkivera har sedan starten 2015 arbetat med att utreda och handlägga digitala 

arkivleveranser från olika verksamhetssystem som hanterar digitala patientjournaler och 

sociala akter. Allt fler leverantörer har 2021 färdiga funktioner för att hantera 

arkiveringsuttag. En del leverantörer har börjat bygga in stöd för standardiserad paketering, 

vilket är mycket positivt.  

 

Webbarkivering  

Sydarkivera samlar årligen in och arkiverar förbundsmedlemmarnas externa webbplatser. 

Sedan 2021 har verksamheten skalats upp från insamlingar en gång per år till en gång per 

kvartal (fyra gånger om året). Detta har gjorts eftersom Sydarkivera sett ett stort behov hos 

medlemmarna att arkivera webb oftare, främst på grund av att webbplatsernas innehåll 

ändras mer frekvent. Särskilt stort var behovet i samband med pandemin.  
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Varje kvartal samlas ca 140 webbplatser in. Det insamlade materialet kontrolleras och läggs 

sedan ut i Sydarkiveras portal, där medlemmar och andra intressenter kan komma åt de 

arkiverade webbplatserna genom att logga in.  

 

Under pandemin har Sydarkivera också gjort extra insamlingar av webbplatser eftersom 

situationen varit exceptionell på många sätt. Informationsflödet hos förbundsmedlemmarna 

har varit stort samt ändrats ofta och informationen har ur bevarandesynpunkt därför varit 

mycket viktig att hantera. Som åtgärd har insamlingar gjorts en gång per månad med start 

2020 för att bevara så mycket pandemispecifik information som möjligt. Denna åtgärd 

kommer att pågå så länge det är aktuellt ur bevarandeperspektiv vad gäller situationen kring 

pandemin. 

 

Databasarkivering 

Förvaltningen arbetar under verksamhetsåret med tjänst för arkivering av databaser och 

register, framför allt i form av äldre inaktiva verksamhetssystem. Förvaltningen arbetar med 

att ta fram rutiner, instruktioner och en verktygslåda för förbundsmedlemmar.  

 

Äldre digitalt material och oplanerade leveranser 

Sydarkivera stödjer även förbundsmedlemmarna med att slutarkivera information när 

verksamheter eller tjänst upphör samt äldre digitalt material. 

 

Satsning Internutbildning i leveransprocessen 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året 

Beskrivning av verksamheten 

Internutbildning har skett i samarbete med projektet Utökad bevarandeplattform i 

samband med planerade arbetsträffar.  

Delår 2021 ✓ 6 planerade arbetsträffar har genomförts. 

Helår 2021  Samtliga arbetsträffar har genomförts. 

 

 

Satsning Dokumentation i Sydarkiveras Wiki 

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året 

Beskrivning av verksamheten 

Dokumentation om leveransprocesserna för de olika inriktningsbesluten skapas på 

Sydarkivera wiki. 

Delår 2021 ✓ Påbörjad dokumentation 

Helår 2021  Grundläggande dokumentation färdigställd 
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Satsning Arbete med att införa de nya leveranstyper som beslutats om i 

inriktningsbeslut från förbundsstyrelsen 2019  

Måluppfyllnad Bedömning är att satsningen kommer att slutföras under året 

Beskrivning av verksamheten 

Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutar om inriktning för digitala arkivleveranser. 

Inriktningsbesluten utgår från prioriteringsprinciperna som fullmäktige beslutat i 

handlingsprogram. Därefter identifierar bevarandefunktionen lämpliga verksamhetssystem 

eller informationstyper för utredning. Leveransutredningarna genomförs gemensamt för 

alla förbundsmedlemmar. Bevarandefunktionen på staben och Sydarkiveras arkivarier 

arbetar gemensamt med att införa nya leveranstyper.  

Delår 2021 ✓ Information inför uppstart leveransutredning Ärende- och 

dokumenthanteringssystem i samband med vårens registratorsträff 

✓ Analys av testleveranser av bland annat diariesystem, ärende- och 

dokumenthanteringssystem samt inaktiva lönesystem.  

✓ Test och utvärdering av programvaror för att identifiera och validera 

olika filformat i samband med digital arkivleverans.  

Helår 2021  Första leveransutredningen verksamhetssystem för Personal/HR 

startar hösten 2021 

 Uppstart leveransutredning Ärende- och dokumenthanteringssystem 

 Test och utvärdering av paketeringsverktyg för dokument, bilder och 

filmer i mappar 
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6.3 Centralarkiv och digitisering 

Enhetens verksamhet är till största delen inriktad på de kommuner som valt att överlämna hel 

arkivmyndighet och ansvar för arkivdepå för analogt material (pappersarkiv). Enheten 

hanterar utlämnande forskar-förfrågningar och utlämnande av allmän handling till 

medlemskommuner, andra kommuner, myndigheter och allmänheten. Enheten förväntas på 

helårsbasis nå upp till satta ekonomiska mål samt verksamhetsmål.  

6.3.1 Långsiktiga mål 

• Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, kan få 

samma möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det gäller analoga 

arkiv till en rimlig kostnad.  

Enheten har under perioden fortsatt arbetet med en enhetlig hantering vid 

sekretessprövning och utlämnande av allmän handling.  

• Stabil bemanning och förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla personal  

Enheten har haft en stabil personalbemanning under perioden.  

• Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.  

 

Enheten har under perioden fortsatt arbetet med att pandemin till trots bemanna de 

lokala arkiven så att det kunnat hållas tillgängliga för allmänheten. I fråga om digitisering 

har skanner införskaffas för bl.a. kunna tillgängliggöra större kartor etc. digitalt.  

 

• Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av plats i 

gemensamma arkivdepåer.  

Arbetet med utredning/planering av möjligheter för ett arkivcentrum fortgår och 

presenteras under hösten 2021.  

• Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta arkiverad 

information, både på kort och på lång sikt. 

Sydarkivera har samlad information på sin webbplats och tillhandahåller en extern tjänst 

för att kunna titta på arkiverade webbplatser.  

  

I I I • SYDARKIVERA. 



DOKUMENTNAMN: DELÅRSRAPPORT 2021 

VERSION: 0.1 DNR: SARK/2019:353  DATUM: 2022-01-18 HANDLÄGGARE: JÖRGEN NORD  

 

40 

 

Resultatrapport anslutande tjänst ANALOGA ARKIV   2021 2020 

Intäkter anslutande tjänst    2 679 2 406  

Lönebidrag/anställningsstöd     552 482 

Övriga intäkter    21 20 

Intern intäkt*     0 273 

SUMMA INTÄKTER    3 252 3 181  

Direkta verksamhetskostnader 

Kostnader avseende huvudverksamhet    -58 -58 

Kostnader för personal    -2 694 -2 291 

Övriga verksamhetskostnader    -203 -103 

Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar   -6 0 

Summa direkta verksamhetskostnader   -2 961 -2 452 

 

Indirekta verksamhetskostnader (OH)     

Kostnader för Kontors-IT (datorarbetsplats)   -135 -28 

Kostnader för lokaler, inkl. lokaltillbehör och städ   -31 -14 

Övriga indirekta verksamhetskostnader    -301 -418 

Summa indirekta verksamhetskostnader   -467 -467 

SUMMA KOSTNADER    -3 428 -3 039 

 

PERIODENS RESULTAT    -176 142 

*avser personal tillfälligt utlånad för att sköta bastjänst. 
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6.4 It- och utveckling 

Enheten stödjer förbundets digitala utveckling och införande av e-tjänster gentemot 

förbundsmedlemmar och allmänheten.  

 

Utförda uppdrag inom IT-infrastruktur:  

• Datorhall i Alvesta har försett med ny framdragen elkraft och batteribackup för stabil 

driftmiljö.  

• Virtualisering av nätverken i servermiljön har påbörjats för konsolidering av utrustning 

och enklare hantering.  

Mål Uppföljning 

Teknisk kravställare och projektdeltagare i 

samband med projekt utbyggnad 

arkivcentrum Bräkne Hoby 

Beroende av projektstart arkivcentrum 

Uppsättning av ny produktionsmiljö för 

bevarandesystemet, hårdvara i form av 

server- och disksystem med tillhörande 

bakomliggande system för virtuella servrar, 

säkerhetskopiering, loggkontroll med mera. 

Ersätter den ursprungliga produktionsmiljön 

från 2016.   

Bedömning är att satsningen kommer att 

slutföras under året. Den tekniska 

produktionsmiljön är inköpt och installerad i 

datorhall. Uppsättning av den utökade 

bevarandeplattformen sker i takt med 

projektet Utökad bevarandeplattform 2021–

2023. 

Prestandakluster för tidskrävande 

operationer på informationspaket, 

beräkning och kontroll av checksummor för 

fixering av informationspaket. 

Bedömning är att satsningen kommer att 

slutföras under året. Mottagningsstation 

som införs i anslutning till projektet Utökad 

bevarandeplattform 2021–2023. 

Vidareutveckling av extern testbädd för 

automatiserade testslingor, i anslutning till 

projektet E-ARK3 samt andra relevanta 

externa projekt och samarbeten. 

Bedömning är att satsningen kommer att 

slutföras under året. 

Del av projektet Utökad bevarandeplattform 

2021–2023. 

Den tekniska plattformen för Sydarkiveras 

testbädd anpassas och utvecklas i takt med 

de behov som uppkommer i pågående 

projekt.   

Bedömning är att satsningen kommer att 

slutföras under året.  

Del av projektet Utökad bevarandeplattform 

2021–2023. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-23 1 (2) 

   

 

§ 6    KS/2021:96  439 

Svar på motion om att skydda kommunens skogar och 
låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna 
av den pågående klimatkrisen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för sitt eget yrkande reserverar sig Tony Rosendahl (V).  

Särskilt yttrande 

Styrelsen medger att Nicklas Adamsson (MP) får foga ett särskilt yttrande till protokollet. 
Det särskilda yttrandet redovisas som bilaga B. 

Sammanfattning av ärendet 

Nicklas Adamsson (MP) har lämnat in en motion om att skydda kommunens skogar och 
låt dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen. 
Motionen utmynnar i följande yrkanden: 

”Att Katrineholms kommun genomför en inventering av sin skogsmark och tar fram en 
riskanalys som kan ligga till grund för att motverka omfattande skogsbränder. 

Att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram där det framgår hur arbetet 
ska gå till för att skydda så stora arealer som möjligt av kommunens skogsmark och hur 
vi där kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden. 

Att Katrineholms kommun i detta handlingsprogram tar fram förslag på hur områden 
som idag är brukade/kalavverkade kan återförvildas. 

Att Katrineholms kommun undersöker möjligheten att köpa en skogsmark som ligger i 
anslutning till kommunens egen mark för att skapa större sammanhängande gröna stråk 
av skyddad natur för att på så sätt stärka den biologiska mångfalden ytterligare.” 

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen som i sitt yttrande svarar på 
var och ett av yrkande i motionen.  

Det kan tilläggas yttrandet att kommunen årligen följer upp den totala andelen skyddad 
skog i Katrineholms kommun, det vill säga både privatägd och kommunägd. År 2020 
uppgick detta till 820 ha skyddad natur. Inga kommunala naturreservat finns inrättade. 

 

ij Katrineholm 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-23 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Ärendets handlingar 

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-01-14  

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-14 

 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen - Svar på motion om 
att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra 
till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen, 2021-12-17 

 Motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt 
sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen, 
2021-03-17 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Nicklas Adamsson (MP) 
och Tony Rosendahl (V). 

Förslag och yrkande 

Tony Rosendahl (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till 
propositionsordning som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta 
ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och 
Tony Rosendahls (V) yrkande. Han finner att styrelsen biträder 
ordförandens förslag till beslut. 

Särskilt yttrande 

Nicklas Adamsson (MP) framför till kommunstyrelsen att han önskar få 
foga ett särskilt yttrande till protokollet vilket styrelsen medger. 

Beslutet skickas till: 

Akten 

ij Katrineholm 



Katrineholm 2022-02-23 

Särskilt yttrande KS/2021:96 - 439 

Ärende:  

Svar	på	motion	om	att	skydda	kommunens	skogar	och	låt	dem	på	ett	naturligt	sätt	
bidra	till	att	möta	effekterna	av	den	pågående	klimatkrisen	 

Eftersom Miljöpartiet de gröna endast har en ersättarplats i kommunstyrelsen under 
innevarande mandatperiod kan vi inte yrka eller reservera oss. Vi önskar dock genom detta 
särskilda yttrande markera att vi återkommer till detta ärende när det kommer upp i 
kommunfullmäktige. 

För Miljöpartiet de gröna i Katrineholms kommun 

Nicklas Adamsson 

Bilaga B kommunstyrelsen 2022-02-23 § 6

miljöpartiet de gröna 
KATRINEHOLM 



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-01-14 
Vår beteckning 

KS/2021:96 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion om att skydda 
kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra 
till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-01-14 
Vår beteckning 

KS/2021:96 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Svar på motion om att skydda kommunens skogar och låt 
dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av 
den pågående klimatkrisen 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Nicklas Adamsson (MP) har lämnat in en motion om att skydda kommunens skogar och låt 
dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen. 
Motionen utmynnar i följande yrkanden: 

”Att Katrineholms kommun genomför en inventering av sin skogsmark och tar fram en 
riskanalys som kan ligga till grund för att motverka omfattande skogsbränder. 

Att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram där det framgår hur arbetet ska 
gå till för att skydda så stora arealer som möjligt av kommunens skogsmark och hur vi där 
kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden. 

Att Katrineholms kommun i detta handlingsprogram tar fram förslag på hur områden som 
idag är brukade/kalavverkade kan återförvildas. 

Att Katrineholms kommun undersöker möjligheten att köpa en skogsmark som ligger i 
anslutning till kommunens egen mark för att skapa större sammanhängande gröna stråk av 
skyddad natur för att på så sätt stärka den biologiska mångfalden ytterligare.” 

Motionen remitterades till samhällsbyggnadsförvaltningen som i sitt yttrande svarar på var 
och ett av yrkande i motionen.  

Det kan tilläggas yttrandet att kommunen årligen följer upp den totala andelen skyddad 
skog i Katrineholms kommun, det vill säga både privatägd och kommunägd. År 2020 
uppgick detta till 820 ha skyddad natur. Inga kommunala naturreservat finns inrättade. 

  

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-01-14 

Vår beteckning 

KS/2021:96 

 

Ärendets handlingar 
 Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen - Svar på motion om att 

skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt sätt bidra till att 
möta effekterna av den pågående klimatkrisen, 2021-12-17 

 Motion om att skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt 
sätt bidra till att möta effekterna av den pågående klimatkrisen, 
2021-03-17 

 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Motionär 

Akt

i Katrineholm 
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Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2021-12-17 
Vår beteckning 

KS/2021:96 - 439 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Linda Aldebert 
Handläggare telefon 

0150 – 568 25 
Handläggare e-post 

Linda.aldebert@katrineholm.se 

Svar på motion om att skydda kommunens skogar och låt 
dem på ett naturligt sätt bidra till att möta effekterna av 
den pågående klimatkrisen 
Miljöpartiet har inkommit med en motion gällande kommunens skogsinnehav där ett antal 
yrkanden ska besvaras. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit in synpunkter från 
Kommunledningsförvaltningen och Västra Sörmlands Räddningstjänst inför besvarande.  

Miljöpartiet skriver:  

“Andelen skyddad natur är idag 0,7 procent i Katrineholm, vilket ska jämföras med 6,1 
procent i Sörmland och 14 procent i riket som helhet (siffror från 2019). En viktig åtgärd för 
att skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald är att öka andelen skyddad natur. 
För att på allvar göra detta vill vi därför undersöka möjligheterna att skapa större 
sammanhängande skogsområden/gröna stråk i kommunen där investeringar görs för att 
skydda skogen och där återväxten främjas genom rewilding (återförvildning).”  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram underlag för ett 
beslutsfattande om att bilda ett naturreservat i Forssjö. Detta arbete är tidskrävande och 
tar tid vilket gör att processen går långsamt framåt. Detta skulle ge en större andel skydd i 
kommunens statistik. Vad gäller större sammanhängande skogsområden/gröna stråk 
hänvisas till grönplanen vars intentioner i Katrineholms tätort följs. Kommunens 
markinnehav utanför tätorten och på vattenskyddsområdet i Forssjö är begränsat. Vi har 
inte rådighet över privata markägare och grannfastigheter. I Länsstyrelsens arbete med 
grön infrastruktur för Södermanland tas det hänsyn till i de fall kommunen har möjlighet att 
påverka till exempel vid bygglovsärenden i värdefulla ädellövskogsmiljöer.  

“Miljöpartiet i Katrineholm vill värna och stärka den biologiska mångfalden genom att 
kommunens skogar i så stor utsträckning som möjligt skyddas och får växa sig gammal och 
att de områden som idag är kalhuggna ska ges möjlighet att påbörja sin långa 
återhämtningsprocess genom att dessa områden förvildas på ett naturligt sätt. Vi i 
miljöpartiet menar att synen på den svenska skogen måste förändras i grunden. Det vi som 
kommun har rådighet över är vår egen skogsmark. Där måste vi föregå med gott exempel.”  

Skötseln av kommunens skogar är upphandlad och utföraren är Skogssällskapet. 
Kommunens skogsinnehav är FSC-certifierat. En skogsbruksplan är framtagen och den är 
uppdelad i två kategorier. Av det totala skogsmarksinnehavet om ca 1500 ha är ca 1100 ha 
undantaget från produktion och kallas för tätortsnära. Detta innebär i praktiken att vid alla 
avverkningar/gallringar mm som ska utföras i den tätortsnära skogen, ska särskild hänsyn 
tas. Det kan vara utifrån natur och rekreationsvärden men också utifrån 
generationsperspektivet.   

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2021-12-17 

Vår beteckning 

KS/2021:96 - 439 

 

De senaste tre åren har endast avverkning utförts för att bekämpa granbarkborreangrepp. 
Inga andra åtgärder har genomförts. I de områden avverkning skett återplanteras nu 
blandskog genom att gran och tall blandas och sätts glesare än i “vanlig” produktionsskog 
vilket möjliggör naturlig återväxt av lövträd.  

Nedan besvaras yrkanden enligt följande:  

”att Katrineholms kommun genomför en inventering av sin skogsmark och tar fram en 
riskanalys som kan ligga till grund för att motverka omfattande skogsbränder”.  

Västra Sörmland Räddningstjänst har god beredskap och samverkan i regionen för 
skogsbränder. Kommunens skogar är inte inventerade och riskbedömda utifrån 
skogsbrandsperspektivet. Vi har för avsikt att i kommande risk- och sårbarhetsanalys ta 
med skogsbränder som en aspekt att se över.  

”att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram där det framgår hur arbetet ska 
gå till för att skydda så stora arealer som möjligt av kommunens skogsmark och hur vi där 
kan bidra till att stärka den biologiska mångfalden”.  

Nuvarande skogsbruksplan kan ses som en handlingsplan för skogens skötsel och vilka 
områden som pekats ut för extra hänsyn. I kommande Översiktsplan finns möjlighet att 
ytterligare fastställa kommunens intentioner gällande skogsinnehavet.  

”att Katrineholms kommun i detta handlingsprogram tar fram förslag på hur områden som 
idag är brukade/kalavverkade kan återförvildas”.  

De områden som är avverkade i närtid återplanteras under våren enligt ovan. Flera 
områden är idag helt undantagna från skötsel och får förvildas naturligt, tex området 
Tornskogen.  

”att Katrineholms kommun undersöker möjligheten att köpa in skogsmark som ligger i 
anslutning till kommunens egen mark för att skapa större sammanhängande gröna stråk av 
skyddad natur för att på så sätt stärka den biologiska mångfalden ytterligare”.  

I arbetet med nya översiktsplanen kommer denna fråga aktualiseras. Samtal pågår 
kontinuerligt med flera markägare för att säkerställa hållbar utveckling i kommunen både 
utifrån möjligheten att köpa in mark eller hur externa fastighetsägare kan bidra till 
utvecklingen.  

Stefan Jansson  
Fastighetschef  

Linda Aldebert  
Miljöstrateg/kommunekolog

i Katrineholm 



 
 
 

Katrineholm 2021-03-17 
Motion 
 
Skydda kommunens skogar och låt dem på ett naturligt 
sätt bidra till att möta effekterna av den pågående 
klimatkrisen. 

”Bevarad biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem och 
vår existens på jorden. Ekosystemens livsviktiga funktioner, såsom produktion 
av syre, pollinering och vattenrening, är nödvändiga för att vi och våra barn 
ska kunna leva ett gott liv. Miljöpartiet vill skapa ett hållbart samhälle där 
människans livsstil inte längre hotar arter eller ekosystem.” 

Ur Miljöpartiets program för biologisk mångfald. 

Den svenska skogen är hotad. På allvar. Som ett resultat av den klimatkris vi befinner oss i 
beräknas vi få allt varmare somrar med torka och ökad brandrisken som följd. Bränder har 
alltid varit naturliga inslag i skogen, men inte i den omfattning vi nu ser framför oss. Vi 
behöver således vidta åtgärder för att minska risken för omfattande skogsbränder. Men hoten 
mot skogen och den väv av liv som den biologiska mångfalden utgör hotas också på andra 
sätt. Skogsmarker med omistliga naturvärden förstörs och skövlas inte bara av de stora 
skogsbolagen, utan också av Sveriges kommuner, många gånger på ett sätt som verkar handla 
om ren okunskap. För att motverka klimatkrisen, miljökrisen, naturkrisen, och inte minst 
krisen för den biologiska mångfalden måste vi därför vända utvecklingen och skydda naturen 
istället för att ödelägga och förstöra den. Denna motion pekar på några viktiga åtgärder som vi 
vill se förverkligade i Katrineholms kommun. 
_________ 
 
Vi går mot allt varmare somrar på grund av klimatförändringarna vilket gör att risken för 
skogsbränder ökat och fortsätter att öka.  De väderförhållanden som rådde vid de svåra 
skogsbränderna i bl a Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland 2018 kommer att bli 
allt vanligare. 
 
I rapporten ”MSB:s arbete med skogsbränderna 2018” beskrivs läget samt de insatser som 
gjordes för att bekämpa bränderna: 

”Sverige hade en exceptionell skogsbrandssäsong sommaren 2018 – brandrisken var extrem i 
nästan hela landet och svårsläckta bränder härjade på flera platser. Sverige har haft somrar 
med höga brandrisker tidigare, som 2008 och 2014, men inte som 2018. Det kom nästan inget 
regn och marken var väldigt uttorkad. De höga brandriskvärdena omfattade nästan hela landet 
och hängde ihop över tid under en mycket lång period - maj till augusti - med undantag för 
några nedgångar. Skogsbrandsflyget, som flyger över skogarna för att lokalisera nya bränder, 
upptäckte under sommaren 2018 över 500 bränder. En normal sommar är den siffran 100.” 

I Miljöpartiets landsbygdspolitiska program lyfts de ökade riskerna för bränder fram samt 
vilka åtgärder som bör vidtas för att minska dessa: 

miljöpartiet de gröna Qi 
KATRINEHOLM 



”Risken för skogsbrand kan minska genom att välja rätt trädslag till lämplig mark, öka 
inslaget av lövskog och genom restriktioner för maskinkörning i skogen vid stark torka. 
Miljöpartiet har länge drivit på för ökade resurser till krisberedskap och klimatanpassning 
eftersom klimatförändringarna gör att bland annat skogsbränder blir allt vanligare.” 

Riskfaktorer när det gäller omfattande bränder i skog och mark är bl a de monokulturer av 
barrträd som premieras i dagens skogsbruk. Naturliga blandskogar med hög biologisk 
mångfald klarar både torka och bränder bättre än de plantage/trädåkrar som ofta förväxlas 
med genuin skogsmark.  

Andelen skyddad natur är idag 0,7 procent i Katrineholm, vilket ska jämföras med 6,1 procent 
i Sörmland och 14 procent i riket som helhet (siffror från 2019). En viktig åtgärd för att skapa 
bättre förutsättningar för biologisk mångfald är att öka andelen skyddad natur. För att på 
allvar göra detta vill vi därför undersöka möjligheterna att skapa större sammanhängande 
skogsområden/gröna stråk i kommunen där investeringar görs för att skydda skogen och där 
återväxten främjas genom rewilding (återförvildning).  

Miljöpartiet i Katrineholm vill värna och stärka den biologiska mångfalden genom att 
kommunens skogar i så stor utsträckning som möjligt skyddas och får växa sig gammal och 
att de områden som idag är kalhuggna ska ges möjlighet att påbörja sin långa 
återhämtningsprocess genom att dessa områden förvildas på ett naturligt sätt. 

Vi i miljöpartiet menar att synen på den svenska skogen måste förändras i grunden. Det vi 
som kommun har rådighet över är vår egen skogsmark. Där måste vi föregå med gott 
exempel. 

Med stöd av ovanstående yrkar vi därför   
 
att Katrineholms kommun genomför en inventering av sin skogsmark och tar 

fram en riskanalys som kan ligga till grund för att motverka omfattande 
skogsbränder.  

 
att Katrineholms kommun tar fram ett handlingsprogram där det framgår  

hur arbetet ska gå till för att skydda så stora arealer som möjligt av  
kommunens skogsmark och hur vi där kan bidra till att stärka den 
biologiska mångfalden.  

 
att  Katrineholms kommun i detta handlingsprogram tar fram förslag på hur 

områden som idag är brukade/kalavverkade kan återförvildas. 
 
att Katrineholms kommun undersöker möjligheten att köpa in skogsmark som 

ligger i anslutning till kommunens egen mark för att skapa större 
sammanhängande gröna stråk av skyddad natur för att på så sätt stärka 
den biologiska mångfalden ytterligare.  

 
 
För Miljöpartiet de Gröna i Katrineholms kommun 
 
Nicklas Adamsson 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 
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§ 7    KS/2021:222  759 

Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till 
remissinstansernas yttranden.  

Reservation 

Mot beslutet och till förmån för Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C) yrkande 
reserverar sig Inger Fredriksson (C) och Victoria Barrsäter (C). Den skriftliga 
reservationen redovisas som bilaga C. 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlott Olsson (C) och Anders Gölevik 
(C) har lämnat en motion om insatser för att möta relationsvåld. Motionen utmynnar i 
följande yrkande: 

”Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska 
agera vid upptäckt av våld i nära relationer. 

Att kommunen erbjuder föreningar utbildningar om hur de kan upptäcka och agera vid 
misstänkt våld i nära relation.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och 
Viadidaktnämnden. 

Samtliga nämnder föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad 
med hänvisning till pågående arbeten. Bland annat nämns förvaltningarnas arbete 
utifrån handlingsplanen för jämställdhetenligt CEMR och samverkans- och 
utvecklingsprojektet Tillsammans för barnens bästa i Sörmland. 

Under hösten 2021 pågår ett arbete inom bildningsförvaltningen med att identifiera 
lämpliga utbildningsinsatser från nationella aktörer som till exempel Nationellt Centrum 
för Kvinnofrid (NCK). Vidare nämns att interna utbildningar om barn och våld för 
medarbetare genomförs genom dels socialförvaltningens Relationsvåldsteam och dels 
genom Kvinno- och Tjejjouren Miranda, men att det välkomnas utbildningar för 
föreningar inom kommunen, dock med medskicket att en utbildning till föreningar 
behöver finansieras.  

Ärendets handlingar 

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-01-12 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12 

 Bildningsnämndens beslut 2021-11-02, § 49 

ij Katrineholm 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-23 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-10-18 

 Viadidaktnämndens beslut 2021-12-07, § 42 

 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-10-13 

 Kulturnämndens beslut 2021-12-08, § 48 

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-29 

 Socialnämndens beslut 2021-12-14, § 86 

 Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-12-09 

 Motion om insatser för att möta relationsvåld, 2021-06-10 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Inger Fredriksson (C) och 
Victoria Barrsäter (C). 

Förslag och yrkande 

Inger Fredriksson (C) yrkar, med instämmande av Victoria Barrsäter (C), 
bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till 
propositionsordning som godkänns av styrelsen. I enlighet med detta 
ställer ordföranden proposition på ordförandens förslag till beslut och 
Inger Fredrikssons (C) och Victoria Barrsäters (C) yrkande. Han finner att 
styrelsen biträder ordförandens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Akten 

ij Katrineholm 



Bilaga C kommunstyrelsen 2022-02-23 § 7 

               

                        
 

 

 

 

DNR KS/2021:222 

 

Reservation angående Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld 

I svaren till motionen pekas på det arbete som görs idag inom kommunens organisation för att höja 
kompetensen för att bättre kunna möta relationsvåld. Det är självklart positivt. Tyvärr räcker det 
inte. Hela samhället behöver få ökad kunskap om hur vi tillsammans i samhället kan upptäcka och 
agera vid misstänkt våld i nära relationer. En möjlighet att göra detta är, vilket vi föreslår i motionen, 
att erbjuda föreningar utbildning.  

Alla vägar som kan leda till ett tryggare samhälle måste användas. Vi har inte råd med mindre. 

Mot bakgrund av detta yrkade vi att motionen skulle bifallas. 

Då vårt yrkande avslogs, reserverar vi oss mot beslutet. 

Katrineholm 23 februari 2022 

 

Inger Fredriksson, Centerpartiet Victoria Barrsäter, Centerpartiet 

 

•• •• 
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Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-01-12 
Vår beteckning 

KS/2021:222 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion om insatser för att 
möta relationsvåld 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
hänvisning till remissinstansernas yttranden. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande

i Katrineholm 
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Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-01-12 
Vår beteckning 

KS/2021:222 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Svar på motion om insatser för att möta relationsvåld 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlott Olsson (C) och Anders Gölevik (C) 
har lämnat en motion om insatser för att möta relationsvåld. Motionen utmynnar i följande 
yrkande: 

”Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska 
agera vid upptäckt av våld i nära relationer. 

Att kommunen erbjuder föreningar utbildningar om hur de kan upptäcka och agera vid 
misstänkt våld i nära relation.” 

Motionen remitterades till bildningsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och 
Viadidaktnämnden. 

Samtliga nämnder föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad 
med hänvisning till pågående arbeten. Bland annat nämns förvaltningarnas arbete utifrån 
handlingsplanen för jämställdhetenligt CEMR och samverkans- och utvecklingsprojektet 
Tillsammans för barnens bästa i Sörmland. 

Under hösten 2021 pågår ett arbete inom bildningsförvaltningen med att identifiera 
lämpliga utbildningsinsatser från nationella aktörer som till exempel Nationellt Centrum för 
Kvinnofrid (NCK). Vidare nämns att interna utbildningar om barn och våld för medarbetare 
genomförs genom dels socialförvaltningens Relationsvåldsteam och dels genom Kvinno- 
och Tjejjouren Miranda, men att det välkomnas utbildningar för föreningar inom 
kommunen, dock med medskicket att en utbildning till föreningar behöver finansieras.  

Ärendets handlingar 
 Bildningsnämndens beslut 2021-11-02 § 49 

 Tjänsteskrivelse bildningsförvaltningen, 2021-10-18 

 Viadidaktnämndens beslut 2021-12-07 § 42 

 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-10-13 

 Kulturnämndens beslut 2021-12-08 § 48 

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-29 

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-01-12 

Vår beteckning 

KS/2021:222 

 

 Socialnämndens beslut 2021-12-14 § 86 

 Tjänsteskrivelse socialförvaltningen, 2021-12-09 

 Motion om insatser för att möta relationsvåld, 2021-06-10 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Samtliga motionärer 

Samtliga remissinstanser 

Akt

i Katrineholm 



                          

   

 

 

Inger Fredriksson (C)      Victoria Barrsäter (C)      Ann-Charlotte Olsson (C)        Anders Gölevik (C) 

Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Insatser för att möta relationsvåld 
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det är det sjättejämställdhetspolitiska målet. Det 
borde vara självklar att alla har rätt att leva ett tryggt liv. Vi vet att det inte är så idag. 

Våldet mot kvinnor har särskilt uppmärksammats under den senaste tiden. Det är ingen 

ny fråga. Centerpartiet och partiets kvinnoförbund, Centerkvinnorna, har länge lyft 

dessa viktiga frågor med målet att alla ska kunna leva sina liv i trygghet. 

Våld förekommer i nära relationer. Det kan också handla om barn och unga som 

bevittnar våld i hemmet eller till och med själva blir utsatta för fysisk och psykisk 

misshandel. Pandemin, med hemarbete och isolering, har ökat riskerna för våld i nära 

relationer. Vetenskapsradion på djupet har i två program "våld i ungas relationer

samhällets blinda fläck" och "män som slår - och omgivningen som vet" pekat på att det 
finns stora hål i samhällets skyddsnät. De unga förövarna passar inte in i systemen för 

upptäckt och de äldre skyddas av omgivningen som blundar. 

Polis och socialtjänst är oftast de som möter de direkt våldsutsatta i samband med 

anmälningar. Även personal i förskola och skola, som dagligen träffar barn och elever, 

kan ha möjligheter att sätta stopp för våldet. Centerpartiet anser att personal i skolan 

och förskolan ska ha utbildning i att möta barn och ungdomar som de tror bevittnat eller 

som utsätts för våld i hemmet. Denna utbildning bör även erbjudas föreningar som är 

verksamma i kommunen. När det görs en orosanmälan, behöver personalen även kunna 

stötta den som är utsatt. Allt måste ske planerat och därför bör det finnas handlings

planer som tar upp vad förskolan och skolan gör när den vet eller befarar att barn och 

ungdomar far illa. Det kan till och med vara så, att det ska vara en person skriver de 
orosanmälningar som ibland måste göras för att dessa anmälningar ska innehålla de 

uppgifter som behövs för att de ska ge resultat. 

Centerpartiet yrkar: 

Att all personal inom förskola och skola som saknar utbildning i att möta barn och 

ungdomar som de tror utsätts eller bevittnar våld i hemmet, ska erbjudas utbildning hur 
de kan känna igen och agera, när de möter våld i nära relationer. 

Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska 

agera vid upptäckt av våld i nära relationer. 

Att kommunen erbjuder föreningarna utbildning om hur de kan upptäcka och agera vid 

misstänkt våld i nära relation. 

Katrineholm 10 juni 2021 

" Centerpartiet 
KATRINEHOLM 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2021-11-02 1 (2) 

   

 

§ 49    BIN/2021:81  629 

Motion från Centerpartiet gällande insatser för att möta 
relationsvåld  

Bildningsnämndens beslut 

Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 

Reservation 

Victoria Barrsäter (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra 
insatser för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och 
skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagandet av handlingsplaner för 
personal.  

Ärendets handlingar 

 Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta 
relationsvåld. 

Bildningsnämndens överläggning 

Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Victoria Barrsäter (C) och Ulrica 
Truedsson (S). 

Förslag och yrkanden 

 Ulrica Truedsson (S) yrkar bifall till bildningsförvaltningens förslag 

 Victoria Barrsäter (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

 Ordförande ställer proposition på bifall till bildningsförvaltningens 
förslag. 

 Ordförande ställer proposition på bifall till Victoria Barrsäters (C) 
förslag. 

 Ordförande finner att bildningsnämnden beslutar om bifall till 
bildningsförvaltningens förslag och avslag till Victoria Barrsäters (C) 
förslag. 

 

ij Katrineholm 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Bildningsnämnden 2021-11-02 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen 

 

 

ij Katrineholm 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Viadidaktnämnden 2021-12-07 1 (2) 

   

 

§ 42    VIAN/2021:35  000 

Yttrande över motion om insatser för att möta 
relationsvåld  

Viadidaktnämndens beslut 

1. Viadidaktnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionens två första yrkanden 
ska anses vara besvarade med hänvisning till pågående arbete.  

2. Viadidaktnämnden lämnar inget förslag till ställningstagande avseende motionens 
tredje yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anders Gölevik 
(C) har lämnat en motion om insatser för att möta relationsvåld. Motionen utmynnar i 
följande yrkanden: 

 ”Att all personal inom förskola och skola som saknar utbildning i att 
möta barn och ungdomar som de tror utsätts eller bevittnar våld i 
hemmet, ska erbjudas utbildning hur de kan känna igen och agera, när 
de möter våld i nära relationer. 

 Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de 
systematiskt ska agera vid upptäckt av våld i nära relationer.  

 Att kommunen erbjuder föreningarna utbildning om hur de kan 
upptäcka och agera vid misstänkt våld i nära relation.” 

Motionen har remitterats till bildningsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och 
viadidaktnämnden. Nämndernas yttranden ska vara kommunledningsförvaltningen 
tillhanda senast den 31 december. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive 
nämnds ansvarsområde. 

Viadidakts bedömning är att de två första yrkandena kan anses vara besvarade med 
hänvisning till pågående arbete. 

Motionärernas yrkande om att kommunen bör erbjuda föreningar utbildning lämnas 
utan förslag till ställningstagande. Underlag till kommunfullmäktiges svar i denna del bör 
inhämtas från de nämnder som genom sin verksamhet har återkommande samarbeten 
och kontakter med föreningsverksamheten i kommunen.  

Ärendets handlingar 

 Tjänsteskrivelse Viadidakt, 2021-10-13 

 Motion – Insatser för att möta relationsvåld  

 

ij Katrineholm 



 
Protokollsutdrag 

 Sammanträdesdatum Sida 

Viadidaktnämnden 2021-12-07 2 (2) 

   

Ordförandens sign Justerandes sign 

Överläggning 

Under Viadidaktnämndens överläggning yttrar sig Gunilla Magnusson (S). 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akt 

ij Katrineholm 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Bievägen 1B Org.nummer 212000-0340 

VIADIDAKT Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2021-10-13 
Vår beteckning 

VIAN/2021:35 - 000 VIADIDAKT 

Stab och service 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Anders Jansson 
Handläggare telefon 

0150-48 80 47 
Handläggare e-post 

Anders.Jansson@viadidakt.se 

Yttrande över motion om insatser för att möta 
relationsvåld 

Förvaltningens förslag till beslut 
Viadidaktnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionens två första yrkanden ska 
anses vara besvarade med hänvisning till pågående arbete.  

Viadidaktnämnden lämnar inget förslag till ställningstagande avseende motionens tredje 
yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Inger Fredriksson (C), Victoria Barrsäter (C), Ann-Charlotte Olsson (C) och Anders Gölevik (C) 
har lämnat en motion om insatser för att möta relationsvåld. Motionen utmynnar i följande 
yrkanden: 

 ”Att all personal inom förskola och skola som saknar utbildning i att möta barn och 
ungdomar som de tror utsätts eller bevittnar våld i hemmet, ska erbjudas utbildning 
hur de kan känna igen och agera, när de möter våld i nära relationer. 

 Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska 
agera vid upptäckt av våld i nära relationer.  

 Att kommunen erbjuder föreningarna utbildning om hur de kan upptäcka och agera vid 
misstänkt våld i nära relation.” 

Motionen har remitterats till bildningsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och 
viadidaktnämnden. Nämndernas yttranden ska vara kommunledningsförvaltningen 
tillhanda senast den 31 december. Synpunkter i ärendet ska lämnas utifrån respektive 
nämnds ansvarsområde. 

Viadidakts bedömning är att de två första yrkandena kan anses vara besvarade med 
hänvisning till pågående arbete. 

Motionärernas yrkande om att kommunen bör erbjuda föreningar utbildning lämnas utan 
förslag till ställningstagande. Underlag till kommunfullmäktiges svar i denna del bör 
inhämtas från de nämnder som genom sin verksamhet har återkommande samarbeten och 
kontakter med föreningsverksamheten i kommunen.  

Ärendets handlingar 
 Motion – Insatser för att möta relationsvåld  

 

; Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

VIADIDAKT 
Datum 

2021-10-13 

Vår beteckning 

VIAN/2021:35 - 000 

 

Förvaltningens bedömning 
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld är ett omfattande 
och kostsamt samhällsproblem. Genom författning samt nationellt och lokalt antagna 
politiska mål finns en omfattande styrning när det gäller hur kommunen ska arbeta för att 
motverka och förebygga våldet. I kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR 
är exempelvis artikel 22 om könsrelaterat våld prioriterad, varför samtliga nämnder gjorts 
ansvariga att arbeta för att det ska vara tryggt och säkert att leva och verka i Katrineholm. På 
samma sätt finns skrivningar i kommunplanen om nolltolerans mot hot och våld liksom att 
kommunens arbete mot uppfostringsvåld, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck ska 
intensifieras. Utifrån denna styrning uppmärksammas frågan också inom ramen för 
kommunens del- och helårsuppföljningar. 

Viadidakt verkar inom områdena arbetsmarknad och vuxnas lärande för att bidra till höjd 
utbildningsnivå och ökad egen försörjning. Verksamhetens karaktär gör att den ofta inte ger 
någon större inblick i en enskild elev eller deltagares sociala situation. För deltagare i 
Viadidakts arbetsmarknadsåtgärder gäller också att socialtjänsten redan är inkopplad i 
respektive ärende. Detta då deltagarna anvisats till Viadidakt från socialförvaltningen. Även 
om verksamhetens grundläggande uppdrag på detta sätt innebär vissa begränsningar 
strävar Viadidakt efter att bidra i arbetet med att motverka och förebygga våld i den mån 
det är möjligt. 

Med utgångspunkt från kommunens handlingsplan för jämställdhet enligt CEMR har all 
personal inom Viadidakt under 2021 genomgått Nationellt centrum för kvinnofrids kurs om 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Syftet var att säkerställa att all personal 
har grundläggande kunskaper inom området. Utbildningen har följts upp på förvaltningens 
arbetsplatsträffar och ska resultera i att det finns rutiner för hur verksamheten ska agera 
vid misstanke eller kännedom om att någon är utsatt, eller utsätter andra, för våld. Vidare 
bjuds kvinnojouren Miranda regelbundet in till verksamheten för att sprida information och 
kunskap till personal och deltagare/elever.  

Mot denna bakgrund är Viadidakts bedömning att motionärernas två första yrkanden kan 
anses vara besvarade med hänvisning till pågående arbete. Däremot lämnas inget förslag 
till ställningstagande avseende motionärernas yrkande om utbildning för föreningslivet. 
Underlag till kommunfullmäktiges svar i denna del bör inhämtas från de nämnder som 
genom sin verksamhet har återkommande kontakter och samarbeten med förenings-
verksamheten i kommunen. Viadidakt saknar tillräcklig inblick i föreningsverksamheten för 
att bedöma behovet av en sådan utbildning som motionärerna föreslår. 

 

Sara Alexanderson 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akt

i Katrineholm 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2021-12-08 1 (1) 

   

 

§ 48    KULN/2021:61  800 

Motion om insatser för att möta relationsvåld  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses vara 
besvarad med hänvisning till kulturförvaltningens yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra 
insatser för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och 
skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagandet av handlingsplaner för 
personal. 

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag  

 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 

 Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser 
för att möta relationsvåld. 

Kulturnämndens överläggning 

Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Anders Gölevik (C) samt 
avdelningschef Anna-Karin Wulgué. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Akten 

 

ij Katrineholm 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Kulturförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2021-11-29 
Vår beteckning 

KULN/2021:61 - 800 Kulturförvaltningen 
      

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Anna-Karin Wulgué 
Handläggare telefon 

/RedigerareTelefon/ 
Handläggare e-post 

      

Yttrande över motion gällande insatser för att möta 
relationsvåld 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra insatser 
för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och 
skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagandet av handlingsplaner för 
personal. 

Ärendets handlingar 

 Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta 
relationsvåld. 
 

Ärendebeskrivning 
Kulturförvaltningen har tagit del av inkommen motion om en utbildningssatsning för att 
upptäcka och bemöta våld i nära relationer.  

Kulturförvaltningens stöd till föreningar är baserad på principen om alla människors lika 
värde och att föreningarna följer rådande diskrimineringslagstiftning. Föreningars 
verksamhet får inte innehålla verksamhet som skapar positiva attityder till våld. 

Idag genomförs interna utbildningar om barn och våld för medarbetare i Katrineholms 
kommun genom Relationsvåldsteamet och Kvinno- och Tjejjouren Miranda.  

Kulturförvaltningen deltar och bidrar aktivt till informationskampanjer som 16 days of 
activism tillsammans med föreningsliv. 

 

Förvaltningens bedömning 
Kulturförvaltningen välkomnar en utbildning som kan erbjudas föreningar i Katrineholms 
kommun. Ett medskick är dock att en eventuell sådan utbildning behöver finansieras och 
att den aktör som får uppdraget behöver skapa ett upplägg tillsammans med föreningslivet 

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

/Eget_Förvaltning/ 
Datum 

2021-11-29 

Vår beteckning 

KULN/2021:61 - 800 

 

för att det ska vara attraktivt för föreningar och ofta ideellt arbetande 
föreningsrepresentanter att delta.   

 

 

Rickard Bardun 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till: 

kommunstyrelsen 
akten 

i Katrineholm 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Socialnämnden 2021-12-14 1 (1) 

   

 

§ 86    SOCN/2021:60  759 

Motion - insatser för att möta relationsvåld  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Reservation 

Anders Gölevik (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra 
insatser för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och 
skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagande av handlingsplaner för 
personal. 

Ärendets handlingar 

 Yttrande över motion från Centerpartiet gällande insatser för att möta 
relationsvåld, 2021-12-29 

 Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser 
för att möta relationsvåld, 2021-06-10 

Socialnämndens överläggning 

Under socialnämndens överläggning yttrar sig Johanna Karlsson (S) och Anders Gölevik 
(C). 

Yrkande 

Anders Gölevik (C) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för sitt förslag till propositionsordning 
som godkänns av nämnden. I enlighet med detta ställer hon sedan proposition på 
förvaltningens förslag till beslut och Anders Göleviks (C) yrkande. Hon finner att 
nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Akten

ij Katrineholm 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

SOCIALFÖRVALTNINGEN Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2021-12-09 
Vår beteckning 

SOCN/2021:60 - 759 SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Staben 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Sara Gibro 
Handläggare telefon 

0150-57000 
Handläggare e-post 

Sara.Gibro@katrineholm.se 

Yttrande över motion från Centerpartiet gällande insatser 
för att möta relationsvåld 

Förvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra insatser 
för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och 
skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagande av handlingsplaner för 
personal. 

Ärendets handlingar 
 Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta 

relationsvåld, 2021-06-10 

Ärendebeskrivning 
Centerpartiet hänvisar i sin motion till att det sjätte jämställdhetspolitiska målet att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. Centerpartiet anser att pandemin medfört en ökad risk för 
våld i nära relationer och skriver i sin motion att polis och socialtjänst oftast möter de 
våldsutsatta, men att även personal i skola och förskola kan ha möjligheter att sätta stopp 
för våldet. Därför bör personal i skola och förskola få utbildning i att möta barn och 
ungdomar som de tror bevittnat eller utsatts för våld i hemmet. Centerpartiet anser även 
att personalen bör kunna stötta den utsatte vide en orosanmälan och att det ska finnas 
handlingsplaner i förskolor och skolor som tar upp vad förskolan och skolan ska göra när 
barn/ungdomar far illa eller befaras fara illa. 

Förvaltningens bedömning 
Bildningsförvaltningens personal kommer regelbundet i kontakt med barn och ungdomar 
där det finns misstanke om att de utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer. Det finns 
väl utarbetade och kända rutiner för orosanmälan i samband med detta. Samtidigt har 
bildningsförvaltningen ett kontinuerligt behov av att utbilda ny personal samt fortbilda 
befintliga personalgrupper. Idag sker sådana utbildningar med stöd av socialförvaltningens 
relationsvåldsteam. 

; Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 
Datum 

2021-12-09 

Vår beteckning 

SOCN/2021:60 - 759 

 

Som ett led i samverkans- och utvecklingsprojektet Tillsammans för barnens bästa i 
Sörmland, pågår ett arbete med att identifiera insatser som ökar möjligheterna till en god 
fysisk och psykisk hälsa, genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov. 

En av de insatser som identifierats, är behovet av ett utbildningspaket för personal med 
fokus på att stärka kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 
förtryck. Det bedöms som särskilt viktigt att även inkludera fortbildning om våld i ungas 
relationer.  

Socialförvaltningen bedömer att en förutsättning för att se tidiga signaler på våld i nära 
relationer och hedersförtryck och för att våga fråga, är att det finns en grundläggande 
kompetens hos personalen. Denna kompetens ser olika ut för de olika 
verksamhetsområdena och socialförvaltningen anser att utbildningarna bör skräddarsys.  

På kommunstyrelsen i augusti månad (KS/2020:383, § 132) antogs en policy för trygghet och 
säkerhet. I det dokumentet förtydligas den övergripande viljan och inriktningen för 
kommunens trygghet- och säkerhetsarbete inom fyra områden. Det anges vidare att det till 
varje område på tjänstemannanivå kommer att tas fram stödjande dokument i form av 
handlingsplaner, som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras. Våld i 
nära relationer placeras in i området brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. 
Även tidigare styrdokument kring våld i nära relationer angav att förvaltningar skulle ta 
fram handlingsplaner. 

Sara Gibro 
Verksamhetsstrateg 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 

i Katrineholm 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Drottninggatan 19 Org.nummer 212000-0340 

Bildningsförvaltningen Bildningsforvaltningen@katrineholm.se   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2021-10-18 
BIN/2021:81, 629 Bildningsförvaltningen 

Förvaltningskontoret 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Johan Lindeberg 
Handläggare telefon 

0150-572 64 
Handläggare e-post 

Johan.lindeberg@katrineholm.se 

 
Yttrande över motion från Centerpartiet gällande insatser 
för att möta relationsvåld.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Bildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och föreslår 
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om att genomföra insatser 
för att möta relationsvåld. Insatserna inkluderar utbildning för all förskole- och 
skolpersonal, utbildningar för föreningslivet samt framtagandet av handlingsplaner för 
personal.  

Ärendets handlingar 

 Centerpartiets motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Insatser för att möta 
relationsvåld. 

Ärendebeskrivning 
Centerpartiet hänvisar i sin motion till det sjätte jämställdhetspolitiska målet att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. Man anser att pandemin medfört en ökad risk för våld i 
nära relationer och skriver i sin motion att polis och socialtjänst oftast möter de 
våldsutsatta, men att även personal i förskola och skola kan ha möjligheter att sätta 
stopp för våldet.  Därför bör personal i skola och förskola få utbildning i att möta barn 
och ungdomar som de tror bevittnat eller utsatts för våld i hemmet. Centerpartiet 
anser även att personalen bör kunna stötta den utsatte vid en orosanmälan och att det 
ska finnas handlingsplaner i förskolor och skolor som tar upp vad förskolan och skolan 
ska göra när barn/ungdomar far illa eller befaras fara illa. 

Förvaltningens bedömning 
Bildningsförvaltningens personal kommer regelbundet i kontakt med barn och ungdomar 
där det finns misstanke om att de utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer. Det finns 
väl utarbetade och kända rutiner för orosanmälan i samband med detta. Samtidigt finns 
det ett kontinuerligt behov av att utbilda ny personal och vidareutbilda befintlig 
personalgrupp. Idag sker sådan utbildning med stöd från relationsteamet på 
socialförvaltningen.  

  

ij Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Bildningsförvaltningen 
Datum 

2021-09-17 

Vår beteckning 

BIN/2021:23 - 609 

 

Som ett led i samverkans- och utvecklingsprojektet Tillsammans för barnens bästa i 
Sörmland, pågår inom bildningsförvaltningen ett arbete med att identifiera insatser för att 
öka möjligheterna till en god fysisk och psykisk hälsa, genom en god och trygg uppväxt 
utifrån varje barns behov.  

En av de insatser som identifierats, är behovet av ett utbildningspaket för personal inom 
förvaltningen med fokus på att stärka kunskapen om våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck. Det bedöms som särskilt viktigt att även inkludera 
fortbildning om våld i ungas relationer.  

Bildningsförvaltningen bedömer att en förutsättning för att se tidiga signaler på våld i nära 
relationer och hedersförtryck och för att våga fråga, är att det finns en grundläggande 
kompetens hos personalen. Denna kompetens ser olika ut för de olika 
verksamhetsområdena och bildningsförvaltningen anser att utbildningarna bör 
skräddarsys. Under hösten 2021 pågår ett arbete med att identifiera lämpliga 
utbildningsinsatser från nationella aktörer som tex. Nationellt Centrum för Kvinnofrid 
(NCK), för att kunna erbjuda personalen 2022.  

På kommunstyrelsen i augusti månad (KS/2020:383, § 132) antogs en policy för trygghet och 
säkerhet. I det dokumentet förtydligas den övergripande viljan och inriktningen för 
kommunens trygghet- och säkerhetsarbete inom fyra områden. Det anges vidare att det till 
varje område på tjänstemannanivå kommer att tas fram stödjande dokument i form av 
handlingsplaner, som beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras. Våld i 
nära relationer placeras in i området brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. 
Även tidigare styrdokument kring våld i nära relationer angav att förvaltningar skulle ta 
fram handlingsplaner.  

Under hösten 2021 pågår inom bildningsförvaltningen ett arbete med att ta fram en 
handlingsplan för våld i nära relation och hedersförtryck. Handlingsplanen kommer att 
innehålla rutiner för personal vid misstanke/oro om att barn eller ungdomar utsatts för 
eller bevittnat våld i nära relationer eller hedersförtryck. Planen kommer även tydliggöra 
utbildning för personal i form av innehåll, omfång och frekvens.  

Johan Lindeberg 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

 

i Katrineholm 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-23 1 (1) 

   

 

§ 8    KS/2021:276  332 

Svar på motion om temaparker/lekplatser  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med hänvisning till remissinstansernas 
yttranden.  

Sammanfattning av ärendet 

Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:  

”utreda och ta fram en kalkyl om att bygga temapark utifrån, i motionen beskrivna, 
exemplen Pelle Svanslös Lekplats i Uppsala och Härbreparken i Huddinge”. 

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden och kulturnämnden vilka båda 
föreslår att motionen ska bifallas med hänvisning till Katrineholms kommuns 
lekparksstrategi. 

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra utöver det som 
framkommit av nämndernas beredningar.  

Ärendets handlingar  

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-01-12 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12 

 Service- och tekniknämndens beslut 2021-11-18, § 66 

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2021-11-03 

 Kulturnämndens beslut 2021-12-08, § 49 

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-24 

 Motion om musikinstrument för lekplatser, 2021-08-30 

Kommunstyrelsens överläggning 

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig Joha Frondelius (KD). 

Beslutet skickas till: 

Akten 

ij Katrineholm 



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-01-12 
Vår beteckning 

KS/2021:276 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag- Svar på motion om 
temaparker/lekplatser 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning 
till remissinstansernas yttranden. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (1) 

Datum 

2022-01-12 
Vår beteckning 

KS/2021:276 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Svar på motion om temaparker/lekplatser 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Marian Loley (KD), Joha Frondelius (KD) och John Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande:  

”utreda och ta fram en kalkyl om att bygga temapark utifrån, i motionen beskrivna, 
exemplen Pelle Svanslös Lekplats i Uppsala och Härbreparken i Huddinge”. 

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden och kulturnämnden vilka båda 
föreslår att motionen ska bifallas med hänvisning till Katrineholms kommuns 
lekparksstrategi. 

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra utöver det som framkommit 
av nämndernas beredningar.  

Ärendets handlingar  
 Service- och tekniknämndens beslut 2021-11-18 § 66 

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2021-11-03 

 Kulturnämndens beslut 2021-12-08 § 49 

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-24 

 Motion om musikinstrument för lekplatser, 2021-08-30 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Samtliga motionärer 

Samtliga remissinstanser 

Akt

i Katrineholm 



 

 

Katrineholm 2021-08-25 

MOTION 

Temaparker/Lekplatser  
 

 
Katrineholm behöver utvecklas med fler attraktiva temaparker som välkomnar barn, föräldrar 
mfl. Det finns en pågående utredning om lekparker i Katrineholm. Vi välkomnar utredningen. 
Vi har länge i vårt parti pratat om ”childcity”, alltså en kommun som ser och hör barns 
utvecklingsbehov som en viktig del av framtiden. Efter samtal med flera föräldrar som besökt 
olika lekparker i vårt land finns det en stor potential att utveckla vår kommun ännu mer för 
våra barn och föräldrar. 

Lekparken i Engelska Parken (Carolinaparken) bakom Carolina Rediviva byggdes om och 
nyinvigdes i juni 2014 på temat “Pelle Svanslös värld”. I den nya parken, som skapats av 
Lekplatsbolaget, kan barnen leka i Pelles källare och vind, Måns skjul, klättra i Gammel-Majas 
domkyrkotorn och åka rutschkana ner samt besöka Tusse Batongs kontor och Råttströms 
konditori. Det finns dessutom, gungor, en liten cykelkarusell, en fisktombola, en skola, en lada 
med en gris, takåsar att klättra på och en gammaldags buss som går till Skogstibble. Det finns 
gott om gräsytor och picknickbord runt parken, samt toaletter. På sommaren säljs kaffe, 
våfflor, glass och bullar från en cafékiosk i parken. En riktigt mysig park som är en ny 
sevärdhet för alla barn och föräldrar i Uppsala! (text hämtat fr Pelle Svanslös Lekplats 
(Pelleparken) | Uppsalas lekparker) 

Härbreparken är Huddinges eget Valleby. Här kan du besöka husen som beskrivs i böckerna. 
Det finns bland annat en korvkiosk, guldaffär och café, optiker, djuraffär, polisstation, hotell, 
byggbod, lastkran, en fyr, bil med husvagn och en båt. Det är i båten som LasseMajas 
detektivbyrå huserar. Runt om miniatyrhusen finns rosplanteringar och intill parken finns en 
öppen gräsyta som passar för exempelvis picknick.  (text hämtat Härbreparken (huddinge.se)) 

 

Kristdemokraterna yrkar på att: 

- utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel. 

 

Marian Loley  Joha Frondelius John G Ogenholt 

Ledamöter i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna   

 

 

http://www.uppsalaslekparker.se/pelle-svanslos-lekplats-pelleparken-uppsala/
http://www.uppsalaslekparker.se/pelle-svanslos-lekplats-pelleparken-uppsala/
https://www.huddinge.se/fritid-natur-och-kultur/lekplatser-och-parker/hitta-lekplatser-och-parker-via-lista/harbreparken/


 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Service- och tekniknämnden 2021-11-18 1 (1) 

   

 

§ 66    STN/2021:196  000 

Motion - temaparker/lekplatser  

Service- och tekniknämndens beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 
med hänvisning till den antagna lekplatsstrategin. 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel.” 

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag - motion om temaparker/lekplatser, 2021-11-04 

 Yttrande över motion om temaparker/lekplatser, 2021-11-03 

 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G 
Ogenholt (KD), 2021-08-25 

Service- och tekniknämndens överläggning 

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha 
Frondelius (KD) samt avdelningschef Karin Engvall 

Yrkanden 

Joha Frondelius (KD) och Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det bara föreligger ett förslag till beslut och service- och 
tekniknämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.    

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Akten 

 

ij Katrineholm 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2021-11-03 
Vår beteckning 

STN/2021:196 - 000 Service- och teknikförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
  Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Engvall, Johnny Ljung 
Handläggare telefon 

0150-570 00 
 

Yttrande över motion om temaparker/lekplatser 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel.” 

Ärendets handlingar 
 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 2021-08-

25 

Ärendebeskrivning 
Service- och teknikförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av 
inkommen motion om temaparker/lekplatser. 

I den av kommunfullmäktige nyligen beslutade strategin för lek- och aktivitetsparker i 
Katrineholms kommun förs ett resonemang kring temalekparker: 

Det är en utmaning att utforma lekmiljöer som lockar fram den spontana och utvecklande leken. 
Den spontana leken är viktig i ett samhälle med en livsstil som till stor del i övrigt innebär 
stillasittande. Därför bör lekplatser stimulera rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. 
Ett sätt att uppnå dessa värden kan vara att utforma så kallade temalekparker som bland annat 
kan uppmuntra till rollekar. 
 
För att realisera strategin för lek- och aktivitetsparker kommer ett planeringsarbete startas 
upp kommande år. I det arbetet kommer också planering av kommande temalekparker att 
ingå. Omfattning, tidsperspektiv och ambitionsnivå kommer att styras av resurser och för 
övrigt pågående utvecklingsprojekt i kommunen. Utredning och kalkylering hanteras i 
ordinarie arbetsprocesser inom förvaltningarna utifrån kommunens årligen beslutade 
budget. 
 

Karin Engvall 
Avdelningschef 

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2021-10-20 

Vår beteckning 

STN/2021:196 - 000 

 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

Akten 

i Katrineholm 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

/Eget_Förvaltning/ Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2021-11-24 
Vår beteckning 

KULN/2021:73 - 800 Kulturförvaltningen 
      

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rickard Bardun 
Handläggare telefon 

/RedigerareTelefon/ 
Handläggare e-post 

Rickard.Bardun@katrineholm.se 

Yttrande över motion om temaparker/lekplatser 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel.” 

Ärendets handlingar 
 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 2021-

08-25 

 

Ärendebeskrivning 
Kulturförvaltningen har tagit del av inkommen motion om temaparker/lekplatser. 

I den av kommunfullmäktige nyligen beslutade strategin för lek- och aktivitetsparker i 
Katrineholms kommun förs ett resonemang kring temalekparker: 

Det är en utmaning att utforma lekmiljöer som lockar fram den spontana och utvecklande leken. 
Den spontana leken är viktig i ett samhälle med en livsstil som till stor del i övrigt innebär 
stillasittande. Därför bör lekplatser stimulera rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. 
Ett sätt att uppnå dessa värden kan vara att utforma så kallade temalekparker som bland annat 
kan uppmuntra till rollekar. 
 
För att realisera strategin för lek- och aktivitetsparker kommer samhällsbyggnads- och 
service- och teknikförvaltningen att påbörja ett planeringsarbete kommande år. I det 
arbetet kommer också planering av kommande temalekparker att ingå. Kulturförvaltningen 
deltar i stadsmiljögruppen, där kommande temalekplatser också kommer att finnas med på 
agendan framöver. Omfattning, tidsperspektiv och ambitionsnivå i den fortsatta 
utvecklingen kommer att styras av resurser och för övrigt pågående utvecklingsprojekt i 
kommunen. Utredning och kalkylering hanteras i ordinarie arbetsprocesser inom 
samhällsbyggnads- och service- och teknikförvaltningarna utifrån kommunens årligen 
beslutade budget.  

 

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kulturförvaltningen 
Datum 

2021-11-24 

Vår beteckning 

KULN/2021:73 - 800 

 

 

Förvaltningens bedömning 
Kulturförvaltningen välkomnar teman och/eller inslag på lekplatser med kulturell koppling, 
vilket till exempel skulle kunna vara såväl barnlitteratur som musik. Kultur kombinerat med 
möjligheter till rörelse och kreativitet kan bidra till att främja folkhälsan och uppnå de 
värden som finns uppsatta i den av kommunfullmäktige nyligen antagna strategin för lek- 
och aktivitetsparker. 

 

 

Rickard Bardun 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

i Katrineholm 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2021-12-08 1 (1) 

   

 

§ 49    KULN/2021:73  800 

Motion om temalekplatser  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att motionen ska bifallas med hänvisning till 
kulturförvaltningens yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om temaparker/lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att utreda och ta fram en kalkyl om att bygga en temapark utifrån ovan exempel.” 

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag 

 Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 

 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G 
Ogenholt (KD), 2021-08-25 

Kulturnämndens överläggning 

Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S) samt förvaltningschef 
Rickard Bardun. 

 

 

 

 

 

ij Katrineholm 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2022-02-23 1 (1) 

   

 

§ 9    KS/2021:282  332 

Svar på motion om musikinstrument för lekplatser  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning till remissinstansernas 
yttranden. 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om musikinstrument för lekparker. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga 
för utomhuslekplatser.” 

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden och kulturnämnden vilka båda 
föreslår att motionen ska bifallas med hänvisning till Katrineholms kommuns 
lekparksstrategi. 

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra utöver det som 
framkommit av nämndernas beredningar.  

Ärendets handlingar  

 Ordförandens förslag till beslut, 2022-01-22 

 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12 

 Service- och tekniknämndens beslut 2021-11-18, § 67 

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2021-11-03 

 Kulturnämndens beslut 2021-12-08, § 50 

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-24 

 Motion om musikinstrument för lekplatser, 2021-08-30 

Beslutet skickas till: 

Akten 

ij Katrineholm 



 
 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340 
Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Ordförandeförslag Sida 1 (1) 

Datum 

2022-01-12 
Vår beteckning 

KS/2021:282 
 

Mottagare: 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Svar på motion om musikinstrument 
för lekplatser 
Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen med hänvisning 
till remissinstansernas yttranden. 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande

i Katrineholm 



 

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

Kommunledningsförvaltningen Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2022-01-12 
Vår beteckning 

KS/2021:282 Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 
Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Emma Fälth 
Handläggare telefon 

0150 - 570 15 
Handläggare e-post 

emma.falth@katrineholm.se 

Svar på motion om musikinstrument för lekplatser 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
musikinstrument för lekparker. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga för 
utomhuslekplatser.” 

Motionen remitterades till service- och tekniknämnden och kulturnämnden vilka båda 
föreslår att motionen ska bifallas med hänvisning till Katrineholms kommuns 
lekparksstrategi. 

Kommunledningsförvaltningen har inget ytterligare att tillföra utöver det som framkommit 
av nämndernas beredningar.  

Ärendets handlingar  
 Service- och tekniknämndens beslut 2021-11-18 § 67 

 Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen, 2021-11-03 

 Kulturnämndens beslut 2021-12-08 § 50 

 Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, 2021-11-24 

 Motion om musikinstrument för lekplatser, 2021-08-30 

Emma Fälth 
Utredare 

Beslutet skickas till: 

Samtliga motionärer 

Samtliga remissinstanser 

Akt 

  

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2022-01-12 

Vår beteckning 

KS/2021:282 

 

i Katrineholm 
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Katrineholm 2021-08-30 
 

MOTION 
 

Musikinstrument för lekplatser 
 
 
Med anledning av att Katrineholms kommun planerar nya lekplatser vill vi kristdemokrater 
föreslå att någon av lekplatserna utrustas som temapark med musikinstrument lämpliga för 
lekplatser utomhus.  
Katrineholm har stort kulturutbud och kulturskolan har fostrat många duktiga sångare och 
musiker. Musikerna har tidigt i livet stiftat bekantskap med musik och musikinstrument. 
Med en musikinstrumentlekpark kommer fler barn att ges möjlighet att komma i kontakt 
med musik på ett enkelt och lekfullt sätt. En lekplats med lämpliga musikinstrument är helt i 
linje med oss kristdemokraternas kulturpolitik och intentioner om att tidigt introducera 
musik i barnens tillvaro. Att tidigt i livet komma i kontakt med musik och kunna hantera och 
utöva musik är berikande för barn och ungdom. Att utöva musik främjar också andra ämnen 
i skolarbetet. 
 
MUSIKINSTRUMENT PÅ LEKPLATSEN (WOODWORK) 
Det finns många spännande studier som visar hur musik påverkar hjärnan hos både barn & 
vuxna. Det är svårt att hitta ett enda argument till varför man inte ska göra plats för 
musikinstrument på lekplatser, äldreboende, skolgårdar och andra offentliga miljöer. Musik 
är en form för ordlös kommunikation som hjälper de som inte har ett språk att uttrycka sig. 
Musik har positiv effekt på demenssjukdomar. Musik skapar glädje, förbättrar motoriken 
och ökar lusten till aktivitet. Med våra musikinstrument som är för permanent installation 
utomhus får man dessutom frisk luft på köpet! 
 
(sidan 2 finns länkar och bilder på förslag) 
 
Vi yrkar  
att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga för 
utomhuslekplatser. 
 
 
 
Kristdemokraterna Katrineholm 
 
 
 
Joha Frondelius Marian Loley  John G Ogenholt 
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Här är förslag på företag som tillhandahåller musikinstrument för lekplatser: 
Lek & lär musik - Utemiljö på lekplatser, parker och skolor – Woodwork AB 
Musikinstrument | Hitta Musikinstrument online här (cado.se) 
Ljud och musik till lekplatsen (lekplatsgrossisten.se) 
Musikinstrument - Lekolar 
(56) Pinterest 
Woodwork | Skolledare  
 
 
 

 

https://woodwork.se/produkt-kategori/lek-lar-musik/
https://cado.se/produkt-kategori/lekplatsutrustning/musikinstrumenter/
https://www.lekplatsgrossisten.se/category/ljud-musik
https://www.lekolar.se/sortiment/lekplatsutrustning-utemiljo/klassisk-lekutrustning/musikinstrument/
https://www.pinterest.se/ueckardt/musik/
https://www.skolledare.se/woodwork


 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Service- och tekniknämnden 2021-11-18 1 (1) 

   

 

§ 67    STN/2021:195  000 

Motion - musikinstrument på lekplatser  

Service- och tekniknämndens beslut 

Service- och tekniknämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen 
med hänvisning till den antagna lekplatsstrategin. 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om musikinstrument på lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga 
för utomhuslekplatser.” 

Ärendets handlingar 

 Ordförandeförslag - motion om musikinstrument på lekplatser, 2021-
11-04 

 Yttrande över motion om musikinstrument på lekplatser, 2021-11-03 

 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G 
Ogenholt (KD), 2021-08-30 

Service- och tekniknämndens överläggning 

Under service- och tekniknämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S) och Joha 
Frondelius (KD) och avdelningschef Karin Engvall. 

Yrkanden 

Joha Frondelius (KD) och Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det bara föreligger ett förslag till beslut och service- och 
tekniknämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.    

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

 

ij Katrineholm 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

  Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2021-11-03 
Vår beteckning 

STN/2021:195 - 000 Service- och teknikförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
      Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Karin Engvall, Johnny Ljung 
Handläggare telefon 

0150-570 00 
 

Yttrande över motion om musikinstrument på lekplatser 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
musikinstrument på lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga för 
utomhuslekplatser.” 

Ärendets handlingar 
 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 2021-08-

30 

Ärendebeskrivning 
Service- och teknikförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av 
inkommen motion om att utrusta någon eller några av kommande lekparker med 
musikinstrument. En lekpark med lekutrustning i form av anpassade musikinstrument kan 
ses som en typ av temalekpark. 
 
I den av kommunfullmäktige nyligen beslutade strategin för lek- och aktivitetsparker i 
Katrineholms kommun förs ett resonemang kring temalekparker: 

Det är en utmaning att utforma lekmiljöer som lockar fram den spontana och utvecklande leken. 
Den spontana leken är viktig i ett samhälle med en livsstil som till stor del i övrigt innebär 
stillasittande. Därför bör lekplatser stimulera rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. 
Ett sätt att uppnå dessa värden kan vara att utforma så kallade temalekparker som bland annat 
kan uppmuntra till rollekar. 
 
För att realisera strategin för lek- och aktivitetsparker kommer ett planeringsarbete startas 
upp kommande år. I det arbetet kommer också planering av kommande temalekparker att 
ingå, där kan ett tema med musikinstrument vara intressant att arbeta vidare med. 
Omfattning, tidsperspektiv och ambitionsnivå kommer att styras av resurser och för övrigt 
pågående utvecklingsprojekt i kommunen. Utredning och kalkylering hanteras i ordinarie 
arbetsprocesser inom förvaltningarna utifrån kommunens årligen beslutade budget. 
 

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

Kommunledningsförvaltningen 
Datum 

2021-10-19 

Vår beteckning 

STN/2021:195 - 000 

 

 

Karin Engvall 
Avdelningschef 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

i Katrineholm 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kulturnämnden 2021-12-08 1 (1) 

   

 

§ 50    KULN/2021:72  800 

Motion om musiklekplats  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska bifallas. 

Sammanfattning av ärendet 

Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion 
om musikinstrument på lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga 
för utomhuslekplatser.” 

Ärendets handlingar 

 Ordförandebeslut 

 Tjänsteskrivelse, kulturnämnden 

 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G 
Ogenholt (KD), 2021-08-25 

Kulturnämndens överläggning 

Under kulturnämndens överläggning yttrar sig Cecilia Björk (S), Saud Porovic (SD) samt 
förvaltningschef Rickard Bardun. 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akt 

ij Katrineholm 



 

 KATRINEHOLMS KOMMUN Besöksadress: /Eget_Adressat/ Org.nummer 212000-0340 

/Eget_Förvaltning/ Telefax:   

641 80 KATRINEHOLM   www.katrineholm.se 

 

Tjänsteskrivelse Sida 1 (2) 

Datum 

2021-11-24 
Vår beteckning 

KULN/2021:72 - 800 Kulturförvaltningen 
      

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

Rickard Bardun 
Handläggare telefon 

/RedigerareTelefon/ 
Handläggare e-post 

Rickard.Bardun@katrineholm.se 

Yttrande över motion om musikinstrument på lekplatser 

Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen lämnar inget förslag till beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD) har lämnat en motion om 
musikinstrument på lekplatser. Motionen utmynnar i följande yrkande: 

”att någon eller några av kommande lekplatser utrustas med musikinstrument lämpliga för 
utomhuslekplatser.” 

 

Ärendets handlingar 
 Motion från Joha Frondelius (KD), Marian Loley (KD) och John G Ogenholt (KD), 

2021-08-25 

 

Ärendebeskrivning 
Kulturförvaltningen har tagit del av inkommen motion om att utrusta någon eller några av 
kommande lekparker med musikinstrument. En lekpark med lekutrustning i form av 
anpassade musikinstrument kan ses som en typ av temalekpark. 
 
I den av kommunfullmäktige nyligen beslutade strategin för lek- och aktivitetsparker i 
Katrineholms kommun förs ett resonemang kring temalekparker: 

Det är en utmaning att utforma lekmiljöer som lockar fram den spontana och utvecklande leken. 
Den spontana leken är viktig i ett samhälle med en livsstil som till stor del i övrigt innebär 
stillasittande. Därför bör lekplatser stimulera rörelse, nyfikenhet, spänning, fantasi och möten. 
Ett sätt att uppnå dessa värden kan vara att utforma så kallade temalekparker som bland annat 
kan uppmuntra till rollekar. 
 
För att realisera strategin för lek- och aktivitetsparker kommer samhällsbyggnads- och 
service- och teknikförvaltningen att påbörja ett planeringsarbete kommande år. I det 
arbetet kommer också planering av kommande temalekparker att ingå. Kulturförvaltningen 
deltar i stadsmiljögruppen, där kommande temalekplatser också kommer att finnas med på 
agendan framöver. Omfattning, tidsperspektiv och ambitionsnivå i den fortsatta 
utvecklingen kommer att styras av resurser och för övrigt pågående utvecklingsprojekt i 

i Katrineholm 



 Tjänsteskrivelse Sida 2 (2) 

/Eget_Förvaltning/ 
Datum 

2021-11-24 

Vår beteckning 

KULN/2021:72 - 800 

 

kommunen. Utredning och kalkylering hanteras i ordinarie arbetsprocesser inom 
samhällsbyggnads- och service- och teknikförvaltningarna utifrån kommunens årligen 
beslutade budget. 

Förvaltningens bedömning 
Kulturförvaltningen välkomnar teman och/eller inslag på lekplatser med kulturell koppling, 
vilket till exempel skulle kunna vara såväl musik som barnlitteratur. Kultur kombinerat med 
möjligheter till rörelse och kreativitet kan bidra till att främja folkhälsan och uppnå de 
värden som finns uppsatta i den av kommunfullmäktige nyligen antagna strategin för lek- 
och aktivitetsparker. 

Om någon eller några lekplatser ska utrustas med musikinstrument är det av yttersta vikt 
att dessa är testade i liknande miljö, så att funktionen är säkerställd, samt att ljudnivån inte 
kan skada de lekande barnen och inte heller störa omgivningen.  

 

 

Rickard Bardun 
Förvaltningschef 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
Akten 

i Katrineholm 



INTERPELLATION TILL BILDNINGSNÄMNDENS ORDFÖRANDE 

Lära av upphandlingen av Unikum 
I år har Bildningsnämnden upphandlat en ny lärplattform vid namn Unikum. Det är 
skolans digitala rum kan man säga. I princip all digital kommunikation mellan lärare, 
elever och föräldrar ska gå därigenom, så vikten av att den fungerar så som det är 
tänkt kan inte nog understrykas. Men problemen med Unikum är många och 
omfattande. Orsaken därtill sägs vara att leverantören inte håller vad de lovat. Det 
går ut över elevernas lärande trots att lärare och förvaltning verkligen kämpar med 
att skapa ordning. 

En annan upphandling som gått snett var städningen av skollokaler. Trots att 
förvaltningen var noga med att återkoppla brister till leverantören sågs ingen 
bättring. Avtalet avslutades till slut 2020. 

Det finns alltid något att lära av både lyckade och misslyckade processer. Därför är 
det viktigt att utvärdera och analysera, så att förbättringar kan ske inför nästa. En av 
Bildningsnämndens kommande riktigt stora upphandling är för skolskjuts. 

Jag vill därför fråga Bildningsnämndens ordförande följande: 

• Vilka rutiner finns för utvärdering och analys av gjorda upphandlingar i Bildningsnämnden? 

• Vilka förslag till förbättringar finns för upphandlingsprocesserna utifrån erfarenheterna 
från upphandlingen av Unikum respektive städningen? 

Katrineholm den 19 oktober 2021 

Victoria Barrsäter (C)

           

• Centerpartiet 
KATRINEHOLM 



Svar på Interpellationen från Victoria Barrsäter, Centerpartiet 
 
Centerpartiet har genom Victoria Barrsäter ställt följande två frågor till mig som 
bildningsnämndens ordförande gällande att lära av upphandlingen av Unikum: 

• Vilka rutiner finns för utvärdering och analys av gjorda upphandlingar i Bildningsnämnden?  

• Vilka förslag till förbättringar finns för upphandlingsprocesserna utifrån erfarenheterna från 
upphandlingen av Unikum respektive städningen?  

Upphandlingen av lärplattformen Unikum skedde under läsåret 2020/2021 för implementering from 
augusti 2021 i alla verksamheter från förskola till och med gymnasium. Detta var en stor förändring 
då det under ca 15 år har varit en annan lärplattform som både har fungerat som lärplattform och 
kommunikationsplattform mellan lärare, elever, vårdnadshavare och personal. Då det är en 
upphandling av modell större, så lyder den under LoU vilket gjorde att det skulle ske en upphandling 
när avtalet går ut. Samtidigt har det företag som äger den tidigare lärplattformen valt att påbörja att 
avveckla den lärplattform vi har haft för att ta fram en annan. Inför detta arbete tillsattes en 
styrgrupp, där alla verksamhetsformer inom förvaltningen var representerade samt ett antal 
referensgrupper där man tog fram en omfattande kravprofil på det system man önskade få utöver 
detta ligger även kommunens upphandlingsstrategi till grund för de krav som ställdes i 
upphandlingen samt en projektledare. Upphandlingen har sedan skötts av Telge inköp utifrån den 
kravprofil som Bildningsförvaltningen ställde. När det gäller upphandlingen av städning för 
kommunens lokaler genomförs och utvärderas den av service- och teknikförvaltningen. Det gör att i 
detta svar kommer jag inte att svara på frågor som berör den upphandlingen. 

Vilka rutiner finns för utvärdering och analys av gjorda upphandlingar i 
Bildningsnämnden?  
 
När det gäller detta så använder sig förvaltningen av den checklista som finns på Communis 
för att analysera det interna arbetet efter en avslutad upphandling för hela kommunen. Där 
finns även en generell checklista över punkter som man ska kontrollera när man gör 
avtalsuppföljning av avtal och leverantörer. Utöver det så utvärderar man om de tjänster 
man får även motsvarar de krav vi ställde i kravprofilen  
 
• Vilka förslag till förbättringar finns för upphandlingsprocesserna utifrån 
erfarenheterna från upphandlingen av Unikum respektive städningen?  
 

- Förvaltningen behöver fortsätta sitt arbete och utveckla sina rutiner och säkerställa 
att man har ett systematiskt arbete kring detta.  

- Att ännu mer arbeta med kommunikationen med dem som är berörda så att alla är 
medvetna om skillnaderna mellan det man lämnar och det man får i stället, för att 
undvika missförstånd och kunskap om det nya systemet 

- Att låta övergången mellan två olika system kanske få ta något längre tid genom att 
redan från början ha planerat för att de olika skeendena i en upphandling kan 
fördröjas från tidsplaner som inte håller, ofullständiga underlag eller att 
implementeringen tar längre tid än man planerat för. 

 
Ulrica Truedsson (S) Ordförande Bildningsnämnden



Vänsterpartiet
Katrineholm

Interpellation ställd till
Kommunstyrelsens ordförande

Otillgänglig tillgänglighet
 2022-02-18 

Efter en genomgång av materialet på kommunens webbplats samt i 
flertalet av kommunens e-tjänster och applikationer måste vi tyvärr 
konstatera att endast en del av materialet uppfyller de lagstadgade 
tillgänglighetskraven.

Särskilt påtagliga blir bristerna i dokument, filer, bilder och filmer som 
inkluderas på webbplatsen och i appar som av kommunen används 
som officiella kommunikationskanaler.

Tillgänglighet på webben betecknar hur väl en webbplats fungerar för personer med 

funktionsnedsättning. Exempelvis använder personer med lässvårigheter eller har synskador 

textläsare med uppläsningsfunktion. För att dessa personer ska kunna ta del av innehållet behöver 

webbplatsen och tillhörande filer/dokument uppfylla vissa tekniska förutsättningar.

Väl genomförda tillgänglighetsanpassningar förhindrar inte endast att personer med funktionsva-

riationer inte exkluderas.  Tillgänglighet  underlättar  därutöver även t.ex.  avsevärt  för  personer  

som ännu inte behärskar svenska språket på en nivå som möjliggör full delaktighet. Som ett kon-

kret exempel: översättningsprogram kan tämligen enkelt översätta tillgänglighetsanpassad text-

information – medan ett halvsuddigt mobilfoto av en handskriven lista som skickas som ”officiell 

information” är tämligen svåröversatt.

Sverige anslöt  sig till  FN-konventionen om rättigheter  för personer med funktionsnedsättning 

genom att ratificerade konventionen i december 2008. Alltsedan dess har konventionen utgjort ett 

handfast underlag för att  eliminera barriärer i  informationsmaterial och -struktur.  De tekniska 

riktlinjerna som primärt specificerar hur innehåll på webbplatser kan göras tillgängligt för perso-

ner med funktionsnedsättning publicerades likaså under 2008 och blev officiell ISO-standard i 

oktober 2012. Senast sedan webbtillgänglighetsdirektivet och dess svenska implementering i För-

ordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service utgör bristande tillgänglighet 

på den offentliga sektorns webbplatser och -applikationer en förbjuden form av diskriminering.

Interpellation Otillgänglig tillgänglighet 1

-



Vänsterpartiet
Katrineholm

Under årens lopp har det med andra ord funnits gott om tid att tillgänglighetsanpassa kommunens 

informationsmaterial.

Så har emellertid inte skett, åtminstone inte heltäckande, något som också konstateras i kommu-

nens tillgänglighetsredogörelse på webbplatsen.

Mina frågor
Med anledning härav vill jag ställa följande frågor:

1. Delar du bilden att en inte försumbar del av materialet i text, bild, dokument, ljud och 

video på kommunens webbplats i dagsläge inte uppfyller aktuella tillgänglighetskrav?

2. Varför uppfylls inte de lagstadgade tillgänglighetskraven? – I synnerhet: varför uppfylls 

inte kraven vid nyproducerat material?

3. När kan vi förvänta oss att allt material på kommunens digitala kanaler är tillgänglighets-

anpassat i enlighet med gällande lagstiftning?

Katrineholm, dag som ovan,

Thomas Selig,
ledamot kommunfullmäktige,
Vänsterpartiet Katrineholm

Interpellation Otillgänglig tillgänglighet 2



Verksamhetsnamn 

 
1 

Svar på interpellation 
gällande tillgänglighet 
Thomas Selig (V) har ställt en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) 
gällande tillgängligheten på kommunens webbplats, 
kommunens e-tjänster samt applikationer. 

Interpellanten konstaterar att endast en del av materialet 
uppfyller de lagstadgade tillgänglighetskraven. 
Interpellanten påpekar att bristerna är mest påtagliga i 
dokument, filer, bilder och filmer som inkluderas på 
webbplatsen och i appar som används som officiella 
kommunikationskanaler.  
 

I interpellationen finns följande frågor som besvaras 
nedan: 

Fråga 1 
Delar du bilden att en inte försumbar del av materialet i 
text, bild, dokument, ljud och video på kommunens 
webbplats i dagsläge inte uppfyller aktuella 
tillgänglighetskrav? 
 
Svar: 
Jag delar inte den bilden. 
Katrineholms kommuns webbplats är fjärde bäst bland 
kommuner i Sverige och bäst i Sörmland utifrån Funkas 
inkluderingsbarometer 2021. Funka är marknadsledande 
inom tillgänglighet.   

Inkluderingsbarometern undersöker hur tillgängliga 
webbplatser är. Det mesta på kommunens webbplats är 
tillgängligt men det finns en del material som inte är det, till 
exempel gamla filmer som vi har vi valt att ha kvar utifrån 
att personer tar till sig information på olika sätt. En film kan 
vara ett komplement till innehållet på sidan vilket skapar 

i Katrineholm 



   

 
2 

ett mer tillgängligt innehåll. Kravet är dock att allt nytt 
material ska vara tillgängligt, i alla kommunens kanaler.    

 
Fråga 2 
Varför uppfylls inte de lagstadgade tillgänglighetskraven?  
I synnerhet: varför uppfylls inte kraven vid nyproducerat 
material? 
 
Svar: 
Målet är att allt nyproducerat material ska vara tillgängligt.  
Vårt publiceringsverktyg innehåller en automatisk 
tillgänglighetskontroll så alla våra 65 redaktörer får en notis 
om innehållet inte är tillgängligt. Vi använder också kontext 
som är ett språkverktyg för webbplatser.    
 
Just nu pågår en översyn av alla filer då lagkravet är att allt 
som publiceras på det nya intranätet ska vara tillgängligt.   
 
Sen finns det några undantag där till exempel en 
“otillgänglig” bild kan skapa en tydlighet för en viss grupp, 
till exempel ett inlägg om öppettider i sociala medier. Där 
kan en bild med text på bidra till att fler läser texten. Dock 
ska aldrig en sådan bild stå ensam utan alltid vara ett 
komplement till texten så att även personer med 
skärmläsare kan ta till sig informationen.   
 
 
Fråga 3 
När kan vi förvänta oss att allt material på kommunens 
digitala kanaler är tillgänglighetsanpassat i enlighet med 
gällande lagstiftning? 
 
Svar: 
Kommunikationsavdelningen arbetar ständigt med att göra 
webben mer tillgänglig. Kommunen har tagit fram ett 
underlag med minimikrav på tillgänglig funktionalitet för 
digitala system. Underlaget ska säkerställa att de system vi 
upphandlar framåt ska vara tillgänglighetsanpassat utifrån 
lagkravet.    
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Något som vi inte har en lösning på idag är översättning, 
uppläst webb och videospelare. De två första tjänsterna sa 
vi upp då de inte uppfyller GDPR-kraven. Vi ser över nya 
lösningar för alla dessa funktioner men vet inte när de kan 
vara i bruk.     
 
 
Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Parkeringshuset Loket 
 

Under 2021 öppnade parkeringshuset Loket vid järnvägsstationen. Tidigare beslut om 
investeringsplan hade indikerat byggstart 2019. Vid kommunfullmäktiges budgetmöte november 
2018 och i anslutning till investeringsbudgeten för 2019 motsatte sig Liberalerna i Katrineholm 
planerna i huvudsak med argumentet att investeringsnivån var för hög i förhållande till andra 
enklare lösningar.  

Tidplanen gav vid handen att huset skulle öppnas under 2020 men på grund av att de behövliga 
pålningsarbetena inte var godkända av Trafikverket blev det stilla på byggfronten flera månader. 
Utöver detta uppstod ett antal justeringar av fastigheten efter färdigställande vilket gjorde att 
huset ”invigdes” först våren 2021. Kanske detta vara tur i oturen, då slapp kommunen betala 
hyran för 2020. 

Investeringen (enligt budget) skulle uppgå till 55 miljoner kronor och kapitalkostnader samt 
löpande drift och underhåll skulle täckas av parkeringsavgifter i garaget.  

Framgången med parkeringshuset lyser med sin frånvaro. Detta kan förvisso skyllas på de 
restriktioner som gällt runt Corona men nu då vardagen börjar bli normal ökar bara användningen 
av huset marginellt.  

Som det ser ut idag betalar kommunen ca 191 500 kr i månaden i kapitalhyra till KFAB. Utöver 
detta så uppskattar jag löpande drift och underhåll att uppgå till 33 575 kr i månaden alltså summa         
225 075 kr per månad vilket ger ca 2,7 miljoner kr per år eller ca 7 500 kr per dag. Denna summa 
skulle enligt plan täckas av p-avgifter. 

 

Det kan nu finnas anledning att göra en uppföljning av användande och ekonomi för 
Loket. Så mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är: 

- Vilka reflektioner har kommunstyrelsens ordförande på investeringen som 
sådan efter Lokets första år? 

- Hur ser prognosen för användandet ut? 
- Vad är en rimlig beläggningsgrad? 
- Anser du att kostnader för Loket står i någon som helst proportion till de 

behov som finns inom exempelvis skola vår och omsorg? 

 

Björn Wahlund 

Gruppledare Liberalerna Katrineholm 
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Svar på interpellation gällande parkeringshuset Loket 
 
Björn Wahlund (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan 
Söderberg (S) gällande parkeringshuset Loket. Interpellanten vill ha svar på frågor 
gällande användandet av parkeringshuset samt frågor som rör parkeringshusets 
ekonomi. 
 
Frågorna lyder: 
- Vilka reflektioner har kommunstyrelsens ordförande på investeringen som 
sådan efter Lokets första år? 
- Hur ser prognosen för användandet ut? 
- Vad är en rimlig beläggningsgrad? 
- Anser du att kostnader för Loket står i någon som helst proportion till de 
behov som finns inom exempelvis skola vår och omsorg? 

Svaret på första frågan lyder: 

Den budgeterade kostnaden för parkeringshuset var 37,6 mnkr vara 2,1 mnkr avser 
teknisk utrustning och betalsystem för parkering. Utfallet blev ca 1 mnkr lägre än 
budgeterat. Många medborgare har genom åren haft uppfattningen att det saknas 
parkeringar i centrala Katrineholm vilket vi hörsammat och vi har ökat antalet 
parkeringar bland annat genom att bygga parkeringshuset Loket. Jag tycker att det är 
väldigt bra att vi har ett parkeringshus och att det dessutom ligger i anslutning till både 
centrum och järnvägsstationen är en stor fördel. 

Svaret på andra frågan lyder: 

När parkeringshuset planerades och beräknades räknade vi med att beläggningen de 
första åren skulle vara låg. Det togs med i kalkylen. Anledningen till att vi räknade med 
en låg beläggning de första åren är att vi i Katrineholm endast haft gratisparkeringar 
tidigare och att det är en omställning att betala för parkering just i Katrineholm. Precis 
som interpellanten skriver drabbades vi dessutom av en pandemi vilket inneburit att 
många människor arbetat på distans och att pendlingen minskat kraftigt de senaste 
två åren. Det innebär att behovet av parkeringar inte varit lika stort som i normalfallet. 
Beläggningsgraden har varit 22% under första året. Beläggningen har varit högre än 
beräknat. 

Svaret på den tredje frågan lyder: 

Jag anser att en beläggningsgrad på ca 50% som vi kalkylerat med på sikt är en rimlig 
nivå. Behovet av parkeringsplatser är olika beroende på flera faktorer såsom 
exempelvis årstider. På sommaren är beläggningen i parkeringshus alltid lägre. 

Svaret på den sista frågan lyder: 

Tack för just den här frågan. Den sätter fingret på precis en av de utmaningar en 
kommun står i. För att vara en attraktiv kommun krävs väldigt mycket. Vi måste ha en 
bra och välfungerande kärnverksamhet, vilket alltid prioriteras. Dessutom måste 
kommunen satsa på tillväxt, kultur, fritid och annat som är viktigt för befintliga och 
framtida medborgare.  Vi som kommun måste göra satsningar på bred front precis 
som vi gjort och gör för att utveckla Katrineholm. Kärnverksamheternas behov 
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prioriteras alltid. I budget 2022 gjordes satsningar på just vård- och omsorg. Vi har 
dessutom byggt ett nytt äldreboende, Dufvegården. Övriga äldreboenden ska 
renoveras och rustas upp vilket är i gång. Vi har två nya skolor som står klara till hösten 
2022. Varken skola eller vård- och omsorg har fått stå tillbaka för att vi byggt ett 
parkeringshus. 

 

Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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INTERPELLATION 
Katrineholm 20220302 

 

 

Till Johan Söderberg (S) kommunalråd har vi följande tankar och fråga 

 

Vi upplever en rekordstor vilja att hjälpa Ukraina – KD vill att kommunen deltar och 
bidrar med hjälp och stöd.  
 
Vi gläds över civilsamhällets kraft och människors vilja att hjälpa till. Bland annat 
rapporterar Röda Korset om en rekordstor vilja att skänka till Ukraina. Läkare Utan 
Gränser meddelar på sin hemsida att de är på plats i Ukraina.  
 
Det är djupt oroande krigsläge och vi ser att hundratusentals människor är på flykt. 
Läkare Utan Gränser menar att i takt med att striderna fortsätter kommer tillgång till 
sjukvård och läkemedel att bli avgörande. 
 
KD har funderingar på är om medarbetare som vill åka och arbeta för 
hjälporganisationer så som Röda Korset eller Läkare utan Gränser kommer att 
beviljas ledighet från jobbet?  
 
Vi vill gärna att kommunen även inventerar utrustning som går att skicka till Ukraina 
- så som bl a Region Stockholm gör. 
 
Nu är tiden att visa att även Katrineholm vill göra mera för Ukraina! 
 

Fråga 1: - Hur, vad och när förbereder majoriteten för åtgärder utifrån den 
uppkomna situationen i Ukraina? 
 
 
 

Joha Frondelius KD
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Svar på interpellation gällande hjälp till Ukraina 
 
Johan Frondelius (KD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan 
Söderberg (S) gällande hjälp till Ukraina.  
I interpellationen står det att viljan att hjälpa Ukraina är rekordstor och att KD vill att 
kommunen deltar och bidrar med hjälp och stöd. KD vill gärna att kommunen även 
inventerar utrustning som går att skicka till Ukraina - så som bl a Region Stockholm gör. 
 
I interpellationen finns en fråga. 
 - Hur, vad och när förbereder majoriteten för åtgärder utifrån den uppkomna 
situationen i Ukraina? 
 
Svaret på frågan lyder: 

Det som händer i Ukraina är fruktansvärt och drabbar otroligt många oskyldiga 
människor! 
 
Vi måste alla hjälpas åt på de sätt vi kan. Viljan att hjälpa till är väldigt stor och det är 
viktigt att hjälpinsatserna samordnas och utgår från de behov som finns. För närvarande 
ger Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommunerna rådet att låta ansvariga 
myndigheter ha den samordnande roll som de har i sitt uppdrag. Just nu har 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Socialstyrelsen ansvaret att 
samordna hjälpinsatser för de drabbade i Ukraina, och Migrationsverket ansvar för 
mottagande av de som flyr till Sverige. Det betyder att kommunerna inte för tillfället ska 
göra några insamlingar av förnödenheter eller liknande. Nya direktiv kan givetvis komma 
till oss kommuner som vi kommer att följa. 
 
Kommunen förbereder olika typer av insatser. Vi planerar för hot mot oss som kommun 
och även för ett mottagande av människor på flykt. När det gäller insatser för människor 
på flykt säkerställer vi boendemöjligheter för många människor. På de boenden som vi 
erbjuder ser vi till att det mest akuta finns på plats som exempelvis sängar och 
madrasser. Vi planerar också för matleveranser till dessa boenden. Utöver det planerar 
vi och förbereder oss för att ta emot barn i både förskola och skola.  
 
Vår roll är också att skydda kommunen och våra invånare. Vi ser dagligen över vår IT-
säkerhet då cyberattacker är ett av de största hoten mot Sverige just nu. Många 
människor är oroliga och den oron måste vi också möta. Desinformation är också ett 
stort hot. Vi uppdaterar vår information och kommunikation löpande med fakta. Utöver 
det ser vi över våra skyddsrum och säkerställer att de kan iordningsställas inom 48 
timmar om det skulle behövas. 
 
Vi har också medborgare som hör av sig för att erbjuda stöd till de drabbade på olika 
sätt. Numera har kommunen en e-tjänst på katrineholm.se där privatpersoner kan ange 
på vilket sätt de är beredda att ställa upp med hjälp, och så ser kommunen till att 
kanalisera dessa erbjudanden till de instanser som kan ta emot hjälpen. Vi ska alla hjälpa 
till på bästa möjliga sätt och vi som kommun ska följa de direktiv som vi får till oss, och 
fullfölja det ansvar som vi har i mottagandet och för våra invånare. På så sätt blir hjälpen 
samordnad och stödet blir utifrån de behov som finns. 
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Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Interpellation 

Till Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande 
 

Sjukskrivningar inom vård-, och omsorgsförvaltningen. 
Sjukskrivningstalen inom vård- och omsorgsförvaltningen är höga. Höga också i förhållande till 

övriga verksamheter inom kommunen. De som är beroende av vård och omsorg oavsett om det är 
hjälp i hemmet, på äldreboende eller inom LSS-verksamheten påverkas negativt. Många 

sjukskrivningar gör att vikarier måste in i verksamheten vilket resulterar i att de som behöver 

service träffar på allt för mycket ny personal alldeles för ofta. De som behöver hjälp i sitt eget 
hem träffar i snitt (OBS snitt) på 16 olika ”vårdpersoner” på en 14 dagarsperiod. När man 

behöver hjälp är trygghet viktigt. Att då kunna känna sig bekväm med personalen är avgörande. 

Att få in en främmande människa i sitt hem som ska plocka runt i hem och bland tillhörigheter är 

trots att det behövs ett intrång i den personliga integriteten. Personalkontinuitet viktig! 

Många sjukskrivningar påverkar även personalens möjlighet att göra ett bra jobb. Att veta vilka 
man ska jobba med ger trygghet i vardagen vilket leder till mindre stress och därigenom en bättre 

prestation.  Att arbeta tillsammans med korttidsvikarier som kanske saknar den kompetens och 

erfarenhet som krävs kräver samtidigt mer av den ordinarie personalen vilket orsakar stress som i 

förlängningen leder till ökad risk för sjukskrivning. Det onda hjulet rullar på.    

Är den stora sjukfrånvaron något nytt och som går att hänföra till de två senaste årens pandemi? 

Svaret på den frågan är ett klart och tydligt NEJ! Jag har gått igenom förvaltningens 

årsredovisningar 2016 fram till 2021. I alla dessa uttrycks ungefär samma sak, En prioriterad 

uppgift för året var också att minska sjukfrånvaron. Av personalredovisningen framgår att 
sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsförvaltningen fortsatt är bekymmersam, vilket ställer krav 

på intensifierade insatser under kommande år. 

Med ett årligt sjukskrivningstal på ca 10 % är kostnaderna för sjuklöner höga. 

Sjuklöner beräknas uppgå till någonstans mellan 17-20 miljoner årligen. Så även en 

halvering av sjukfrånvaron skulle innebära att verksamheten ligger högt i 

sjukskrivningstal jämfört med många andra verksamheter. Men en halvering skulle 

frigöra ca 9 miljoner kronor. Pengar som skulle kunna användas för att anställa fler. 9 

miljoner innebär att ca 20 fler skulle kunna anställas inom verksamhet till gagn för 

alla. 

Så mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är: 

- om insatser har gjorts under sex år, varför nås inte resultat inom området 

”Höga sjuktal” som är centralt för socialdemokrater? 

- vad tänker ni sätta in för resurser i form av tid, personal och pengar för att en 

gång för alla komma tillrätta med problemet? 

Slutligen, finns det kanske skäl till viss självrannsakan i förhållande till den kritik 

som Socialdemokraterna ofta framför mot privata utförares låga kvalitet, låga 

löner, dåliga arbetsmiljö och låg personaltäthet?  Kanske städa framför egen dörr 

kan vara något! 

Björn Wahlund, Liberalerna 

I. 
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Svar på interpellation gällande sjukskrivningar inom vård- och omsorg 
 
Björn Wahlund (L) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan 
Söderberg (S) gällande sjukskrivningar inom vård- och omsorgsförvaltningen. 
 
I interpellationen framgår det att sjuktalen inom vård och omsorgsförvaltningen är höga. 
 
Höga sjuktal är ett stort problem av flera anledningar precis som interpellanten skriver. 
Det är kostsamt på många sätt, personalkontinuiteten påverkas negativt och dessutom 
är sjukskrivningar inte bra för medarbetaren och verksamheten.  

 
Frågorna i interpellationen lyder: 

 
- om insatser har gjorts under sex år, varför nås inte resultat inom området ”Höga 
sjuktal” som är centralt för socialdemokrater?  
- vad tänker ni sätta in för resurser i form av tid, personal och pengar för att en gång för 
alla komma tillrätta med problemet?  
 
Svaret på första frågan lyder: 
Självklart är minskad sjukfrånvaro väldigt viktigt för oss Socialdemokrater. Det hoppas 
och tror jag att det är för många. Sjukfrånvaron har historiskt legat högt inom 
äldreomsorgen. Under pandemin har all personal fått tydliga instruktioner om att de 
inte har fått närvara på arbetet då de har haft symtom på sjukdom. Detta har påverkat 
att sjukfrånvaron ytterligare har ökat.  

Det är viktigt att komma ihåg att vård- och omsorgsnämnden har ansvaret att se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer fullmäktige beslutat om. Ett av 
målen är förbättrad hälsa för kommunens medarbetare. Vård- och omsorgsnämnden 
har ju också arbetsmiljöansvaret för sina ansvarsområden. Som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden borde Björn Wahlund själv kunna svara på frågan hur ni i nämnden 
arbetar med att minska sjukfrånvaron. 

 
Svaret på andra frågan lyder: 
Tid, personal och pengar är inte alltid lösningen på alla utmaningar som finns i 
verksamheterna. Ibland kan extra resurser vara en del av lösningen, nya eller 
förändrade arbetsmetoder kan också var delar av lösningen. Majoriteten har de senaste 
åren gjort ekonomiska satsningar inom vård- och omsorgsnämnden. I årets budget har 
nämnden tillförts 6,4 mnkr för att förstärka bemanningen. Tillskottet är utöver medel för 
volymökningar, lönekompensationer och tillskott för ändrat mått för nattbemanning. Jag 
vet också att vård- och omsorgsförvaltningen ändrat arbetsmetoder för att minska den 
korta sjukfrånvaron. Fokus ligger på medarbetare med en hög återkommande frånvaro 
och syftar till att ge medarbetaren stöd och verktyg till ökad frisknärvaro framåt.  

Nedan följer några exempel på hur förvaltningen arbetar: 
 
- Samtal med den sjukskrivna inom några dagar eller i vissa ärenden samma dag 

- Uppföljningssamtal efter några dagars frånvaro 
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- Vid hög sjukfrånvaro finns 1:a dagsintyg för vissa medarbetare 

- Rehabsamtal och planer tas fram för långtidssjukskrivna samt för de som har 6 
korttidstillfällen på 1 år 

- Samarbete med HR samt med företagshälsovården vid behov 

- Individuella åtgärder, exempelvis individuella handlingsplaner, sätts in vid behov och 
bedömning av annan expertis från företagshälsovården 

Målet med ovanstående arbete är att kraftigt minska den återkommande sjukfrånvaron 
och på så sätt påverka verksamhetens arbetsmiljö och ekonomi i positiv riktning. 
 
Slutligen vill jag än en gång påpeka att vård- och omsorgsnämnden har ansvaret att 
säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål av fullmäktige.  
 
 
 
Johan Söderberg (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Motion till kommunfullmäktige i Katrineholm om 

Skydd av produktiv jordbruksmark 

Produktiv jordbruksmark är en ovärderlig resurs för ett samhälle och en förutsättning för 
livsmedelsproduktion. Idag har jordbruksmark ett starkt skydd i svensk lagstiftning genom 
miljöbalken och i den nationella och regional livsmedelsstrategin anges att den svenska 
livsmedelsförsörjningen ska öka. 
 
Samtidigt tas stora landarealer i anspråk för exploatering till förmån för andra samhällsintressen. I 
Katrineholm har 571 hektar jordbruksmark och 142 hektar betesmark försvunnit sedan 2010. 
(Siffror från Jordbruksverket 2010-2021.)  

När jordbruksmark minskar så reduceras möjligheten att producera livsmedel och för 
kommunerna att försörja sig själva med livsmedel. När produktionen minskar ökar i sin tur 
klimatpåverkan genom ökade import av livsmedel. 

Centerpartiet har länge drivit på att få till en förändring på det här området både genom stärkt 
lagsstiftning och genom lokala initiativ. I några kommuner har de styrande infört nollvisioner för 
byggnation på jordbruksmark. Vi tycker att Katrineholm behöver gå i liknande riktning och ge ett 
tydligt skydd av produktiv jordbruksmarks- och betesmark. Tillgång till mark är en grundläggande 
förutsättning för livsmedelsproduktion och den ska värnas och ges förutsättningar att växa. Vi 
anser att det är direkt olämpligt att planlägga värdefull och skyddsvärd jordbruks- och betesmark. 
Det är en fråga om miljö, vår självförsörjning och säkerhet. 

Katrineholm är en kommun med goda odlingsförutsättningar. Det ska vi vara stolta över och den 
gröna näringen måste ges förutsättningar att växa även i framtiden. För att säkra att den gröna 
näringen kan fortsätta att producera livsmedel – vår mat på bordet – så krävs ett starkare skydd 
för den goda jorden och betesmarken. Det behövs en policy för att värna den biologiska 
mångfalden och för att säkerställa att livsmedelsproduktion kan ske idag och i framtiden. Det här 
är helt i linje med såväl regional som nationell livsmedelsstrategi. 

Centerpartiet yrkar: 

Att Katrineholms kommun antar en policy för skydd av produktiv jordbruksmark och betesmark. 

Katrineholm 22 februari 2022 

Ann-Charlotte Olsson (C) 

" Centerpartiet 
KATRINEHOLM 



  

 
 

MOTION LSS 
 

Katrineholm 2022-03-09 
 

 
 
I Katrineholms Kuriren 27 februari 2022 läste vi om en larmrapport från vårdpersonal inom 
LSS anställda av Katrineholms kommun. 
  
Utdrag från artikeln om Helena.” – Jag känner att man utnyttjar medarbetare. De vet att vi 
är lojala och gör allt vi kan för våra personer inom LSS. Deras vardag kräver strukturer och 
rutiner för att livet ska bli tryggt, säger hon.  
 
Helena och hennes kollegor har tagit upp problemen många gånger. Men Helena känner inte 
att de får något gehör. "Det är nödlösningar, dag för dag. Jag har en klump i magen när jag 
går till jobbet, för jag vet inte hur dagen ser ut", säger hon. 
 
–Jag håller på att slita ihjäl mig, så också mina arbetskamrater. Det som jag upplever är 
värst är att vi inte blir lyssnade på. Vi blir inte bekräftade i hur vår arbetsmiljö är och hur den 
miljön påverkar både oss anställda och de personerna som vi jobbar med. 
 
På Helenas arbetsplats är man ständigt underbemannad. Den som är sjuk ersätts sällan med 
vikarier. Det är nödlösningar, dag för dag. Jag har en klump i magen när jag går till jobbet, 
för jag vet inte hur dagen ser ut, säger hon och fortsätter:” 
 
Arbetsmiljölagen skriver: - Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras 
utan risk för ohälsa eller olycksfall. 
Det innebär bland annat att undersöka arbetsmiljön, bedöma riskerna för att någon kan 
komma till skada, åtgärda det som behöver åtgärdas och följa upp att åtgärderna gett 
avsedd effekt. 
 
Vi yrkar på  

- att alltid arbetsmiljölagen ska efterlevas 
- att en åtgärdsplan för 2022 års förutsättningar gällande personalbemanning utifrån 

arbetsmiljölagen verkställs omgående. 
- att en återrapportering sker till kommunstyrelsen var tredje månad 

 
Kristdemokraterna 
Marian Loley  Joha Frondelius  John G Ogenholt 
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Kommunledningsförvaltningen Telefax:   
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  Sida 1 (1) 

Datum 

2022-02-24 
Vår beteckning 

  Kommunledningsförvaltningen 

Nämndadministration 

Mottagare: 

 
Vår handläggare 

  
Handläggare telefon 

  
Handläggare e-  

Meddelanden 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

Lagakraftbevis 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis - Detaljplan för Lövåsen-Heden, 
del av fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun. 

Dnr KS/2020:364-212 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har översänt lagakraftbevis – Detaljplan för Backa 6:4 samt 
del av Backa 6:2 och Sandbäcken 3:1 (Utbyggnad av Backa förskola). 

Dnr KS/2021:55-212 
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                    2022-03-1608:32:12
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Jan-Olov Karlsson.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1608:51:53
                    Jan-Olov Karlsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1608:52:24
                    Jan-Olov Karlsson signerade.
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                    Jan-Olov Karlsson har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




SDO for Jan-Olov Karlsson (6340052):
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-1509:12:48
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Jan-Olov Karlsson, Solveig Karlsson, Richard Eriksson, Lars F Eriksson, Lars Eriksson, Birgitta Hagdahl.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1509:13:58
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB tog bort Lars Eriksson.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1509:46:08
                    Richard Eriksson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1509:46:41
                    Richard Eriksson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1509:48:37
                    Solveig Karlsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1509:49:34
                    Solveig Karlsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1509:58:34
                    Jan-Olov Karlsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1510:00:36
                    Jan-Olov Karlsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1511:03:37
                    Birgitta Hagdahl öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1511:04:25
                    Birgitta Hagdahl signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:08:11
                    Lars F Eriksson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:09:10
                    Lars F Eriksson gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Alla signaturer återställdes.


                

                
                
                    Namn: Lars Fredrik Eriksson ➝ Lars F Eriksson


                

                
                
                    Telefonnummer: tom ➝ +46708700122


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 193906041672


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:10:03
                    Lars F Eriksson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:23:23
                    Richard Eriksson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:28:42
                    Birgitta Hagdahl signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:32:07
                    Solveig Karlsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:35:47
                    Jan-Olov Karlsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:35:47
                    Jan-Olov Karlsson, Solveig Karlsson, Richard Eriksson, Lars F Eriksson och Birgitta Hagdahl har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2801073/b2c9851ce8edcab3f61b06379955f788d583dbfb/?asset=verification.pdf


SDO for Jan-Olov Karlsson (6326612):
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SDO for Solveig Karlsson (6326619):
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SDO for Richard Eriksson (6326625):
{'status': 'complete', 'orderRef': '15f60d77-217d-4963-b2b7-13870df5f5cf', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1668898799000', 'notBefore': '1574118000000'}, 'user': {'name': 'RICKARD ERIKSSON', 'surname': 'ERIKSSON', 'givenName': 'RICKARD', 'personalNumber': '197003211658'}, 'device': {'ipAddress': '78.79.160.79'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPit1V0FOcDFWRHZSTUpmVm1GYmE2M09sRUcreU0wcFdZVGN3ckI0c1VrUGc9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5rcVN1NmR0b0N3dVIyeXdiQXY2ZEUzZDd1VExvUUdLK1NZYndRSGZnb1VvPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5RbmFQN25GY2NMNzI5ZWFDT253cHJFTG9VakJmZFFMVDU2ZDE5WEIzejdVSlJTa21pQU16NEtCeEl5QnNEUXRWL0k5cmNMYlNXR3hEektHb1VpNExTU2RBdUo2MHhCcVd0T0xlRnJEQjRRMzV2ajhRTXNMZldnWXFyTnVESnUyRE1KUG40dG1NRnBNdHpBc0Jic0NGM0pnYzBwUTdIejYxQ3R4YzBEd0MrWStldlFqMGxiZ2Jtc3l3Sk5FcTQvdGVGREc1UlNxQ2l3QzAyZWxocEoyMTMwU0RUTUp0Nkt1TUdSSlBmeThQa2FoMldoQnMvb3dqMjdBUlEzUkhOUy8xNVJ5VmtDTHhBR2hXbVYzVkdraEdiNHFkWGUxYmNXdUhXMW50bkpkOWdEYnZqdmpxSENIanNOYmp5RHArQlgyRHhmNTF1YnUzanZsQzZzM1dHODdvR0E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGVVRDQ0F6bWdBd0lCQWdJSVpzemdYM2krWTk4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NVGt4TVRFNE1qTXdNREF3V2hjTk1qSXhNVEU1TWpJMU9UVTVXakNCdXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVSTUE4R0ExVUVCQXdJUlZKSlMxTlRUMDR4RURBT0JnTlZCQ29NQjFKSlEwdEJVa1F4RlRBVEJnTlZCQVVURERFNU56QXdNekl4TVRZMU9ERTRNRFlHQTFVRUtRd3ZLREU1TVRFeE9TQXhPQzR4TWlrZ1VrbERTMEZTUkNCRlVrbExVMU5QVGlBdElFMXZZbWxzZENCQ1lXNXJTVVF4R1RBWEJnTlZCQU1NRUZKSlEwdEJVa1FnUlZKSlMxTlRUMDR3Z2dFaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQkR3QXdnZ0VLQW9JQkFRQzIyblJWTURpTGZWQU5YTFZEc3dZSXJQZ3JqSCswU08rc3lOREVjWjBkQWhpY3FkVEMvL3pkeVJESzROTVEwMFBZeTQxUmwzUjUwcmphSlVITm9RaCtOb1hrNG1ZWDBTdlhqNGIwVFkvN0hzOWJxQU5xL3d5d3h6M0xrWFFUWWdKL2huRVYzUGdNZlNIVk13NnlxTjNER3ppbWcvYXFkMXVGb1ZaK3piR3VkbVpxOEJNZXlNcnhMalJIVjNuQmJzWTZIMnNjd1haSmYwUGJ1ekRzR2ZCeGZaVlpnbmxIalBUaFFVZThtK3JKSFYzS0lRMnRMaTdYRG4vUVBLZjlrM0JpQjZxVmY3TFR5YlRWSTh3ZkpFaFdPVEhtSm1yaVJNVGh5YUJXTHJUb3ZwTVR4emN4Vjg1YzVhT2xUMEdnZUNHdm00dUdhaFVhNTZHeFZGOHdYNC9qQWdNQkFBR2pnYVV3Z2FJd093WUlLd1lCQlFVSEFRRUVMekF0TUNzR0NDc0dBUVVGQnpBQmhoOW9kSFJ3T2k4dmIyTnpjQzV5WlhadlkyRjBhVzl1YzNSaGRIVnpMbk5sTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFRk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lHUURBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUjNwQWpXcnIxMEkvZ0R3OWZaWG1qNElHM0NNakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVbUJjVzJLVktkVWxZbFFHQ1RYcktCenU0dzdFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dJQkFGbkZ5T29NbXh6OEVhcE8vL2ZzeWY2QVV5YkpwdjBORWpKQ2hvRHNoOVIweUcyNS9YVUZQcWxEREtPTDQveFNQV2dDUVpaK2FGd1FKMUpKdnlJb251S0NEUmpabzkwVWIyWXM3ZXNOdXYwNGsrTDJ2a1Jtc3FzaHk5a3NGMUZOdlJpRXUxWTdFVmQ4QzA2V29iU1prZ29jeTRIY1pLL3FGMGc5aFI1K2pDZzNOUk5JWmI0Sk5Fd1I2TW0wTzlqalpmLzVOL05SbGdSMTFLaktaOVBadGxXZER6SVlZTkhTV1lMOE9CN21BZWgwa2FhcDgzQzNmR0lrRitTNTdrUHMzb2xic2hlMVdFbHpPaWZPVzU2MnpvMXU1K1p3ZEdTY0c3dTgwd29yN09TU1dCbFE2ZHRLb2N6cXBtaWpUU2xkMm90MGtyZXJGNlZIeTJqS0U5OGxDZVZWVWRZSlRQMmpZaFZhbzlHOUZkcTQxWmVVNytzVDJxR2NaWXEzd05OZU1lVVhJNk02UENpNHhoUC9sd054MUJUMnlHSUpBbG5NYjZDQXNtNkY1dCt2Y3Y2U2FTczFKaEdwODhWOC9HWE9VOUxTM3FPMzdodENYeWpjNUZlVWFBWnNHMURScnVoOE51dUIxZDZka1ZuYkszN1VteHdEd0hKSnJINFdCdHhpemUweHA5Y2htQzhGYi9ycFd1NVFWRTZ2djRteFRlUldYZTIvTUVwSkg4UTF5dEU2aUI4ZE5FRHd5RjB0TXByL1U0QTBna3dnaFErKzllRUJua1BybUxITmpCNHU3LzAyOEoxbEQrL1J6bC9lRXNnejUxcDdLdDNlRGoxR1o3cTIwTmpPK1dueUlSd2FVTlBMQUR5WjQ5dzBMVDZFSGVFWlpkWU05TlJCb0pldzwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnlqQ0NBN0tnQXdJQkFnSUlObVJmVHd2d3MyRXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4R3pBWkJnTlZCQW9NRWxOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREUzTnpjMU16RWlNQ0FHQTFVRUF3d1pVM2RsWkdKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TWpFeU1UTXdPVEU0TURGYUZ3MHpOREV5TURFd09URTRNREZhTUcweEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeExEQXFCZ05WQkFNTUkxTjNaV1JpWVc1cklFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBeFhRWnZmMy9nVWRJT05kZkRRdUIxcDRGMHlTcTJKTlZzcy9NVk1WNmpxdHJpOGwzQXlMLzFtQTRXUmxlTjd0a2NrRm9UaWtNWUphNzZnbHVMUmZmM0g2Q0NOSjhYV3hZaHlsWWc4c3dBdGdxTHdmNy9LNG9QekRrcjRPUEhZcGh3ME43bm11MmxoQlJBd25Xdmg2bmF3blpKOEpKdVV6WnN1cUFVZlIyaVRGZTR1UkpKZlkzdm5tMHRRWUF1TnJTa2JqU1FlWW9tejd4RXFKMzJvQ0U2bjhURnVEeDN0TDNFTEhNWDE5aG5PK2trcjFVWWRsUUhrTC9zNEhyNmhRbVA0L2dSd24xdENzeGdXOHhqNmEyZmtDcUN1RG9YaytlNmNuemc5SlZCWVIwVXhkdi9wczNtOGU4RlRLSG9oRzhHWW01bkFBMXp2WEYrbWc5bWxnWEhwYTZBWWVjdithTWxidjFrcDRnOGtzUzMwQVVjVWhuTVdML2J2eTQxTXNDT1NHdHZPZi9kVTlQa1JxOXBxbm9kRXk5OTFNS01xTFN2cFhxQWp3ZHY2ek5OaFRIWFB1S2lPOXk1bkx2UFFudGFKRnYvZWllTVFMdlRNTUpHN1NPWWlzR0JRMm0vMmEzZUlyRW1oV3dmNmN3RDJ0VUhjR084Q3pFc05nZUY1M3B4Z05zTDVxTlI4Wkw1ZnlRVXk3VWdnMGxUaEpBZFlpMno3bjF5SHRvRmdUSTdjNlgyMmVubFNqMDh4eVJudGd5M040Z0E4VUN3NUg3RFBmYkNlT2tBLzhhcVc1a3IyaEI5QXhjNVhSaUZ0ZU5sbFRwL2E1THV6aXBKOUs0SUJSRU40Nm5WKzNWSEpZSllBcjBtczJuVXZ3OFpnVk9CS0VOVURYRytaN0xyK2tDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhla0NOYXV2WFFqK0FQRDE5bGVhUGdnYmNJeU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCTFlSWkEyMDJscmZYd1RUSFdvT3o3WnhUaWF2U0kyM2FSWUVnN3A3WDNEb0hXbUI0TkxndHU4d1VCcGQ5UWZCdzZkYzc3dWU3WUJINFBHa2w1akZRNzYwTEs0Q29RNkJpWUdObFFIQXVIWS92cGMxYnVBcjdWZG5EU2FlM0htTTYzZ2pWSkdLK0tRR2QwUEhxTzZ2WDFoRFB4MFJ0V21mNU9qQVBDTzAzQ3B2RTVmNXZtZVYxYzF0WVU4VzRqcVZOMTNzaWZVa0xIbTViSlB5Y3Azc0tFdDNJWjFOS1c2ZHhuazlYRkxhZHVrRjRKQzhWelozak9xMEZFRU5EVkdYZkZGbjJQd2NueXloNzlIazB3UjhxT1M5WlI4YThRTS8wODJKN2c2SGNCYm5CVjBhbWFLdUpjcUpUMWw5KytIOWZOYU9oa2hHclhsVVN6dm01ZzVSYmNXUVI4K1JORjM3c3hPMDdxcWlTbmUzVTJVbWtlWjlsWDJLYnhoTm1KWjIrWGZpTEczN2FSVGxPTk1FcXhzemRDdGtod0pTZlJxU2tlK09NcEJ1TGZpcWpNTXBwQlVCQ3VEUVBlUStoTHJSMGh3L3V2aW5NNzYrVDNNMFkyK1QzS1JsK1RYb044Z3R2MG1NT2VXcTlMVEh2b2xnZTJFVDIrcTN0cEpNQWRGR3E1YnNCRzl3SENhaDZZZGpISUxIVGRNU09IYmNNZ1BDQjNqNUJCbnRRTDdyc2pwY0R6YURFT1BuakZiVnBiMWI1M1U1RE1vdmdQdVozODY4UEhpaEdEakMrMmNQZjlpa1Z5N3ZhYmk2LzFGU28zMWgyV0xVZjRhdStPZFI3dStxdmVGY0FHeUxjQVQyd3FyeXRQNUZaSkJGakNvTjhXMmFVUWIrOEszNS9SVkE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndEQ0NBNmlnQXdJQkFnSUlBN3NMUVRFaHp1b3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpFeU1EY3hNak15TXpaYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qTXlNelphTUdNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeElqQWdCZ05WQkFNTUdWTjNaV1JpWVc1cklFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURhblNlK2JySnIya3YvdXBmVlE3ZXBHeUFCWDE3amNTeWRiaFlWUVhhR3NORmI4MUZCSithcHhVOS8xYUpZY0IrSGlERDFyejJIdHBSWkV6TGxUckI1QnkrOWxBZmFLMWR3aWRQZ1M0TFpyc1AvdGR2U1MyNXJHQW1zQTNIaXVYMlFKSVA4emowa0gzTFgzN2ZnZGQzMzh4cHhWZW5wSFVxNURtclFPK2RmTk9CU1FHU0RKTVJwanFOeEU1WXlkZERZSnBVYzEweVhaNm1iRHhCb2hoSFl5ZHVRS1YxWU16VHBwd0xtYVRLQVV1RzlwM0pnZkdmVXlDei9nc1RGVm9hNWxWVVRHVFF6TEk4ZUVYN0dhZWlnWHdSVXNHTHBhS1FRK2w1NndhZ3JPS3NTcVloM1NiVkUrTVNrMnAzMk5sZTFoai9YWUVDdFVNeG5WV1drcFFRRDlkY1RaeE1YRks3NzB3YWo3K2tBYktQMmo2aVAzYUhpbVpxanBFa1EyTEJXVzlSK1ZLdUFDbUpmVFcvbnBaazJWekl4REhDQ0hxOHQxY3d1VFRTMHZnTG9GZ1hJcGh5aFdJY1FlVDZhTE5tVDBlUEJIY2NwTXVSNlBvR3hIZVcxUzRMU09BeEZBMEMyS0M2enlJUXYyMFdQcHRUb2MzZURVOTI2N3hKTTVNTzgxRnB3dUU2YmdSTGc1L3p1NWp4ZWYvQ01KZlJjNzljUkhoV01YVnZGbUZORUZ1TGRXaVV3dkJaalFvcHJ5aStvS3Z4TzJ4NFN5Ujk5RXBJRVprZWYxeTJLWmdxKzhQWVkyWS9NMndrVVkrSEp3emh3dWV6bnZ6cjJOSVdZMmZzUzlwenZBRG9mRXczU3hkc2VNdjZIT2wxcll0VjQ1UmtxRXkxbnNGaldMUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUFZM2M2b0RkL1F1RGpjUEFtay9oeHQ4ZVl5TUV6Z1M0TVVCREZBRWFJTTQ2NTdFS0VwMHhVNkp4SUZwb0Y1L1JkeVcvL2p2VmlxQTNyYlVXWW5vQUN6MDlvaUNRZ2puYVpKZ0hET1ErdDZnK2tWMlZuRUpHR28vVUQ2eGNuSkNGbWRrRUt3eGc0bmova2IxVlJ0UGpaaXdBS28xYVIxQ2pWU2k5S0VBVWluUXpXM0hNbnhDWDlzYzlaaTh4RWZyQlNWa2gyaFU2WUozaU1iOFVUR1d1RzIyRFJCeWQzNFNNQ0kyY1FPWVhWejJNZDVqekt3TU1yS1hpakJYSG1NU1RoRmxQbkdjUnZocUN2MzI3V2sxU1hQTzV6MmtaSkVINTd0VE1qNkUwMUhhRmdDc2dhanphTm5aOGpBRTRKTUhxbGVBMlZXY0hBWGo4bXJISEdVVmxMejdXNlJHQXh5c3BPQ3h0SnhJMUFRTUlQWGRoWkJCMXg0cG9pR3VEVjhNSTdDRmd3YW5kKzFsbW03a21qZ1luUFJLTnVHS081Q3RPRmZ2bDY1M2FrdEVjVWJSU2l3OS91ZW1vNU5JNFBYNHNXelVtMy9hRG9rU09HYVRmUk84cGJtak5CU2ltV0UyNDVENC9Hc0NyR3VQNkUyTXZrVWl4U09BVHh4N2Nhc1Bxa2xsVk82enlMUldyUzd6aEF4UW94UjhOcUNuUlFvVW9hOTNPNXRnc2kxQmNTZW5ocnRTYUNpM2Z2Vm1ZKzZWSE5iOEhRaS9sR256VHRYM2dWSXVESHFXL2oycTlrMkt0OGp5cXh1SFBJRytJcWxsczJsU2FHcDBPcDNLWFFZY2I4YisxTWdHdE1oZXpzcmpaTkZMRHF2aEpBSjJ6VjFybGd1UzlXQldwK3FXPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPlUybG5ibVZ5WVhJZ1lYWjBZV3dnTWpjNU5UUXdNQ0J6YjIwZ1VtbGphR0Z5WkNCRmNtbHJjM052YmlBb01UazNNREF6TWpFeE5qVTRLUT09PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+ZXlKemFXZHVYMk52WkdVaU9pQWlOamRqTW1SalpHUXhZamN3TW1FNVpETTBZV1ZoT1RRNE5XUm1NRGd6WVRJeFlUZzRZVFUzWlNJc0lDSmphR1ZqYTNOMWJTSTZJQ0kxWldZNVkyVTBOR0poTXpnMFpXUTVZbUV6TlRrd1lqRTNZMlZpTkRjM1pqUXhZemRtTURVMklpd2dJbkpsY1hWbGMzUmZhWEFpT2lBaU56Z3VOemt1TVRZd0xqYzVJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVdRaU9pQWljRkp3U0ZOdlpuZ2lMQ0FpWVdkeVpXVnRaVzUwWDJsa0lqb2dNamM1TlRRd01Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwWDJsa0lqb2dOak15TmpZeU5Td2dJbkJoY25ScFpYTWlPaUJiZXlKcFpDSTZJRFV4TVRreU5EWXNJQ0p1WVcxbElqb2dJbHgxTURCa05taHliR2x1WjNNZ1VISnBZMlYzWVhSbGNtaHZkWE5sUTI5dmNHVnljeUJCUWlJc0lDSnZjbWR1Y2lJNklDSTFOVFl3TWprdE5qYzBNQ0lzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Dd2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05qTXlOalU1TUN3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJa3BsYm01cFpTQkdiM0p6WW1WeVp5SXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0pxWlc1dWFXVXVabTl5YzJKbGNtZEFjSGRqTG1OdmJTSXNJQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pQWlLelEySURjeUlETTFNeUF3TUNBek5TSXNJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREI5TENCN0ltbGtJam9nTmpNeU5qWXdOaXdnSW1aMWJHeHVZVzFsSWpvZ0lsSmxZbVZqYTJFZ1NHRnVjM052YmlJc0lDSmxiV0ZwYkNJNklDSnlaV0psWTJ0aExtaGhibk56YjI1QWNIZGpMbU52YlNJc0lDSndhRzl1WlY5dWRXMWlaWElpT2lBaUt6UTJJRGN5SURrNE5DQXhNQ0F6TWlJc0lDSnpkR0YwWlNJNklEQjlYWDBzSUhzaWFXUWlPaUExTVRFNU1qWTJMQ0FpYm1GdFpTSTZJQ0pLWVc0dFQyeHZkaUJMWVhKc2MzTnZiaUlzSUNKdmNtZHVjaUk2SUNJeE9UY3dNRE15TVRFMk5UZ2lMQ0FpWTI5MWJuUnllU0k2SUNKVFJTSXNJQ0pqYjI1emRXMWxjaUk2SURFc0lDSndZWEowYVdOcGNHRnVkSE1pT2lCYmV5SnBaQ0k2SURZek1qWTJNVElzSUNKbWRXeHNibUZ0WlNJNklDSktZVzR0VDJ4dmRpQkxZWEpzYzNOdmJpSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0pyWVhKc2MzTnZiaTVxWVc1dmJHOTJRR2R0WVdsc0xtTnZiU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUJ1ZFd4c0xDQWljM1JoZEdVaU9pQXdmVjE5TENCN0ltbGtJam9nTlRFeE9USTNNeXdnSW01aGJXVWlPaUFpVTI5c2RtVnBaeUJMWVhKc2MzTnZiaUlzSUNKdmNtZHVjaUk2SUNJeE9UY3dNRE15TVRFMk5UZ2lMQ0FpWTI5MWJuUnllU0k2SUNKVFJTSXNJQ0pqYjI1emRXMWxjaUk2SURFc0lDSndZWEowYVdOcGNHRnVkSE1pT2lCYmV5SnBaQ0k2SURZek1qWTJNVGtzSUNKbWRXeHNibUZ0WlNJNklDSlRiMngyWldsbklFdGhjbXh6YzI5dUlpd2dJbVZ0WVdsc0lqb2dJbk52YkhabGFXY3VhMkZ5YkhOemIyNUFhMkYwY21sdVpXaHZiRzB1YzJVaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ2JuVnNiQ3dnSW5OMFlYUmxJam9nTUgxZGZTd2dleUpwWkNJNklEVXhNVGt5Tnpnc0lDSnVZVzFsSWpvZ0lsSnBZMmhoY21RZ1JYSnBhM056YjI0aUxDQWliM0puYm5JaU9pQWlNVGszTURBek1qRXhOalU0SWl3Z0ltTnZkVzUwY25raU9pQWlVMFVpTENBaVkyOXVjM1Z0WlhJaU9pQXhMQ0FpY0dGeWRHbGphWEJoYm5Seklqb2dXM3NpYVdRaU9pQTJNekkyTmpJMUxDQWlablZzYkc1aGJXVWlPaUFpVW1samFHRnlaQ0JGY21scmMzTnZiaUlzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKeWFXTm9ZWEprTG1WeWFXdHpjMjl1UUd4dkxuTmxJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJRzUxYkd3c0lDSnpkR0YwWlNJNklEQjlYWDBzSUhzaWFXUWlPaUExTVRFNU1qa3dMQ0FpYm1GdFpTSTZJQ0pNWVhKeklFWWdSWEpwYTNOemIyNGlMQ0FpYjNKbmJuSWlPaUFpTVRrM01EQXpNakV4TmpVNElpd2dJbU52ZFc1MGNua2lPaUFpVTBVaUxDQWlZMjl1YzNWdFpYSWlPaUF4TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUnpJam9nVzNzaWFXUWlPaUEyTXpJMk5qUTFMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVRHRnljeUJHSUVWeWFXdHpjMjl1SWl3Z0ltVnRZV2xzSWpvZ0lteGhjbk5tUUhScWRXZGxjM1JoTG5ObElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklDSXJORFkzTURnM01EQXhNaklpTENBaWMzUmhkR1VpT2lBeGZWMTlMQ0I3SW1sa0lqb2dOVEV4T1RNeU1pd2dJbTVoYldVaU9pQWlRbWx5WjJsMGRHRWdTR0ZuWkdGb2JDSXNJQ0p2Y21kdWNpSTZJQ0l4T1Rjd01ETXlNVEUyTlRnaUxDQWlZMjkxYm5SeWVTSTZJQ0pUUlNJc0lDSmpiMjV6ZFcxbGNpSTZJREVzSUNKd1lYSjBhV05wY0dGdWRITWlPaUJiZXlKcFpDSTZJRFl6TWpZMk9ESXNJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKQ2FYSm5hWFIwWVNCSVlXZGtZV2hzSWl3Z0ltVnRZV2xzSWpvZ0ltSnBjbWRwZEhSaExtaGhaMlJoYUd4QWEyRjBjbWx1WldodmJHMHVjMlVpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nYm5Wc2JDd2dJbk4wWVhSbElqb2dNSDFkZlYxOTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVQyNWxabXh2ZHlCQlFpQXdNVndzSUU5dVpXWnNiM2NzYm1GdFpUMVBibVZtYkc5M0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNU1ETXlPVGc1TEc4OVUydGhibVJwYm1GMmFYTnJZU0JGYm5OcmFXeGtZU0JDWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+R2R6UWpwUlgwdk5iMkZlSjNBKzdpWXFMRG1RPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlQyNWxabXh2ZHc9PTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOQzR5TVE9PTwvdmVyc2lvbj48ZW52PjxhaT48dHlwZT5TVTlUPC90eXBlPjxkZXZpY2VJbmZvPk1UVXVNeTR4PC9kZXZpY2VJbmZvPjx1aGk+bFlLUWtWQk9jTVhJMks4aWVnUzJFeHNhejU0PTwvdWhpPjxmc2liPjA8L2ZzaWI+PHV0Yj5jczE8L3V0Yj48cmVxdWlyZW1lbnQ+PGNvbmRpdGlvbj48dHlwZT5DZXJ0aWZpY2F0ZVBvbGljaWVzPC90eXBlPjx2YWx1ZT4xLjIuNzUyLjc4LjEuNTwvdmFsdWU+PC9jb25kaXRpb24+PC9yZXF1aXJlbWVudD48dWF1dGg+cHc8L3VhdXRoPjx0b2tlbj50b2tlbi1ub3QtdXNlZDwvdG9rZW4+PC9haT48L2Vudj48L2NsaWVudEluZm8+PC9iYW5rSWRTaWduZWREYXRhPjwvT2JqZWN0PjwvU2lnbmF0dXJlPg==', 'ocspResponse': 'MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzE1MTQyMzIzWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCGbM4F94vmPfgAAYDzIwMjIwMzE1MTQyMzIzWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgtLFxhU3VMTthUaENl998WJpCLaeIMK0tiQdiu5WUUMcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAMBbMAaApCYCvV62SRGU81T/0K9vBH2tfQ5LGlfP7fk+lyOX4ykkj38MN7RTQ2KguwlwlXtig3uBUCQm/OZM4CcUrMdABrBDn9zz3J8y4GXvrFDTn5QlC9lpLAlweFSrsiLrJh8i0znxBeNpEX0y0n93xaKbpN6Af1K6iK543XdOCc4lN9e1zh1A/D3wePsqOsdtr4Fr2RHnEtrVuPPwBigcFP62V9BLqlvMbABa44PI5uZTo65cu4XT2k6EfCi/1qQA6a/ELchtiQ6qu5Ypxur/nfx6D9059xRclCw0nZAAs9B11iVPeTmnJ8UNJM2sRuf6rQmaXAHtUwrDiCiKlIigggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0='}}



SDO for Lars F Eriksson (6326645):
{'status': 'complete', 'orderRef': 'ba9516cd-c6ce-4914-a907-9a74ce70de08', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1720216799000', 'notBefore': '1625436000000'}, 'user': {'name': 'LARS FREDRIK ERIKSSON', 'surname': 'ERIKSSON', 'givenName': 'LARS FREDRIK', 'personalNumber': '193906041672'}, 'device': {'ipAddress': '155.4.246.166'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPkRVQ2tMNENGczZLVDNqR0I4QVhpWjJqdnBTUzRoOTRaMVJlU3hSM0liVDQ9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5YcnhZaUNRemtYYzJaYXhvRG1MSXpReFpZSHE0V1NEVTZRZXZqbUNmQmQwPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5lc3hSUFYwR3RMN0xjaXc3SHpwMFZHRzlHM01WN0oyZ3BDcUE0QmRDUWZRdzVmK0dNTGxkNUlEaXhTaTZnMTR2NVhRQ3pFQ3lnT1pGdUU5TlJPMmtZSnptdFFPYmtacDAwK2t5eTg5RkM4T2FYQ1pDWEFadlFVMmxVUVJ2czJnV0dEcTQzY0p0cVF3SHluZnZnQXFtT3ZYL2VpSEdsN1c5c3lRYU13KzFOT2pRRUFYbUdTVzVuQXpKWDgvaWJMVHU5S0laNTExS0FweHlIeE5NWUlFL25uc3ZKUnlzeFZ2bTY5MlIxbXVlQzFjdWQ1Q2tveFNLUHJDa3psTlNxOHJtNTlUSkw5dmxrUnFCcXVlWWtqOFkvdFU3cVBway9tUnVjQUlOcVloam1DQXk1SE56WW5palJZYVhUeHFpSWtHWE1hdWo4MUszVmN3QldsUnZZTm00UUE9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGWURDQ0EwaWdBd0lCQWdJSWZCbGJyTlM3Q1ZVd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05NakV3TnpBME1qSXdNREF3V2hjTk1qUXdOekExTWpFMU9UVTVXakNCeWpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVSTUE4R0ExVUVCQXdJUlZKSlMxTlRUMDR4RlRBVEJnTlZCQ29NREV4QlVsTWdSbEpGUkZKSlN6RVZNQk1HQTFVRUJSTU1NVGt6T1RBMk1EUXhOamN5TVQwd093WURWUVFwRERRb01qRXdOekExSURFM0xqQTBLU0JNUVZKVElFWlNSVVJTU1VzZ1JWSkpTMU5UVDA0Z0xTQk5iMkpwYkhRZ1FtRnVhMGxFTVI0d0hBWURWUVFEREJWTVFWSlRJRVpTUlVSU1NVc2dSVkpKUzFOVFQwNHdnZ0VpTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkFRVUFBNElCRHdBd2dnRUtBb0lCQVFDaElVdnVSbmFkMlJ2T3l1ZXQwTUdWME9GS1ZZSkJndXg1R2crdVZxSWdibXNoKytHYVYwMEdRc0ZjdVUxbXk3dzZ3UzF4dS9VdVlabGNMYUNNSENYY01Hb2t2azhlakNWVEZGOXVRcjJlaTF2eUYrMTFxdTdxNnlCQ0ozUUhrMlRGMmJYcDdDM3UveUVXRTU2MWJ5c1VXeERBMUZ2cTJwc2F5MGx5K3lnWmxTT0NNK0FsZmsxdWVpV3ZUa3NzdjZOcmIrMXZnaHJnSStXSnZaNEM0RkE4UHp6eVc1TEowVmxyMG4rcnMyRXY3ZWRDTUhjQmh3TjBzc0E5MTFWaTh5Q2NnSVVqbHVkbW15K3IwVitFZnp0RG5JU0x6eTIra3YvRWZVd0xVb2JaS0Q5eE9LaEo1aEp1UGpROFRaVU5URXFQYjJXcm9GaUoxTzdvOWsySmVKL2JBZ01CQUFHamdhVXdnYUl3T3dZSUt3WUJCUVVIQVFFRUx6QXRNQ3NHQ0NzR0FRVUZCekFCaGg5b2RIUndPaTh2YjJOemNDNXlaWFp2WTJGMGFXOXVjM1JoZEhWekxuTmxNQk1HQTFVZElBUU1NQW93Q0FZR0tvVndUZ0VGTUE0R0ExVWREd0VCL3dRRUF3SUdRREFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSM3BBaldycjEwSS9nRHc5ZlpYbWo0SUczQ01qQWRCZ05WSFE0RUZnUVVBaDh6bzR3aTFmNlFVYjdiNXljYmJ4TTZSZjR3RFFZSktvWklodmNOQVFFTEJRQURnZ0lCQUl3WGY4Q2ROTEdJemxlSlFtMkZlYXVWcXVRQVZLK2RiYkNNSHZFMnVTaEF2S1YwMnBzWWYzM29kd05zY1RVRjNTOGZINW9hRlBlVVBKVm85WUVzUzkxbUNhWVh3OEdFZjRqN1hMbEZlQnFjODNyNUY5UTVIZ0pQYVEwQ2JNTU9KNHR1WE5URTYxV2dpSUxiWU9BbXJyaXZETXNTOElJZ281RmpwaUZtTjQrTUV6OTNhU1hZSUxpUks4QXlYNEh5cm1kWFpUYjhzZXRIWnBiaGNOVEZEZHJyL0dtcE4ycEVJa0syUFpqL25KWkR2SFBFTy95V3pQazEzQm5DMi9WbWgzeEM1Q2ptbTdEU2xZSElncGNudGtOeDIzTFRyQW5lOTdZNzN2VU5GcnFkSU5YMUl4VDQ2bi9Ya0tLaGR0U01hQXlQcnZlaiszUmhHWmlrM3dlUjJoOFVMaW85N3RwOWw0L3dWVEJNMHhsaWlPVExPQVVqQXpDazBELzR1MmE0d2FBblU3NStCZ2I3K1l1Z3JPUFNKbzlMYXowNi9VNGlBNkI5dE9USExEbzFGUW1RbVJWenA4dytNSElnTzYxMlRwVXY1L3p4OXdzWTZxN3pxZEQzQWkyYnpBYmlwc0hXOW90akxSQ0g1aUZXT0RTNkNsR3E5Z09ZbmUzekJ4MXVUblcxK29WbHh0N2poenJXZjYyNHlDTmc1dTNBU3Fjdmo0V3pua1E0cnoydXFaUVc1SU53TkJSNEVKN0tVOXNPMU5ZOGRJd0V6NXl3THRhSXNXNWJtakllZWRCNVRJNVk0SFR4U2twdXNYa3pteVIwTkpPVnRxVVhiMVlzcTBEMXozY2N5U0RabkQwUUhKM1pWY1cwUW5FV2ErYTZ5cThIZjUvcGhSRytlQTZ1PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGeWpDQ0E3S2dBd0lCQWdJSU5tUmZUd3Z3czJFd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFaU1DQUdBMVVFQXd3WlUzZGxaR0poYm1zZ1EwRWdkakVnWm05eUlFSmhibXRKUkRBZUZ3MHhNakV5TVRNd09URTRNREZhRncwek5ERXlNREV3T1RFNE1ERmFNRzB4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14TERBcUJnTlZCQU1NSTFOM1pXUmlZVzVySUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUlJQ0lqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FnOEFNSUlDQ2dLQ0FnRUF4WFFadmYzL2dVZElPTmRmRFF1QjFwNEYweVNxMkpOVnNzL01WTVY2anF0cmk4bDNBeUwvMW1BNFdSbGVON3RrY2tGb1Rpa01ZSmE3NmdsdUxSZmYzSDZDQ05KOFhXeFloeWxZZzhzd0F0Z3FMd2Y3L0s0b1B6RGtyNE9QSFlwaHcwTjdubXUybGhCUkF3bld2aDZuYXduWko4Skp1VXpac3VxQVVmUjJpVEZlNHVSSkpmWTN2bm0wdFFZQXVOclNrYmpTUWVZb216N3hFcUozMm9DRTZuOFRGdUR4M3RMM0VMSE1YMTlobk8ra2tyMVVZZGxRSGtML3M0SHI2aFFtUDQvZ1J3bjF0Q3N4Z1c4eGo2YTJma0NxQ3VEb1hrK2U2Y256ZzlKVkJZUjBVeGR2L3BzM204ZThGVEtIb2hHOEdZbTVuQUExenZYRittZzltbGdYSHBhNkFZZWN2K2FNbGJ2MWtwNGc4a3NTMzBBVWNVaG5NV0wvYnZ5NDFNc0NPU0d0dk9mL2RVOVBrUnE5cHFub2RFeTk5MU1LTXFMU3ZwWHFBandkdjZ6Tk5oVEhYUHVLaU85eTVuTHZQUW50YUpGdi9laWVNUUx2VE1NSkc3U09ZaXNHQlEybS8yYTNlSXJFbWhXd2Y2Y3dEMnRVSGNHTzhDekVzTmdlRjUzcHhnTnNMNXFOUjhaTDVmeVFVeTdVZ2cwbFRoSkFkWWkyejduMXlIdG9GZ1RJN2M2WDIyZW5sU2owOHh5Um50Z3kzTjRnQThVQ3c1SDdEUGZiQ2VPa0EvOGFxVzVrcjJoQjlBeGM1WFJpRnRlTmxsVHAvYTVMdXppcEo5SzRJQlJFTjQ2blYrM1ZISllKWUFyMG1zMm5Vdnc4WmdWT0JLRU5VRFhHK1o3THIra0NBd0VBQWFONE1IWXdIUVlEVlIwT0JCWUVGSGVrQ05hdXZYUWorQVBEMTlsZWFQZ2diY0l5TUE4R0ExVWRFd0VCL3dRRk1BTUJBZjh3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVWVEMUJLR000MTdLRlJyalkraHpJNUtUZDJzTXdFd1lEVlIwZ0JBd3dDakFJQmdZcWhYQk9BUVV3RGdZRFZSMFBBUUgvQkFRREFnRUdNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCRFFVQUE0SUNBUUJMWVJaQTIwMmxyZlh3VFRIV29PejdaeFRpYXZTSTIzYVJZRWc3cDdYM0RvSFdtQjROTGd0dTh3VUJwZDlRZkJ3NmRjNzd1ZTdZQkg0UEdrbDVqRlE3NjBMSzRDb1E2QmlZR05sUUhBdUhZL3ZwYzFidUFyN1ZkbkRTYWUzSG1NNjNnalZKR0srS1FHZDBQSHFPNnZYMWhEUHgwUnRXbWY1T2pBUENPMDNDcHZFNWY1dm1lVjFjMXRZVThXNGpxVk4xM3NpZlVrTEhtNWJKUHljcDNzS0V0M0laMU5LVzZkeG5rOVhGTGFkdWtGNEpDOFZ6WjNqT3EwRkVFTkRWR1hmRkZuMlB3Y255eWg3OUhrMHdSOHFPUzlaUjhhOFFNLzA4Mko3ZzZIY0JibkJWMGFtYUt1SmNxSlQxbDkrK0g5Zk5hT2hraEdyWGxVU3p2bTVnNVJiY1dRUjgrUk5GMzdzeE8wN3FxaVNuZTNVMlVta2VaOWxYMktieGhObUpaMitYZmlMRzM3YVJUbE9OTUVxeHN6ZEN0a2h3SlNmUnFTa2UrT01wQnVMZmlxak1NcHBCVUJDdURRUGVRK2hMclIwaHcvdXZpbk03NitUM00wWTIrVDNLUmwrVFhvTjhndHYwbU1PZVdxOUxUSHZvbGdlMkVUMitxM3RwSk1BZEZHcTVic0JHOXdIQ2FoNllkakhJTEhUZE1TT0hiY01nUENCM2o1QkJudFFMN3JzanBjRHphREVPUG5qRmJWcGIxYjUzVTVETW92Z1B1WjM4NjhQSGloR0RqQysyY1BmOWlrVnk3dmFiaTYvMUZTbzMxaDJXTFVmNGF1K09kUjd1K3F2ZUZjQUd5TGNBVDJ3cXJ5dFA1RlpKQkZqQ29OOFcyYVVRYis4SzM1L1JWQT09PC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGd0RDQ0E2aWdBd0lCQWdJSUE3c0xRVEVoenVvd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakV5TURjeE1qTXlNelphRncwek5ERXlNekV4TWpNeU16WmFNR014Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1Sc3dHUVlEVlFRS0RCSlRkMlZrWW1GdWF5QkJRaUFvY0hWaWJDa3hFekFSQmdOVkJBVVRDalV3TWpBeE56YzNOVE14SWpBZ0JnTlZCQU1NR1ZOM1pXUmlZVzVySUVOQklIWXhJR1p2Y2lCQ1lXNXJTVVF3Z2dJaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQ0R3QXdnZ0lLQW9JQ0FRRGFuU2UrYnJKcjJrdi91cGZWUTdlcEd5QUJYMTdqY1N5ZGJoWVZRWGFHc05GYjgxRkJKK2FweFU5LzFhSlljQitIaUREMXJ6Mkh0cFJaRXpMbFRyQjVCeSs5bEFmYUsxZHdpZFBnUzRMWnJzUC90ZHZTUzI1ckdBbXNBM0hpdVgyUUpJUDh6ajBrSDNMWDM3ZmdkZDMzOHhweFZlbnBIVXE1RG1yUU8rZGZOT0JTUUdTREpNUnBqcU54RTVZeWRkRFlKcFVjMTB5WFo2bWJEeEJvaGhIWXlkdVFLVjFZTXpUcHB3TG1hVEtBVXVHOXAzSmdmR2ZVeUN6L2dzVEZWb2E1bFZVVEdUUXpMSThlRVg3R2FlaWdYd1JVc0dMcGFLUVErbDU2d2Fnck9Lc1NxWWgzU2JWRStNU2sycDMyTmxlMWhqL1hZRUN0VU14blZXV2twUVFEOWRjVFp4TVhGSzc3MHdhajcra0FiS1AyajZpUDNhSGltWnFqcEVrUTJMQldXOVIrVkt1QUNtSmZUVy9ucFprMlZ6SXhESENDSHE4dDFjd3VUVFMwdmdMb0ZnWElwaHloV0ljUWVUNmFMTm1UMGVQQkhjY3BNdVI2UG9HeEhlVzFTNExTT0F4RkEwQzJLQzZ6eUlRdjIwV1BwdFRvYzNlRFU5MjY3eEpNNU1PODFGcHd1RTZiZ1JMZzUvenU1anhlZi9DTUpmUmM3OWNSSGhXTVhWdkZtRk5FRnVMZFdpVXd2QlpqUW9wcnlpK29LdnhPMng0U3lSOTlFcElFWmtlZjF5MktaZ3ErOFBZWTJZL00yd2tVWStISnd6aHd1ZXpudnpyMk5JV1kyZnNTOXB6dkFEb2ZFdzNTeGRzZU12NkhPbDFyWXRWNDVSa3FFeTFuc0ZqV0xRSURBUUFCbzNnd2RqQWRCZ05WSFE0RUZnUVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RHdZRFZSMFRBUUgvQkFVd0F3RUIvekFmQmdOVkhTTUVHREFXZ0JSbmlycXk2a2djZXZVN2FEY25jZ2Jya1dQTFV6QVRCZ05WSFNBRUREQUtNQWdHQmlxRmNFNEJBVEFPQmdOVkhROEJBZjhFQkFNQ0FRWXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBRGdnSUJBQVkzYzZvRGQvUXVEamNQQW1rL2h4dDhlWXlNRXpnUzRNVUJERkFFYUlNNDY1N0VLRXAweFU2SnhJRnBvRjUvUmR5Vy8vanZWaXFBM3JiVVdZbm9BQ3owOW9pQ1Fnam5hWkpnSERPUSt0Nmcra1YyVm5FSkdHby9VRDZ4Y25KQ0ZtZGtFS3d4ZzRuai9rYjFWUnRQalppd0FLbzFhUjFDalZTaTlLRUFVaW5RelczSE1ueENYOXNjOVppOHhFZnJCU1ZraDJoVTZZSjNpTWI4VVRHV3VHMjJEUkJ5ZDM0U01DSTJjUU9ZWFZ6Mk1kNWp6S3dNTXJLWGlqQlhIbU1TVGhGbFBuR2NSdmhxQ3YzMjdXazFTWFBPNXoya1pKRUg1N3RUTWo2RTAxSGFGZ0NzZ2FqemFOblo4akFFNEpNSHFsZUEyVldjSEFYajhtckhIR1VWbEx6N1c2UkdBeHlzcE9DeHRKeEkxQVFNSVBYZGhaQkIxeDRwb2lHdURWOE1JN0NGZ3dhbmQrMWxtbTdrbWpnWW5QUktOdUdLTzVDdE9GZnZsNjUzYWt0RWNVYlJTaXc5L3VlbW81Tkk0UFg0c1d6VW0zL2FEb2tTT0dhVGZSTzhwYm1qTkJTaW1XRTI0NUQ0L0dzQ3JHdVA2RTJNdmtVaXhTT0FUeHg3Y2FzUHFrbGxWTzZ6eUxSV3JTN3poQXhRb3hSOE5xQ25SUW9Vb2E5M081dGdzaTFCY1NlbmhydFNhQ2kzZnZWbVkrNlZITmI4SFFpL2xHbnpUdFgzZ1ZJdURIcVcvajJxOWsyS3Q4anlxeHVIUElHK0lxbGxzMmxTYUdwME9wM0tYUVljYjhiKzFNZ0d0TWhlenNyalpORkxEcXZoSkFKMnpWMXJsZ3VTOVdCV3ArcVc8L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+VTJsbmJtVnlZWElnWVhaMFlXd2dNamM1TlRRd01DQnpiMjBnVEdGeWN5QkdJRVZ5YVd0emMyOXVJQ2d4T1RNNU1EWXdOREUyTnpJcDwvdXNyVmlzaWJsZURhdGE+PHVzck5vblZpc2libGVEYXRhPmV5SnphV2R1WDJOdlpHVWlPaUFpTmprek1XVXhNMll4TjJaallXVXlPREE0WWpJeE1XWmlPR1UwT0RFeU9EbGxabVl6TURsaU1DSXNJQ0pqYUdWamEzTjFiU0k2SUNJMVpXWTVZMlUwTkdKaE16ZzBaV1E1WW1Fek5Ua3dZakUzWTJWaU5EYzNaalF4WXpkbU1EVTJJaXdnSW5KbGNYVmxjM1JmYVhBaU9pQWlNVFUxTGpRdU1qUTJMakUyTmlJc0lDSnlaWEYxWlhOMFgybGtJam9nSWxOa2VtdFNaVTFqSWl3Z0ltRm5jbVZsYldWdWRGOXBaQ0k2SURJM09UVTBNREFzSUNKd1lYSjBhV05wY0dGdWRGOXBaQ0k2SURZek1qWTJORFVzSUNKd1lYSjBhV1Z6SWpvZ1czc2lhV1FpT2lBMU1URTVNalEyTENBaWJtRnRaU0k2SUNKY2RUQXdaRFpvY214cGJtZHpJRkJ5YVdObGQyRjBaWEpvYjNWelpVTnZiM0JsY25NZ1FVSWlMQ0FpYjNKbmJuSWlPaUFpTlRVMk1ESTVMVFkzTkRBaUxDQWlZMjkxYm5SeWVTSTZJQ0pUUlNJc0lDSmpiMjV6ZFcxbGNpSTZJREFzSUNKd1lYSjBhV05wY0dGdWRITWlPaUJiZXlKcFpDSTZJRFl6TWpZMU9UQXNJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKS1pXNXVhV1VnUm05eWMySmxjbWNpTENBaVpXMWhhV3dpT2lBaWFtVnVibWxsTG1admNuTmlaWEpuUUhCM1l5NWpiMjBpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nSWlzME5pQTNNaUF6TlRNZ01EQWdNelVpTENBaWMzUmhkR1VpT2lBd2ZTd2dleUpwWkNJNklEWXpNalkyTURZc0lDSm1kV3hzYm1GdFpTSTZJQ0pTWldKbFkydGhJRWhoYm5OemIyNGlMQ0FpWlcxaGFXd2lPaUFpY21WaVpXTnJZUzVvWVc1emMyOXVRSEIzWXk1amIyMGlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2dJaXMwTmlBM01pQTVPRFFnTVRBZ016SWlMQ0FpYzNSaGRHVWlPaUF3ZlYxOUxDQjdJbWxrSWpvZ05URXhPVEkyTml3Z0ltNWhiV1VpT2lBaVNtRnVMVTlzYjNZZ1MyRnliSE56YjI0aUxDQWliM0puYm5JaU9pQWlNVGt6T1RBMk1EUXhOamN5SWl3Z0ltTnZkVzUwY25raU9pQWlVMFVpTENBaVkyOXVjM1Z0WlhJaU9pQXhMQ0FpY0dGeWRHbGphWEJoYm5Seklqb2dXM3NpYVdRaU9pQTJNekkyTmpFeUxDQWlablZzYkc1aGJXVWlPaUFpU21GdUxVOXNiM1lnUzJGeWJITnpiMjRpTENBaVpXMWhhV3dpT2lBaWEyRnliSE56YjI0dWFtRnViMnh2ZGtCbmJXRnBiQzVqYjIwaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ2JuVnNiQ3dnSW5OMFlYUmxJam9nTUgxZGZTd2dleUpwWkNJNklEVXhNVGt5TnpNc0lDSnVZVzFsSWpvZ0lsTnZiSFpsYVdjZ1MyRnliSE56YjI0aUxDQWliM0puYm5JaU9pQWlNVGt6T1RBMk1EUXhOamN5SWl3Z0ltTnZkVzUwY25raU9pQWlVMFVpTENBaVkyOXVjM1Z0WlhJaU9pQXhMQ0FpY0dGeWRHbGphWEJoYm5Seklqb2dXM3NpYVdRaU9pQTJNekkyTmpFNUxDQWlablZzYkc1aGJXVWlPaUFpVTI5c2RtVnBaeUJMWVhKc2MzTnZiaUlzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKemIyeDJaV2xuTG10aGNteHpjMjl1UUd0aGRISnBibVZvYjJ4dExuTmxJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJRzUxYkd3c0lDSnpkR0YwWlNJNklEQjlYWDBzSUhzaWFXUWlPaUExTVRFNU1qYzRMQ0FpYm1GdFpTSTZJQ0pTYVdOb1lYSmtJRVZ5YVd0emMyOXVJaXdnSW05eVoyNXlJam9nSWpFNU16a3dOakEwTVRZM01pSXNJQ0pqYjNWdWRISjVJam9nSWxORklpd2dJbU52Ym5OMWJXVnlJam9nTVN3Z0luQmhjblJwWTJsd1lXNTBjeUk2SUZ0N0ltbGtJam9nTmpNeU5qWXlOU3dnSW1aMWJHeHVZVzFsSWpvZ0lsSnBZMmhoY21RZ1JYSnBhM056YjI0aUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWljbWxqYUdGeVpDNWxjbWxyYzNOdmJrQnNieTV6WlNJc0lDSndhRzl1WlY5dWRXMWlaWElpT2lCdWRXeHNMQ0FpYzNSaGRHVWlPaUF3ZlYxOUxDQjdJbWxrSWpvZ05URXhPVEk1TUN3Z0ltNWhiV1VpT2lBaVRHRnljeUJHSUVWeWFXdHpjMjl1SWl3Z0ltOXlaMjV5SWpvZ0lqRTVNemt3TmpBME1UWTNNaUlzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Td2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05qTXlOalkwTlN3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJa3hoY25NZ1JpQkZjbWxyYzNOdmJpSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0pzWVhKelprQjBhblZuWlhOMFlTNXpaU0lzSUNKd2FHOXVaVjl1ZFcxaVpYSWlPaUFpS3pRMk56QTROekF3TVRJeUlpd2dJbk4wWVhSbElqb2dNSDFkZlN3Z2V5SnBaQ0k2SURVeE1Ua3pNaklzSUNKdVlXMWxJam9nSWtKcGNtZHBkSFJoSUVoaFoyUmhhR3dpTENBaWIzSm5ibklpT2lBaU1Ua3pPVEEyTURReE5qY3lJaXdnSW1OdmRXNTBjbmtpT2lBaVUwVWlMQ0FpWTI5dWMzVnRaWElpT2lBeExDQWljR0Z5ZEdsamFYQmhiblJ6SWpvZ1czc2lhV1FpT2lBMk16STJOamd5TENBaVpuVnNiRzVoYldVaU9pQWlRbWx5WjJsMGRHRWdTR0ZuWkdGb2JDSXNJQ0psYldGcGJDSTZJQ0ppYVhKbmFYUjBZUzVvWVdka1lXaHNRR3RoZEhKcGJtVm9iMnh0TG5ObElpd2dJbkJvYjI1bFgyNTFiV0psY2lJNklHNTFiR3dzSUNKemRHRjBaU0k2SURCOVhYMWRmUT09PC91c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT48c3J2SW5mbz48bmFtZT5ZMjQ5VDI1bFpteHZkeUJCUWlBd01Wd3NJRTl1Wldac2IzY3NibUZ0WlQxUGJtVm1iRzkzTEhObGNtbGhiRTUxYldKbGNqMDFOVFk1TURNeU9UZzVMRzg5VTJ0aGJtUnBibUYyYVhOcllTQkZibk5yYVd4a1lTQkNZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cExHTTlVMFU9PC9uYW1lPjxub25jZT4rdkpLR2hCR2JFZktqVDdiVTJzMDkvVjB1Y1E9PC9ub25jZT48ZGlzcGxheU5hbWU+VDI1bFpteHZkdz09PC9kaXNwbGF5TmFtZT48L3NydkluZm8+PGNsaWVudEluZm8+PGZ1bmNJZD5TaWduaW5nPC9mdW5jSWQ+PHZlcnNpb24+Tnk0eU5pNHc8L3ZlcnNpb24+PGVudj48YWk+PHR5cGU+U1U5VDwvdHlwZT48ZGV2aWNlSW5mbz5NVFV1TXk0eDwvZGV2aWNlSW5mbz48dWhpPjVxVGl6Yzk3UTJoaUFoNWxZZmtoYzNkeTVKVT08L3VoaT48ZnNpYj4wPC9mc2liPjx1dGI+Y3MxPC91dGI+PHJlcXVpcmVtZW50Pjxjb25kaXRpb24+PHR5cGU+Q2VydGlmaWNhdGVQb2xpY2llczwvdHlwZT48dmFsdWU+MS4yLjc1Mi43OC4xLjU8L3ZhbHVlPjwvY29uZGl0aW9uPjwvcmVxdWlyZW1lbnQ+PHVhdXRoPnB3PC91YXV0aD48dG9rZW4+dG9rZW4tbm90LXVzZWQ8L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=', 'ocspResponse': 'MIIHYAoBAKCCB1kwggdVBgkrBgEFBQcwAQEEggdGMIIHQjCCASOhfDB6MQswCQYDVQQGEwJTRTEbMBkGA1UECgwSU3dlZGJhbmsgQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMTc3NzUzMTkwNwYDVQQDDDBTd2VkYmFuayBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzE1MTQxMDAyWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBTaHcRc6oZJylJO+e3rt+UyJtpuqAQUd6QI1q69dCP4A8PX2V5o+CBtwjICCHwZW6zUuwlVgAAYDzIwMjIwMzE1MTQxMDAyWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgKR/tBB0rdFoyZIvG9D2ATt/y05r+LMlp+I6BHPggFlcwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBACqsMKwa2Yf4pYejQzY7o3HFH3oCXovk4KmnqLKV6jfds7NhAx6Hz1sgNqm3QrEW37+heKOJtSd5JSTlujI1vsP6GDA89hkp00Dwz3HbSiReALjgDb5L62Q6bN6HRWAdhl+8jXmLaieZIhEnGARsETBl3hSKKmE3iJGr77hhDnfivZasnqgqNGqLDnJ58z/DhelhHa9UIf0nC7kbuK1cs92vYqYjM9awtxgFYBse/oZam9sj+uYCRwJIPzs0XAbROvO0MOxciG7RAuhsK9oEnD9qqUi1QWFwAPtzNAMpiHfQjSP6+gn6DtMOISLFqDdG3vuMUwI4cSywb+2LmK3WZE6gggUDMIIE/zCCBPswggLjoAMCAQICCFJUHzFXnM0BMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMG0xCzAJBgNVBAYTAlNFMRswGQYDVQQKDBJTd2VkYmFuayBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAxNzc3NTMxLDAqBgNVBAMMI1N3ZWRiYW5rIEN1c3RvbWVyIENBMyB2MSBmb3IgQmFua0lEMB4XDTIxMTAxNzIyMDAwMFoXDTIyMDUxODIxNTk1OVowejELMAkGA1UEBhMCU0UxGzAZBgNVBAoMElN3ZWRiYW5rIEFCIChwdWJsKTETMBEGA1UEBRMKNTAyMDE3Nzc1MzE5MDcGA1UEAwwwU3dlZGJhbmsgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAwbnsYfdnlCf6IcO7f3MRYFNfGgeFInb4VKEvJZNVqA4QAAd5kFkipQPB3OXWwU0llE5uLQ/9r4yNHRXTZR5gFBTTDmjA8gpZQuPIhAzo7tgx3ZGl5fJXXEKautQouDdZlUVu9YBOjVYqxbZ51pJ/DMDucUOTyjvO36kvOx5xnw3DQkFtSEFloj+6z+xVlln7cJ2qLMICYIhRl4+D9eg+GqUv6d7xg968WH9oo3R8VBFSBZ4koUKijy0q7YYBbPFTHYpuIGMCgu490opGgXdHwdbHMDFjpggAYHPFHD0y7Q0pVTHZQKwR0Li/Y47F50eu+K0AaCe38nIfQ6PVj1+NXwIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFHekCNauvXQj+APD19leaPggbcIyMB0GA1UdDgQWBBT8/AgjNzZVxpMbH89bzHV65vF5FzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAWnSPsKCgvMaiukN9yFa5X4EbBykYYXgYdwt4X9YCDqavNmvqEsTNtcATzRhRlJUd8TZYuVjjxpvwtwhtpviGGDvaCBi2P1hagcITSEnRyAvL9eTYrfXnSgi8iF/ufOQsBtEUsdCxbrXPw99eIuboRyyCvX+dfDvB+UMzv+khsgRl7WXUsWY7ZVP3LRONfegdlMMu5x99Kzw/44IpRSN6fDYNUnQAUVJIMJGomwbO1VL04LKhCxpBwmKpWEcTY/waEV+azWLCcAM3XnOmTrjwO/oFWCqp6Nn48QVae5JmbMW0Zt1l8vvCpzDEDJRUJ/B0nx7PZWP8unFYqSApEdNAy5A7ctKgxiyBw9GRS+Rj3LAGaO4UoPMPtX9Xb35/KmBY4XL2u7xRpY59Qb64P/2kT2tqfvapi76UGurf1uIunuG735y6DbgQ3j0seZiRI8m3lmCM4pk3JOGierpwDSsnW5Ve4un3uKxeRP4KRJfHhcLTgwoPT1YfUN5huD5LQJDj4WfMOaR78iSIa2z9E5dbfJpDwcr7hAY6vwOpn2CBAR0m7b9WXCl5fZmSMN2APtrM8NH0zAWd7hC127HjgUFZ1W8QMswMzE2Eh7axem0/tnazwt2Lyvqjw43cSK67JEFQIy1iy26+5q08eNjYnG00pKlCFGHWff/rYUHjJ9idIG0='}}



SDO for Birgitta Hagdahl (6326682):
{'status': 'complete', 'orderRef': '332e0fea-421d-4dff-96a8-0af50246ec78', 'completionData': {'cert': {'notAfter': '1736895599000', 'notBefore': '1642201200000'}, 'user': {'name': 'BIRGITTA HAGDAHL', 'surname': 'HAGDAHL', 'givenName': 'BIRGITTA', 'personalNumber': '195201111621'}, 'device': {'ipAddress': '90.226.50.243'}, 'signature': 'PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPklPRmdDL28zR1BISFdmMTR6NWE5VWxJRnl4OGFjK1RQL1FRZkpwRWMzWU09PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT51Kzh2eklNMDEzNlVYWFNZVE9YTU1aL2dacEJXVHg0NzF2OFNGeG1qeHZZPTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT5BNUZ0ckR1NG1MUnBpQmhrUU8ySThXTjFoeHdGbXlQN1FwTkRPRDUyY21XZVd6d0x6emZGVzFXV1h3eWNSdldtSmxRRlBCS3hwc2hVdExJSkgxYjVWN3BDaUtJamRPU1JNTEpLbUJxczZLQUFpVkxqbkJMNk9KRUZReGdsVHNhODZzTzNyV2NhRXQzSDZuU1Y4QTI1Y3U2dDd1c2J0UnhBdEtBVVo4dnI5ZkVOZE1JcDJjdHQ3N1BQRzhrQzJYbHJtYml4Rk1tYUtBZjhuOHc4UjJ4THlMRElWY0tRQm9makZlYnNQaDFzc084b05iZlRsMEl6eEJlNy9WZGNWbWVCNjd4V1pwem84TDJ5eFdTL1ZJc0J2KzQwVll0Y0o0c2JjcHd1U05zWmhFRThLTnQrY3Q4bUswTjY0a2xnVnNEVUQwUEl0dDI1TTdFTGZ2Ri9BbkZsZ2c9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGZGpDQ0ExNmdBd0lCQWdJSUczTmRwQ0wrSXZRd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3ZlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhNREF1QmdOVkJBb01KMU5yWVc1a2FXNWhkbWx6YTJFZ1JXNXphMmxzWkdFZ1FtRnVhMlZ1SUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNRE15T1RBNE1URW5NQ1VHQTFVRUF3d2VVMFZDSUVOMWMzUnZiV1Z5SUVOQk15QjJNU0JtYjNJZ1FtRnVhMGxFTUI0WERUSXlNREV4TkRJek1EQXdNRm9YRFRJMU1ERXhOREl5TlRrMU9Wb3dnZEF4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RURBT0JnTlZCQVFNQjBoQlIwUkJTRXd4RVRBUEJnTlZCQ29NQ0VKSlVrZEpWRlJCTVJVd0V3WURWUVFGRXd3eE9UVXlNREV4TVRFMk1qRXhPREEyQmdOVkJDa01MeWd5TWpBeE1UVWdNVGt1TXpBcElFSkpVa2RKVkZSQklFaEJSMFJCU0V3Z0xTQk5iMkpwYkhRZ1FtRnVhMGxFTVJrd0Z3WURWUVFEREJCQ1NWSkhTVlJVUVNCSVFVZEVRVWhNTUlJQklqQU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUUVGQUFPQ0FROEFNSUlCQ2dLQ0FRRUF3UnVxYlRwYndXNi9mYnNyYytvT055bGVBdkpqd3JucElBaS9lajBydy9sK0UwcjA4T0VLTk55Mm5EbkpwK3VQdWNJY2JwbWhpNVc3elpNbldiNHdzdm95b3RWaFdTN3p5bTJldityRzZIMG9TYWFIbkdVSk1vMHQ5Qjhab0VGYldjN096bFZWWVVFSXY3RGtiTmhHcnVGS0JjaStjam5JTm5PZVR5a3JrS0tnV1VZZDNtRjN0MlVIUmZZRWFMM3B6ZzArVlJWblVFcmpxc2dta1NMYXQwV0NGQ2NPd0E0ak5nWVhWL2hJWnU1cGExdFNMeDlZQ0RMRTFrM1BKTC9KeG1LbjVKQURRQTZMTGQ1UjVBOUQxTXc5eEZGbDF0dGxJWVU4OGNZNG8rSXBIRXlrZWI4T0VmckRjeVJZazlmRzZTUGNNRXJ0c2JlREVuSm93ZHBCR1FJREFRQUJvNEdsTUlHaU1Ec0dDQ3NHQVFVRkJ3RUJCQzh3TFRBckJnZ3JCZ0VGQlFjd0FZWWZhSFIwY0RvdkwyOWpjM0F1Y21WMmIyTmhkR2x2Ym5OMFlYUjFjeTV6WlRBVEJnTlZIU0FFRERBS01BZ0dCaXFGY0U0QkJUQU9CZ05WSFE4QkFmOEVCQU1DQmtBd0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVoeXdCamVDcXZrMlg3ZU1tZllEdThsakRsamt3SFFZRFZSME9CQllFRkFEOUtSQXhPbklrclNNS0RJRlg1eURhM3NrR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJDd1VBQTRJQ0FRQVlHWFA3U3dRbFR1dkJFdDVpdW4zdjlQL3o1NFNCZjdoc2l5TnQyNEtZZFJCcWR2QUdDTSs5enFtWDVzaTlsVGRGSjNEVXVjSVBIVzlySmpidVJjNWdUWGozYjhPNU44U3RJd3d0ZlRvbVhwOXVGcmdEN1hDdW9xRm15N0JIUU54OVNhTkZHbFg0U0czOUVLYStEVzZrUFJLSFc5cEkyMHhoTzg1RHpuK0JHUTdBb09FVW03Ly9rL3pWaE5yMGlVQjV5R3hTSlhPd1BFek9URkpFVHdlQ0J4RmVsSi9FcmNZYnA0SGtYWEw1OXZmSVlSS3ZHRnZiZ1FNRVhSV0U5QnEzZ0hCaWlZY295S2RsL0F1dG0yNGxrRE9RZ05JS2lPYjFaOElaMzhzdXJ0UVdqb1o0YW9Ob05CeHlYNEJFaENFcWVRMzJNcGhveVQvbk1kNEoxNlRMOG4zWUNjZnllNFQ4MEdKdXNhZHVWVlp4dUNhZDQxM2w2RXNrT1FDYmcxaDhGTHBqaGljSExOdWZlV2t4NHd1dGc3dVVseFlQdERqQW01V0UzL1psbTdEakpvUVJRK3RMeXptQ2RQRVlReXRESVRzYTJUMExoRi9mbjBHOFVXc3k5WUtSV2JiOXFKREVlMmpROWNHdnR3aU9OeGd5UTNTeUllM2Z2aHpSSUVQK0tGQnlGalcvaFZGUDFmR3lBcE5DU0t2SkJpZC9jcm5BNGgrRy9aZ1k5K3BXVXVLSnFZVEE4Y0RwS2NxYzdhRWUzT0hFSXoxUUpMa1JoQUJzc2ltZXRST2VlQWRybVVOVmErVG5uK3RaWXEyYnhUNUZZWXJlcVpHdW1BLzBWaE4wM1BFWmgyN2l6RHI0TVhZQnpDOTFsTysxQ1lRalkrRWlLSmU5NnBTOU13PT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48WDUwOUNlcnRpZmljYXRlPk1JSUY2akNDQTlLZ0F3SUJBZ0lJWFJGTkJIb0E5VWt3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQXdjekVMTUFrR0ExVUVCaE1DVTBVeE1EQXVCZ05WQkFvTUoxTnJZVzVrYVc1aGRtbHphMkVnUlc1emEybHNaR0VnUW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ETXlPVEE0TVRFZE1Cc0dBMVVFQXd3VVUwVkNJRU5CSUhZeElHWnZjaUJDWVc1clNVUXdIaGNOTVRJd05qQTBNVEl4TlRNMldoY05NelF4TWpBeE1USXhOVE0yV2pCOU1Rc3dDUVlEVlFRR0V3SlRSVEV3TUM0R0ExVUVDZ3duVTJ0aGJtUnBibUYyYVhOcllTQkZibk5yYVd4a1lTQkNZVzVyWlc0Z1FVSWdLSEIxWW13cE1STXdFUVlEVlFRRkV3bzFNREl3TXpJNU1EZ3hNU2N3SlFZRFZRUUREQjVUUlVJZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURDRU9LZS9hc0hyRDhlNGt6ajdTamY2Q25GVW9Jakw5OHptWDQvMHdBU0xSRnZ1ODliSlRsMDlkMm4vZHNIaVhKV3FIV0Q2akQvNGxkWVNPeEdxVW9rVUxJYzV5aEdpSk85SVU4QlcyTFR0UUF4R1ZMVTYzeVpnZzhJZFFQK0VkQmJWbzdoUUcvQW1LZmFyQ0svMTU5YkRPenlZRVBYZ3F6YmdWYitmbytFWWg5akJTOXhMZXBjczV6SVlsZ01EcHJjQlRzdXZHWGRoSHp3RXh0cXVVRmFWWXI3UFpZYThzZW55NGlVa0l6dUxRdmF4bDhNM3BCbFN0RktxVXpDUzd0MUYzT3pDWlg4Ny9wQVhXV0VFQTZ1VWxiUUluMm1WRk0vZWd3NnNWVWRod3pvcFBTVGNoN1dsL0x5dkRnOTRITndvN1NqUW5Cd1dGaW1mdlhpRjVPUndaSWU2cnV1aUZnMXpQRjc1SnNrdEdPQWppUzJvdmNMYkJzR1ZtSXlmaklTeHZZY2N3aXIyUGNGUytUV3VmNUFNaWxuNGVpLzB6SE9ybUw0WkRKYlhXdklUamFjS1E1dE1DSS9NWWxrZ0FLMTBXSlhjNUpiWGJXemFRZFlJQkVaNWx1SElzdWlTZjFuWFRNWkNMMFJoWGs4bTRZU0dTRE9uRzU4ZXMzNFh2R0h1eEFrVGs1YmxQbFRiSUJQRUFaNUNISTE5bjRJckRwdmFHQUREOUVKbVh2bktHMS9RREZtUjVjSTRzWUlMRmlEQXBpRi9nZTNFWWc3VnFYNG94L05Uc245cUwvaWprQlRGSnZKT2l1K2tPTFNiNFBlWm1zQU5Td2RiSG82cHdSZGJFQjdhZCtvUmJiM05xUmlmaHMyajlUcXZSMDdiRHJYTmRVS2tMMENNUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVaHl3QmplQ3F2azJYN2VNbWZZRHU4bGpEbGprd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCVGZETUFIMzhPdXBkWjZ5NFFLTDd1NlBEWE1VekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQlRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUJObmJUSkRKNGhmM0tTUGxkaVlzeVRXSFAvRWxhYW16Zjl0blhHc1pBeitNNG9MZjF1azFYWlZaUjVHU2lYN3FJWVRlNXVJRE42eHgrSkkvOGNGWXFieU0zYzJrNUI4MlZJODNxckl3M1lYUUVvMUMyb1B2ZWpFU0pvWEpncTJ3M1ZNek9SMTF0VFRmQlFQVERuQlRlRGxrWHQrdVBxeW9IeTdEeEo2S01qOFovTlgyUTYrNHZTWUJ3a0tOWERMVi8wcE9uOUV2Mk9SUDVxOU1lMjlnOHBxV3lWZ0hXTzdmaFVJbUU3NVR2b1RsMHA1eHI0SGhVSTBlQndxQllzaENWN0hieUVPYzBsVnQzM0Z1Vm5JaVRDWU1RQTBmTXdjM0tWOEg0RmlkOHp4blFJVkUwUnRSZTdFakY5dmROUkJGbUNPa21BdldwbHBoelJoTkhDT0ZjZVNGQkFUeGxaYkkwTW9ySDIrT2Z3dXhxbUliSHVaQlpmbi9NQmR6YXcyVmx0QWcySVU4ZGZhbWtQM1p4alk3aTBqY0JOOGhhcTFLOUhKR2NudjJqb0I1dlFYY1pwdFVjaURMRlNIaEdob0hWRlYxRkpmQVpRQy8xVEE5Ri9xZTMzSmFRYzZ0OFJLMTl0ZHBUL1ZkaHFrY0cvTGsyT2g1WnA1a0J6THNaRWZYTzNjSWdBaklQbTF1dmY3enBQTjlmVW93WUxWSzJiVW5MTzRwRkNoeTcrMjEzR242M3M0M2ROL3VidUthQ2wvTnUyVlpqZlpGcVdyYk5JNmcxYlpxSjFtSUU1QWNSbEdSTjlSMmtXVTVybk9SUEZrWmFweC9kRVBWQUY1Q3U3eHJpdHhRU2xwYlBxTGpBZmF3NFpjTTUzREVGN2dmL3dHQUxkakd3d2Y2bGYwPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGMERDQ0E3aWdBd0lCQWdJSU8vVmtGRTI5ZHF3d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRU5CUUF3WXpFa01DSUdBMVVFQ2d3YlJtbHVZVzV6YVdWc2JDQkpSQzFVWld0dWFXc2dRa2xFSUVGQ01SOHdIUVlEVlFRTERCWkNZVzVyU1VRZ1RXVnRZbVZ5SUVKaGJtdHpJRU5CTVJvd0dBWURWUVFEREJGQ1lXNXJTVVFnVW05dmRDQkRRU0IyTVRBZUZ3MHhNakEyTURReE1UTTJNamRhRncwek5ERXlNekV4TVRNMk1qZGFNSE14Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxORk1UQXdMZ1lEVlFRS0RDZFRhMkZ1WkdsdVlYWnBjMnRoSUVWdWMydHBiR1JoSUVKaGJtdGxiaUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXpNamt3T0RFeEhUQWJCZ05WQkFNTUZGTkZRaUJEUVNCMk1TQm1iM0lnUW1GdWEwbEVNSUlDSWpBTkJna3Foa2lHOXcwQkFRRUZBQU9DQWc4QU1JSUNDZ0tDQWdFQW0vekplUlB4Rm5RanloMkM3R29aQ0lqdm5rL1YzUGFvY2tqMmltWjBwSHBjanljMEFmTStBWkRZWDZQQW5xbFBiOXNoMzFXM3hmc1hTY1dxY25LRWJFYmd6dFpMNjVxdWFjd2diQWFTWkFONGxqTFpmSzRoUXUvY1pEWlBCUFhSUno0OUVnQVlSeDNKMmMwSGtNcFRnNnd2ZzJwaTk5UGVFaTYwOHVQcXpTT0pUM1VPRVpYZEpqUGR5YTRRbDAzUjJ4bDNxMnBtRVJwazh0VkpMeW4xVUpSTjltTnBMNjkyd0xWVkl5NE1pVDRBcFFzVnFtaTJKdXBWeVZZSWgxSVZ4VXRqYjFSMG1tZ1BwVW11TnlNZzJsZ05admQ1RDM3eFpSNSttOFpGbkpFcWVxeGNlNUFGbWFieHFld0pRUC9kU2RWWE9NamEyWHJZYjNCd1ZBcnFmdkh0VEZLVXhyUWxhRXhJdE5Sc21VSDQ3NjRvd2xRb21mU3RpZk94K3AvaU1Pa2ttdlJWK0dETWRiK0RzbE1QOVV4U3d3cm96bWJJTXEwT2ZvVXhsUFFvcDBoL1VYVU45MWk1MWpXeE5NY1prd0VONS9sQWlEOVRwSHZRd21mNGMvekZkNHI2L0xzRllxZHdkWVZtRm5wcFpGQTA0aDJxc0hHakt2eHNmdmFBNG5zby9lT1BRY2t2d2FRRFZPWjNUV3c4M0FsbHljQXVmS3FTSjNQMitDd2NSZGpGMkhyTFJZRW1HWWFOOUxaRTFHdy84L2w3RUExTkxaUWJmVUowamVzYTVtMG9EWGxuYWpqcTJ1SjFaa1l3WGxrK1NaYVAyMjJlWXpXOGtISFcxaDFFTHhQM3k1bzNza01reDFLckttYW54blByZmVON041bEtvSTVsenc4Q0F3RUFBYU40TUhZd0hRWURWUjBPQkJZRUZOOE13QWZmdzY2bDFuckxoQW92dTdvOE5jeFRNQThHQTFVZEV3RUIvd1FGTUFNQkFmOHdId1lEVlIwakJCZ3dGb0FVWjRxNnN1cElISHIxTzJnM0ozSUc2NUZqeTFNd0V3WURWUjBnQkF3d0NqQUlCZ1lxaFhCT0FRRXdEZ1lEVlIwUEFRSC9CQVFEQWdFR01BMEdDU3FHU0liM0RRRUJEUVVBQTRJQ0FRQlQxWWhXYWRhRGkzUFlQQ0t3OEFIZGQvY1RMb09meGF0VzBIUnRpTFpPb3dNUU9tUTRzS3ZGTUVWbnlIK1BvalJTcjVYeXlIQUtlUDZTRTFIVVpQZ1FCa2NxZ21obVM2OGpIcVk4K0pBbTFkMDdjcmV0TWpCTmJFSjBpQnZ4Q2xKV1ZmQzlaU09qQ05XTXR2dVBGWXUwTzlWRWhYbUprZDZXbGF3MHplSHB4WWIvQ2V4K0M0ejkvNE9jZFJkRE1RWlJmbk5IVlFGNTBQT3ErbzBETWlIb1RlWjhMcUxRblc3U1p5Y3FZNWgzWFpqaFVnUnJ4R2RjaHF6SU1MYnJHZ0EyZENRRFFkSHN2dG9SVXJhRktxK1hhWFNEQWw3SHIvSGpWV3lZaGpycy9hZCtZcWpCZFo1MXp4ZjVKYmdPa2hTbXVDOVF3Q24rQVJDVVJDbzJDQzVLVHN0RHVIOFVNWkNpWDBsSHNLTy9ZVFU3VDBNLzhLbC82MkpUNkJIMTZ1NG1PQytrQXh1QVZxRzRkcTNjQnBWcTNZb0VOZHU4MnRhZXhobU1wRmE3RERiUnpzY0o2bkZadnltWk1kd0pjdHB4S2o0b1NnajkybHlSRnlUbW9vOUk2SzRxV3hLVmVsN1FlRjBISm9ZcFNJaVNFWXVkOFBuKzRrV2UyV3piZ1plT1ZSZi9wajhpN0NPWHBqRFJsMnlUbjd4OEFENzl3K0FYUU45OEpCaWRQWDh2R2dQNnpydStwdkpNNy94MnN1Sy8rVmhCQVZDcFRmVTJ2TjZwaGlWTyt1ZFBza2NHY0cwYllLMkVnMTl0eGdDcFZRQTR1NGN1Zm1rQXBJSFMzYlZKNmp0d2sxVUJiNkpRYjJKc29pTlA3eDNtdzlkSEdQYURyTDZaVVBlREFRPT08L1g1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT48L1g1MDlEYXRhPjwvS2V5SW5mbz48T2JqZWN0PjxiYW5rSWRTaWduZWREYXRhIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgSWQ9ImJpZFNpZ25lZERhdGEiPjx1c3JWaXNpYmxlRGF0YSBjaGFyc2V0PSJVVEYtOCIgdmlzaWJsZT0id3lzaXd5cyI+VTJsbmJtVnlZWElnWVhaMFlXd2dNamM1TlRRd01DQnpiMjBnUW1seVoybDBkR0VnU0dGblpHRm9iQ0FvTVRrMU1qQXhNVEV4TmpJeEtRPT08L3VzclZpc2libGVEYXRhPjx1c3JOb25WaXNpYmxlRGF0YT5leUp6YVdkdVgyTnZaR1VpT2lBaU1tRXlZVEJqTURWa09HSXpPV0ZtTmpnNVpqTTBabUkyWXpCbE5HWTFPR1k0WWpabFlXTTROaUlzSUNKamFHVmphM04xYlNJNklDSTFaV1k1WTJVME5HSmhNemcwWldRNVltRXpOVGt3WWpFM1kyVmlORGMzWmpReFl6ZG1NRFUySWl3Z0luSmxjWFZsYzNSZmFYQWlPaUFpT1RBdU1qSTJMalV3TGpJME15SXNJQ0p5WlhGMVpYTjBYMmxrSWpvZ0lqTTBRVk50Y0RGRUlpd2dJbUZuY21WbGJXVnVkRjlwWkNJNklESTNPVFUwTURBc0lDSndZWEowYVdOcGNHRnVkRjlwWkNJNklEWXpNalkyT0RJc0lDSndZWEowYVdWeklqb2dXM3NpYVdRaU9pQTFNVEU1TWpRMkxDQWlibUZ0WlNJNklDSmNkVEF3WkRab2NteHBibWR6SUZCeWFXTmxkMkYwWlhKb2IzVnpaVU52YjNCbGNuTWdRVUlpTENBaWIzSm5ibklpT2lBaU5UVTJNREk1TFRZM05EQWlMQ0FpWTI5MWJuUnllU0k2SUNKVFJTSXNJQ0pqYjI1emRXMWxjaUk2SURBc0lDSndZWEowYVdOcGNHRnVkSE1pT2lCYmV5SnBaQ0k2SURZek1qWTFPVEFzSUNKbWRXeHNibUZ0WlNJNklDSktaVzV1YVdVZ1JtOXljMkpsY21jaUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWlhbVZ1Ym1sbExtWnZjbk5pWlhKblFIQjNZeTVqYjIwaUxDQWljR2h2Ym1WZmJuVnRZbVZ5SWpvZ0lpczBOaUEzTWlBek5UTWdNREFnTXpVaUxDQWljM1JoZEdVaU9pQXdmU3dnZXlKcFpDSTZJRFl6TWpZMk1EWXNJQ0ptZFd4c2JtRnRaU0k2SUNKU1pXSmxZMnRoSUVoaGJuTnpiMjRpTENBaVpXMWhhV3dpT2lBaWNtVmlaV05yWVM1b1lXNXpjMjl1UUhCM1l5NWpiMjBpTENBaWNHaHZibVZmYm5WdFltVnlJam9nSWlzME5pQTNNaUE1T0RRZ01UQWdNeklpTENBaWMzUmhkR1VpT2lBd2ZWMTlMQ0I3SW1sa0lqb2dOVEV4T1RJMk5pd2dJbTVoYldVaU9pQWlTbUZ1TFU5c2IzWWdTMkZ5YkhOemIyNGlMQ0FpYjNKbmJuSWlPaUFpTVRrMU1qQXhNVEV4TmpJeElpd2dJbU52ZFc1MGNua2lPaUFpVTBVaUxDQWlZMjl1YzNWdFpYSWlPaUF4TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUnpJam9nVzNzaWFXUWlPaUEyTXpJMk5qRXlMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVNtRnVMVTlzYjNZZ1MyRnliSE56YjI0aUxDQWlaVzFoYVd3aU9pQWlhMkZ5YkhOemIyNHVhbUZ1YjJ4dmRrQm5iV0ZwYkM1amIyMGlMQ0FpY0dodmJtVmZiblZ0WW1WeUlqb2diblZzYkN3Z0luTjBZWFJsSWpvZ01IMWRmU3dnZXlKcFpDSTZJRFV4TVRreU56TXNJQ0p1WVcxbElqb2dJbE52YkhabGFXY2dTMkZ5YkhOemIyNGlMQ0FpYjNKbmJuSWlPaUFpTVRrMU1qQXhNVEV4TmpJeElpd2dJbU52ZFc1MGNua2lPaUFpVTBVaUxDQWlZMjl1YzNWdFpYSWlPaUF4TENBaWNHRnlkR2xqYVhCaGJuUnpJam9nVzNzaWFXUWlPaUEyTXpJMk5qRTVMQ0FpWm5Wc2JHNWhiV1VpT2lBaVUyOXNkbVZwWnlCTFlYSnNjM052YmlJc0lDSmxiV0ZwYkNJNklDSnpiMngyWldsbkxtdGhjbXh6YzI5dVFHdGhkSEpwYm1Wb2IyeHRMbk5sSWl3Z0luQm9iMjVsWDI1MWJXSmxjaUk2SUc1MWJHd3NJQ0p6ZEdGMFpTSTZJREI5WFgwc0lIc2lhV1FpT2lBMU1URTVNamM0TENBaWJtRnRaU0k2SUNKU2FXTm9ZWEprSUVWeWFXdHpjMjl1SWl3Z0ltOXlaMjV5SWpvZ0lqRTVOVEl3TVRFeE1UWXlNU0lzSUNKamIzVnVkSEo1SWpvZ0lsTkZJaXdnSW1OdmJuTjFiV1Z5SWpvZ01Td2dJbkJoY25ScFkybHdZVzUwY3lJNklGdDdJbWxrSWpvZ05qTXlOall5TlN3Z0ltWjFiR3h1WVcxbElqb2dJbEpwWTJoaGNtUWdSWEpwYTNOemIyNGlMQ0FpWlcxaGFXd2lPaUFpY21samFHRnlaQzVsY21scmMzTnZia0JzYnk1elpTSXNJQ0p3YUc5dVpWOXVkVzFpWlhJaU9pQnVkV3hzTENBaWMzUmhkR1VpT2lBeGZWMTlMQ0I3SW1sa0lqb2dOVEV4T1RJNU1Dd2dJbTVoYldVaU9pQWlUR0Z5Y3lCR0lFVnlhV3R6YzI5dUlpd2dJbTl5WjI1eUlqb2dJakU1TlRJd01URXhNVFl5TVNJc0lDSmpiM1Z1ZEhKNUlqb2dJbE5GSWl3Z0ltTnZibk4xYldWeUlqb2dNU3dnSW5CaGNuUnBZMmx3WVc1MGN5STZJRnQ3SW1sa0lqb2dOak15TmpZME5Td2dJbVoxYkd4dVlXMWxJam9nSWt4aGNuTWdSaUJGY21scmMzTnZiaUlzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKc1lYSnpaa0IwYW5WblpYTjBZUzV6WlNJc0lDSndhRzl1WlY5dWRXMWlaWElpT2lBaUt6UTJOekE0TnpBd01USXlJaXdnSW5OMFlYUmxJam9nTVgxZGZTd2dleUpwWkNJNklEVXhNVGt6TWpJc0lDSnVZVzFsSWpvZ0lrSnBjbWRwZEhSaElFaGhaMlJoYUd3aUxDQWliM0puYm5JaU9pQWlNVGsxTWpBeE1URXhOakl4SWl3Z0ltTnZkVzUwY25raU9pQWlVMFVpTENBaVkyOXVjM1Z0WlhJaU9pQXhMQ0FpY0dGeWRHbGphWEJoYm5Seklqb2dXM3NpYVdRaU9pQTJNekkyTmpneUxDQWlablZzYkc1aGJXVWlPaUFpUW1seVoybDBkR0VnU0dGblpHRm9iQ0lzSUNKbGJXRnBiQ0k2SUNKaWFYSm5hWFIwWVM1b1lXZGtZV2hzUUd0aGRISnBibVZvYjJ4dExuTmxJaXdnSW5Cb2IyNWxYMjUxYldKbGNpSTZJRzUxYkd3c0lDSnpkR0YwWlNJNklEQjlYWDFkZlE9PTwvdXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+PHNydkluZm8+PG5hbWU+WTI0OVQyNWxabXh2ZHlCQlFpQXdNVndzSUU5dVpXWnNiM2NzYm1GdFpUMVBibVZtYkc5M0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNU1ETXlPVGc1TEc4OVUydGhibVJwYm1GMmFYTnJZU0JGYm5OcmFXeGtZU0JDWVc1clpXNGdRVUlnS0hCMVltd3BMR005VTBVPTwvbmFtZT48bm9uY2U+c09FL2poWEZxeU8rc0ZwMVBKb1BFVnAzYWVrPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlQyNWxabXh2ZHc9PTwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOaTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRVdU15NHg8L2RldmljZUluZm8+PHVoaT53cVpUaTMwcGFsUTlIc0V2SUxHRDNhVEo1aGc9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPnRva2VuLW5vdC11c2VkPC90b2tlbj48L2FpPjwvZW52PjwvY2xpZW50SW5mbz48L2JhbmtJZFNpZ25lZERhdGE+PC9PYmplY3Q+PC9TaWduYXR1cmU+', 'ocspResponse': 'MIIHkwoBAKCCB4wwggeIBgkrBgEFBQcwAQEEggd5MIIHdTCCATWhgY0wgYoxCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExNDAyBgNVBAMMK1NFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRCBPQ1NQIFNpZ25pbmcYDzIwMjIwMzE1MTQyODQyWjBcMFowQTAJBgUrDgMCGgUABBQXO089wTW7MboTMxka2Kfgw4dAQgQUhywBjeCqvk2X7eMmfYDu8ljDljkCCBtzXaQi/iL0gAAYDzIwMjIwMzE1MTQyODQyWqECMAChNDAyMDAGCSsGAQUFBzABAgEB/wQgUCRlHJO1IrGrDNnxon1StZlZYeTR7PNQPLxa67z8AlUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAEmwhsJplzNHdjXkiN24pnRkd7Y6fu9bThw5SeDSwvIjvlkAKQDgCErA+ZMRKlK0MMMTJhJqaWY9Hki8yjWGe1+UUVI/PhVYbENib4zmJUW+XooePsQqt7dcttAMIF83bRMjUu0dInLJIIQhGqz3qgTVh4ccwbQ7U2NaZV2pPwYszaeWaAI36mVaW5s+LXdeBenVaYq2y/UVqcmSbkX4xKz4kJsnmsGtdYKeEuRzBLIYR0Vtna44RHxw66/x2UEyzW/Vn7J641V7ZFGHCf9lw98VZNhwaUsOb+SAVyVlNNsBsvWqM14TNEGDFr/ZAhLOBj/Fv1NMhIv1xnpgMNtcH+KgggUkMIIFIDCCBRwwggMEoAMCAQICCBdBN8dVx7/IMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMH0xCzAJBgNVBAYTAlNFMTAwLgYDVQQKDCdTa2FuZGluYXZpc2thIEVuc2tpbGRhIEJhbmtlbiBBQiAocHVibCkxEzARBgNVBAUTCjUwMjAzMjkwODExJzAlBgNVBAMMHlNFQiBDdXN0b21lciBDQTMgdjEgZm9yIEJhbmtJRDAeFw0yMTEwMTcyMjAwMDBaFw0yMjA1MTgyMTU5NTlaMIGKMQswCQYDVQQGEwJTRTEwMC4GA1UECgwnU2thbmRpbmF2aXNrYSBFbnNraWxkYSBCYW5rZW4gQUIgKHB1YmwpMRMwEQYDVQQFEwo1MDIwMzI5MDgxMTQwMgYDVQQDDCtTRUIgQ3VzdG9tZXIgQ0EzIHYxIGZvciBCYW5rSUQgT0NTUCBTaWduaW5nMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA9EJaUkMbThAqMPEFw2Fhr7Vkd5JmlgjKYp3ADBQ3u8X0rvjDJ9/I9fm83Z53XEiGQpFJobAHHxUfjXjjX2iH4RQ1vka6nH4mGtaakrwkmD/HfsAb3IMTW2GmKEILhWJ/W8TElDGKDVxdHomgZ8XStp2G93+xdR0i6J/oafint/ogqPI86EcW1EtvhWyj5M4yJvDPnt94d/RpoYthvqb56DzX7JSkYvC4FY2UqMLxRduZBVXvriEXgUgGxtmv1+/hAPGte8kkYgMSXUhMlZpC6UmCDIwVsJ/OY2ypYoS0lvXvIZSs6GjT4ZG7GVc9CDQVK1K2T6w4naqBYNTpFzvQSQIDAQABo4GRMIGOMBMGA1UdIAQMMAowCAYGKoVwTgEBMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMJMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAPBgkrBgEFBQcwAQUEAgUAMB8GA1UdIwQYMBaAFIcsAY3gqr5Nl+3jJn2A7vJYw5Y5MB0GA1UdDgQWBBTeweuhVwKXrxPV2CwZ5dRDTtafHTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAabFRbxbjJdkhN7ODRghbRU37uyzyGRylFf4kyi5oyjK92C5kXUL638LvmZyPiD3EW6RGB9cbQwKzOTK8OABiqx85m170rkQZKneDhoQgRjt58ikxzqAjG5ilx6a7X2is5Eng1JvC/9wMgJqDQJws4Mp1oZxj4uOIkvqQpj8DEwA1I6eT2gAji3hCFk7arL+sk0VC3+lv9lzYKZWBhKNnfqTuUqN5ZAqCHnjT7dWimIYLWC1cGoO0BppAMAatrP1R3j/P4vWjoidAZeSiw+ixidTM3Y7BTVJKh4TSy9HSbOJl5Vb2pXILdCJbqoXsT5z8rTL9IZsDWY5DzMvuyVe9HcYYnFPIQSrZ2vf81Xg3+TtWNvY1pQRwgDnIWALXlrqBNSiik0Uxi+ymNMuFjrPd3NP+zDf4qTyCLgs/oFJFkkcW2jNJYrSUfjSLvKPfFWWuzwRqEUExIveYhcp6xwPM+24dmovIF2WqMSUWrOcEFkkPc/Fj9nTYVHCunrX5qVcK6+YY/4Sqr/bZ3dnMSB2zsCyD8wDOHN5LlAmajBaBZdm+kQ2NaIZDZP94Wm7mc0N0dRT5wOQEX706Knl0/yGZ1OqslZ3Ht9GNZUgFVzTG4oox+5x/nGxA9d/TULej2+k5xquo4Ovnf3vgNqbrEZoFJ20S7Psy7DIJMbX30AUkyys='}}




    
        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-1615:31:45
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Lars Fredrik Eriksson.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1615:39:00
                    Lars Fredrik Eriksson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1615:41:28
                    Lars Fredrik Eriksson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1615:41:28
                    Lars Fredrik Eriksson har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2795400/7a57f926d7b48569fa3b88e51c4b5697174b9860/?asset=verification.pdf


SDO for Lars Fredrik Eriksson (6348496):
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-1509:18:13
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Jan-Olov Karlsson, Solveig Karlsson, Richard Eriksson, Lars F Eriksson, Birgitta Hagdahl.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1509:48:20
                    Richard Eriksson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1509:48:48
                    Richard Eriksson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1509:50:28
                    Solveig Karlsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1509:51:04
                    Solveig Karlsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1510:02:23
                    Jan-Olov Karlsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1510:03:13
                    Jan-Olov Karlsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1511:01:56
                    Birgitta Hagdahl öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1511:03:07
                    Birgitta Hagdahl signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1513:58:22
                    Lars F Eriksson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:00:40
                    Lars F Eriksson gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Alla signaturer återställdes.


                

                
                
                    Namn: Lars Fredrik Eriksson ➝ Lars F Eriksson


                

                
                
                    Telefonnummer: tom ➝ +46708700122


                

                
                
                    Personnummer: tom ➝ 3906041672


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:02:39
                    Lars F Eriksson gjorde ändringar på sig själv.


                

                
                
                    Personnummer: 3906041672 ➝ 193906041672


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:03:11
                    Lars F Eriksson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:22:19
                    Richard Eriksson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:27:38
                    Birgitta Hagdahl signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:30:40
                    Solveig Karlsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:52:23
                    Jan-Olov Karlsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1514:52:23
                    Jan-Olov Karlsson, Solveig Karlsson, Richard Eriksson, Lars F Eriksson och Birgitta Hagdahl har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2803495/8a7f352e1102a77ee822b42b15eae08d1b8558aa/?asset=verification.pdf


SDO for Jan-Olov Karlsson (6326788):
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SDO for Solveig Karlsson (6326790):
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SDO for Richard Eriksson (6326798):
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SDO for Birgitta Hagdahl (6326825):
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                    2022-03-1615:30:27
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Lars Fredrik Eriksson, Sören Eriksson, Marina Östmark.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1615:44:28
                    Lars Fredrik Eriksson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1615:45:38
                    Lars Fredrik Eriksson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1615:52:08
                    Sören Eriksson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1615:53:09
                    Sören Eriksson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1616:04:54
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB gjorde ändringar på deltagaren Marina Östmark.


                

                
                
                    E-postadress: marina.ostmark@flen.se ➝ marinaiost44@gmail.com


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1616:06:57
                    Marina Östmark öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1616:08:29
                    Marina Östmark signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1616:08:29
                    Lars Fredrik Eriksson, Sören Eriksson och Marina Östmark har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2795464/f419ab4a7926c62dd450494a5edecc2646fc8abb/?asset=verification.pdf


SDO for Lars Fredrik Eriksson (6348439):
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SDO for SÃ¶ren Eriksson (6348448):
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SDO for Marina Ã�stmark (6348461):
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2022-03-1608:29:34
                    Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB skapade avtalet och bjöd in Jan-Olov Karlsson.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1608:50:39
                    Jan-Olov Karlsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1608:51:19
                    Jan-Olov Karlsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2022-03-1608:51:19
                    Jan-Olov Karlsson har signerat.


                

                
                

            

            
        

    




Download verification:
https://app.oneflow.com/files/contracts/2803382/25c78cc234070e030a814f7c9c3c13935c5e4826/?asset=verification.pdf


SDO for Jan-Olov Karlsson (6339961):
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