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Återremiss - Policy trygghet och säkerhet
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta policy – trygghet och
säkerhet.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 september återremitterades förslaget om
policy för trygghet och säkerhet.
Motiveringen till återremissen bestod av två delar:


Beskrivning av klimatförändringarnas konsekvenser ska ingå i policyn.

Denna motivering hade stöd av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.


Hot mot personal ska ingå i rapporteringssystemet under internt skydd.

Denna motivering hade stöd av Sverigedemokraterna.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett nytt förslag utifrån återremissens båda
motiveringar. Förändringarna är markerade i vit text mot lila bakgrund på sidan 6 och 9 i
policyn.
Rapportering av incidenter har, utöver hot mot personal, kompletterats med hot mot
förtroendevalda, elever och brukare. Då denna rapportering förekommer i mer än ett
system har skrivelsen ändrats till gemensamma rapporteringssystem.

Ärendets handlingar


Förslag – Policy – trygghet och säkerhet

Ärendebeskrivning
De senaste åren har behovet och kraven på kommuner att bedriva ett aktivt och
systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete ökat. Detta innefattar, bland annat, ökat
samarbete med Polismyndigheten i trygghets- och brottsförebyggande arbete, ökat
skalskydd för intern säkerhet samt lagkrav på att bygga upp det civila försvaret och
kommunens krigsberedskap.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:
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Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
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Utifrån detta har kommunledningsförvaltningens säkerhetsenhet tagit fram ett
policydokument med syfte att förtydliga den övergripande viljan och inriktningen för
kommunens trygghet- och säkerhetsarbete. Genom att samla trygghets- och
säkerhetsområdet i ett policydokument synliggörs den röda tråden i arbetet.
Kommunens trygghet- och säkerhetsarbete består av fyra områden;


Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.



Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.



Skydd mot olyckor.



Internt skydd.

Till varje område kommer det tas fram stödjande dokument i form av handlingsplaner som
beskriver hur arbetet kommer att bedrivas och genomföras.
Då det tidigare saknats en samlad policy för kommunens trygghets- och säkerhetsarbete
har varje enskilt dokument lyfts till fullmäktige för beslut (exempelvis kommunens
krishanteringsplan). Nuvarande antagna dokument kommer, vid giltighetstidens slut, inte
att förlängas utan istället beslutas om på tjänstemannanivå då det i policyn klassas som
stödjande dokument.
Vissa dokument måste, enligt lag, antas av kommunfullmäktige och kan inte beslutas om på
tjänstemannanivå.
Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Akt

Förslag

Trygghet och
säkerhet
Policy 2021-2023 för krisberedskap, civilt
försvar, säkerhetsskydd, brottsförebyggande
arbete, skydd mot olyckor och internt skydd

katrineholm.se

Styrdokument

Förslag

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 20xx-xx-xx § xx

Senast ändrad av kommunfullmäktige
20XX-XX-XX

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx
Gäller till och med 2023-12-31

Förvaltarskap1
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Kategori


Inriktningsdokument

Uppföljning
När: I samband med ny mandatperiod och antagande av ny kommunplan

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
1
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Inledning
Syfte
Denna policy är framtagen för att förtydliga de lagstyrda kraven samt den övergripande viljan
och inriktningen för Katrineholms kommuns trygghet- och säkerhetsarbete. Dokumentets
innehåll bygger även på kommunplanens inriktningsområden och mål gällande trygghet- och
säkerhetsfrågor.

Dokumenthierarki
Kommunens trygghet- och säkerhetsarbete består av fyra områden. Varje område har en egen
handlingsplan som är ett stödjande dokument som beslutas om på tjänstemannanivå, dock inte
Handlingsplan för skydd mot olyckor som enligt lag måste beslutas om av kommunfullmäktige.
Ansvaret för framtagande av de stödjande dokumenten ligger på kommundirektören.


Handlingsplan - Krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd



Handlingsplan - Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete



Handlingsplan - Internt skydd



Handlingsplan – Handlingsplan för skydd mot olyckor

Organisation och ansvar
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen ansvarar under kommunstyrelsen för att leda, styra och
samordna Katrineholms kommuns samlade trygghets- och säkerhetsarbete. Kommunens
säkerhetschef (tillika säkerhetsskyddschef) är direkt underställd kommundirektören.
Säkerhetschefen ansvarar för det dagliga arbetet gällande ledning, styrning och samordning av
trygghet- och säkerhetsarbetet samt omsätta de externa krav som ställs i lagar, avtal och
överenskommelser med samverkande organisationer.
Vid händelse av kris leds kommunens arbete av krisledningschef (tillika kommundirektör).
Ansvar och organisation under en samhällsstörning beskrivs närmare i kommunens
krisledningsplan.

Nämnderna
Varje nämnd har, inom sitt verksamhetsområde, ansvar för kommunens trygghets- och
säkerhetsarbete, vilket omfattar allt från trygga skol- och fritidsmiljöer till utformning av
stadsmiljöer. Förvaltningarna ska delta i kommunens trygghets- och säkerhetsarbete och
verkställa åtgärder och aktiviteter tillsammans med kommunledningsförvaltningen och
säkerhetsenheten.

Geografiskt områdesansvar
Det geografiska områdesansvaret utgår ifrån Lag (2006:544) om kommuners och regioners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Katrineholms
kommun utgår från det geografiska områdesansvaret i hela sitt arbete med trygghet- och
säkerhet. Geografiskt områdesansvar innebär ansvar att verka för att samordningen fungerar
mellan alla som är inblandade under en samhällsstörning. Katrineholms kommuns geografiska
områdesansvar innebär att:


Göra samlade risk- och sårbarhetsanalyser i kommunens geografiska område som omfattar
samtliga områden för trygghet och säkerhetsarbetet.
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Vara sammankallande för samverkansråd och grupper, med representanter från lokala
organisationer, näringsliv och myndigheter.



Verka för att lokala aktörer förebygger och förbereder hanteringen av olyckor och andra
oönskade händelser.



Verka för samordning genom samverkan mellan organisationer, näringsliv och myndigheter
inom kommunen.



Samordna information till allmänheten.



Ge lägesrapport och information om händelseutvecklingen, tillståndet, vidtagna och
planerade åtgärder till länsstyrelsen och andra berörda aktörer.



Ansvara för att hålla berörda myndigheter informerade.

Analyser och lägesbilder
En framgångsfaktor för att lyckas med trygghets och säkerhetsarbete är relevanta underlag i
form av analyser och aktuella lägesbilder. Arbetet ska grunda sig på ett evidensbaserat och
systematiskt arbete. Aktuella lägesbilder ska inhämtas för samtliga områden som Katrineholms
kommun identifierat i sitt trygghet- och säkerhetsarbete. Lägesbilden ska analyseras och ska
mynna ut i åtgärdsplaner och aktiviteter. Bland annat ska Katrineholms kommun ha en aktuell
risk- och sårbarhetsanalys, en riskanalys för skydd mot olyckor, en tydlig lägesbild över
brottslighet och vad som skapar otrygghet samt till dessa områden tillhörande åtgärdsplaner.

Informationssäkerhet
Att informationen som hanteras är säker och tillförlitlig är en central del för kommunens
trygghets- och säkerhetsarbete.
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Krisberedskap, civilt försvar
och säkerhetsskydd
Ett alltmer komplext och oförutsägbart samhälle ökar sårbarheten och därmed behovet av en
ökad krisberedskap. Klimatförändringar påverkar även Katrineholms kommun och kräver en
god förmåga att hantera dess konsekvenser.
Det skärpta omvärldsläget har föranlett en rustning av totalförsvaret där kommunen är en viktig
aktör.
Enligt överenskommelse om Kommunernas krisberedskap 2019–2022 och Överenskommelse om
kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2021 samt MSB, 2018, Anvisningar för hur den statliga
ersättningen för krisberedskap får användas, ska kommunen ha ett samlat dokument som anger
strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.

Kommunens arbete med krisberedskap, civilt försvar och
säkerhetsskydd innebär att:


Vara väl förberedd att kunna hantera en extraordinär händelse genom planering, övning
och förberedande insatser.



Ha en risk- och sårbarhetsanalys som lever upp till de krav som ställs på kommunen i syfte
att stärka kommunens förmåga att upprätthålla samhällsviktig verksamhet före, under och
efter en extraordinär händelse. Analysen är även grunden i arbetet med civilt försvar.



Ha en god förmåga att rapportera till berörd verksamhet före, under och efter en
extraordinär händelse såväl som under höjd beredskap. Allmänheten ska kunna ges snabb
och korrekt information vid extraordinär händelse och under höjd beredskap.



Planeringen under höjd beredskap ska inriktas mot att kommunens verksamhet ska kunna
bedrivas i linje med statliga direktiv.



Samverka med andra aktörer inom kommunens geografiska område och inom
Södermanlands län för att öka vår kunskap, dela med oss av egna erfarenheter och stärka
vår robusthet vid extraordinär händelse eller höjd beredskap.



Stärka enskilda individer som inte har ett omedelbart hjälpbehov att kunna klara sig själva i
upp till en vecka vid extraordinär händelse genom rådgivning och information för att kunna
prioritera samhällets resurser till de med störst behov.
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Brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete
Katrineholms kommun prioriterar det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet högt
då det främjar både individen och samhället positivt.
Inriktningen med det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet är att brottsligheten
och den upplevda otryggheten ska minska för varje år. Katrineholms kommun följer
Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) process för samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete.

Kommunens arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande
åtgärder innebär att:


Vara väl förberedd att hantera händelser genom utbildning, övning och utvärdering.



Kunna rapportera till berörda verksamheter före, under och efter en händelse samt ge
allmänheten korrekt information så fort som möjligt.



Tillsammans med Polismyndigheten, ta fram prioriteringar för kommunens
brottsförebyggande arbete samt formulera medborgarlöften.



Ta fram kunskapsbaserade åtgärdsplaner för kommunens brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete.



Ha god förmåga att förebygga och hantera hot och våld samt våldsbejakande extremism
genom att kontinuerligt följa utvecklingen lokalt såväl som nationellt och vidta lämpliga
åtgärder.



Samverka med andra aktörer inom kommunens geografiska område och inom
Södermanlands län för att öka vår kunskap, delge våra erfarenheter och höja vår förmåga.



Arbeta för att skapa och behålla trygghetsfrämjande mötesplatser och aktiviteter.
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Skydd mot olyckor
Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod anta ett
handlingsprogram för skydd mot olyckor. Katrineholms kommun tar fram ett program för sin
verksamhet och kommunens räddningstjänst (kommunalförbundet Västra Sörmlands
Räddningstjänst - VSR) tar fram ett program för räddningstjänstverksamheten.
Nedan regleras ramarna för det olycksförebyggande arbetet i kommunens verksamhet medan
räddningsverksamheten hanteras i VSR:s framtagna handlingsprogram.
I Lagen om skydd mot olyckor anges övergripande nationella mål för verksamhetens skydd mot
olyckor. De nationella målen kan sägas vara riktningsgivande såtillvida att de stadgar
grundförutsättningarna för det lokala olycksförebyggande arbetet. De nationella målen ska
sedan kompletteras med lokalt anpassade verksamhetsmål. Vissa grundläggande
verksamhetsmål finns angivna i lagtexten medan resterande verksamhetsmål ska formuleras av
kommunen utifrån den lokala riskbilden.
Syftet med nationella mål, verksamhetsmål samt kommunala handlingsprogram är att skapa
större handlingsfrihet och flexibilitet för kommunerna inom området skydd mot olyckor och
minska den statliga detaljstyrningen.
Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska det kommunala handlingsprogrammet innehålla:


Kommunens mål för verksamheten.



De risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser.



Hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.



Vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att genomföra räddningsinsatser
samt vilka resurser kommunerna har och avser att skaffa sig. Förmågan ska redovisas såväl
med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap.

Kommunens arbete med skydd mot olyckor innebär att:


Vara väl förberedd att hantera olyckor eller oönskade händelser genom att tid har lagts på
utbildning, övning och utvärdering. Samt ha en god planering av det olycksförebyggande
arbetet.



Genomföra riskinventering och ge en samlad riskbild för kommunen och vara grunden i
arbetet med skydd mot olyckor.



Ha en god förmåga att rapportera till berörd verksamhet före, under och efter en olycka
eller oönskad händelse samt ge allmänheten korrekt information så fort som möjligt.



Samverka med andra aktörer inom kommunens geografiska område och inom
Södermanlands län för att öka vår kunskap, delge våra erfarenheter och höja vår förmåga.
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Internt skydd
Internt skydd innebär skydd och säkerhet för verksamheter i kommunens lokaler, såväl
egendomsskydd som personskydd. Omfattningen är bred och omfattar allt från fysiskt skydd
med lås och larm till förebyggande arbete kring rutiner och försäkringsfrågor.
Inriktningen för arbetet är att den kommunala verksamheten ska kunna pågå med ett minimum
av driftstörningar, olyckor och skador.

Kommunens arbete med internt skydd innebär att:


Samtliga förvaltningar känner till sitt eget ansvar och agerar för att upprätthålla ett gott
skydd av verksamheten.



All personal har relevant kompetens för att förhindra och agera vid olyckor och skador.



Arbeta med systematiskt säkerhetsarbete (SSA).



Verksamheterna anmäler skador till följd av brand, stöld, inbrott, skadegörelse samt
oönskad närvaro och hot mot personal, förtroendevalda, elever och brukare i
gemensamma rapporteringssystem.



Kontinuerligt utbilda personal inom säkerhets- och brandskydd, hjärt- och lungräddning och
andra relevanta områden.
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PROTOKOLLSUTDRAG

Folkhälsoutskottet

§ 12

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-08
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KS/2021:244 220

Strategi för Katrineholms lek- och aktivitetsparker
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta
styrdokumentet Strategi för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på strategi för lek- och
aktivitetsparker i Katrineholms kommun. Förslaget utgår från översiktsplanens
intentioner och beskriver hur befintlig samt nytillkommen yta för lek ska hanteras och
utformas.
Förslaget till strategi ger riktlinjer för hur befintligt bestånd av lekplatser ska hanteras
och dels hur nytillkomna lekparker ska utformas och placeras. Utgångspunkten är att
lekyta som tillkommer ska vara stimulerande och utmanande för barn i olika åldrar samt
ta hänsyn till omgivningen. På sikt bör de 4 större stadsdelarna i Katrineholms tätort ha
en stadsdelslekpark med aktivitetsgym och umgängesytor, som stärker stadsdelens
identitet och är ett besöksmål för invånare från hela kommunen.
I varje kransort ska en kvalitetsfull närlekpark finnas, även den kombinerad med
umgängesyta och logiskt placerad i kransorten för att komma många till del.
Utgångspunkten i beslut om nytillkommen respektive fortsatt drift av befintliga
lekparker är att kommunen bör prioritera de lekplatser som tillgodoser behoven hos
flest barn. Utformning ska i så hög grad som möjligt vara tillgänglighetsanpassad, och vid
val av underlag ska en avvägning göras mellan tillgänglighet och miljöperspektivet.
Förslaget har remitterats till berörda instanser och korrigeringar har gjorts i förslaget
efter detta.

Ärendets handlingar


Strategi för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun



Tjänsteskrivelse strategi för lek- och aktivitetsparker



Sammanställning remisshantering strategi för lek- och aktivitetsparker

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Anneli Hedberg (S), Inger Fredriksson (C) och Helena
Gärtner (M).
Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Stab

Tjänsteskrivelse
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Mottagare:

Vår handläggare

Handläggare telefon

Jennie Hjertberg

/RedigerareTelefon/

Handläggare e-post

Jennie.hjertberg@katrineholm.se

tjänsteskrivelse Strategi för lek- och aktivitetsparker
Förvaltningens förslag till beslut
Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta
styrdokumentet Strategi för lek- och aktivitetsparker i Katrineholms kommun

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag på strategi för lek- och
aktivitetsparker i Katrineholms kommun. Förslaget utgår från översiktsplanens intentioner
och beskriver hur befintlig samt nytillkommen yta för lek ska hanteras och utformas.
Förslaget till strategi ger riktlinjer för hur befintligt bestånd av lekplatser ska hanteras och
dels hur nytillkomna lekparker ska utformas och placeras. Utgångspunkten är att lekyta
som tillkommer ska vara stimulerande och utmanande för barn i olika åldrar samt ta
hänsyn till omgivningen. På sikt bör de 4 större stadsdelarna i Katrineholms tätort ha en
stadsdelslekpark med aktivitetsgym och umgängesytor, som stärker stadsdelens identitet
och är ett besöksmål för invånare från hela kommunen.
I varje kransort ska en kvalitetsfull närlekpark finnas, även den kombinerad med
umgängesyta och logiskt placerad i kransorten för att komma många till del.
Utgångspunkten i beslut om nytillkommen respektive fortsatt drift av befintliga lekparker är
att kommunen bör prioritera de lekplatser som tillgodoser behoven hos flest barn.
Utformning ska i så hög grad som möjligt vara tillgänglighetsanpassad, och vid val av
underlag ska en avvägning göras mellan tillgänglighet och miljöperspektivet.
Förslaget har remitterats till berörda instanser och korrigeringar har gjorts i förslaget efter
detta.
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Syfte med strategin
Strategin för Katrineholms lek-och aktivitetsparker är ett vägledande dokument som syftar till
att utveckla stimulerande, pedagogiska och väl utrustade lekmiljöer som attraherar små och
äldre barn samt uppfyller säkerhetskraven i svensk standard. Dokumentet är att betrakta som
övergripande och kompletterar gällande Grönplan för Katrineholm för hur detta arbete ska
bedrivas. I strategin beskrivs framtida planer på prioriteringar de närmaste åren, samt hur
tillgängligheten till lekparkerna för barn och anhöriga med funktionsvariationer ska säkerställas.
Strategin fungerar som en handledning med riktlinjer som styr utveckling, nyanläggning, skötsel
och avveckling av lek- och aktivitetsparker.
Katrineholms kommun vill erbjuda allmänheten tillgång till stimulerande lekmiljöer med
varierad utrustning och utformning som riktar sig till flera olika åldersgrupper.
Lekområdet ska uppfylla säkerhetskraven i svensk standard och vara tillgängliga för alla. Vi ska
eftersträva väl underhållna och städade lekplatser som signalerar till barnen att de är viktiga
och att deras lekmiljöer prioriteras.

Barnkonventionen
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal, som slår fast att barn är
individer med egna rättigheter, inte föräldrarnas eller andra vuxnas ägodelar.


Alla barn har samma rättigheter och lika värde.



Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.



Alla barn har rätt till liv och utveckling.



Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Varför bygga lekparker?
Allt mer vetenskaplig forskning visar att bra lekparker är viktiga för att utveckla barnens fysiska
förmåga, vilket hjälper dem att ta sig fram i världen med större självförtroende. Fysiskt
utmanande lekar lär barnen att hantera risker, men också att hantera stressiga situationer. I
korthet uppmuntrar och tillhandahåller lekparker fysisk aktivitet, social samverkan och lärande.
Världshälsoorganisationen (WHO) har satt en minimigräns för fysisk aktivitet om 60 minuter om
dagen. Studier visar att lekplatser är den plats där barn är mest fysisk aktiva bland andra
fritidsaktiviteter. Lek i grön parkmiljö är dokumenterat bra för hälsan och gör barnen friskare
och mindre känsliga för allergier och infektioner. Lekparker fungerar också som utmärkta
mötes- och samlingsplatser, inte bara för barn, utan för människor i alla åldrar.
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.
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Lekparker i dag
Katrineholms kommun har i uppdrag att anlägga och förvalta lekparker på allmän platsmark
som ägs av kommunen, vilket medför att det är lekparker på sådan mark som behandlas i
denna strategi. För lekparker som ligger vid kommunala skolor och förskolor, ansvarar
Katrineholms Fastighets AB, de är markerade på kartor nedan. År 2020 finns 36 lekparker på
allmän platsmark, vara 15 är belägna i kransorterna.
Den samhälleliga utvecklingen de senaste åren har inneburit att fler barn har tillgång till enklare
lekutrustning hemma i den egna trädgården t ex gungor, studsmatta. Detta har medfört att
behovet av mindre lekparker, med ungefär detta utbud minskat. Som ett resultat av detta
anlägger svenska kommuner färre men större lekområden där fokus är på kvalitativa lekvärden
och upplevelser som kommer många barn till del.
Den historiska utvecklingen har också medfört att kraven på kvalitet, säkerhet, samt helhetstänk
kring lekparkers utformning har ökat.
Fler av kommunens lekparker är gamla, omoderna och uttjänta. Bedömd teknisk livslängd på en
lekutrustning kan antas vara ca 20 år.
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Kategorisering av lekparker
Katrineholms kommuns lekparker är indelade i närlekparker och stadsdelslekparker samt
kompletterande lekparker.

Närlekpark
Närlekparkerna är i regel begränsade i storlek och innehåll samt är ett besöksmål främst för
närliggande bostäder. Dessa platser kan ibland ses som ”privata” då de ofta ligger inneslutna
med villor runt om. De befintliga närlekparkerna är ofta svåra att hitta till för de som bor några
kvarter bort till och tillgodoser i stort enbart de närmast boende. Vid tillskapande av nya
närlekparker ska utformningen tillgodose grundläggande lekbehov (gungor, sandlek, rutchkana)
men gärna också ytterligare stimulerande utrustning. Placeringen av lekparken ska vara där
invånare rör sig och platsen får gärna kombineras med grillplats, sittplatser och ta tillvara på
omgivningarnas kvaliteter, ex skog och natur.

Foto 1 visar exempel på en
närlekpark med relativt lågt
lekvärde, en innesluten lekyta
begränsad till gungställning och
sandlåda

Stadsdelslekpark
Stadsdelslekparken är mer omfattande och är tänkta att fungera som ett utflyktsmål för skolor,
förskolor, familjer och besökare från ett större geografiskt område. Dessa lekparker får gärna
kombineras med andra aktiviteter för unga och vuxna.
Stadsdelslekparkerna ska erbjuda ett högt lekvärde som stimulerar barn att utmana kroppen
och fantasin. Det kan till exempel finnas möjlighet att gunga, vippa, att snurra runt, klättra och
hoppa, att rutscha och leka rollekar, att skapa och balansera.
Stadsdelslekparkerna bör om möjligt placeras så att grönytor, bollplaner, backar för
pulkaåkning och liknande finns i anslutning. De ska i större utsträckning än närlekparkerna vara
tillgänglighetsanpassade. I dag finns en stadsdelslekpark, Sveaparken. Ytterligare tre bör
planeras in i staden.
Foto 2 visar exempel på en lekpark med stimulerande och utmanande lekutrustning, bedömt
högt lekvärde
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Kompletterande lekparker
Som komplement till stadsdelslekparken finns det några mindre lekparker som inte är knutna
till bostäder men är placerade där ett stort antal barn och vuxna rör sig. Dessa lekparker har till
syfte att komplettera det totala lekutbudet i kommunen. Lekparken i sig är sällan anledningen
till att invånare besöker platsen men lekparken stärker platsens innehåll. Stortorget,
Stadsparken och kommunala badplatser är exempel på detta

Foto 3 visar den tillfälliga
lekparken på Stortorget
sommaren 2020 och är ett
exempel på en
kompletterande lekpark
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Mål och strategisk inriktning
I tätorten Katrineholm är målet att ha fyra stadsdelslekparker.
I kransorterna är målet att det ska finnas en större tillgänglig närlekpark. Den ska vara centralt
placerad och ha ett högt lekvärde som uppmuntrar till att nyttja lekparken som ett utflyktsmål.
Mindre lekparker med lågt lekvärde bör avvecklas så att de ekonomiska medlen kan
koncentreras till stadsdelslekparkerna. Det för att säkerställa ett högt lekvärde och en säker
lekmiljö för alla barn som nyttjar dessa.
Katrineholms kommun vill eftersträva att nya material som tillförs leken i och med investeringar
och underhållsinsatser så som fallunderlag, redskap och målarfärg ska vara giftfria. Vid val bör
det bäst miljövänliga alternativet väljas med beaktande av tillgänglighetskravet.

Placering av lekparker
Stadsdelslekparken bör placeras centralt i stadsdelarna med hänsyn till var människor bor och
rör sig. Lekparkerna anläggs på allmän platsmark för att säkerställa allmänhetens tillträde.
Viktiga aspekter att beakta när en lekparks placering övervägs bör vara var de sociala behoven
är som störst eller var lekmiljön annars är som sämst. Vid anläggande av en ny lekpark behöver
den omkringliggande trafiksituationen utformas så att barn och föräldrar på enkelt och säkert
sätt kan ta sig till- och från lekparken till fots eller med cykel. Detta är speciellt viktigt för
lekparker dit äldre barn kan förväntas ta sig utan föräldrar, då gång- och cykel är de tillgängliga
alternativen.
Lekområden exempelvis på skolgårdar är tillträde begränsat vissa tider för allmänheten. Men
dessa kan med fördel användas under tider när inte verksamheten är i gång exv. kvällar och
helger och skollov.
Det är att föredra om lekparker kan lokaliseras till områden där omgivande park- eller
naturmark kan höja lekparkens lekvärde med hjälp av olika typer av topografi, vegetation, och
liknande. Ett anlagt lekområde ger ofta initiativ till barnen att utvidga sin lek till omgivande
naturområden. Det kan handla om stora skogar likväl som små dungar. Det är också positivt om
det finns anslutande gräsytor, asfaltsytor, backar med möjlighet till pulkaåkning och bollplaner
av olika slag i anslutning till lekområdet.

Utformning av lekparker
Lekparker ska utformas individuellt och i harmoni med omgivande natur och landskap.
Avgränsande natur- eller parkpartier hjälper till att rama in och erbjuda solskyddade platser.
Vegetation på och i anslutning till lekområdet bör vara tålig och gärna ätbar. Staket sätts upp
runt lekområdet endast om det bedöms som avgörande ur säkerhetssynpunkt. I övrigt undviks
staket runt lekparkerna för att de inte ska upplevas som privata, utan tillgängliga för
allmänheten. Staket undviks även för att de medför en förhöjd driftskostnad kopplat till
lekparkernas underhåll.
Vid utformningen av lekområden är det viktigt att tänka på att barn i olika åldrar leker på olika
sätt. De yngsta barnen leker ofta ensamlekar där närhet och trygghet är centralt. Lite äldre
förskolebarn leker mer med varandra, gärna i och omkring lekhus och redskap. Barn i åldrarna
6-12 år är fysiskt mycket aktiva vilket medför att de behöver mycket utrymme och utformning
som erbjuder utmaningar. För äldre barn övergår leken ofta i träning i form av klättring i
naturen eller på klätterväggar, fotboll, basket, skateboard, aktivitetsparker med mera.
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Foto 4-6 visar exempel på stimulerande och utmanande lekutrustning för barn i olika åldrar
Hos barn finns även ett behov för mindre styrda lekområden. Lek i naturen kan främja
kreativiteten på ett annat sätt än noga planerade lekparker. I naturmiljö blir leken friare och
erbjuder möjlighet till upptäckter och äventyr. Stockar kan erbjuda balanslek och stenar kan bli
till en hinderbana. Även på naturlekområden måste dock säkerhetsreglerna följas.
Utformningen av lekparkerna bör ha fokus på slitstarka kvalitetsredskap, miljövänlighet och
folkhälsa. Det ska också finnas sitt-möjligheter med bord för samvaro samt grill eller andra
saker som gör att man vill samlas där.
Vid val av fallunderlag och för att tillgodose tillgänglighetskraven bör exv. konstgräs och
gummimattor med miljömärkning användas. Träflis, sand utan nollfraktion kan användas på
delar av lekområde men dessa underlag ger normalt sämre tillgänglighet. Valet av fallunderlag
utgår ifrån svensk standard, SS-EN 1176-1177.5 Konstgräs och gummi kan vara en källa till
mikroplaster.
Ljussättning av lekområden tillför estetiska mervärden, ger en ökad känsla av trygghet och kan
på den mörkare tiden förlänga den möjliga lektiden. Se även Katrineholms ljusplan.
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Foto 7 visar en lekpark under vinter och illustrerar vikten av god belysning omkring lekmiljöer

Tillgänglighet för alla
Möjlighet till lek och fysisk aktivitet är viktigt för alla barns utveckling. För att en lekpark ska vara
tillgänglig bör den vara lätt att hitta till, lätt att ta sig till samt möjlig för alla att använda. Detta
innebär dock inte att alla redskap i lekparken är tillgängliga för alla.
Det bör finnas redskap som helt eller delvis är möjliga att använda för barn med olika
funktionsvariationer. Området bör även vara utformad så att föräldrar med
funktionsnedsättning kan besöka lekparken med sina barn. Man bör även eftersträva lugnare
lekområden där barn kan dra sig undan i stillhet en stund.
För att uppmuntra till lek mellan alla barn bör man inte särskilja lekanordningar för barn med
funktionsnedsättning och andra barn. platsen bör inte heller vara tydligt markerade på plats
som tillgänglighetsanpassade eftersom en sådan åtgärd kan upplevas som utpekande för barn
med funktionsnedsättning.
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Prioriteringar
Vid nyanläggning eller nedläggning av ett lekområde vill Katrineholms kommun sträva mot att
genomföra samråd/dialog med kommunala bolagen och allmänheten, även med barnen, för att
ta del av deras tankar och önskemål. Nedläggningar av lekparker kan bli aktuellt för frigörande
av resurser för upprustning, nyanläggning, skötsel och underhåll. Andra orsaker till nedläggning
kan vara konkurrerande lekmöjligheter i närområdet.
Nedläggningar av små lekparker som används av ett fåtal barn möjliggör att större satsningar
kan göras på stadsdelslekparker som erbjuder rikare lekupplevelser och kommer fler till del.
Vid upprustning av lekparker prioriteras tillgänglighetsanpassningar. Andra prioriterade
åtgärder är byte av fallunderlag, byte av lekredskap vid behov samt att lekvärdet höjs.

Skötsel, säkerhet och ansvar
Sedan 1999 gäller Europastandard SS-EN 1176-1177 för krav på säkerhet vid svenska
lekområden. Den innehåller normer gällande minimering av olyckor och allvarliga tillbud. Bland
annat regleras sådant som fallunderlag, risk för till exempel strypning, fall eller huvud- och
halsskador, fallutrymme och så vidare.
Dessutom bör skälig hänsyn tas till astmatiker och allergiker vid val av växtlighet i och omkring
lekområden. Starkt allergiframkallande samt giftiga växter undviks. Den lag som reglerar
fastighetsägarens ansvar för sina lekparker är Plan- och bygglagen, PBL. Där anges att
kommuner ska avsätta friyta för lek- och utevistelse, att underhåll ska utföras som begränsar
olycksfall samt regler kring tillgänglighets på lekparker för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
En säkerhetsbesiktning av kommunens lekparker ska genomföras och protokollföras varje år av
utbildad personal. Katrineholms kommun är i egenskap av markägare, enligt PBL, skyldig att
underhålla lekparkerna på ett sådant sätt att olycksriskerna minimeras. Allvarliga fel på
lekutrustning ska alltid åtgärdas omedelbart. Rutiner för tillsyn och åtgärder ska finnas
skriftligen.
Det är viktigt att lekparkerna ligger på betryggande avstånd från vägar och vatten alternativt så
bör de kompletteras med någon form av avskärmning mot dessa.

Aktivitetsparker/utegym
Då stillasittande blir allt vanligare i dagens samhälle behövs åtgärder som stimulerar fysisk
aktivitet i vardagen. Aktivitetsparker eller utomhusgym som står på offentlig mark kan innebära
vinster för folkhälsan. Katrineholms kommun vill anlägga motionsredskap geografiskt spritt i
kommunen. Aktivitetsparkerna kan med fördel ligga i nära (men inte direkt) anslutning till
stadsdelslekparkerna för att vara ett komplement till platsen och som skapa en bredare
mötesplats i stadsdelen. Genom att samla ytor för aktiviteter och rörelse ökar
genomströmningen av människor vilket ger goda förutsättningar för trygghetskänsla, spontana
möten och social samvaro.
Dessa aktivitetsparker ska erbjuda möjlighet att träna olika muskelgrupper samt smälta väl in i
sin omgivning. De ska finnas på platser där naturliga promenadsträckor finns samt vara väl
synliga med tanke på trygghetsaspekter. Aktivitetsparker anläggs efter generella säkerhetskrav.
Trots detta gäller eget ansvar för de som använder redskapen eftersom de riktar sig till vuxna
och därför inte följer lika strikta säkerhetsriktlinjer som exempelvis vid lekparker.
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Katrineholms kommuns hemsida ska hållas uppdaterad med aktuell information om de
aktivitetsparker som allmänheten har tillgång till samt hänvisa till Naturkartan där lekparker,
aktivitetsparker och platser för upplevelser finns.

Foto 8 visar exempel på en aktivitetspark/ utegym med varierad utrustning

Samordning bolag /kommun
Samordning gällande placering och utformning ska ske mellan de kommunala bolagen och
kommunen för att samsyn och helhetssyn i Katrineholm. Lekområden ska inte konkurrera med
varandra utan vara komplement till varandra. Fastighetsbolagets lekområden på skolor och
förskolor riktar sig i första hand till verksamhetens aktiviteter. Allmänheten har dock tillträde till
dessa efter verksamhetens stängning, helger och skollov och ska utnyttjas på bästa sätt.

Information om lekparken
Via Katrineholms kommuns hemsida ges aktuell information om de lekparker som allmänheten
har tillgång till. Vid lekparkerna ska det finnas en informationsskylt som anger lekparkens namn,
fakta och information vart man vänder sig om en olycka skulle inträffa.
En välkomstskylt ska finnas upp vid stadsdelslekparkerna för att ge platsen en identitet.
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Framtida stadsdelslekparker
För att tillse varierat och stimulerande lekutbud för barn i centralorten, och för att stärka
platsidentiteten i centralortens olika områden bör fler stadsdelslekparker tillkomma.

Norr
Den norra stadsdelen, där större bostadsområden finns, saknar i dagsläget ett större centralt
placerat lekområde. En möjlig plats för en stadsdelslekpark kan vara norr om Stensättersgatan i
anslutning till uppvuxen vegetation och nivåskillnader i naturen. Lekområdet bör kombineras
med ett gym och samlingspunkt för det rörliga friluftslivet, för att göra området till en
mötesplats för samvaro. I omkringliggande villaområden kan vissa närlekparker avvecklas till
förmån för en Stadsdelslekpark.

Öster
Sveaparkens lekpark har nyligen byggts om till en stadsdelslekpark men parkens södra delar
bör även färdigställas. Parken har stort lekvärde eftersom den har uppvuxen vegetation som
stimulerar till lek samt stora kullar som gör att pulkaåkning är väl frekventerad vintertid. I
villaområden kan vissa närlekparker avvecklas till förmån till Sveaparkens utveckling.
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Söder
Den södra stadsdelen saknar idag en större lekplats som kan samla barn från stadsdelen och
resten av staden. Förslagsvis bör en stadsdelslekpark kombinerat med aktivitetspark och
samvaro byggas på eller i närheten av Backavallens idrottsplats. Det skulle medföra att fler
personer rör sig i området och att trygghetenskänslan ökar och attraktiviteten för
idrottsområdet ökar. I villaområden kan vissa närlekparker avvecklas till förmån för denna
stadsdelslekpark.

Väster
I Nävertorp finns en större närlekpark, Nävertorpsparken. Här är dock avsaknad av naturmark
och området avgränsas av trafik som är till stor nackdel för det totala lekvärdet. Förslagsvis
planeras en ny stadsdelslekpark vid de stora kullarna vid Stora Malmsvägen, som redan i dag är
väl nyttjade som lekområdes på vintern. Här finns uppvuxen vegetation och avstånd till
trafikerade gator. Platsen ligger centralt i Nävertorp och lätt att ta sig till.
I villaområden kan vissa närlekparker avvecklas till förmån för denna stadsdelslekpark.

14 (15)

Kransorter
I Kransorterna anläggs närlekparker. Dessa ska erbjuda barn boende i kransorten ett varierat
och stimulerande lekutbud men behöver inte vara av samma storlek och karaktär som
stadsdelslekparkerna. Centralt placerade närlekparker kan förutom utrymme för lek också
innehålla grillplats, bord och soffor för att stimulera till möten och social samvaro.
I villaområden kan vissa närlekparker komma att avvecklas.

Avveckling av närlekparker
Kostnad för avveckling är olika från plats till plats och medför en årlig driftbesparing för den
platsen. Vid eventuell avveckling/försäljning av bolagens fastigheter som skolor och förskolor
ska lekområdets nyttjande av kommunens barn utanför skoltid vara med i
utredningen/beslutsunderlagen.
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Stab
Vår handläggare

Handläggare telefon

Jennie Hjertberg

Handläggare e-post

Jennie.hjertberg@katrineholm.se

Sammanställning av remisshantering Strategi för lekoch aktivitetsparker
Förslaget till strategi för lek- och aktivitetsparker har under vår- och sommar 2021
remitterats till totalt 15 nämnder och intressenter. Följande intressenter har erbjudits
möjlighet att yttra sig över förslaget:


Katrineholm Fastighets AB



Folkhälsoutskottet



Funktionsrättsrådet



Polisen



Pluskatrineholm



Pensionärsrådet



Pep Generation



Kommunledningsförvaltningen, säkerhetschef Katrineholms kommun



Vård- och omsorgsnämnden



Bygg- och miljönämnden



Kulturnämnden



Socialnämnden



Bildningsnämnden



Service- och tekniknämnden



Viadidaktnämnden

Efter remitteringen av Lek- och aktivitetsparksstrategin har 10 svar inkommit. Katrineholms
Fastigheter AB, Viadidaktnämnden, vård- och omsorgsnämnden
kommunledningsförvaltningen (Säkerhetschef Katrineholms kommun) samt
folkhälsoutskottet har avböjt att yttra sig över förslaget. Polismyndigheten svarar att den
inte har något att erinra i frågan och socialnämnden tillstyrker förslaget.
Nedan redogörs i stora drag för synpunkter i inkomna remissyttranden samt förvaltningens
svar.

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/
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Synpunkter från funktionsrättsrådets organisationer:
Föreningarna framhöll att det är bra att det framgår att lekparker ska vara tillgängliga för
alla, att fallunderlag av konstgräs eller gummimattor ska förordas.
Svar: I planering av lekmiljöer för barn görs en totalavvägning av miljöaspekter och
tillgänglighetsaspekter. Kommunen strävar efter att erbjuda ett utbud av lekmiljöer med
olika utformning. Förlaget på strategi anger att konstgräs eller gummimattor med
miljömärkning förordnas.

Synpunkt från Pluskatrineholm:
PlusKatrineholm framhåller vikten av att utforma lekytor så att föräldrar kan delta i leken
samt att genom utformning och placering av soptunnor stimulera till renhållning.
PlusKatrineholm önskar ett förtydligande av vad som bedöms som högt respektive lågt
lekvärde samt ett förtydligande av begreppet ätbar vegetation. PlusKatrineholm önskar
också att centrum samt Djulö återfinns tydligt i strategin.
Svar: Strategin ska ses som en vägledning men inte fixera utformning av lekytor,
intentionen är att allmänheten och då speciellt barn gärna ska involveras i utformningen av
enskilda ytor och att typen av lekmiljöer ska variera inom kommunen. Strategins skrivelser
om tillgänglighet och kombinationsmiljöer med utrymmen för fikapaus, samlokalisering
med aktivitetsparker med mera syftar till att stimulera föräldradeltagande och skapa
utemiljöer som lockar en bredd av invånare.
Strategins ställningstaganden kring olika typer av lekmiljöer har förtydligats på sidan 5 samt
6.
I den löpande texten samt bildtext har exempel på lågt respektive högt lekvärde
förtydligats.

Synpunkter från kommunala pensionärsrådet
Kommunala pensionärsrådet understryker vikten av att placera aktivitetsparker för vuxna i
närheten av lekparkerna och att utformning av aktivitetsparker möjliggör användande av
alla, inte minst pensionärer.
Svar: Denna synpunkt går i linje med strategins intentioner. Ett ytterligare förtydligande av
detta har gjorts på sidan 12.

Synpunkter från Pepp Generation
Organisationen Pepp generation har svarat på remissen med utlåtanden från Carolina Kluft
(projektledare) samt Anders Raustorp (Professor Health promotion and physical activity,
Göteborgs Universitet). Organisationen beskriver strategiförslaget som genomarbetat och
med ett tydligt barnperspektiv samt barn- och ungas behov av fysisk aktivitet. Anders
Raustorp lyfter vikten av att utforma tillgängliga trafikmiljöer i lekparkernas omgivning,
samt att avvecklingen av närlekparker innebär längre resväg till stadsdelslekparker för de
barn som tidigare nyttjat närlekpark. Pepp Generation efterfrågar en tydligare beskrivning
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av vad närlekplatserna ska innehålla för utrustning och ser positivt på intentionen att samla
aktiviteter för barn- och vuxna, för att på så sätt samnyttja ytor och skapa rörelse.
Svar: de synpunkter som Pepp Generation via Karolina Kluft och Anders Raustorp lyfter är
rimliga och har beaktats i texten. Ett förtydligande av vad en närlekpark förväntas innehålla
har gjorts på sidan 6. På sidan 7 har ställningstaganden kring den omgivande
trafikutformningen lagts till för att säkerställa att barn- och ungas mobilitet beaktas i
planeringen.

Synpunkter från service- och tekniknämnden
Förvaltningen ställer sig positiva till att resurser för lek- och aktivitetsparker ska fördelas där
de kommer mest och flest till nytta. Genom att göra en genomgång av nuvarande
geografisk fördelning av kommunens lek- och aktivitetsparker och sedan anpassa utifrån
demografi, kan barn, unga och övriga kommunmedborgare ges bättre förutsättningar till
att utöva lek och utveckla grundläggande rörelseförståelse, som ut ett folkhälsoperspektiv
kan ses lika självklart som läs- och skrivkunnighet.
Förvaltningen ser ett behov av att ta fram en genomförförandeplan för den kommande
strategin. I genomförandeplanen behövs en tidsaspekt för genomförandet, en
budgetplanering och en samordning med nuvarande skötsel och underhållsplanering.
Förslagsvis hanteras genomförandet områdesvis (geografiskt). För att möta upp
kommunens medborgare behöver dialog och kommunikationsinsatser prioriteras.
Svar: Remissvaret föranleder inte några ändringar i strategiförslaget.

Synpunkter från kulturnämnden
Förvaltningen ser mycket positivt på att resurser för lek- och aktivitetsparker ska fördelas
på så sätt att de tillgängliggörs för så många som möjligt utifrån där behoven är som störst.
Attraktiva lekmiljöer bidrar till att höja invånarnas livskvalitet och lägger grunden till en god
folkhälsa genom att ge bättre förutsättningar för att utöva lek och grundläggande
rörelseförståelse.
I arbetet med attraktiva lekmiljöer kan med fördel den offentliga konsten bidra till att göra
upplevelsen rikare genom att finnas med i planeringen av den omkringliggande miljön.
När nya lekplatser skapas är gestaltningen av lekmiljön viktig för helhetsupplevelsen. Att
låta en konstnär vara med i skapandet av en av de tillkommande lekplatserna skulle kunna
ge Katrineholm en unik lekplats med ett högt attraktionsvärde som också kan fungera som
ett besöksmål.
Svar: Strategin speglar kommunens intentioner vad gäller överghripande innehåll och
placering av lekytor i kommunen, vid gestaltning av enskilda lekparker kommer en
individuell projektering att genomföras där barns perspektiv och platsens utformning är
vägledande. Förslagen om att komplettera och stärka lekytor genom konstnärlig gestaltning
ses som positivt och ska tas med i planeringen av de enskilda ytorna i senare skeden. Inga
korrigeringar i strategiförslaget görs.
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Synpunkter från bygg- och miljönämnden
Bygg och miljönämnden anser att dokumentet är tydligt och kommer fungera bra som
underlag för kommande planering och prioriteringar.
Förvaltningen vill passa på att lyfta problematiken kring miljöaspekten i att ha konstgräs
och gummimattor som fallunderlag framför andra material som till exempel träflis.
Svar: I planering av lekmiljöer för barn görs en totalavvägning av miljöaspekter och
tillgänglighetsaspekter. Kommunen strävar efter att erbjuda ett utbud av lekmiljöer med
olika utformning. Förlaget på strategi anger att konstgräs eller gummimattor med
miljömärkning förordnas.

Synpunkter från bildningsnämnden
Bildningsnämnden skriver I sitt remissvar att de lekområden som finns- och planeras är ett
bra complement till skolverksamheten och lekutrymmen som finns på skolornas områden.
Nämnden ser positivt på möjligheten att kunna erbjuda utflykter inom skolans verksamhet
till större och stimulerande lekparker. Nämnden ser positivt på att strategiförslaget
förordar utmanande lekutrustning där barn I säker miljö får testa sin Kropp och lära sig
hantera risker. Nämnden lyfter vikten av att ljussätta lekparker för längre nyttjandetid.
Nämnden lyfter vikten av integrerad tillgängflighetsanpassning I lekparkerna och att
kommunens lekytor kompletterar varandra I utformning och tema.
Svar: Inga förändringar i strategiförslaget görs.

Lekparker och aktivitetsparker i Katrineholms kommun år
2020

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning
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Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck
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Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Inrättande av överförmyndarnämnd
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inrätta en
överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2023.
2. Överförmyndarnämnden ersätter överförmyndaren.
3. Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och två ersättare.

Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni överlämnades slutrapporten om förändrad
organisation för överförmyndarverksamheten.
Slutrapportens slutsats är att en ny överförmyndarnämnd bör införas vid nästa
mandatperiod den 1 januari 2023.
Kommunledningsförvaltningen ska under 2022 förbereda den nya nämnden genom
framtagande av delegationsordning, reglemente osv.
Under 2022 ska även verksamhetens organisation och personalsammansättning tas fram
utifrån den budget som kommunfullmäktige beslutar om i november.
Beslut om årsarvode för nämndens ordförande och vice ordförande beslutas under 2022 i
samband med arvodesbestämmelserna.

Ärendets handlingar


Slutrapport – förändrad organisations för överförmyndaren

Förvaltningens bedömning
Förslaget om nämndens storlek om tre ledamöter och 2 ersättare är framtaget i samråd
med den politiska majoriteten och efter omvärldsbevakning av överförmyndarnämnder i
andra kommuner.
Överförmyndarnämnder består av få antal ledamöter i relation till andra nämnder i
kommuner, med anledning av att verksamheten är mindre och mycket av besluten tas på
delegation. I kommuner som har en gemensam överförmyndarnämnd kan nämndens
storlek vara större för att få representation från samtliga kommuner.
Axel Stenbeck
Utredare

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se
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Kommunledningsförvaltningen
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Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Slutrapport - särskilt uppdrag - förändrad organisation
för överförmyndaren
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga slutrapporten till handlingarna.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att förbereda för införande av en
överförmyndarnämnd enligt slutrapportens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen fick i Övergripande plan med budget 2019-2022 ett särskilt uppdrag att
utreda en förändrad organisation för överförmyndaren. I uppdraget ingick även att beakta
eventuella förändringar i regelverket på nationell nivå. En delrapport presenterades för
kommunstyrelsen i september 2019 och slutrapportering ska ske senast i juni 2021.
Under våren 2021 presenterades den statliga utredningen (SOU 2021:36) – Gode män och
förvaltare – en översyn. Utredningen innehåller flera förslag som påverkar den kommunala
överförmyndarverksamheten, bland annat att varje kommun måste ha en
överförmyndarnämnd antingen på egen hand eller i samverkan med andra kommuner.
Den samlade bedömningen i slutrapporten utmynnar i följande förslag:


Kommunfullmäktige bör under hösten 2021 fatta beslut om att inrätta en
överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2023.



Överförmyndarorganisationen ska tillhöra kommunledningsförvaltningen.



Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att, under 2022, förbereda för inrättande
av en överförmyndarnämnd med tillhörande överförmyndarorganisation.



Finansieringen av den nya organisationen ska i första hand hanteras i
budgetberedningen under 2022, dock bör det avsättas ekonomiska medel i budgeten
2022 för att kunna förstärka och förbereda organisationen inför den 1 januari 2023.

Ärendets handlingar


Delrapport – Förändrad organisation för överförmyndaren, 2019.

Slutrapport
I delrapporten som presenterades under 2019 redogörs för hur nuvarande
överförmyndarorganisation ser ut samt hur överförmyndarorganisationen ser ut hos andra
kommuner i Sörmland. Delrapporten redogör för- och nackdelar med gemensam
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överförmyndarnämnd kontra att driva verksamheten i en egen nämnd samt beräkning av
kostnader.
Den statliga utredningen - Gode män och förvaltare – en översyn
Den statliga utredningen föreslår flera förändringar som påverkar den kommunala
överförmyndarverksamheten:


Krav på införande av överförmyndarnämnd, på egen hand eller i samverkan.
Nuvarande organisationsform med en politisk överförmyndare slopas.



Inrättande av en överförmyndarmyndighet. Den nya myndigheten ska även upprätta ett
nationellt register över gode män.



Nuvarande krav på ekonomisk redovisning kompletteras med krav på en skriftlig
redogörelse. Detta innebär ökad belastning för både de goda männen och för
överförmyndarorganisationen som granskar redovisningen.



Det införs krav på obligatorisk utbildning av gode män. Detta har hittills varit frivilligt
men genomförs redan idag i flera kommuner.



Överförmyndarnämnden ska bestå av ”lämpliga ledamöter och ersättare” och genomgå
en obligatorisk introduktion. Några formella kompetenskrav anges ej.



Beslut om godmanskap flyttas från domstol till överförmyndarnämnden.

Kommunens överförmyndarverksamhet är positiva till förslagen i den statliga utredningen
och genomför redan idag utbildningar för gode män samt ställer krav på en redogörelse i
samband med den ekonomiska redovisningen.
Förslagspunkt 1 – inrättande av egen nämnd
Katrineholms kommun bedöms som tillräckligt stor kommun för att kunna driva en
överförmyndarnämnd i egen regi. Fördelarna med en sammansvetsad organisation med
lokalkännedom bedöms överväga fördelarna med ett samarbete med andra kommuner.
Nackdelen med en egen överförmyndarnämnd är sårbarheten vid personalbortfall, vilket
konkretiserades under våren när två personer (motsvarande 66 % av den totala
personalstyrkan) var sjukskrivna.
Några närmare diskussioner med andra kommuner för att klargöra förutsättningar och
möjligheter för ett eventuellt samarbete har inte gjorts.
Förändringar inom överförmyndaren får endast ske i samband med ny mandatperiod.
Beslut om inrättande av egen överförmyndarnämnd bör dock fattas under hösten 2021 för
att ge verksamheten tid att ställa om och anpassa verksamheten till en nämndorganisation.
Förslagspunkt 2 – organisationen ska tillhöra kommunledningsförvaltningen
Nuvarande lösning med en politisk överförmyndare som är ansvarig för verksamheten
medan personalansvaret ligger på kommunledningsförvaltningen kommer att ändras i och
med övergången till nämnd. En överförmyndarnämnd är för liten för att ha en egen
förvaltning och därmed bör personalen fortsatt vara en del av
kommunledningsförvaltningen.
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Förslagspunkt 3 – Förbereda och anpassa organisationen
Inrättande av en egen nämnd kräver en del förberedelser, bland annat måste nödvändiga
regelverk, i form av reglemente och delegationsordning, tas fram. Nämndens storlek och
årsarvode är i första hand en politisk fråga men bedömningen i denna slutrapport är att en
överförmyndarnämnd kan bestå att betydligt färre ledamöter och ersättare jämfört med
övriga nämnder.
Vid inrättande av en överförmyndarnämnd upphör överförmyndaren. Vilket innebär att
organisationen i dagsläget enbart kommer bestå av en överförmyndarhandläggare och en
administratör. Personalstyrkan inom den nya överförmyndarverksamheten måste därmed
förstärkas.
Överförmyndarverksamheten har framfört att de i första hand är i behov av ett
sammanhållet chef- och ledarskap som jobbar i verksamheten samt ytterligare juridisk
kompetens då man saknar detta i nuvarande organisation. Lagstiftningen inom
överförmyndarverksamheten är komplicerad, ålderstigen och svårtolkad. För juridiskt stöd
använder sig verksamheten idag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Med egen
juridisk kompetens bedöms verksamheten bli mer professionell och effektiv.
En intern utredning inom kommunledningsförvaltningen har fastslagit att
nämndsekreteraskapet inom kommunen ska centraliseras och utgå från
nämndadministrativa avdelningen inom kommunledningsförvaltningen. Därmed behöver
avdelningen förstärkas för att klara av sekreterarskapet inom överförmyndarnämnden.
Vid omvärldsbevakningen av andra kommuner konstateras i delrapporten att samarbetet
mellan Flen, Gnesta och Vingåker har ungefär lika många ärenden per år och liknande
befolkningsunderlag som Katrineholm. Personalorganisationen i Flen, Gnesta och Vingåker
består av totalt sex stycken funktioner enligt följande:


En jurist/enhetschef



Två jurister/handläggare



Två handläggare



En administratör/nämndsekreterare

Förslagspunkt 4 – finansiering och kostnader
Finansiering av en överförmyndarnämnd och dess organisation ska i första hand hanteras i
kommande budgetberedning under 2022. Dock bör personalförstärkningar komma på plats
under 2022 för att organisationen ska vara redo och startklar från den 1 januari 2023.
Därmed bör det i budgeten för nästa år finnas medel för personalförstärkningar.
Kostnader:


Kostnaden för överförmyndarens arvode på 75 % av riksdagsmannaarvodet upphör.



Årsarvodet för ordförande och vice ordförande samt sammanträdesarvode, kmersättning och ersättning för förlorad arbetsinkomst för ledamöter och ersättare
tillkommer.



Kostnad för personalförstärkning inom överförmyndarverksamheten tillkommer.
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Kostnad för nämndsekreterarskap inom nämndadministrativa avdelningen.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Akt

Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Revidering av Policy för resor och transporter i tjänsten
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta revideringarna i
styrdokumentet Policy för resor och transporter i tjänsten.

Sammanfattning av ärendet
Behovet av att revidera styrdokumentet Policy för resor och transporter i tjänsten har
initierats av service- och teknikförvaltningen. Service- och teknikförvaltningen har
tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram ett förslag till revideringar vilket
har remitterats till samtliga nämnder och överförmyndaren. Samtliga inkomna yttranden
ställer sig bakom förslaget.
Kopplat till förslaget till policy finns även förslag till riktlinjer framtagna. Riktlinjerna är ett
tjänstemannaunderlag vars syfte är att exemplifiera och tydliggöra verksamhetens arbete
utifrån Policy för resor och transporter i tjänsten.

Ärendets handlingar


Förslag – Policy för resor och transporter i tjänsten
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Beslutshistorik

Ägare1
Kommunstyrelsen

Giltighetstid
Xxxx-xx-xx – 2023-12-31

Förvaltarskap
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Uppföljning
Hur: Genom analys och resultat från indikatorer
När:
Analys lämnas till kommunens ledningsgrupp i mars efterföljande år.
Uppföljning inför att policyns giltighetstid löper ut

1

Ägarskapet innebär ansvar för att styrdokumentet beaktas i beslutsprocessen samt för att efterfråga
och ta del av uppföljning. Vidare att vid behov besluta om förändringar.
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Policy för resor och
transporter i tjänsten
Policyn omfattar de resor som sker i kommunens regi av kommunens
anställda, förtroendevalda i tjänst samt transporten av varor till och inom
kommunens verksamheter.
Riktlinjer för hur policyn ska följas utgår från detta dokument och beslutas av
Katrineholms kommuns ledningsgrupp.

Syfte
Syftet med denna policy är att ge vägledning till medarbetare och förtroendevalda i sina
tjänsterelaterade resor. Policyn verkar därför som kravställande gentemot kommunens
förvaltningar och bolag för att tillse att medarbetare och förtroendevalda har förutsättningar till
ett hållbart och tryggt resande.
Policyn fungerar även som Trafiksäkerhetspolicy med syfte att minimera riskerna för ohälsa och
olycksfall för den del av arbetsmiljön som trafiken utgör.
Policyn är också ett uttryck för att medarbetare och förtroendevalda i kommunen förväntas
uppträda som representanter för en miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

Tjänsteresor
Vid val av färdmedel ska en sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn, säkerhet och tidsåtgång
göras. Generellt gäller nedanstående prioriteringsordning:
1.

Nyttja digitala möjligheter till resfria möten

2.

Om avståndet tillåter - gå eller cykla. Använd cykelhjälm.

3.

Res kollektivt med tåg eller buss

4.

Res med tjänstebil från verksamhet eller bilpool. Samåk gärna.

5.

Privatägd personbil får endast användas i undantagsfall
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Hållbart resande och transporter
Anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun förväntas göra hållbara val när så
är möjligt. Det innebär bland annat att transporter i samband med tjänsteärenden i så hög
grad som möjligt görs till fots eller med cykel.
Kommunens godstransporter ska präglas av transporteffektivitet för att minska de totala
transportsträckorna. Transporter via Omlastningscentralen skall övervägas och diskussion
föras med service- och teknikförvaltningen för minimerad miljöpåverkan.

Bokning av kollektivtrafik
Bokning av biljetter för tjänsteresor ska ske på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Krav på fordon som används i tjänsten
Kommunens fordonsflotta ska ligga i framkant när det gäller resurseffektivitet, miljö-,
klimat och trafiksäkerhet. Kommunen ska genom sin fordonspark och kravställan i
upphandlingar inom området ligga i framkant och verka för omställningen till ett fossilfritt
trafiksystem. Införskaffning och avyttring ska ske med kostnadseffektivitet som
utgångspunkt.
Avvikelse från policy
Om särskilda skäl föreligger kan avvikelse från policyn ske efter godkännande av ansvarig
förvaltningschef. Fordonen ska då utifrån användningsområde ha högsta möjliga
miljöklass. Inköp ska definieras utifrån de nivåer som finns i den statliga
miljöbilsdefinitionen samt upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.
Säkerhet
Alla anställda ska genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en
förebild i trafiken. Nyttjande av den kommunala fordonsparken ska ske på ett nyktert och
trafiksäkert sätt. Personbilar ska ha högsta möjliga säkerhetsklassificering.
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Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

KS/2021:149 - 003

Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Sida 1 (2)

2021-09-15

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Revidering av arkivreglemente
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna revidering av
arkivreglemente.
2. Nuvarande dokumenthanteringsplaner antagna i kommunstyrelsen och respektive
nämnd upphör att gälla från och med 2022-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Vid senaste revideringen av kommunens arkivreglemente fattade kommunfullmäktige
beslut om delad arkivmyndighet mellan kommunalförbundet Sydarkivera och
kommunstyrelsen. Detta för att möjliggöra för e-arkiv som tillhandahålls av Sydarkivera.
Under 2021 har ett projekt med samtliga förvaltningar påbörjats med syfte att skapa en
kommungemensam informationshanteringsplan (modernare namn för
dokumenthanteringsplan) 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 sett i hela kommunen.



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.

Ärendets handlingar


Förslag - Arkivreglemente

Ärendebeskrivning
Det nya förslaget till arkivreglemente har tagits fram i samråd med kommunalförbundet
Sydarkivera. Det finns inga juridiska hinder att kommunfullmäktige utser kommunstyrelsen
som ansvarig för övriga nämnders informationshanteringsplaner.
KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-09-15

KS/2021:149 - 003

Varje nämnd kommer fortsatt ha en informationshanteringsplan, med skillnaden att den
antas i kommunstyrelsen istället för i den egna nämnden. Kommunens bolag kommer
fortsatt ha egna informationshanteringsplaner.
Flera andra kommuner har liknande lösningar där exempelvis förvaltningsövergripande
handlingar enbart tas i kommunstyrelsen medan nämndspecifika handlingar antas i
respektive nämnd. En fullständigt gemensam informationshanteringsplan är dock
fortfarande ganska ovanligt i kommunerna.
Den nya informationshanteringsplanen är planerad att antas på kommunstyrelsen i
december och träda i kraft den 1 januari 2022 och ersätter då tidigare antagna
dokumenthanteringsplaner i kommunstyrelsen och nämnderna.
Förslag till nytt arkivreglemente har varit på remiss till samtliga nämnder och
överförmyndaren som ställer sig positiva till förslaget.
Den nya informationshanteringsplanen planeras att antas på kommunstyrelsens
sammanträde i december 2021 och träda i kraft den 1 januari 2022, varav tidigare
dokumenthanteringsplaner i nämnderna behöver upphöra den 31 december 2021.
Förändringar i förslaget är markerad i vit text mot lila bakgrund.

Förvaltningens bedömning
Fördelar och nackdelar med en kommungemensam informationshanteringsplan har
diskuterats med representanter från samtliga förvaltningar och den samlade bedömningen
är att en gemensam informationshanteringsplan är den bästa lösningen.
Enligt kommunalförbundet Sydarkivera och kommunens egna jurist finns inga juridiska
hinder att införa denna lösning.

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Sydarkivera
Akt

Förslag

Arkivreglemente
Arkivreglemente för delad arkivmyndighet
mellan kommunstyrelsen (Katrineholms
kommun) och kommunalförbundet
Sydarkivera

katrineholm.se

Styrdokument

Dokumentinformation
Beslutshistorik
Antagen av kommunfullmäktige 2021-01-18, § 16

Senast ändrad av kommunfullmäktige
20XX-XX-XX

Giltighet
Gäller från och med 20xx-xx-xx

Förvaltarskap1
Inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Förvaltarskapet innebär ansvar för att:
- dokumentet efterlevs
- är tillgängligt
- följa eventuellt ändrade förutsättningar för dokumentet
- dokumentet följs upp och revideras
- dokumentet är aktuellt och uppdaterat
1
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Arkivreglemente för
Katrineholms kommun
Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när
den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.
Kommunerna har ansvar för att verksamhetsinformation bevaras och görs
tillgänglig. Det handlar om att säkerställa en långsiktig
informationsförsörjning.
Bestämmelser om arkiv i offentlig förvaltning finns i arkivlagen (1990:782)
och arkivförordningen (1991:446) samt i offentlighets - och sekretesslagen
(2009:400). I det här reglementet finns särskilda bestämmelser för
Katrineholms kommun som kommunfullmäktige har beslutat om med stöd
av 16 § arkivlagen. Bestämmelserna i reglementet är teknikneutrala och
gäller oavsett hur information lagras, struktureras och förmedlas.
Omfattning
Reglementet gäller för kommunens samlade verksamhet, det vill säga alla myndigheter i
Katrineholms kommun.
Med myndighet avses i detta reglemente:


Fullmäktige och dess revisorer.



Kommunstyrelsen.



Nämnder och styrelser med förvaltningar.



Andra styrelseformer med självständig ställning.



Juridiska personer som till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och
stiftelser där Katrineholms kommun utövar har ett rättsligt bestämmande inflytande.

Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter associationsrättsligt bindande
beslut - det vill säga bestämmelser i bolagsordning, ägardirektiv eller motsvarande.
Vid delat ägarskap eller kommunalförbund fastställs arkivansvaret av berörda parter efter
samråd med respektive arkivmyndigheter.

Syftet med informationsförvaltning (arkivvård)
Arkiv dokumenterar beslut, aktiviteter och minnen. Arkivet utgör ett unikt och oersättligt arv
som bevaras för kommande generationer. Handlingsoffentlighet garanterar rätten till insyn i
såväl ärenden, som i myndighetens verksamhet i stort.
Myndigheternas arkiv ska hanteras så att följande tillgodoses:


Rätten att ta del av allmänna handlingar



Information för rättsskipning och förvaltning



Forskningens behov
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Organisation och ansvar
Ansvaret för arkivet är delat mellan den gemensamma arkivmyndigheten – Sydarkivera, och den
lokala arkivmyndigheten - kommunstyrelsen. Katrineholms kommuns arkivmyndighet, benämns
i fortsättningen den lokala arkivmyndigheten.

Arkivmyndigheter
Gemensam arkivmyndighet
Kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsstyrelse är gemensam arkivmyndighet för
förbundsmedlemmarna. Den gemensamma arkivmyndigheten benämns i fortsättningen
Sydarkivera.
Sydarkiveras ansvarsområden:


Meddela de riktlinjer som behövs för en god arkivvård.



Ansvara för tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv.



Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till lokal arkivmyndighet eller myndighet,
med begäran om åtgärd.



Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till Sydarkivera.

Lokal arkivmyndighet
Lokal arkivmyndighet för Katrineholms kommun är kommunstyrelsen.
Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden:


Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om.



Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala
arkivmyndigheten.



Besluta om gallring för kommunstyrelsen, nämnder och överförmyndare. Förslag till beslut
om gallring tas fram i samarbete med verksamheterna och efter samråd med Sydarkivera.

Arkivfunktion
Sydarkiveras arkivfunktion
Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion,
Sydarkiveras förvaltning.
Sydarkiveras förvaltnings ansvarsområden:


Utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas arkiv i enlighet med Sydarkiveras
förbundsordning och handlingsprogram.



Rapportera brister som konstaterats vid tillsyn till den gemensamma arkivmyndigheten, den
lokala arkivmyndigheten samt den berörda myndigheten.



Tillhandahålla verktyg för egenkontroll när det gäller arkiv och informationshantering.



Ta initiativ till åtgärder för att främja arkivvården hos förbundsmedlemmarna.



Vårda och tillhandahålla till Sydarkivera överlämnade arkivhandlingar.



Vårda och tillhandahålla Sydarkiveras arkiv.



Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet,
forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.



Ge information, rådgivning och annat stöd åt förbundsmedlemmarna när det gäller arkiv,
informationshantering och informationssäkerhet.
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Samordna arbetet med att ta fram mallar för informationshanteringsplaner och granska
förslag till gallringsbeslut.



Samordna och leda arbetet med att planera och genomföra leverans av information från IT
baserade verksamhetssystem.



Förvalta klassificeringsstruktur och mallar inom arkivredovisning och informationshantering
inom VerkSAM Arkivredovisning.



Tillhandahålla utbildning om arkiv och informationshantering.



Biträda förbundsmedlemmarna med specialistkompetens inom verksamhetsområdet.

Lokal arkivfunktion
För att planera och verkställa den lokala arkivmyndighetens uppgifter enligt detta reglemente
finns en lokal arkivfunktion som utgörs av ett kommunarkiv.
Arkivföreståndare svarar under den lokala arkivmyndigheten för förvaltning av överlämnade
arkiv.
Den lokala arkivfunktionens ansvarsområden och uppgifter:


Vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som har överlämnats till den lokala
arkivmyndigheten.



Hantera leveranser av arkivhandlingar till den lokala arkivmyndigheten.



Verka för att hålla arkiven tillgängliga och för deras användning i kulturell verksamhet,
forskning och i det löpande förvaltningsarbetet.



Hantera egenkontroll när det gäller arkiv och informationshantering.



Delta i arbetet med tillsyn tillsammans med Sydarkivera.



Samordna arbetet med framtagande av informationshanteringsplan



Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera.



Ge information, rådgivning och annat stöd åt myndigheterna när det gäller arkiv och
informationshantering.



Samråda i god tid med Sydarkivera om man vill lämna över hela arkivmyndighetsansvaret.

Myndigheten
Varje myndighet som omfattas av bestämmelserna i detta reglemente ska fastställa
organisation och ansvarsfördelning (arkivorganisation) för att förvalta den information som
hanteras i myndighetens verksamhet.
Myndighetens ansvarsområden och uppgifter:


Utse en arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen.
Förvaltningschef/VD är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon annan.
Arkivansvarig ska utse en eller flera personer som svarar för det att sköta det löpande
arbetet.



Informationsförvaltning, planering av dokumenthantering och informationsredovisning
(arkivombud och vid behov arkivsamordnare).



Framställa handlingar som ska bevaras med material och metoder som garanterar
informationens beständighet.



Framtagande av informationshanteringsplaner.



Ta fram för förslag till gallring när det gäller myndighetens kärnverksamhet efter samråd
med Sydarkivera.
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Den lokala arkivmyndigheten fattar beslut om gallring gällande kommunstyrelsen, nämnder
och överförmyndare. Bolagsstyrelser fattar beslut om gallring gällande den egna
verksamheten.



Delta i arbetet med att planera och genomföra leveranser av arkiv till Sydarkivera
(elektroniska arkiv) och den lokala arkivmyndigheten (pappersarkiv).



Samråda i god tid med Sydarkivera innan myndigheten tar beslut som får konsekvenserna
för sin hantering av allmänna handlingar när organisation eller arbetssätt ändras samt i
samband med byte av lokaler eller vid införande av nya informationssystem.



Samråda i god tid med Sydarkivera om myndigheten har för avsikt att överföra verksamhet
till enskilt organ.

Planera informationshantering
Hantering av information ska styras och planeras.
För de handlingar som ska bevaras ska myndigheten ta fram en strategi för bevarande i samråd
med Sydarkivera.

Informationshanteringsplan
Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans med nämnderna och överförmyndaren att
upprätta en förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar samt beslut
om gallring. Den lokala arkivmyndigheten fattar beslut om gallring.
Bolag, stiftelser och ekonomiska föreningar som omfattas av Katrineholms kommuns
arkivreglemente ansvarar för att upprätta en förteckning över allmänna handlingar med
hanteringsanvisningar och beslut om gallring.
Informationshanteringsplanen ska hållas aktuell.
Planen bör ses över i samarbete med Sydarkivera minst en gång per mandatperiod och utöver
det snarast uppdateras om det finns förändringar som påverkar informationsförvaltningen.
Planen ska ta upp alla de olika typer av information som finns hos myndigheterna och innehålla
uppgifter om hur dessa ska hanteras ur arkivsynpunkt.
Förändring av gallringsbeslut ska ske i samråd med Sydarkivera.

Redovisa information
Arkivbeskrivning
Myndigheten ska beskriva sin informationshantering i en arkivbeskrivning.
Beskrivningen ska ge en samlad överblick över myndighetens information och hur den hanteras
samt vara utformad så att den underlättar användningen.

Arkivförteckning
Arkiv som överlämnats till lokala arkivmyndigheten förtecknas av lokala arkivmyndighetens
arkivfunktion. Arkiv som överlämnats till Sydarkivera förtecknas av Sydarkiveras förvaltning.
Arkivförteckningen ska utformas så att den kan användas som sökingång till arkivet och som
instrument för kontroll av arkivet.
Myndigheten ska dokumentera hur informationen förvaras och kunna kontrollera om
information saknas.
Om informationshanteringsplaner har tagits fram i enlighet med de riktlinjer som meddelas
från Sydarkivera så behöver inte särskild arkivförteckning upprättas hos myndigheterna.
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Förvalta information
Varje myndighet svarar för att vårda sitt arkiv genom att systematisera, beskriva, redovisa,
avgränsa och skydda informationen.

Systematisera
Myndighetens arkiv ska hållas skilt från andra arkiv som myndigheten förvarar.
Handlingarna ska under hela bevarandetiden förvaras och skyddas så att en hållbar fysisk och
logisk struktur finns kvar.

Förvara/lagra
Förvarings- eller lagringsplats ska utformas enligt Riksarkivets och Sydarkiveras riktlinjer.
Nya förvarings- eller lagringsplatser ska utformas i samråd med Sydarkivera.

Gallra och rensa
Med gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Beslut om gallring ska verkställas av
ansvarig myndighet. Det innebär att handling som ska gallras ska utan dröjsmål förstöras.
Information som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess ska destrueras på ett sådant
sätt så att otillbörlig åtkomst förhindras, det gäller även databärare där sådana uppgifter
raderats.
Hantering av allmänna handlingar i samband med omstrukturering av information, t.ex. vid byte
av media, räknas som gallring om detta medför:


Informationsförlust.



Förlust av möjliga sammanställningar.



Förlust av sökmöjligheter.



Förlust av möjligheten att fastställa informationens autenticitet.

Allmänna handlingar får endast gallras med stöd i lag, förordning eller efter beslut av
myndigheten eller den lokala arkivmyndigheten (då arkiv överlämnats till arkivmyndigheten).
All gallring ska redovisas i informationshanteringsplanen eller i särskilda gallringsbeslut som tas
fram i samråd med Sydarkivera.
Den gemensamma och den lokal arkivmyndighet har rätt att föreskriva undantag från gallring i
myndigheternas arkiv, i det fall gallring inte strider mot bestämmelser i lag.
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från
arkivhandlingarna. Rensning ska senast genomföras i samband med att handlingar överlämnas
till arkivmyndighet.

Överlämna
Överlämna till annan myndighet
Om en myndighet har upphört med sin verksamhet helt eller delvis och verksamheten överförs
till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap 3 § offentlighetsoch sekretesslagen, kan arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter
verksamheten. Myndigheten bör samråda med Sydarkivera och den lokala arkivmyndigheten.
Om verksamheten uppdelas på flera myndigheter beslutar Sydarkivera och den lokala
arkivmyndigheten efter förslag av berörda myndigheter hur arkivet ska hanteras.
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Överlämna till arkivmyndighet
Arkivhandlingar som inte längre behövs i den löpande verksamheten bör överlämnas till
arkivmyndighet. Överlämnande av arkivhandlingar till lokal arkivmyndighet och/eller
Sydarkivera bör ske först sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan parterna.
Om myndighet upphört och dess verksamhet inte överförts till annan kommunal myndighet
eller till juridisk person enligt ovan ska arkivet överlämnas till lokal arkivmyndighet och/eller
Sydarkivera senast 3 månader efter det att myndigheten upphört med verksamheten. Berörda
myndigheter ska vid dessa tillfällen samråda med Sydarkivera och/eller den lokala
arkivmyndigheten.
När lokal arkivmyndighet och/eller Sydarkivera övertagit arkiv ifrån annan myndighet enligt
detta reglemente så övergår hela ansvaret för arkivet.
Lokal arkivmyndighet äger rätt att besluta om särskild avgift för arkiv som deponeras hos
arkivmyndigheten utan att överlämnas.

Utlån
Myndighet får låna ut arkivhandlingar endast till kommunala eller statliga myndigheter för
tjänsteändamål. Utlån får endast ske i undantagsfall.
Utlån ska vara tidsbegränsade och ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och
sekretesslagens bestämmelser. Utlåning av originalhandlingar ska i möjligaste mån begränsas.
Utlånande lokal arkivmyndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden
hanteras varsamt samt tillse att arkivhandlingarna efter det att lånetiden löpt ut återlämnas.

Definitioner
För mer fördjupande förklaringar se Sydarkiveras handbok på webben.



Allmän handling
Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är
allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen är att anse
som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Allmänna handlingar är normalt
offentliga men kan ibland innehålla sekretessuppgifter.



Arkiv
Den samlade mängden allmänna handlingar som dokumenterar den verksamhet eller
de verksamheter som myndigheten bedriver. Omfattar samtliga informationssystem
(analoga och digitala) som hanterar allmänna handlingar/allmän information.



Arkivansvarig
Arkivansvarig utses av nämnd eller styrelse och har det formella ansvaret för
myndighetens arkiv. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är att se till att det finns
resurser och kompetens för att hantera informationsförvaltningen (arkivvården) på
myndigheten.
Arkivansvarig är en länk mellan arkivmyndigheten och de egna verksamheterna. Rollen
är främst bevakande men innebär också en arbetsledande funktion för arkivombuden
och eventuell arkivsamordnare.



Arkivredogörare/ arkivombud
Roll som innebär att en anställd har till uppgift att ta hand om den löpande
informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd eller kommunalt företag.



Arkivsamordnare
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Roll som innebär att en anställd har till uppgift att samordna arbetet med arkiv- och
dokumenthantering på en förvaltning. Fungerar som samordnare för myndighetens
arkivombud.


Arkivbeskrivning
Enligt både offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet
upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar (arkivbeskrivning).
Beskrivningen ska ge en överblick av myndighetens information, organisation och hur
informationen hanteras. Varje nämnd eller kommunalt bolag bör ha en egen
arkivbeskrivning.



Arkivbildare
Den myndighet eller verksamhetsfunktion som i sin verksamhet tar emot och skapar
handlingar. Till exempel nämnd eller kommunalt bolag.



Arkivfunktion
Organisation eller befattning som fungerar som förvaltning för arkivmyndigheten.



Lokal arkivfunktion
Benämning på arkivfunktion hos förbundsmedlem (ofta kommunarkiv eller liknande)
vid delat arkivreglemente.



Gemensam arkivfunktion
Under den gemensamma arkivmyndigheten ska finnas en gemensam arkivfunktion,
Sydarkiveras förvaltning.



Arkivförteckning
Systematisk lista över innehållet i ett arkiv.



Arkivmyndighet
Myndighet som har tillsynsansvar och kan överta arkiv från andra myndigheter.



Lokal arkivmyndighet
Myndighet hos förbundsmedlem som ansvarat för kommunen/regionens arkivdepåer
för analoga arkiv vid delat arkivmyndighet.



Gemensam arkivmyndighet
Sydarkiveras förbundsstyrelse är arkivmyndighet och har tagit över ansvaret för tillsyn
samt för att långtidsbevara den digitala information som medlemmarna har
överlämnat för arkivering.



Arkivredovisning
Dokumentation som redovisar hur allmän information hanteras i verksamheten. I
arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan,
arkivbeskrivning och arkivförteckning.



Egenkontroll
Kontroll av arkiv och dokumenthantering genom organisering av rutiner, kontroller och
processer för att uppnå fastställda mål i verksamheten.



Informationsförvaltning (arkivvård)
Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska hanteras, distribueras och
till slut bevaras eller gallras. Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa,
avgränsa och skydda information som hör till arkivet. Bestämmelser om arkivvård finns
i Arkivlagen.



Informationshanteringsplan
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Förteckning över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om
gallring. Även kallad dokumenthanteringsplan.

11 (11)

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-09-13

Nämndadministration

KS/2021:297 - 105

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Revidering av rätten till undertecknande av handlingar
gällande Kommuninvest
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges
beslut från den 22 mars 2021 § 57 punkt 4 till ”kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör utses att för Katrineholms kommuns räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut”.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 22 mars 2021 § 57 bland annat att bekräfta
borgensförbindelsen för Kommuninvest i Sverige AB och att kommunstyrelsens
ordförande, Göran Dahlström (S), och kommundirektören, Sari Eriksson, utsetts att för
Katrineholms kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.
Då kommunstyrelsen idag har en annan ordförande finns behov av att revidera
kommunfullmäktiges beslut för att för Katrineholms kommuns räkning underteckna
handlingar i nämnt ärende. Revideringen formuleras så att rätten till undertecknande av
handlingar utses till innehavaren av en funktion och inte till en namngiven person.

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-09-22

Nämndadministration

KS/2021:47 - 109

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Redovisning av obesvarade motioner - september 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga redovisningen av obesvarade
motioner till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen redovisar två gånger per år en sammanställning över
obesvarade motioner. Av den aktuella sammanställningen framgår att den 22 september
2021 fanns sammanlagt 12 obesvarade motioner som har väckts i kommunfullmäktige. Den
äldsta motionen väcktes den 8 januari och planeras att behandlas i kommunfullmäktige i
november 2021.

Ärendets handlingar


Sammanställning över obesvarade motioner – september 2021, 2021-09-22

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Sammanställning av obesvarade motioner
Diarienummer
KS/2021:10

Ärenderubrik
Motion om klimatkommun för ett
klimatneutralt Katrineholm

KS/2021:39

Motion om barnomsorgsgaranti på
obekväm arbetstid

KS/2021:57

Motion om utbildning av datasystem för
personal
Motion om att skydda kommunens
skogar och låt dem på ett naturligt sätt
bidra till att möta effekterna av den
pågående klimatkrisen
Motion om att delade turer gör en del
personal sjuka
Motion om premiering av goda
studieresultat

KS/2021:96

KS/2021:152

Motionär
Tony
Rosendahl
Anita
Johansson
Tony
Rosendahl
Anita
Johansson
Joha Frondelius

Väckt i KF
2021-01-18

Remissinstans
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Prel KF
November 2021

2021-02-15

Bildningsnämnden

November 2021

2021-03-22

Personalutskottet

Oktober 2021

Nicklas
Adamsson

2021-03-22

Samhällsbyggnadsförvaltningen

November 2021

2021-06-14

Vård- och omsorgsnämnden

Maj 2022

2021-06-14

Bildningsnämnden

Mars 2022

2021-06-14

Bildningsnämnden

Mars 2022

2021-06-14

Bildningsnämnden

Mars 2022

2021-06-14

Mars 2022

2021-08-30

Bildningsnämnden
Kulturnämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden

KS/2021:222

Motion – Insatser för att möta
relationsvåld

Marian Loley
Joha Frondelius
Ewa
Callhammar
Inger Hult
Ewa
Callhammar
Inger Hult
Ewa
Callhammar
Inger Hult
Inger
Fredriksson

KS/2021:276

Motion om temaparker/lekplatser

Joha Frondelius

KS/2021:154

KS/2021:155

KS/2021:156

Motion om utökad timplan för
mellanstadiet på vissa skolor i områden
med socioekonomiska utmaningar
Motion om sommarsatsning ”Covidgenerationen”

Utskrivet: 2021-09-22 11:10

Augusti 2022

KS/2021:282

Motion om musikinstrument för
lekplatser

KS/2021:292

Motion om koldioxidbudget

Joha Frondelius
Marian Loley
John G
Ogenholt
Tony
Rosendahl
Anita
Johansson
Thomas Selig

2021-09-20

September 2022

2021-09-20

September 2022

PROTOKOLLSUTDRAG

Personalutskottet

§ 11

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-19

1 (2)

KS/2021:57 027

Beslutsärende - Utbildning av datasystem för personal
Personalutskottets förslag till beslut
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad, utifrån
följande:
Vid implementering och uppdatering av traditionella verksamhetssystem ingår utbildning
som ges till användare. I Office 365 sker en utveckling av programmen konstant.
Det innebär behov av ett nytt arbetssätt med löpande dialog och samla arbetsplatsens
utmaningar och behov av kompetensutveckling. Stöd och utbildning ges utifrån den
struktur som byggts upp kring Office 365 och leds av digitaliseringsavdelningen. Behov
av individuell utveckling tas upp i samband med medarbetarsamtal och läggs in i den
individuella utvecklingsplanen.

Ärendebeskrivning
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion i
vilken Kristdemokraterna yrkar att det inom varje förvaltning ska finnas en utförlig plan
för utbildning av personal i samband med införande av nya digitala system. Och att det
efter införandet av nya digitala system ska ske en uppföljning som dokumenteras.
Digitaliseringen i samhället påverkar oss alla, men på olika sätt eftersom vi alla är mer
eller mindre bekväma med digitaliseringen, eller har olika grad av
digitaliseringsmognad. Något som har blivit tydligare i samband med införandet av
Office 365.
Traditionellt köps ett system in, utbildning sker till användare och vid
uppdateringar genomförs en utbildning om förändringar. Något vi ska fortsätta
med. Office 365 är däremot inte traditionellt eftersom utveckling av en bred palett av
program sker konstant. Det innebär att utbildningen behöver riktas mot att skapa en
grundtrygghet för att våga testa och hitta sin egen väg till de program jag behöver
använda på min arbetsplats, eller i mitt uppdrag. Behoven på kommunens olika
arbetsplatser ser olika ut och innebär olika behov av program inom Office 365. Det
innebär en löpande dialog om arbetsplatsens
struktur och att samla medarbetarnas utmaningar samt att få stöd i de utmaningar som
finns på arbetsplatsen. Ett helt nytt arbetssätt.
För att möta utmaningarna med Office 365 utsåg förvaltningarna administratörer för
SharePoint och OneDrive. Tillsammans med administratörerna
ledde digitaliseringsavdelningen filstrukturmöten, för att lägga upp strukturen för
kommunorganisationen. Det gav också möjlighet att städa i gamla mappar och skapa
filstrukturer som utgick från förvaltningarnas behov och organisation.

Protokollsutdrag
Personalutskottet

Sammanträdesdatum

Sida

2021-05-19

2 (2)

Ett ambassadörsnätverk för Office 365 skapades där respektive
förvaltningschef utsåg medarbetare som skulle företräda förvaltningen. Office 365ambassadörerna ska fungera som en intern första kontakt vid frågor från personalen. En
Teams-yta är kopplad till den gruppen. En ggn per kvartal genomförs möten med
gruppen för att presentera nyheter i Office 365 och smarta tips som ambassadören tar
vidare till sin organisation.
Några aktiviteter:
 Flera informationstillfällen har genomförts på förvaltningarna.
 Chefer har utbildats vid fyra tillfällen. Finns inspelat för de som inte
kunde närvara eller om man vill se om.
 En Office 365-wiki finns skapad på intranätet med lathundar,
information och videos.
 Digitaliseringsenheten har utbildat Office 365-ambassadörer på
samtliga förvaltningar och lärspridare för skolan.
 Tre utbildningstillfällen har erbjudits med extern utbildare. Ett tillfälle
finns inspelad för medarbetare som inte kunde närvara vid något av
tillfällena.
 Det finns lärarledda utbildningar via det normala forumet, det vill
säga HR-enhetens utbildningskatalog.
Något som har blivit allt tydligare med införandet av Office 365 är att det finns ett behov
av att öka de grundläggande it-kunskaper för att öka förutsättningarna att förstå och ta
till sig Office 365. Eftersom varje arbetsplats har olika behov av kunskap och
utbildning bör det finnas utrymme att lyfta dialogen på respektive arbetsplats
om utmaningar och behov, konkretisera dessa, kontakta någon av
förvaltningens ambassadörer som kan hjälpa till för att möta behov av
kompetensförstärkning. I samband med utvecklingssamtal kan med fördel frågan om itkompetens lyftas och om behov finns kopplas det till den
individuella kompetensutvecklingsplanen.
Överläggning
Under personalutskottets överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S).
Beslutsgång
Efter avslutad överläggning finner ordförande att utskottet beslutar enligt förvaltningens
förslag.
_______________

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akt
Ordförandens sign

Justerandes sign

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-05-12

/Eget_Kontor/

KS/2021:57 - 027

Mottagare:

Vår handläggare

Susanne Sandlund

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150 - 570 35

Susanne.sandlund@katrineholm.se

Motion Utbildning av datasystem för personal
Förvaltningens förslag till beslut
Personalutskottet föreslår kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad, utifrån
följande:
Vid implementering och uppdatering av traditionella verksamhetssystem ingår utbildning
som ges till användare. I Office 365 sker en utveckling av programmen konstant.
Det innebär behov av ett nytt arbetssätt med löpande dialog och samla arbetsplatsens
utmaningar och behov av kompetensutveckling. Stöd och utbildning ges utifrån den struktur
som byggts upp kring Office 365 och leds av digitaliseringsavdelningen. Behov av individuell
utveckling tas upp i samband med medarbetarsamtal och läggs in i den individuella
utvecklingsplanen.

Ärendebeskrivning
Joha Frondelius (KD) och Marian Loley (KD) har lämnat en motion i
vilken Kristdemokraterna yrkar att det inom varje förvaltning ska finnas en utförlig plan för
utbildning av personal i samband med införande av nya digitala system. Och att det efter
införandet av nya digitala system ska ske en uppföljning som dokumenteras.
Digitaliseringen i samhället påverkar oss alla, men på olika sätt eftersom vi alla är mer eller
mindre bekväma med digitaliseringen, eller har olika grad av digitaliseringsmognad. Något
som har blivit tydligare i samband med införandet av Office 365.
Traditionellt köps ett system in, utbildning sker till användare och vid
uppdateringar genomförs en utbildning om förändringar. Något vi ska fortsätta med. Office
365 är däremot inte traditionellt eftersom utveckling av en bred palett av program sker
konstant. Det innebär att utbildningen behöver riktas mot att skapa en grundtrygghet
för att våga testa och hitta sin egen väg till de program jag behöver använda på min
arbetsplats, eller i mitt uppdrag. Behoven på kommunens olika arbetsplatser ser olika ut
och innebär olika behov av program inom Office 365. Det innebär en löpande dialog om
arbetsplatsens struktur och att samla medarbetarnas utmaningar samt att få stöd i de
utmaningar som finns på arbetsplatsen. Ett helt nytt arbetssätt.
För att möta utmaningarna med Office 365 utsåg förvaltningarna administratörer för
SharePoint och OneDrive. Tillsammans med administratörerna
ledde digitaliseringsavdelningen filstrukturmöten, för att lägga upp strukturen för

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 2 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-05-12

KS/2021:57 - 027

kommunorganisationen. Det gav också möjlighet att städa i gamla mappar och skapa
filstrukturer som utgick från förvaltningarnas behov och organisation.
Ett ambassadörsnätverk för Office 365 skapades där respektive
förvaltningschef utsåg medarbetare som skulle företräda förvaltningen. Office 365ambassadörerna ska fungera som en intern första kontakt vid frågor från personalen. En
Teams-yta är kopplad till den gruppen. En ggn per kvartal genomförs möten med gruppen
för att presentera nyheter i Office 365 och smarta tips som ambassadören tar vidare till sin
organisation.
Några aktiviteter:
 Flera informationstillfällen har genomförts på förvaltningarna.
 Chefer har utbildats vid fyra tillfällen. Finns inspelat för de som inte kunde närvara eller
om man vill se om.
 En Office 365-wiki finns skapad på intranätet med lathundar, information och videos.
 Digitaliseringsenheten har utbildat Office 365-ambassadörer på samtliga förvaltningar
och lärspridare för skolan.
 Tre utbildningstillfällen har erbjudits med extern utbildare. Ett tillfälle finns inspelad
för medarbetare som inte kunde närvara vid något av tillfällena.
 Det finns lärarledda utbildningar via det normala forumet, det vill säga HR-enhetens
utbildningskatalog.
Något som har blivit allt tydligare med införandet av Office 365 är att det finns ett behov av
att öka de grundläggande it-kunskaper för att öka förutsättningarna att förstå och ta till sig
Office 365. Eftersom varje arbetsplats har olika behov av kunskap och utbildning bör det
finnas utrymme att lyfta dialogen på respektive arbetsplats om utmaningar och behov,
konkretisera dessa, kontakta någon av förvaltningens ambassadörer som kan hjälpa till för
att möta behov av kompetensförstärkning. I samband med utvecklingssamtal kan
med fördel frågan om it-kompetens lyftas och om behov finns kopplas det till den
individuella kompetensutvecklingsplanen.

Susanne Sandlund
Bitr kommundirektör/personalchef

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akt

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-09-17

KS/2021:305 - 041

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Handläggare telefon

Susanne Sandlund

Handläggare e-post

0150 - 570 35

Susanne.sandlund@katrineholm.se

Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari till
augusti 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens delårsrapport för perioden 1 januari – 31
augusti 2021 och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti 2021 omfattar kommunstyrelsens
samtliga områden, kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Perioden uppvisar ett resultat om + 17 301 tkr. Totalt uppgår prognosen för
kommunstyrelsen till + 11 600 tkr. Förändrade regler för exploateringsverksamhet innebär
att intäkter och kostnader i en högre grad påverkar resultatet innevarande år. Exklusive
exploatering uppgår prognosen till 6 200 tkr.
Perioden januari till augusti har också detta år påverkats av pandemin. Samtidigt har nya
mer effektiva arbetssätt utvecklats som kommer att påverka verksamheten framåt.

Ärendets handlingar


Kommunstyrelsens delårsrapport 2021

Susanne Sandlund
Biträdande kommundirektör
Beslutet skickas till:
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340
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Inledning
Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1
januari till och med 31 augusti 2021. I delårsrapporten redovisas och analyseras läge och förväntad
utveckling gällande kommunens verksamhet och ekonomi i förhållande till de beslutade målen och
de ekonomiska ramarna. Syftet med delårsrapporten är att ge underlag för att kunna vidta åtgärder
om utvecklingen inte följer det som planerats.
Strukturen på delårsrapporten utgår från styrsystemet, kommunplanen och övergripande plan med
budget. Det är vad som beslutats i Kommunplan 2019-2022 och Övergripande plan med budget
2021-2023 som delårsrapporten ska svara upp gentemot.
I delårsrapporten redovisas aktuellt utfall och helårsprognos för både ekonomi (drift och
investeringar) och verksamhet (resultatmål).
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Ansvarsområde och organisation
Ansvarsområde
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr- och
uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de frågor som
inte kan delegeras till annan nämnd.
För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska
kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen av
kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena ekonomisk
hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, digitalisering, personal- och
löneadministration, kommunikation och marknadsföring, turism, juridisk verksamhet,
säkerhetsarbete, strategiskt jämställdhets- samt integrations- och mottagningsarbete, strategiskt
folkhälsoarbete samt effektivisering av administrationen. Inom kommunledningsförvaltningens
verksamhetsområde finns också Kontaktcenter, en mötesplats där invånare och besökare kan få
hjälp med kommunala ärenden, konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivning.
Kommunstyrelsens näringslivspolitiska ansvar är fördelat mellan kommunledningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för den strategiska
näringslivsutvecklingen och samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en positiv
ortsutveckling i form av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, god markberedskap,
energiplanering, fler företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv
arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet och
myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom kommunen att
expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt. Kommunstyrelsen
har också det övergripande ansvaret för den översiktliga planeringen och en långsiktig hållbar
utveckling.

Väsentliga organisationsförändringar
•

Ny ordförande i kommunstyrelsen

•

Flytt av kommunens budget- och skuldrådgivning från socialnämndens ansvarsområde till
kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Verksamheten finns i anslutning till
Kontaktcenter.

•

Nämndsekreterarskapet för socialnämnden och service- och tekniknämnden har under våren
förts över till kommunledningsförvaltningen och nämndadministrationen.

•

Förändrad organisation och arbetssätt inom HR i syfte att öka möjligheterna att möta uppdrag,
förväntningar och behov.

•

Samhällsbyggnadsförvaltningens infrastrukturavdelning har övergått till att även utföra
investeringsprojekt i egen regi, med inhyrd personal och maskiner via ramavtal, istället för
genom upphandling av entreprenör. Modellen ger en effektivare organisation och bättre
kontroll men är också införd då brist av entreprenörer försenar utförande av vissa projekt.

•

Ny roll inrättad som miljöstrateg vatten, vilket innebär att delar av det miljöstrategiska arbetet
gällande vattenfrågor flyttats från miljöavdelningen till staben.
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Viktiga förhållanden för resultat
och ekonomisk ställning
Verksamhetsrapport
Kommunstyrelsens verksamheter har under perioden påverkats av pandemin. Planerade aktiviteter
som utbildningar, seminarier samt andra arrangemang har till stor del inte kunnat genomföras och
har flyttats fram i tid, medan andra har anpassats till omständigheterna genom bland annat digitala
lösningar. Det har för perioden påverkat resultatet positivt, samtidigt finns det ett uppdämt behov
av att mötas.
•

Diplomering av gym i Katrineholm påbörjats enligt 100 % ren hårdträning, som en del av
arbetet med dopningsprevention i Sverige.

•

En digital föreläsning i ANDTS-coachmetoden i samverkan med polisen, har ägt rum.

•

Feriearbetet ANDTS-ambassadörer genomfördes inte enligt plan, utan planeras till nästa
sommar.

•

Katrineholms kommun har beviljats medel från Delmos (Delegationen mot segregation), för
fortsatt arbete med att motverka och minska segregation utifrån områdena; minska
långtidsarbetslösheten, goda uppväxtvillkor för unga samt trygghetsskapande åtgärder i
offentliga miljöer.

•

Information om corona har tagits fram på olika språk och målgruppsanpassad
kommunikation har skapats för till exempel ungdomar.

•

Utbildning av kommunikatörer i kriskommunikation samt massmediaträning av rektorer
inom bildningsförvaltningen.

•

En testmiljö av personal- och lönesystem har installerats för att kunna genomföra
kvalitetssäkra installationer, uppgraderingar, inläsningar och GDPR-säkra
utbildningsinsatser.

•

Lansering av Winlas webb. Ett digitalt verktyg som ger chefer/medarbetare samlad
information om sin anställning, individuell planering, löne- och medarbetarsamtal samt
kompetensutvecklingsplan.

•

Kommunövergripande lönestrategi inklusive handlingsplaner för de tre kommande åren är
framtagen.

•

Utifrån årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), har förvaltningsspecifika
handlingsplaner tagits fram.

•

För att förbygga och arbeta med arbetsmiljön finns verktyg som hälsobalansen och
trafikljuset tillgängliga.

•

Formen för utförande av investeringsprojekt avseende mark -och anläggningsarbeten
mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och teknikförvaltningen har
samordnats. Det innebär mindre administration och ger en effektivare projektorganisation.

•

En kraftig ökning av inkomna bygglovsansökningar och anmälningar av ej bygglovspliktiga
åtgärder har skett under året. Ökningen är cirka 50 procent jämfört medel för åren 2016 till
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2020. Det innebär en ökad belastning på personal och riskerar förlänga handläggningstiden.
•

Ett minskat resande inom kollektivtrafiken, som en följd av corona, förväntas för året ge
lägre biljettintäkter. Statligt stöd förväntas täcka inkomstbortfallet på samma sätt som
föregående år.

Volymutveckling
Utfall jan-jun
2021

Prognos 2021

Utfall jan-jun
2020

Utfall 2020

40 793

75 500

37 657

76 157

89%

90%

85%

86,5%

33 860

68 000

32 842

67 656

Fullvärdiga e-tjänster

117

125

110

113

Ärenden hos konsumentvägledningen

119

350

200

498

Företagsbesök enligt näringslivsrådets
samverkansprogram

26

100

40

80

Volymmått
Leverantörsfakturor
- varav elektroniska fakturor (%)
Lönespecifikationer

Kommentar till volymutveckling
Andelen elektroniska fakturor har ökat med fyra procentenheter jämfört med samma period
föregående år. Ökningen är positiv, då det innebär smidigare processer med mindre
handpåläggning.
Antalet fullvärdiga e-tjänster har ökat med sju stycken från samma period föregående år, varav fyra
nya e- tjänster har tillkommit under året.
Företagsbesöken, som sker för att träffa potentiella kunder/etableringar, har inte kunnat
genomföras fysiskt på grund av pandemin. Några digitala möten har genomförts under perioden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens volymmått redovisas i bygg- och miljönämndens delårsrapport.
En mycket kraftig ökning av inkomna bygglovsansökningar och anmälningar av ej bygglovspliktiga
åtgärder har medfört att prognosen för år 2021 har skrivits upp. Ökningen är cirka 50 procent
jämfört med medel för åren 2016-2020.
På grund av pandemin har en del tillsyn, inom framförallt miljöskyddsområdet, skjutits upp.
Livsmedelskontrollen, som betraktas som samhällsviktig verksamhet, har genomförts enligt plan
och ligger i fas.
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Händelser under året
Händelser av väsentlig betydelse
•

I maj invigdes Katrineholms nya stråk. Den tidigare genomfarten har förvandlats till ett levande
och lustfyllt stråk. Ombyggnaden har gett Katrineholm en säker och tillgänglig trafikmiljö samt
en vacker och levande stadsmiljö. Hälsa, miljö och bullernivå har förbättrats genom nyplantering
av träd, buskar och perenner, införande av en lägre och jämnare hastighet samt minskad tung
trafik.

•

Under våren slutfördes införandet av Microsoft Office 365 i Katrineholms kommuns alla
verksamheter.

•

Tre aktiva servrar för löneadministration har stängts ner, vilket kommer att innebära lägre
kostnader framöver.

•

Uppstart har påbörjats av byte av intranät, vilket kommer att innebära en väsentlig besparing
kommande år samt en bättre intern funktionalitet.

•

Informationssäkerhetspolicyn med tillhörande informationssäkerhetsinstruktioner har
uppdaterats och policyn antogs av Kommunfullmäktige den 14:e juni (2021-06-14 §17).

Övriga händelser
•

I januari lanserades Katrineholmskartan på webben. I kartan kan företag och privatpeoner
hämta hem detaljplaner samt skriva ut enklare situationsplaner som underlag för
bygglovsansökningar. Under året kommer kartan att kompletteras med mer information

•

I april lanserades den nya interna kartan som kommer att skapa förutsättningar för ett bättre
kunskapsunderlag och analyser. Kartan används idag av personal på fem olika förvaltningar.
Arbete pågår för att hitta nya användningsområden.

•

I juni redovisades Katrineholms kommuns första hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapporten
utgår från Agenda 2030 och baseras på kommunens årsredovisning.
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God ekonomisk hushållning och
måluppfyllelse
Samlad bedömning
Efter en inbromsning som delvis kan kopplas till pandemin har kommunens invånarantal börjat öka
igen. Arbetet för att möta efterfrågan på bostäder och mark för företagsetableringar fortsätter enligt
plan. Under perioden har det varit ett fortsatt högt tryck när det gäller bygglovsansökningar.
En rad aktiviteter pågår som bidrar till ökad säkerhet och trygghet, med fokus både på trygga
utemiljöer och på trygga och säkra verksamheter. En viktig del i arbetet är de åtgärder som pågår
med koppling till det särskilda uppdraget om trygghetsskapande åtgärder för barn och unga.
Kontaktcenter, som bland annat vägleder och ger hjälp till självhjälp vad gäller kommunens etjänster, har sett en kraftig ökning av antalet ärenden jämfört med förra året. Pandemin har snabbat
på utvecklingen när det gäller digitalisering och användandet av digitala lösningar i kommunens
verksamheter men också bidragit till ökad digital kompetens bland medarbetarna. Fokus under
hösten är att underlätta för verksamheterna att ställa om till ett mer normalt men samtidigt nytt
läge, där de effektivare arbetssätt som utvecklats under pandemin tas till vara.
Sjukfrånvaron har under perioden varit fortsatt låg inom kommunledningsförvaltningen och tydligt
minskat inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Det ekonomiska resultatet och prognosen för kommunstyrelsens förvaltningar är positivt, delvis till
följd av vakanser och att vissa aktiviteter inte har genomförts enligt plan eller har skett till en lägre
kostnad än budgeterat genom digitala alternativ. Resultatet förklaras också av förändrade
redovisningsprinciper för exploateringar samt att budgeterade medel för oförutsedda kostnader
inte har behövt tas i anspråk.

Målbedömning resultatmål
Följande symboler används för att ange status och prognos för resultatmålen:
Uppnås eller överträffas
Uppnås delvis
Uppnås inte
Kan inte bedömas
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Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Status

Resultatmål

Prognos

Invånarantalet ska öka till
minst 35 500 personer vid
mandatperiodens slut
KS, BMN

Kommentar
•

Totalt hade kommunen 34 769 invånare per 30 juni 2021, en
ökning med 4 personer jämfört med samma datum
föregående år.

•

Befolkningsökningen bromsades upp under pandemin men
har tagit fart igen under andra kvartalet 2021. Bedömningen
är dock att det blir svårt att nå befolkningsmålet för
mandatperioden.

•

Planarbete pågår för att möjliggöra ytterligare byggnation av
bostäder.

Förbättrat företagsklimat
KS, BMN, STN, KIAB

•

Antalet företagsbesök ligger på en lägre nivå än planerat på
grund av pandemin. Olika koncept för att träffas digitalt har
prövats, men upplevelsen är att det finns en viss digital
trötthet.

Växande och breddat
näringsliv
KS

•

Nyföretagandet har ökat jämfört med motsvarande period
2020.

•

Det finns ett fortsatt stort intresse från externa intressenter i
första hand gällande mark för byggnation.

•

Fortsatt arbete med näringslivskontakter och detaljplaner för
att främja utveckling både av befintligt näringsliv och
nyetableringar.

•

Andelen elever som drev UF-företag på gymnasieskolan
läsåret 2020/21 var marginellt lägre än föregående läsår,
andelen ökade bland flickor men minskade bland pojkar.

•

Under sommaren deltog 13 ungdomar i
entreprenörskapsutbildning som alternativ till kommunalt
feriearbete.

•

Fortsatt arbete med näringslivskontakter och detaljplaner för
att främja utveckling både 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 positiv utveckling över tid vilket tyder på
att det har blivit fler arbetstillfällen i kommunen. Det senast
tillgängliga utfallet är från 2019, därmed syns inte eventuella
effekter av pandemin inte i statistiken än.

•

Arbetslösheten i kommunen har minskat jämfört med
motsvarande period förra året.

•

Extrasatsning på sommarjobb och tillfälliga jobb för unga
med stöd av extra statsbidrag.

•

Projekt Kompetens inför framtiden som genom
utbildningsinsatser stärker kompetensen hos permitterade,
varslade eller anställda i företag inom industribranschen.

Fler unga entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Fler arbetstillfällen
KS

Ökad sysselsättning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Status

Resultatmål
Fler bostäder, med variation
mellan olika bostadstyper
och upplåtelseformer
KS, BMN, KFAB

Prognos

Kommentar
•

Under första halvåret har ett flertal bostäder färdigställts,
både småhus och bostäder i flerbostadshus.

•

För att möjliggöra ökad rörlighet på bostadsmarknaden
eftersträvas en variation av olika bostadstyper och
upplåtelseformer i nyproduktion.
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Status

Resultatmål

Prognos

Tryggare offentliga miljöer
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB,
VSR

Kommentar
•

Löpande arbete på förvaltningarna med fokus både på
trygga utemiljöer och på trygga och säkra verksamheter.

•

Kontinuerlig rapportering av händelser och avvikelser till
säkerhetschefen som i dialog med polis och myndigheter
sammanställer lägesbilder och planerar insatser, både
direkta och långsiktiga.

•

Insatser pågår utifrån det särskilda uppdraget kring
trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, bland annat
genom trygghetsvärdar, intensifierat uppsökande fältarbete,
nära samverkan internt och med Polisen samt förstärkt
kamerabevakning.

•

Fortsatt anpassning av kommunens verksamheter för att
minska risken för spridning av covid-19.

Resandet med cykel och till
fots ska öka
KS, STN

•

Samverkan med VSR och Polisen kring kampanjen Gå och
cykla till skolan, som genomförs under hösten.

Resandet med buss och tåg
ska öka
KS

•

Kollektivtrafiken har ett fortsatt minskat resande på grund av
pandemin. Jämfört med samma period förra året har
resandet minskat med över 50 procent i både stadstrafiken
och landsbygdstrafiken.

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

•

Utfall avseende asfaltsbeläggning är högre än motsvarande
period förra året genom väl fungerande planering och
beställning från entreprenörer.

•

Digitalisering av grävtillstånd och grävskador pågår och
beräknas vara i drift till januari 2022.

Alla katrineholmare ska
erbjudas fiberbaserat
bredband senast 2020
KS

•

Målet är uppnått

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Status

Resultatmål

Prognos

Ökad trygghet i skolan
KS, BIN, STN, KFAB

Mer fysisk aktivitet och
utveckling av skolmåltiderna
ska stärka barns och elevers
hälsa och studieresultat
KS, BIN, KULN, STN, KFAB

Kommentar
•

Insatser pågår utifrån det särskilda uppdraget kring
trygghetsskapande åtgärder för barn och unga, bland annat
genom trygghetsvärdar, intensifierat uppsökande fältarbete,
nära samverkan internt och med Polisen samt förstärkt
kamerabevakning.

•

Årets elevenkät visar att en stor andel av eleverna i år 6 och
år 9 i grundskolan uppger att de känner sig trygga i skolan.
Trots pågående insatser finns samtidigt många elever som
inte upplever att de känner sig trygga i skolan.

•

Arbete för att främja fysisk aktivitet bland barn, unga och
vuxna har påbörjats tillsammans med bland annat
elevhälsan, Region Sörmland och RF-SISU Sörmland, till
exempel genom ”prova på biljett” för barn och unga samt
Fysisk aktivitet på Recept – FaR.

Trygg vård & omsorg
Status

Resultatmål

Prognos

Kommentar

Fler brukare inom vård och
omsorg ska ha en positiv
upplevelse kring bemötande,
förtroende och trygghet
KS, VON, KFAB
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Status

Resultatmål

Prognos

Kommentar

Förebyggande och tidiga
insatser för barn och unga
ska prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, SOCN

•

Antilangningskampanj ”Tänk om” har genomförts under
våren. Syftet är att motverka och minska minderårigas
alkoholkonsumtion, senarelägga alkoholdebut, försvåra för
minderåriga att komma över alkohol, motverka langning,
skapa diskussion föräldrar emellan och mellan föräldrar och
tonårsbarn samt uppmärksamma allmänheten på varför det
är viktigt att inte köpa ut till minderåriga.

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

•

Kampanj vid tobaksfria dagen 31 maj har genomförts

•

Antilangningskampanj ”Tänk om” har genomförts.

•

Utbildning, digital föreläsning i ANDTS-coachmetoden för
bildningsförvaltningens personal.

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Status

Resultatmål

Prognos

Fler ska delta aktivt i kultur-,
idrotts- och fritidslivet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VON

Kommentar
•

Pandemin har fortsatt att påverka förutsättningarna och
medfört lägre deltagarantal i många verksamheter

•

Uppföljning av kommunens handlingsplan för jämställdhet
enligt CEMR, där kultur, idrott och fritid är en av de
prioriterade artiklarna, sker i samband med
årsredovisningen.

Kultur, idrott och fritid för
barn och unga ska
prioriteras
KS, BIN, KULN, STN, VON
Jämställda kultur- och
fritidsverksamheter
KS, BIN, KULN, STN, VON

Hållbar miljö
Status

Resultatmål

Prognos

Kommentar

Ökad energieffektivitet i
kommunens lokaler
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB, KIAB

•

Åtgärder sker kontinuerligt för att minska
energiförbrukningen.

•

Effekten av pågående åtgärder följs upp i årsredovisningen.

Ökad solelproduktion
KS, BMN, KFAB, KIAB

•

Följs upp i årsredovisningen.

Minskade utsläpp av
näringsämnen och
föroreningar till sjöar och
vattendrag
KS, BMN, STN, KVAAB

•

Avloppsinventering i Sköldinge och Lerbo pågår.

•

Tillsynskampanj särskilt riktad mot hästgårdar.

Nedskräpningen ska minska
KS, BIN, BMN, STN, KFAB, KIAB,
KVAAB

•

Skräpplockardagar anordnade med stort deltagande

•

Skräpmätning genomförd

•

Nudgingkampanjer genomförda

Biologisk mångfald ska
främjas genom aktiva
åtgärder och naturskydd
KS, STN

•

LONA-bidrag för tätortsnära betesmarker

•

Projekt gröna jobb i samverkan med Viadidakt

•

Kommunikationsinsats mot invasiva arter

•

Arbete pågår med att omvandla klippta grönytor till
ängsplanteringar.
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Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Status

Resultatmål

Prognos

Kommentar

Säkrad
kompetensförsörjning
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

•

Utbildningar i kompetensbaserad rekrytering.

•

Övergripande lönestrategi för perioden 2022-2024.

Ökat
medarbetarengagemang
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

•

HME-undersökning genomförs för helår.

Förbättrad hälsa för
kommunens medarbetare
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

•

Utveckling av rehabprocessen för att minska långa
sjukskrivningar.

•

Pandemin har påverkat måendet och kommer också att
påverka på lång sikt.

Kommunens tillgänglighet
för invånarna ska öka
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON

•

Kraftig ökning av antalet ärenden till Kontaktcenter jämfört
med samma period förra året.

•

Ökat antal ärenden som hanteras via kommunens etjänstportal

Ökad digital delaktighet
KS, BIN, KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

•

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 användandet av digitala lösningar.

•

Pandemin har bidragit till ökad digital kompetens och
delaktighet bland medarbetarna.

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

•

Kommunstyrelsens resultat för perioden och prognos för
helåret pekar mot att målet kommer att uppnås.

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

•

Kommunstyrelsens resultat för perioden och prognos för
helåret pekar mot att målet kommer att uppnås.

Avskrivningar ska under
mandatperioden inte
överstiga tre procent av
driftbudgeten
KS

•

Redovisas på kommunövergripande nivå.

Ökad effektivitet genom nya
samverkansformer internt
och externt
KS, BIN, BMN, KULN, STN,
SOCN, VIAN, VON, KFAB, KIAB,
KVAAB, VSR
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Ekonomisk ställning
Driftredovisning
Driftsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/8 2021

Budget per 31/8
2021

Avvikelse per 31/8
2021

Prognos avvikelse
helår 2021

KS

-7 966

-12 434

4 469

500

KLF

-67 201

-73 708

6 507

4 200

SBF

-37 936

-44 261

6 326

6 900

-113 102

-130 403

17 301

11 600

Summa

Kommentar
Kommunstyrelsen har ett ackumulerat utfall för perioden på -113 102 tkr. Det är en positiv avvikelse
mot budget med 17 301 tkr. Prognosen för helår är en positiv avvikelse med 11 600 tkr.
En del av den positiva avvikelsen mot budget på 3 847 tkr är personalkostnader. Avvikelsen beror på
vakanser, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt att personal inte har arbetat heltid under perioden.
En annan orsak till den positiva avvikelsen mot budget är att vissa aktiviteter inte har genomförts
enligt plan medan andra har skett till en lägre kostnad än budgeterat, med hjälp av digitala
alternativ. Samtidigt har kostnader för till exempel avgifter samt system under perioden ökat något.
På kommunledningsförvaltningen förklaras en del av den positiva avvikelsen mot budget av att
medel som finns i budget för oförutsedda kostnader, för bland annat för kommunens
administration samt lokaler, ännu inte behövt tas i anspråk.
På samhällsbyggnadsförvaltningen beror den största delen av den positiva avvikelsen på
redovisning av exploateringar. Redovisningsprinciperna för exploateringar gjorts om, vilket påverkar
driften. Inför kommande år finns behov av att anpassa budget för exploateringar efter förändrade
principer. Prognosen för exploateringar är positiv och påverkar resultatet med 5 400 tkr.
För samhällsbyggnadsförvaltningen förväntas biljettintäkterna från kollektivtrafiken avvika negativt
mot budget med cirka 2 100 tkr. Enligt prognosen förväntas inkomstbortfallet att täckas via statligt
stöd.

Investeringsredovisning
Investeringsredovisning, nettoresultat (tkr)
Utfall per 31/8 2021

Budget helår 2021

Kvar av årets
budget

Prognos avvikelse
helår 2021

-37

-4 199

4 162

2 000

Investeringar KLF

-1 926

-12 441

10 515

516

Investeringar SBF

-17 216

-20 057

2 841

0

Summa

-19 179

-36 697

17 518

2 516

Huvudprojekt
Investeringar KS

Kommentar
Kommunstyrelsens prognos är en positiv avvikelse på 2 000 tkr. Främst beror det på att
investeringsprojektet för digitalisering inte kommer hinna genomföras under året.
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Kommunledningsförvaltningens prognos är en positiv avvikelse på 516 tkr, till största del beroende
på investeringar som sannolikt inte kommer att kunna genomföras under året. Samtidigt finns det
en osäkerhet i prognosen för bland annat bredbandsutbyggnad som beror på vissa faktorer, som i
sin tur påverkar om medlen kommer förbrukas i år eller kommande år.
För samhällsbyggnadsförvaltningen har vissa av investeringsprojekten högre kostnader än
budgeterat samtidigt som andra projekt har lägre kostnader än budgeterat. Uppskattningen av
detta blir att prognosen för helåret avrundas till noll. Positivt resultat eller prognos finns för
investeringsprojekten Nya stråket samt Cirk.pl Värmbol/Högm. Investeringsprojekt som däremot har
kostnader som överstiger budget eller troligtvis kommer att överstiga budget är;
Kollektivtrafikåtgärder, Digitalisering och e-tjänster, Vasavägen mellan Oppundav-Skogsborgsg,
Köpmangatan gångfartområde samt Gator 2021.

Exploateringsredovisning
Exploateringsredovisning, nettoresultat (tkr)
Huvudprojekt

Utfall per 31/8 2021

Budget helår 2021

Kvar av årets
budget

Prognos avvikelse
helår 2021

Exploateringar

-5 120

-127 800

122 680

97 185

Summa

-5 120

-127 800

122 680

97 185

Kommentar
Utfallet för perioden är -5 120 tkr. I tertialrapporten redovisades intäkter på exploateringarna och
förändringen från den perioden är att kostnaderna har ökat med 8 887 tkr. En avvikelse för helåret
kommer att förekomma till följd av att redovisningsprinciperna har ändrats. Vissa kostnader som är
budgeterade för året som investeringar/exploateringar påverkar nu driften istället. På grund av
detta är prognosen för helåret svår att definiera, men är uppskattad till en positiv avvikelse på
97 185 tkr.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalkostnader & personalstyrka
Ökningen av antalet medarbetare inom kommunledningsförvaltningen är främst en följd av att
Kontaktcenter tagit över verksamhet från socialförvaltningen och att vakanta tjänster tillsatts.
Därutöver har sysselsättningsgraden ökat. Tillsammans förklarar det lönekostnadsutvecklingen.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har vakanser inom infrastruktur fyllts.

Kommunledningsförvaltningen

Mätdatum
/ -period

Totalt
delår
2021

Kvinnor
delår
2021

Män
delår
2021

Totalt
delår
2020

Kvinnor
delår
2020

Män
delår
2020

Lönekostnader totalt, tkr

1/1-31/8

37 312

35 119

Kostnad övertid inkl mertid, andel
av lönekostnader totalt (%)

1/1-31/8

0%

0,2%

Årsarbetare, antal omräknade
heltider

1/1-31/7

78,4

60,4

18

74

58

16

Timanställda, andel av totalt antal
årsarbetare (%)

1/1-31/7

0,4%

0,4%

0,4%

0,3%

0,4%

0%

Månadsanställda, antal

31/8

81

64

17

77

61

16

Tillsvidareanställda, andel av
månadsanställda (%)

31/8

95,1%

95,3%

94,1%

94,8%

93,4%

100%

Visstidsanställda, andel av
månadsanställda (%)

31/8

4,9%

4,7%

5,9%

5,2%

6,6%

0%

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mätdatum
/ -period

Totalt
delår
2021

Kvinnor
delår
2021

Män
delår
2021

Totalt
delår
2020

Kvinnor
delår
2020

Män
delår
2020

Lönekostnader totalt, tkr

1/1-31/8

19 833

18 897

Kostnad övertid inkl mertid, andel
av lönekostnader totalt (%)

1/1-31/8

0%

0%

Årsarbetare, antal omräknade
heltider

1/1-31/7

50,9

26

24,9

48

24

24

Timanställda, andel av totalt antal
årsarbetare (%)

1/1-31/7

0,3%

0%

0,6%

0,3%

0%

0,5%

Månadsanställda, antal

31/8

50

26

24

49

25

24

Tillsvidareanställda, andel av
månadsanställda (%)

31/8

98%

96,2%

100%

98%

96%

100%

Visstidsanställda, andel av
månadsanställda (%)

31/8

2%

3,9%

0%

2%

4%

0%
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Kompetensförsörjning & kompetensutveckling
Samtliga medarbetare har möjlighet att arbeta heltid, men kan av olika skäl ha valt en lägre
sysselsättningsgrad.

Kommunledningsförvaltningen

Mätdatum
/ -period

Totalt
delår
2021

Kvinnor
delår
2021

Män
delår
2021

Totalt
delår
2020

Kvinnor
delår
2020

Män
delår
2020

Månadsanställda som arbetar
heltid, andel (%)

31/8

98,7%

98,4%

100%

97,4%

98,4%

93,8%

Månadsanställda med
heltidsanställning som har valt att
arbeta deltid, andel (%)

31/8

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
månadsanställda som arbetar deltid
(%)

31/8

40%

45%

50%

40%

Tillsvidareanställda som slutat på
egen begäran, antal

1/12-31/7

1

2

Tillsvidareanställda som gått i
pension, antal

1/12-31/7

2

1

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mätdatum
/ -period

Månadsanställda som arbetar
heltid, andel (%)

Totalt
delår
2021

Kvinnor
delår
2021

Män
delår
2021

Totalt
delår
2020

Kvinnor
delår
2020

Män
delår
2020

31/8

94%

88,5%

100%

100%

100%

100%

Månadsanställda med
heltidsanställning som har valt att
arbeta deltid, andel (%)

31/8

6%

11,5%

0%

0%

0%

0%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
månadsanställda som arbetar deltid
(%)

31/8

82,5%

Tillsvidareanställda som slutat på
egen begäran, antal

1/12-31/7

3

2

Tillsvidareanställda som gått i
pension, antal

1/12-31/7

1

1

Hållbart arbetsliv & arbetsmiljö
Kommunledningsförvaltningen har ett högt frisktal som ökat jämfört med föregående år. Trots
pandemin ligger sjukskrivningstalen på en mycket låg nivå, där de kortare sjukskrivningarna har
minskat och de längre ökat marginellt. Utifrån nyckeltalen har kommunledningsförvaltningen en
god arbetsmiljö och arbetar aktivt med att förebygga ohälsa.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har sjukfrånvaron tydligt minskat, vilket delvis är en följd av
att medarbetare som tidigare varit långtidssjukskrivna har kommit tillbaka helt eller delvis. Även i
övrigt har sjukfrånvaron minskat under perioden samtidigt som frisktalet ökat.

Kommunledningsförvaltningen

Mätdatum
/ -period

Sjuklönekostnader, andel av
lönekostnader totalt (%)

1/1-31/8

Totalt
delår
2021
0,6%

Kvinnor
delår
2021

Män
delår
2021

Totalt
delår
2020

Kvinnor
delår
2020

Män
delår
2020

0,9%

16(29)

Kommunledningsförvaltningen

Mätdatum
/ -period

Totalt
delår
2021

Kvinnor
delår
2021

Män
delår
2021

Totalt
delår
2020

Kvinnor
delår
2020

Män
delår
2020

Frisktal, tillsvidareanställda som haft
högst 5 sjukfrånvarodagar senaste
12 månaderna (%)

1/9-31/8

74,1%

71,6%

83,3%

68,4%

65,6%

77,8%

Sjukfrånvaro totalt (%)

1/12-30/6

2,8%

3,5%

0,5%

2,6%

2,9%

1,4%

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar
(%)

1/12-30/6

1,2%

1,4%

0,5%

1,7%

1,8%

1,4%

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90
dagar (%)

1/12-30/6

0,9%

1,2%

0%

0,6%

0,7%

0%

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar
(%)

1/12-30/6

0,7%

0,9%

0%

0,3%

0,4%

0%

Rehabärenden pågående, antal

31/8

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mätdatum
/ -period

Kvinnor
delår
2020

Män
delår
2020

Sjuklönekostnader, andel av
lönekostnader totalt (%)

1/1-31/8

1,5%

Frisktal, tillsvidareanställda som haft
högst 5 sjukfrånvarodagar senaste
12 månaderna (%)

1/9-31/8

61%

46,7%

75,9%

41,5%

35,7%

48%

Sjukfrånvaro totalt (%)

1/12-30/6

5,7%

8,4%

2,8%

7,8%

11,6%

4%

Sjukfrånvaro totalt, varav <15 dagar
(%)

1/12-30/6

2,5%

3,6%

1,3%

3,5%

4,8%

2,3%

Sjukfrånvaro totalt, varav 15-90
dagar (%)

1/12-30/6

0,3%

0,5%

0,1%

2,5%

3,5%

1,4%

Sjukfrånvaro totalt, varav >90 dagar
(%)

1/12-30/6

2,9%

4,2%

1,4%

1,8%

3,4%

0,2%

Rehabärenden pågående, antal

31/8

2

Totalt
delår
2021

6

2

Kvinnor
delår
2021

Män
delår
2021

Totalt
delår
2020
2,1%

5
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Förväntad utveckling och
åtgärdsplan
Förväntad utveckling
Med en minskad smittspridning genom att allt fler vaccinerats mot covid-19 kommer
kommunorganisationen under hösten att återgå till en mer normal verksamhet, eller det nya
normala. Ett förändrat arbetssätt kommer bland annat att påverka hur och när vi möts, lokalernas
framtida utformning och omfattning samt resmönster. Organisationen behöver anpassas och
utformas efter det nya normala. En ny rutin har därför tagits fram gällande distansarbete samt
digitala och resfria möten, som kommer börja gälla från 1 oktober.
Ett förslag om kommunens hälsofrämjande arbete kommer att skrivas fram under hösten. Till
ärendet kommer friskvårdspeng att revideras samt förslag om hälsopremie att kopplas.
Det har skett en kraftig ökning av inkomna bygglovsansökningar och anmälningar av ej
bygglovspliktiga åtgärder, vilket riskerar förlänga handläggningstiden.
En fortsatt utmaning är att hålla fart i detaljplaneringen. Faktorer som spelar in är tillgängligheten till
erfarna konsulter i genomförandet av utredningar och förprojektering av infrastruktur.
Entreprenadmarknaden är fortsatt het vilket innebär att det är svårt att få företag att ta sig an
mindre projekt på kort tid, vilket kan påverka tidsplaneringen.
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Särskilda uppdrag
Uppdrag från övergripande plan med budget 2021-2023
Uppdrag
Trygghetsskapande åtgärder för barn
och unga

Kommentar
•

Intensifierat uppsökande fältarbete bland ungdomar både i skolan
och på fritiden, med fokus på otrygga platser och platser där
ungdomar samlas samt ”riskhelger”, exempelvis vid sportlov, påsklov
och valborg

•

Samordnas av säkerhetsenheten och sker i samverkan med Polisen,
Ungdomsteamet, Perrongen, Lyckliga gatorna samt trygghets- och
nattvandrargrupper

•

Planeras utifrån en gemensam lägesbild som uppdateras varje vecka
utifrån metoden EST (Effektiv samordning för trygghet)

•

Under stora delar av pandemin har kommunens trygghetsfrämjande
resurser för barn- och unga arbetat uppsökande, både genom
fältarbete och genom aktiviteter ute på platser där ungdomar
samlas.

•

Kartläggning och förslag på trygghetsfrämjande åtgärder på
Järvensskolan, Järnvägsstationen och Lokstallarna

•

Förbättrad kamerabevakning på Järvenskolan

19(29)

Bilaga: Uppföljning av
indikatorer
Tillväxt, fler jobb & ökad egen försörjning
Resultatmål/Up
pdrag

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

34 769

17 336

17 433

Utfall per 30 juni 2021.

Invånare, antal per 1 nov

34 796

17 314

17 482

Utfallet avser 2020.

Förändring antal invånare
sedan föregående år (%)

0%

0,2%

-0,2%

0,2%

Utfallet avser 2020.

Företagarnas
sammanfattande
omdöme om kommunen
enligt Svenskt Näringsliv

3,8

3,4

Utfallet avser 2020.

Företagarnas
helhetsbedömning av
servicen i
myndighetsutövningen
(NKI)

75

74

Utfallet avser 2020.

Kundnöjdhet avseende
lokaler som KIAB
tillhandahåller (NKI)

NKI 82

Växande och
breddat
näringsliv
KS

Nyregistrerade företag,
antal

91 st

Nyregistrerade företag,
antal per 1000 invånare

4,8

Fler unga
entreprenörer
KS, BIN, VIAN

Elever som driver UFföretag (%)

7,2%

Företagsamhet bland
unga (%)

3,7%

5,4%

15 299

17 431

Indikatorer

Utfall

Invånarantalet
ska öka till minst
35 500 personer
vid
mandatperioden
s slut
KS, BMN

Invånare, antal kvartal

Förbättrat
företagsklimat
KS, BMN, STN,
KIAB

Fler
arbetstillfällen
KS

Förvärvsarbetande
dagbefolkning

Riket

Utfallet avser 2019.

Utfallet avser januari till
och med juli 2021.
4,9

Utfallet avser 2018.
10,2%

4,9%

Utfallet avser läsåret
2020/2021, andel elever
som driver UF-företag av
totalt antal elever på
gymnasieskolan.
Utfallet avser 2019 och
visar andel invånare 16-34
år som innehar Fskattsedel, är delägare i
ett aktivt handelsbolag
eller är vd eller ordinarie
styrelsemedlem i ett aktivt
aktiebolag.

7 437

7 862

Utfallet avser 2019.
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Resultatmål/Up
pdrag
Ökad
sysselsättning
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON, KFAB

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Ungdomar som är
etablerade på
arbetsmarknaden 1 år
efter fullföljd
gymnasieutbildning,
yrkesprogram kommunala
skolor (%)

53,9%

54,4%

56,1%

52,8%

Utfallet avser 2019.

Praktikanter i kommunala
verksamheter, antal

44

22

22

Invånare 17-24 år som
varken arbetar eller
studerar, andel (%)

10,3%

8,4%

10,5%

10,3%

Arbetslöshet 16-64 år (%)

9,4%

7,7%

9,9%

9%

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfallet avser jan-aug
2021, deltagare anvisade
till Viadidakt från
socialförvaltningen i
Katrineholm.
Utfallet avser 2019.

Utfallet avser augusti
2021.

Attraktiva boende- & livsmiljöer
Resultatmål/Up
pdrag
Fler bostäder,
med variation
mellan olika
bostadstyper och
upplåtelseformer
KS, BMN, KFAB

Tryggare
offentliga miljöer
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB,
KIAB, VSR

Indikatorer

Kommentar

Planerade bostäder i
detaljplaner som vunnit
laga kraft under året, antal

100

Utfallet avser 2020.

Färdigställda lägenheter i
nybyggda småhus, antal

24

Utfallet avser kvartal 1-2
2021, preliminära
uppgifter.

Färdigställda lägenheter i
nybyggda flerbostadshus,
antal

24

Utfallet avser kvartal 1-2
2021, preliminära
uppgifter.

Nyproduktion av
hyresrätter, andel av totalt
antal färdigställda
bostäder (%)

19

Utfallet avser 2020.

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?”. Utfallet har
förbättrats något jämfört
med undersökningen
2015, för både kvinnor
och män.

Elever i åk 9 som känner
sig trygga på väg till och
från skolan, andel (%)

93%

90%

96%

Utfallet avser 2020.

Elever i år 2 på gymnasiet
som känner sig trygga på
väg till och från skolan,
andel (%)

97%

96%

98%

Utfallet avser 2020.
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Resultatmål/Up
pdrag

Resandet med
cykel och till fots
ska öka
KS, STN

Indikatorer

Utfall

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

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
(%)

69%

Utfallet avser 2020. 13
ärenden totalt, ett mer
omfattande
saneringsärende.

Olyckor där
räddningstjänstens första
enhet kommer fram inom
målsatt tid, andel (%)

100%

Utfallet avser 2020.

Personer som utbildats av
räddningstjänsten kring
olycksförebyggande och
olycksavhjälpande
åtgärder, antal

2 359

Utfallet avser 2020.

Olyckor där en första
skadebegränsande åtgärd
gjorts av enskild, andel av
olyckor som föranlett
räddningsinsats (%)

39%

Utfallet avser 2020.

Gångtrafik Lövatunneln,
antal passager

0

Utfall saknas pga felkällor
vid mätningen, ej
jämförbart resultat.

Cykeltrafik Lövatunneln,
antal passager

0

Utfall saknas pga felkällor
vid mätningen, ej
jämförbart resultat.

Andel resor med gångoch cykeltrafik inom
Katrineholms stad (%)

Resandet med
buss och tåg ska
öka
KS

Riket

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.

Resande med
stadstrafiken (buss), antal

49 168

Utfallet avser jan-aug
2021.

Resande med
landsbygdstrafiken (buss),
antal

106 982

Utfallet avser jan-aug
2021.

Tågstopp vid Katrineholms
Central, antal

85

Utfallet avser vardag i
september 2020.

Tågstopp i rusningstid vid
Katrineholm Central, antal

37

Utfallet avser vardag i
september 2020.
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Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Andel resor med
kollektivtrafik inom
Katrineholms stad (%)

Kommentar
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
cykelvägar
KS, STN

Asfaltsbeläggning, antal
kvadratmeter
Säkra GCM-passager i
tätorten, andel (%)

34%

27%

Utfallet avser 2020.

Alla
katrineholmare
ska erbjudas
fiberbaserat
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.

23 863

Utfallet avser jan-jun 2021.

En stark & trygg skola för bättre kunskaper
Resultatmål/Up
pdrag
Ökad trygghet i
skolan
KS, BIN, STN, KFAB

Mer fysisk
aktivitet och
utveckling av
skolmåltiderna
ska stärka barns
och elevers hälsa
och
studieresultat
KS, BIN, KULN,
STN, KFAB

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Elever i årskurs 6 som
anger att de känner sig
trygga i skolan,
kommunala skolor, andel
(%)

83%

78%

90%

Elever i årskurs 9 som
anger att de känner sig
trygga i skolan,
kommunala skolor, andel
(%)

84%

78%

89%

Elever i år 2 på gymnasiet
som anger att de känner
sig trygga i skolan,
kommunala skolor, andel
(%)

0%

0%

0%

Elever som anger att de
vanligtvis äter skollunch 45 dagar per vecka, andel
(%)

67%

71%

65%

44%

38%

50%

Kommentar

Svarsfrekvensen i 2021 års
enkät är för låg för att
resultat ska kunna
redovisas. Cirka 18% av
eleverna i år 2 svarade på
enkäten.

Elever som tycker att
skolmåltiden är en trevlig
stund på dagen, andel (%)
Elever som rör på sig
minst 60 minuter per dag,
andel (%)
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Trygg vård & omsorg
Resultatmål/Up
pdrag

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Brukare som svarar att det
känns ganska/mycket
tryggt att bo hemma med
stöd från hemtjänsten,
andel (%)

86%

88,1%

85%

87%

Brukare som svarar att det
känns ganska/mycket
tryggt att bo på ett särskilt
boende för äldre, andel
(%)

88%

88%

83%

95%

Personalkontinuitet inom
hemtjänsten, antal
personal som en brukare
inom hemtjänsten möter
under 14 dagar,
medelvärde

16

15

16

16

Brukare på gruppbostad
enligt LSS som svarar att
de känner sig trygga med
alla i personalen, andel (%)

82%

75%

79%

84%

Brukare på servicebostad
enligt LSS som svarar att
de känner sig trygga med
alla i personalen, andel (%)

72%

72%

73%

71%

Brukare inom daglig
verksamhet enligt LSS
som svarar att de känner
sig trygga med alla i
personalen, andel (%)

85%

83%

86%

84%

Förebyggande
och tidiga
insatser för barn
och unga ska
prioriteras
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN

Deltagartillfällen Lyckliga
Gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

5 699

2 694

2 804

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 (%)

7,9%

7,4%

Tobaksrökning i hem där
barn i 8 månaders ålder
finns, andel (%)

16,8%

11,8%

Fler brukare
inom vård och
omsorg ska ha
en positiv
upplevelse kring
bemötande,
förtroende och
trygghet
KS, VON, KFAB

Indikatorer

Elever i åk 7 som röker
ibland eller dagligen,
andel (%)

5%

5%

5%

Elever i år 2 gymnasiet
som röker ibland eller
dagligen, andel (%)

16%

13%

17%

Invånare som röker
dagligen, andel (%)
Försäljningsställen tobak
som fått tillsynsbesök,
andel (%)

Kommentar

7%
100%

Utfallet avser 2020.
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Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer
Elever i åk 9 som druckit
alkohol någon gång under
de senaste 12 månaderna,
andel (%)

Utfall

Riket

44%

Invånare med riskabla
alkoholvanor, andel (%)

Utfall
kvinnor

Utfall
män

50%

38%

17%

7%

Utfall
kvinnor

Utfall
män

2 694

2 804

Kommentar

14%

Serveringsställen alkohol
som fått tillsynsbesök,
andel (%)

77%

Elever i åk 9 som någon
gång använt narkotika,
andel (%)

13%

Ett rikt kultur- idrotts- & fritidsliv
Resultatmål/Up
pdrag
Fler ska delta
aktivt i kultur-,
idrotts- och
fritidslivet
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VON

Indikatorer

Utfall

Deltagartillfällen Lyckliga
Gatornas fritids- och
lovverksamhet, antal

5 699

Besök på Turbinen och
Perrongen, Lokstallet,
antal

16 780

Deltagartillfällen
kulturförvaltningens
programverksamhet, antal

1 025

551

474

Aktiva låntagare
Katrineholms bibliotek,
antal

11 082

3 046

2 188

Besök i Konsthallen, antal

4 605
20

27

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar,
antal/inv 7-20 år
Besök i simhallen, antal
Besök i Duveholmshallen,
antal

Kultur, idrott och
fritid för barn
och unga ska
prioriteras
KS, BIN, KULN,
STN, VON

24

Riket

27

Kommentar

10 130
0

Aktiva föreningar inom
kultur, idrott och fritid
som får bidrag, antal

109

Andel deltagartillfällen för
barn och unga (inkl
lovverksamhet) som andel
av totalt antal
deltagartillfällen inom
kulturförvaltningens
programverksamhet (%)

71%

Bokningar med juniortaxa
som andel av totalt antal
bokningar på
Sportcentrum (%)

80%

Utfall saknas, ny
mätmetod håller på att tas
fram.
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Resultatmål/Up
pdrag
Jämställda kulturoch
fritidsverksamhet
er
KS, BIN, KULN,
STN, VON

Indikatorer

Utfall

Könsfördelning
deltagartillfällen i
ungdomsverksamheten
Perrongen, andel
flickor/kvinnor (%)

39%

Könsfördelning
deltagartillfällen
kulturförvaltningens
programverksamhet,
andel pojkar/män (%)

39%

Könsfördelning aktiva
låntagare biblioteket,
andel pojkar/män (%)

42%

Könsfördelning
deltagartillfällen 7-20 år
idrottsföreningar med
LOK-stöd, andel
flickor/kvinnor (%)

Riket

37,2%

37,4%

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Hållbar miljö
Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Ökad
energieffektivitet
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)

22%

Utfallet avser 2020.

Minskad energiintensitet
(el och värme) i
kommunala
verksamhetslokaler som
ägs av kommunen och
förvaltas av KFAB jämfört
med basår 2007,
(kWh/m2)

18%

Utfallet avser 2020.

Ökad
solelproduktion
KS, BMN, KFAB,
KIAB

Installerad effekt för
solcellsanläggningar i
kommunen, (MW)

5,56
MW

Utfallet avser 2019.

KFAB/KIAB:s totala
solelproduktion, (kWh)

180 446
kWh

Utfallet avser 2020.

Minskade
utsläpp av
näringsämnen
och föroreningar
till sjöar och
vattendrag
KS, BMN, STN,
KVAAB

Fosforhalt i Näsnaren,
(mikrogram/liter)

210

Utfallet avser 2019.
Mätningar genomfördes
inte av Nyköpingsåarnas
vattenvårdsförbund under
2020.

Hushåll vars bristfälliga
avlopp åtgärdats, antal

158

Utfallet avser 2020.

Nedskräpningen
ska minska
KS, BIN, BMN, STN,

Nedskräpning allmänna
platser, antal skräp/10 m2
(st)

8 st

Utfallet avser 2021.
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Resultatmål/Up
pdrag
KFAB, KIAB, KVAAB

Biologisk
mångfald ska
främjas genom
aktiva åtgärder
och naturskydd
KS, STN

Indikatorer

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfall

Riket

Nöjdhet besök vid
återvinningscentral, andel
(%)

86%

88%

Utfallet avser 2019.

Nöjdhet tillgänglighet till
återvinningscentral, andel
(%)

71%

76%

Utfallet avser 2019.

Areal reservat och
biotopskydd, (ha)

821 ha

Kommentar

Utfall per 31 december
2020.

Attraktiv arbetsgivare & effektiv organisation
Resultatmål/Up
pdrag
Säkrad
kompetensförsör
jning
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

Ökat
medarbetarenga
gemang
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

Förbättrad hälsa
för kommunens
medarbetare
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON

Indikatorer

Utfall

Riket

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

Tillsvidareanställda som
slutat på egen begäran,
antal

Utfall för perioden 202101-01 - 2021-07-31 var för
KLF 1 person och för SBF 3
personer.

Månadsanställda som
arbetar heltid, andel (%)

Utfall per 2021-08-30 var
för KLF 98,7% och för SBF
94%.

Månadsanställda som är
65 år eller äldre, antal

Utfall per 2020-11-30 för
KLF 1 och för SBF 3
månadsanställda.

Hållbart
medarbetarengagemang,
HME totalt

Utfallet 2020 var för KLF
4,4 och för SBF 4,1.

HME delindex ledarskap

Utfallet 2020 var för KLF
4,5 och för SBF 4,3.

HME delindex motivation

Utfallet 2020 var för KLF
4,3 och för SBF 4,1.

HME delindex styrning

Utfallet 2020 var för KLF
4,2 och för SBF 3,9.

Sjukfrånvaro
tillsvidareanställda (%)

Utfall perioden 2020-12-01
- 2021-06-30 var för KLF
2,8% (kv 3,4%, män 0,5%)
och för SBF 5,5% (kv 8,2%,
män 2,9%)

Sjukfrånvaro totalt (%)

Utfall för perioden 202012-01 - 2021-06-30 var för
KLF 2,8% (kv 3,5%, män
0,5%) och för SBF 5,7% (kv
8,4%, män 2,8%).

Andel av totala
sjukfrånvaron som avser
frånvaro under en
sammanhängande period
av 60 dagar eller mer (%)

Utfall perioden 2019-12-01
- 2020-11-30 var för KLF
26% (kv 28%, män 0%) och
för SBF 43% (kv 46%, män
35%).
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Resultatmål/Up
pdrag
Kommunens
tillgänglighet för
invånarna ska
öka
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Indikatorer

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Utfall

Riket

Kommentar

Andel invånare som får
svar på en enkel epostfråga inom en
arbetsdag, (%)

74%

87%

Utfallet avser 2020.

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

70%

56%

Utfallet avser 2020.

Gott bemötande via
telefon, andel av
maxpoäng (%)

85%

84%

Utfallet avser 2020.

Besökare som uppger att
de hittade vad de sökte på
webbplatsen, andel (%)

67%

Utfallet avser 2020.

Ärenden som hanteras
genom e-tjänster
(externa), antal

9 696

Utfall per delår 2021.
Utfallet avser ärenden
som hanterats via
kommunens etjänstportal, e-tjänster
som hanteras i andra
system, t.ex. felanmälan,
ingår ej.

Besökare som har tillgång
till MerÖppet på
Kulturhuset Ängeln, antal

447

Utfallet avser 2020 och
visar antal utlämnade
taggar för MerÖppet.

Ärenden som hanteras av
Kontaktcenter (via besök,
telefon, e-post), antal

8 121

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

Resultat som andel av
skatt och generella
statsbidrag (inkl
utjämning), kommun (%)

3,9%

Årets resultat som andel
av skatt & generella
statsbidrag kommun, (%)

3,9%

Nettodriftskostna
derna ska inte
öka snabbare än
skatteintäkterna
KS, BIN, BMN,

Förändring
nettokostnader (%)

3,6%

Utfallet avser 2020.

Förändring skatteintäkter
och generella statsbidrag
(inkl utjämning) (%)

4,1%

Utfallet avser 2020.

2 495

5 626

Utfallet avser jan-juni
2021.

Ökad digital
delaktighet
KS, BIN, KULN,
STN, SOCN, VIAN,
VON
Ökad effektivitet
genom nya
samverkansform
er internt och
externt
KS, BIN, BMN,
KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON, KFAB,
KIAB, KVAAB, VSR
Utfallet avser 2020.

4,3%

Utfallet avser 2020.
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Resultatmål/Up
pdrag

Indikatorer

Utfall

Riket
96%

Utfall
kvinnor

Utfall
män

Kommentar

KULN, STN, SOCN,
VIAN, VON

Nettokostnad som andel
av skatt och generella
statsbidrag kommun, (%)

91%

Avskrivningar ska
under
mandatperioden
inte överstiga tre
procent av
driftbudgeten
KS

Avskrivningar som andel
av driftbudget, (%)

3,6%

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.

86 780
kr/inv

81 108
kr/inv

Utfallet avser 2020.

Skulder totalt
kommunkoncern, kr/inv

Utfallet avser 2020.

Utfallet avser 2020.
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Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

KS/2021:306 - 049

Mottagare:

Handläggare telefon

Matilda Johansson

Sida 1 (1)

2021-09-17

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150-570 18

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Deklarationsombud
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen utser följande personer som deklarationsombud
Ekonomichef, Regina Jalvemyr
Budget- och finansstrateg, Elin Sollenborn
Controller, Markus Siverskog
Ekonomiadministratör, Elin Forss
Ekonomiadministratör, Beata Eriksson
2. Dessa ersätter tidigare utsedda deklarationsombud.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har tidigare utsett deklarationsombud för elektronisk deklarering.
På grund av personalförändringar finns det behov av att uppdatera vilka som är
kommunens deklarationsombud. Ombuden ska godkännas av Skatteverket.
Matilda Johansson
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Skatteverket
Kommunledningsförvaltningen
Regina Jalvemyr
Elin Sollenborn
Markus Siverskog
Elin Forss
Beata Eriksson
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: /Eget_Adressat/

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

KS/2021:24 - 049

Mottagare:

Handläggare telefon

Emma Fälth

Sida 1 (1)

2021-09-22

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande september 2021
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen av kommunstyrelsens medel till
förfogande för september 2021 till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen överlämnar redovisning över kommunstyrelsens
medel till förfogande. Totalt uppgår kommunstyrelsens medel till förfogande för år 2021 till
3 000 000 kronor.
Ackumulerat till och med den 22 september 2021 har det beslutats om 1 056 070 kronor.
Kvar att besluta om finns 1 943 930 kronor.

Ärendets handlingar


Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande per den 2020-09-22

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Skrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-09-22

KS/2021:24 - 049

Nämndadministration
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Sammanställning av kommunstyrelsens medel
till förfogande - september 2021
Anslag enligt budget

3 000 000

Kvar av KS medel till förfogande 2021

1 943 930

Ändamål

Beslut

Summa

Kommentar

Bidrag till Musikfestival för mogna 2021

KS § 157

200 000 Inte utbetalt, inställt!

Bidrag till Hittaut 2021

KS del/2021 §4

50 000

Bidrag till Linnéasimmet 2021

KS del/2021 §11

30 000

Bidrag till Katrineholm Pride 2021

KS § 41

Bidrag till Mirandamatchen

KS del/2021 §19

15 000

Bidrag till cirkusskola 2021

KS del/2021 §31

28 570

Bidrag till solskydd till Pensionärernas hus
Bidrag till musikkvällar i stadsparken 2021 Kvitterkväll

KS del/2021 § 27

20 000

KS del/2021 § 28

20 000

Bidrag till barnpjäsen Äventyr i vilda västern

KS del/2021 § 34

14 000

Bidrag till Enduro SM 2021

KS del/2021 § 73

45 000

Bidrag till päsen Innan det är för sen

KS del/2021 § 74

45 000

Bidrag till Sweden Grand Prix 2021

KS del/2021 § 38

50 000

Bidrag till Mångkulturell festival 2021
Bidrag till stipendium Musikens Hus
Akademien
Bidrag till inköp av konst till Vintersalongen
2021

KS del/2021 § 75

100 000

Återbetalt hela beloppet
0 på 50 000kr

KS del/2021 § 76

20 000

KS del/2021 § 77

50 000 Internt KULF

Bidrag till lokalhyra

KS del/2021 § 79

15 000

Bidrag till lokalhyra

KS del/2021 § 80

15 000

Bidrag till bord

KS del/2021 § 81

25 000

Bidrag till inköp av konstverk
Extra driftbidrag till Spökbackens Alpina
skidklubb 2021

KS del/2021 § 82

30 000 Internt KULF

KS del/2021 § 85

25 000 Internt STF

Bidrag till Värmbols FC för hyra av läktare

KS del/2021 § 93

50 000

Bidrag till Summer Camp 2021

KS § 95

90 000

Bidrag till kampsportsgala 2021
Ansökan om omställningsbidrag till
Katrineholmsrevyn

KS del/2021 § 94

50 000 Inte utbetalt

KS § 69

68 500

Summa

1 056 070
Varav inte utbetalt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

250 000

Org.nummer 212000-0340

Kommunledningsförvaltningen

Matilda Johansson

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-09-21

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

KS/2019:41 - 111

Mottagare:

Handläggare telefon

Handläggare e-post

0150-570 18

Matilda.Johansson2@katrineholm.se

Entledigande och val av kommunala representanter i
Samkultur Sörmland - mandatperioden 2019-2022
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Carl-Magnus Fransson (M) från uppdraget som
representant i Samkultur Sörmland.
2. Kommunstyrelsen utser Milos Smitran (M) att representera Katrineholms kommun i
Samkultur Sörmland under återstoden av mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Samkultur Sörmland bildades 2013 och är ett samrådsorgan för länets regionala
kulturverksamhet med representanter från länets kommuner och Region Sörmland.
Carl-Magnus Fransson har i skrivelse meddelat avsägelse från sitt uppdrag som
representant i Samkultur Sörmland. Moderaterna har inkommit med förslag om att Milos
Smitran (M) ska utses till ny representant.

Matilda Johansson
Nämndsekreterare
Beslutet skickas till:
Carl-Magnus Fransson (M)
Milos Smitran (M)
Samkultur Sörmland
Troman
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress:

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

PROTOKOLLSUTDRAG

Folkhälsoutskottet

§ 10

Sammanträdesdatum

Sida

2021-09-08

1 (1)

KS/2021:236 000

Målbild "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland"
Folkhälsoutskottets beslut
Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta målbilden för
utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnen bästa i Sörmland”.

Sammanfattning av ärendet
Barn och unga i Sörmland har sämre hälsa än övriga riket och har sämre skolresultat.
Sörmland har dessutom en hög barnfattigdom och en stor andel placerade barn. Dessa
utmaningar kan inte lösas av en enskild aktör utan måste ske i samverkan och
samarbete. Region Sörmland har initierat ett arbete som sträcker sig mellan åren 20212023 för att förbättra samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och
sjukvården för barnets bästa. En styrgrupp har arbetat fram en målbild för
utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa”. Den gemensamma målbilden är att
alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och psykisk hälsa genom en trygg
uppväxt utifrån varje barns behov. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt
arbete med tidiga insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av
samverkansstrukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland.

Ärendets handlingar


Protokollsutdrag Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård § 11/21,
2021-05-28



Målbild ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland”

Överläggning
Under överläggningen yttrar sig Anneli Hedberg (S).

Beslutet skickas till:
Akten

Kommunledningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2021-09-01

Nämndadministration

KS/2021:236 - 000

Mottagare:

Folkhälsoutskottet
Vår handläggare

Handläggare telefon

Emma Fälth

Handläggare e-post

0150 - 570 15

emma.falth@katrineholm.se

Målbild för utvecklingsarbetet "Tillsammans för barnens
bästa i Sörmland"
Förvaltningens förslag till beslut
Folkhälsoutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta målbilden för
utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnen bästa i Sörmland”

Sammanfattning av ärendet
Barn och unga i Sörmland har sämre hälsa än övriga riket och har sämre skolresultat.
Sörmland har dessutom en hög barnfattigdom och en stor andel placerade barn. Dessa
utmaningar kan inte lösas av en enskild aktör utan måste ske i samverkan och samarbete.
Region Sörmland har initierat ett arbete som sträcker sig mellan åren 2021-2023 för att
förbättra samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården för barnets
bästa. En styrgrupp har arbetat fram en målbild för utvecklingsarbetet ”Tillsammans för
barnens bästa”. Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges
möjligheter till god fysisk och psykisk hälsa genom en trygg uppväxt utifrån varje barns
behov. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser för
barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstrukturer för alla
aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland.

Ärendets handlingar


Protokollsutdrag Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård § 11/21,
2021-05-28



Målbild ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland”

Emma Fälth
Utredare
Beslutet skickas till:
Akten

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

Dokumentnummer

2021-05-28

NSV21-0012-3

§ 11/21 Målbild "Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland"

Diarienummer:

NSV21-0012

Behandlat av
1
Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Mötesdatum
2021-05-28

Ärendenr
§ 11/21

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
1. Målbild för utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland” antas.
2. Region Sörmland och länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om
att anta målbilden i lämplig politisk församling.
3. Målbilden ska kompletteras med: Samverkan ska ske med ett
helhetsperspektiv kring barnens bästa.
Yrkande
Jacob Sandgren (S) yrkar bifall till förvaltningens förlag till beslut med tillägget
att målbilden ska kompletteras med "Samverkan ska ske med ett
helhetsperspektiv kring barnens bästa."
Proposition
Ordförande Jacob Sandgren (S), ställer förvaltningens förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ordföranden ställer eget tilläggsyrkande under proposition och finner att det bifalls.

Ärendet
Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn och unga i Sörmland
har sämre hälsa än övriga barn i riket och har sämre skolresultat. Sörmland har
även en hög barnfattigdom och en stor andel placerade barn.
Dessa utmaningar kan inte lösas av en enskild aktör eller i rådande strukturer utan
måste ske i samverkan och samarbete. Många barn och föräldrar som behöver
stöd från samhället har idag många alltför många olika kontakter och processer
igång.

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 1(2)

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

Dokumentnummer

2021-05-28

NSV21-0012-3

Gemensamma nämnden för socialtjänst och vård har därför initierat ett arbete för
att förbättra samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården
för barnens bästa. Eftersom detta inte enbart rör socialtjänsten och hälso- och
sjukvården har nämnden varit noggrann att se till så att även skolan har varit
inblandad i arbetet. En styrgrupp bestående av socialchefer, skolchefer,
Forskning- och utveckling i Sörmland, divisionschef psykiatri och
funktionshinder samt verksamhetschef för Regionalt stöd och projektledare för
Uppdrag psykisk hälsa har arbetat fram en målbild för utvecklingsarbetet
”Tillsammans för barnens bästa”.
Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till
god fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns
behov. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga
insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av
samverkansstukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland.
Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-04-28
Målbild "Tillsammans för barnens bästa i Sörmland"
Beslutet expedieras till
Länsstyrgruppen
Akten

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 2(2)

2021-2023

Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Bakgrund
Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn och unga i Sörmland har som grupp
sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i andra delar av Sverige. De har också sociala svårigheter
och sämre skolresultat. Utöver det lever en högre andel i barnfattigdom och en förhållandevis
stor andel barn är placerade. Detta kan vara svårt att lösa av en enskild aktör eller i rådande
strukturer utan måste ske i samverkan och genom samarbete.
Det kan vara svårt för familjer med barn i behov av stöd att få en överblick av vad som sker och
veta vad som händer härnäst då man ofta har flera kontakter och processer igång. Det finns
också en risk att stöd kommer för sent och att främjande och förebyggande åtgärder inte sätts
in eller att flera professioner utför samma insatser.
Sörmlands läns kommuner och Region Sörmland har utifrån ovanstående beslutat att
genomföra ett utvecklingsarbete för att erbjuda bästa möjliga och jämlika förutsättningar för att
barn och unga i Sörmland ska kunna upprätthålla och utveckla sin fysiska och psykiska hälsa och
sitt välbefinnande samt hitta strukturer för samarbete genom tidiga insatser för barns bästa och
på så sätt ge barn och unga en god och trygg uppväxt.
Med barn och unga menas invånare i Sörmland som är 0-18 år.

Inriktning
Tillsammans för barnens bästa i Sörmland utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter,
barnkonventionen, och kommer att beröra samtliga verksamheter som kommer i kontakt med
barn och unga. Arbetet går även i linje med mål ett, tre, fyra, fem, tio och 16 i FN:s globala mål,
Agenda 2030.
Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga insatser för barn, unga
och deras vårdnadshavare samt utveckling av samverkansstukturer för alla aktörer som arbetar
med barn och unga i Sörmland. Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande.

Gemensam målbild
Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till god fysisk och
psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov.
Samverkan ska ske med ett helhetsperspektiv kring barnens bästa.

FoU i Sörmland, Drottning. 16 B, 632 17 Eskilstuna, 016-541 40 30,
www.fou.sormland.se, info@fou.sormland.se

Kommunledningsförvaltningen

Datum

Vår beteckning

KS/2021:202 - 709

Mottagare:

Handläggare telefon

Axel Stenbeck

Sida 1 (1)

2021-09-20

Nämndadministration

Vår handläggare

Tjänsteskrivelse

Handläggare e-post

0150-570 80

Axel.Stenbeck@katrineholm.se

Remissvar SOU 2021:34 - Börja med barnen
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bildningsnämndens remissvar som sitt eget och
översända till socialdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har givits möjlighet att svara på en remiss beträffande
delbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga,
SOU 2021:34, Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Remissvar har tagits fram av bildningsnämnden.
Betänkandet kan laddas ned från regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Ärendets handlingar


Delegationsbeslut bildningsnämnden § 34 2021-09-02



Yttrande bildningsförvaltningen

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Socialdepartementet
Akt

KATRINEHOLMS KOMMUN

Besöksadress: Fredsgatan 38

Kommunledningsförvaltningen

Telefax:

641 80 KATRINEHOLM

www.katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

DELEGATIONSPROTOKOLL

Bildningsnämnden

1 (2)

Datum

Vår beteckning

2021-09-02

BIN/2021:3 - 000

BIN Del/2021 § 34

Yttrande över remissen Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(SOU 2021:34)
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämndens ordförande beslutar på nämndens vägnar att ställa sig bakom
bildningsförvaltningens förslag till yttrande och översända det som sitt eget till
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Katrineholms kommun har givits möjlighet att svara på en remiss beträffande
delbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och
unga, SOU 2021:34, Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn
och unga. Bildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Bildningsnämnden ställer sig i huvudsak bakom innehållet och bedömningarna som
gjorts och förslagen till förändring som lagts fram i delbetänkandet.
Särskilt viktigt är förslaget att införa ett nationellt hälsovårdsprogram och en stärkt
samverkan mellan hälso- och sjukvården och skolors elevhälsa.
Från Katrineholms kommuns perspektiv är särskilt viktiga delar i utredarnas förslag och
bedömningar att ansvaret på skolhuvudmän och rektorer förtydligas. Detta utifrån det
övergripande ansvaret för att elevhälsans uppdrag kan bedrivas i enlighet med
lagstiftningens och övriga styrdokuments krav och intentioner. Det förutsätter en god
förståelse för barn- och ungas hälso- och sjukvårdsbehov och hur detta hänger samman
med skolans övriga uppdrag där lärande och kunskaper står i fokus.

Remissärendets handläggning
I detta ärende har Bildningsnämnden i Katrineholm haft att ta ställning till innehållet i
remissvaret och står bakom remissyttrandet
Remissen har behandlats i ett digitalt informationsmöte med bildningsnämnden. Under
mötet lyftes vikten av att det ska vara samverkan mellan huvudmän inom regionen.

Utdragsbestyrkande
___________________________________________________________________________________________

Comfact Signature Referensnummer: 1167419

Delegationsprotokoll
Datum

2 (2)
Vår beteckning

2021-09-02

Bildningsnämnden
Ärendets handlingar

Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU
2021:34).Delbetänkandet av utredningen finns att läsa på regeringens
webbplats, www.regeringen.se
Bildningsförvaltningens förslag till yttrande över remissen Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).
Ulrica Truedsson
Bildningsnämndens ordförande
___________________
Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, kommunikationsavdelningen, Akten

Comfact Signature Referensnummer: 1167419
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Sida 1/1

Bildningsförvaltningen
Förvaltningskontoret
Datum:

Vår beteckning

2021-08-26

BIN/2021:63, 629

Handläggare:

Yttrande

Helena Ohlsson
Enhetschef Barn och elevhälsan

Regeringskansliet
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar
Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga
SOU2021:34
Sammanfattning
Katrineholms kommun har givits möjlighet att svara på en remiss beträffande delbetänkande av
utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, SOU 2021:34, Börja med
barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga.
Bildningsnämnden ställer sig i huvudsak bakom innehållet och bedömningarna som gjorts och
förslagen till förändring som lagts fram i delbetänkandet.
Särskilt viktigt är förslaget att införa ett nationellt hälsovårdsprogram och en stärkt samverkan
mellan hälso- och sjukvården och skolors elevhälsa.

Från Katrineholms kommuns perspektiv är särskilt viktiga delar i utredarnas förslag och
bedömningar att ansvaret på skolhuvudmän och rektorer förtydligas. Detta utifrån det
övergripande ansvaret för att elevhälsans uppdrag kan bedrivas i enlighet med lagstiftningens
och övriga styrdokuments krav och intentioner. Det förutsätter en god förståelse för barn- och
ungas hälso- och sjukvårdsbehov och hur detta hänger samman med skolans övriga uppdrag där
lärande och kunskaper står i fokus.

Remissärendets handläggning

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Drottninggatan 19, Safirenhuset

E-post: bildningsforvaltningen@katrineholm.se

641 80 Katrineholm

Telefon: 0150- 572 70

www.katrineholm.se

Organisationsnummer 212000-0340

www.larknuten.katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Förvaltningskontoret
Datum:

Vår beteckning

2021-08-26

BIN/2021:63, 629

Handläggare:

Yttrande

Helena Ohlsson
Enhetschef Barn och elevhälsan

Regeringskansliet
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

I detta ärende har Bildningsnämnden i Katrineholm haft att ta ställning till innehållet i
remissvaret och står bakom remissyttrandet.

Katrineholms kommuns bedömning
I de delar av förslaget som det inte finns redovisade synpunkter för så samtycker Katrineholms
kommun till förslagen i sin helhet. Nedan redogörs där synpunkter på förslagen finns.
Synpunkter utifrån de förslag och bedömningar som läggs fram:
6.3 Nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga
Förslaget förutsätter att:
-

Huvudmän skapar goda förutsättningar för professionerna att kunna arbeta fullt ut i

-

Det är av oerhört stor vikt att förståelsen för respektive verksamheters uppdrag ökar

enlighet med det nationella hälsoprogrammet. Det behöver också tydligt klargöras i
programmet vem som ska ansvara för vad.
oavsett huvudmannaskap. Då utredningen bedömer att det inte är lämpligt att på
nationell nivå definiera ansvarsgränser utan att det ska ske på regional och lokal
huvudmannanivå finns en fortsatt risk för att barn ska hamna mellan stolarna. Detta då
det idag finns en mängd olika huvudmän inom varje region som här behöver samordna
sig på ett likvärdigt sätt.

-

Att samverkan mellan berörda verksamheter behöver utvecklas är helt klart. Det behöver
i det nationella hälsovårdsprogrammet klarläggas HUR det konkret ska ske för att
samverkan verkligen ska gynna barnens hälsa och mående. Hälsovårdprogrammet
behöver därför vara mycket klargörande på den punkten med en tydlig beskrivning av
vem som ansvarar för vad. Det skulle också behöva förtydligas hur samverkan ska se ut
och var formerna för den ska tas fram.

6.4.1 Förstärkt samverkan mellan region och skolhuvudman

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Drottninggatan 19, Safirenhuset

E-post: bildningsforvaltningen@katrineholm.se

641 80 Katrineholm

Telefon: 0150- 572 70

www.katrineholm.se

Organisationsnummer 212000-0340

www.larknuten.katrineholm.se

Bildningsförvaltningen
Förvaltningskontoret
Datum:

Vår beteckning

2021-08-26

BIN/2021:63, 629

Handläggare:

Yttrande

Helena Ohlsson
Enhetschef Barn och elevhälsan

Regeringskansliet
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Det framlagda förslaget är en viktig del i att komma vidare i samverkansfrågan. Då antalet
skolhuvudmän i en region kan vara stort, beroende på antal kommuner och fristående
skolenheter, ser förutsättningarna i landet väldigt olika ut. Detta kommer att medföra att barn
och elever riskerar att hamna mellan stolarna vad gäller en god och jämlik vård då ofta är stora
mellan instanserna i styrkedjan. Att hitta strukturer för hur den förstärkta samverkan ska se ut
kommer att vara en stor utmaning. Särskilt som det idag kan vara så att skolans huvudmän inte
alltid finns representerade fullt ut de nuvarande samverkansstrukturer som finns uppbyggda. Att
hälsa och kunskapsutveckling hänger ihop kan inte nog betonas och behöver förtydligas och
förstärkas som en grundförutsättning i det här förslaget.
6.6 Vägledning för rektorer och skolhuvudmän
Det är av oerhört stor vikt att kunskapen gällande skolhuvudmän och rektorers ansvar för hälsooch sjukvård förtydligas och ökar i de fall där enskilda rektorer har personalansvar och ansvar för
elevhälsans medicinska insats. I kommuner och verksamheter där huvudmannen valt att ha en
centraliserad ledning av elevhälsans medicinska insats kan man ha en annan ingång då det valet
av organisation ger goda förutsättningar för att skapa ansvar och kunskaper om de specifika
lagkrav som finns för de olika professionerna som verkar inom det verksamhetsområdet.
Den del som har med skolhuvudmännens ansvar behöver också kopplas samman till
utredningen SOU 2021:11 förslag till förordning som reglerar hur många elever varje
elevhälsoprofession högst ska ansvara för. Här behöver skolhuvudmannen ha kunskaper om
elevhälsans medicinska uppdragsinnehåll kopplat till skolors förutsättningar och behov samt
fördela resurser på ett sätt som medför att uppdraget sedan i verkligheten går att genomföra.
Avsaknaden av förtydligande av ansvaret för skolhuvudmän och rektorer riskerar att leda till
oklarheter och ojämlikhet i vården.
6.8.1 Primärvårdens aktörer och elevhälsans medicinska insatser bör inte samlas under
ett regionalt huvudmannaskap
En bedömning Katrineholms kommun i dag delar men förutsätter verkligen att skolhuvudmän
och rektorer har god kunskap och kompetens om sitt ansvar och uppdrag inom de delar som har
specifikt med elevhälsans medicinska insatser att göra. Elevhälsa i sig består av mer än
elevhälsans medicinska insats med skolsköterskor och skolläkare samt skolpsykologer, som även
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de inom delar av sitt uppdrag utövar sin praktik inom hälso-och sjukvårdslagstiftningens område.
Elevhälsa innefattar även kuratorer som inte har sin praktik inom hälso- och sjukvårdsområdet
vad gäller uppdrag inom skolan samt av specialpedagogisk kompetens som även det ingår i
elevhälsouppdraget.
Om regionen skulle vara huvudman för samtliga verksamheter finns det risk att det uppstår ett
nytt glapp och att detta då blir mellan skolans övriga verksamhet och elevhälsan. Idag finns
glappet främst mellan skolors elevhälsa och regionens verksamheter. Utredningen redovisar föroch nackdelar med förslaget på ett utförligt och bra sätt. Katrineholms kommun kan se att ett
regionalt huvudmannaskap kan medföra en risk för ny gränsdragning. Det kan också medföra
försämrade förutsättningar för elever om kunskaper och information om dem som idag finns på
skolorna via skolsköterskors elevnära arbete, med kontinuerligt genomförda hälsobesök,
vaccinationer och spontanbesök, inte kompenseras på likvärdigt sätt inom skolans övriga
uppdrag.
Det är viktigt att ha med sig i de fortsatta resonemangen gällande det här förslaget att de
verksamhetsgränser som finns idag inte försvinner om huvudmannaskapet förändras utan att
dessa då precis som utredningen beskriver kommer att uppstå mellan andra delar.
Idag handlar den främsta utmaningen om att skapa förståelse i olika led för hur viktig elevers
hälsa och mående är vad gäller förutsättningen för lärande. Det handlar också om att hitta
former för god samverkan där elevens röst och behov sätts i centrum snarare än
verksamheternas behov och uppdragsgränser något som utredaren har satt fingret på i den här
utredningen.
6.9 Bör regionen ansvara för sammanhållen hälsouppföljning för barn och unga
Katrineholms kommun anser att det finns delar i förslaget som talar för att en sammanhållen
hälsouppföljning vore bra ur barnet och elevens perspektiv. Om ansvarsfördelningen
fortsättningsvis kommer att se ut som den gör idag är det nödvändigt att det utvecklas ett
gemensamt hälsoprogram och gemensamma riktlinjer som blir till stöd och hjälp för
verksamheten att hitta bättre förutsättningar för att sammanhållningen av barn och ungas hälsa
ska fungera bättre.
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Eftersom elevhälsan medicinska insats är en sådan liten del i skolans verksamhet är
decentraliserade eller små skolverksamheter ytterligare en svårighet för att kunna ha en
sammanhållen linje. Ju fler skolhuvudmän desto svårare att få till en god samordning.
Skolan måste också var en likvärdig part i alla samverkans forum för att kunna bli en naturlig del i
vårdkedjan och där behöver det tydliggöras hur styrningen av den samverkan ska gå till för att
säkerställa att det här blir en likvärdighet över landet.
6.9.2 Bör regionen ansvara för hälsouppföljningen av barn och unga?
Katrineholms kommun anser att det finns delar i förslaget som talar för att regionen ska ansvara
för hälsouppföljningen av barn och unga. Elevhälsans medicinska insats har idag ett stort och
omfattande uppdrag. Dels de delar som handlar om att stötta elevernas utveckling mot skolans
mål och att arbeta med stödjande generella insatser på gruppnivå. Elevhälsans medicinska insats
har också sitt lagstyrda uppdrag med att genomföra hälsobesök, vaccinationer och enklare
sjukvårdsinsatser.
De många delar som enligt förslaget ska ingå i uppdraget för elevhälsans medicinska insats
väcker frågor om huruvida det kommer att vara möjligt att rymma samtliga delar i ett och samma
uppdrag. Att arbeta med alla de delar som kan komma att ingå i det nationella
hälsovårdsprogrammet och samtidigt även utveckla och arbeta med universella och riktade
hälsofrämjande och förebyggande insatser på gruppnivå kommer att betyda att antalet elever en
skolsköterska kan ansvara för kommer att bli ytterst begränsat. I SOU 2021: 11 ges förslag på en
högstanivå på 430 elever för skolsköterskor, 1000 elever för psykologer, 7000 elever för
skolläkare och 400 elever för kuratorer. Detta är ett relativt högt elevantal per profession som
kan medföra en fortsatt risk för ojämlikhet i förutsättningarna för elevhälsans professioner att
kunna erbjuda bästa möjliga vård till eleverna och samtidigt verka för att stödja elevernas
utveckling mot utbildningens mål på det sätt som beskrivs i förarbetena till Skollagen 2010:800.
Katrineholms kommun vill trycka på att en förändring av utförandet av det hälsouppföljande
uppdraget kan medföra att helhetsbilden runt elever som finns på en skola försämras. Idag är
elevhälsans medicinska insats en av få professioner som på en skola har möjlighet att träffa
samtliga elever. Det ger dem en unik kompetens om elevers hälsa och mående som blir viktig
information i planeringen av skolans verksamhet.
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Den nära koppling som finns mellan hälsa och lärande riskerar att försvagas på ett sätt som blir
negativt för eleven. Skolans kunskapsuppdrag ska naturligtvis vara i fokus i skolans verksamhet
men är också avhängt hur elever mår och hur god hälsa de har. Här behöver istället
helhetsbilden förstärkas och samverkan mellan olika aktörer som verkar runt barn förbättras i
syfte att klargöra hur viktig helheten blir för ett barn/ elev för att kunna få lyckas i skolan.
Hälsosamtalen och hälsobesöken är en viktig del i det hälsofrämjande arbetet på en skola som
riskerar att tappas bort om detta ska ske utanför skolan via primärvården/ regionen. Det handlar
om goda relationer mellan en skolsköterska på plats och eleven. Det förutsätter dock en god
bemanning av skolsköterskor med rätt kompetens och kunskap för uppdraget samt att
skolhuvudmän och rektorer måste ha god kännedom om sitt uppdrag gällande
hälsovårdsuppdraget och de lagar och förordningar som styr dessa.
Katrineholms kommun anser att det vore bra om journallagstiftningen möjliggjorde bättre
samverkan mellan olika enheter, myndigheter och vårdgivare. Den sekretess som finns mellan
dessa kan leda till att informationsutbytet blir svårare och att viktiga hälsouppgifter inte kommer
fram till den som behöver det. Sekretesslagstiftningen som ska skydda barnet kan alltså skada
det istället. Det behöver bli lättare att ta del av relevanta hälsouppgifter som finns hos andra
vårdgivare än såsom det nu är. Skulle gemensam journalföring/ journalsystem vara en väg att gå
för att underlätta informationsutbytet och säkerställa att barn/elever får en samlad hälso- och
sjukvårdsjournal.

Katrineholms kommun instämmer i övriga delar i utredningens förslag.

Delges
Kommunstyrelsen
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Remissvar Äga avfall - en del av den cirkulera ekonomin
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta bygg- och miljönämndens remissvar som sitt eget och
översända till miljödepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Katrineholms kommun har fått utredningen Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin
på remiss.
Remissvar har tagits fram av bygg- och miljönämnden.

Ärendets handlingar


Beslut bygg- och miljönämnden § 86, 2021-08-11



Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen

Axel Stenbeck
Utredare
Beslutet skickas till:
Miljödepartementet
Akt
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Remiss Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin
(SOU 2021:24)
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att överlämna
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som remissvar till
miljödepartementet.
Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Bertil Carlsson (C).

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms kommun har fått utredningen Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin
på remiss.
Utredningens uppdrag har varit att föreslå alternativa lösningar för ökade möjligheter för
yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall (i dag s.k.
hushållsavfall). Lösningarna ska möjliggöra utveckling av nya modeller och metoder för
en cirkulär ekonomi genom ett så kallat frival. Frival innebär att verksamheterna kan välja
att hantera avfallet på annat sätt än genom att lämna det till kommunen.
Utredningen föreslår två alternativ, dels sk frival som innebär att företag genom ett
enkelt anmälningsförfarande kan välja att anlita annan entreprenör för
omhändertagande av hela eller delar av det kommunala avfallet, och dels en utökad
dispensmöjlighet för företag att låta någon annan än kommunen ta hand om det
kommunala avfallet.

Upplysningar

För vidare distribution till miljödepartementet, se missiv.
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Akten
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Vår handläggare

Eva Frykman
Avdelningschef Miljö

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

Remiss Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin
(SOU 2021:24)
Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att överlämna
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som remissvar till
miljödepartementet.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Konsekvenser för den kommunala avfallshanteringen

Förslaget innebär att företag kan välja att hantera hela eller delar av sitt kommunala
avfall på andra sätt än via kommunen med 6 veckors varsel. En återgång till kommunen
som huvudman kan ske efter 6 månader. Det får dock förstås att en återgång kan behöva
gå snabbare om missförhållanden i avfallshanteringen uppstår. Det innebär att
kommunen behöver ha en beredskap för att kunna hantera allt kommunalt avfall som
uppstår i verksamheter medan utredningen bedömer att omkring 25% av
verksamheternas kommunala avfall kan vara föremål för frival på fem års sikt. Den
kommunala upphandlingen av renhållning sker med förhållandevis långa tidsintervall.
Merkostnaden kommer att drabba kvarvarande avfallsabonnenter, dvs hushållen i första
hand.

Vilket avfall omfattas av frivalsreformen?

Syftet med förslaget till frival är att öka möjligheterna för nya modeller och metoder för
en cirkulär ekonomi genom att företag ska kunna lämna sitt kommunala avfall till andra
mottagare än kommunerna. Definitionen av "kommunalt avfall" är under utredning av
Naturvårdsverket. Ett införande av reformen innan Naturvårdsverkets vägledning i frågan
är klar skulle innebära att det finns ett utrymme för tolkning av om frival behöver göras
eller ej beroende på avfallsfraktion, såväl av företagen som tillsynsmyndigheterna. Det
skulle kunna leda till olika villkor och förutsättningar för såväl avfallsproducent som
mottagare. Det skulle också innebära merarbete och ökat tillsynsbehov för
tillsynsmyndigheterna. Vi anser att det är olämpligt att införa möjlighet till frival innan
definitionen av kommunalt avfall är klarlagd.

Dispensförslaget

Utredningen föreslår att dispens ska kunna ges till företag om om mängderna avfall
minskar eller hushållningen med råvaror och energi främjas. Hur avfallsmängderna skulle
kunna minskas bara genom att någon annan än kommunen hämtar och behandlar
avfallet är oklart. Att bedöma om hushållningen med råvaror och energi främjas innebär
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en komplicerad prövning för tillsynsmyndigheten och, som utredningen också påpekar,
höga kostnader för sökande företag. Vi bedömer att en dispensmöjlighet med föreslagen
formulering endast skulle utnyttjas av ett ytterst fåtal företag vilket gör förslaget mindre
relevant.

Tillsynsmyndighetens uppdrag

Frivalet innebär att företag som önskar lämna kommunalt avfall till annan än kommunen
ska lämna in en enkel anmälan om registrering till kommunen med uppgift om bland
annat transportör och mottagare av avfallet. Den som samlar in och den som behandlar
avfallet ska sedan varje år lämna uppgifter till tillsynsmyndigheten om vem som lämnat
afallet, avfallets sammansättning och mängd och så vidare. Enligt förslaget ska
tillsynsmyndigheten kunna besluta att frivalet ska kunna upphöra om avfall som omfattas
av frival orsakar störning på miljön eller människors hälsa.
Med stor sannolikhet kommer frivals-avfall att transporteras över kommungränserna.
Utöver hantering av anmälan och årlig rapport kommer tillsynsmyndigheterna att behöva
ha kontakter med andra kommuner för att säkerställa att avfallskedjan fungerar. Även
om brottsligheten kring avfall inte ökat i de nordiska grannländerna vid införandet av
motsvarighet till frival, så är organiserad brottslighet i samband med hantering av avfall
ett faktum i Sverige, och ett ökat antal aktörer på marknaden kommer sannolikt att
innebära ett ökat tillsynsbehov. Utredningens uppskattning av tillsynsbehov och
tillsynens kostnad för berörda företag tror vi är underskattad. Även skattekollektivet
kommer att belastas för kostnader för sådant tillsynsarbete som inte kan debiteras.
Enligt förslaget ska tillsynsmyndigheten kunna besluta om upphörande av frivalet vid
störning. Formerna för när och hur sådana beslut ska kunna fattas är bristfälligt
redovisade.

Behov av vägledning och samordning

Utredaren pekar på behovet av vägledning för att den administrativa bördan på både
verksamheter och myndigheter ska minska. Regeringen föreslås ge Naturvårdsverket i
uppdrag att ta fram vägledning om registrering samt utreda om rapportering kan ske till
det nationell avfallsregistret istället för till varje kommun. Vidare föreslås att att
utformning av digitala blanketter och register görs centralt.
Att införa tekniska lösningar som är tillgängliga för såväl verksamhetsutövare som
centrala och lokala myndigheter är sannolikt mer komplicerat än vad utredningen ger
sken av. Att varje kommun ska ta fram egna blanketter och digitala lösningar för anmälan
och rapportering för att sedan också kunna leverera efterfrågad statistik till staten
kommer ta omfattande kommunala resurser i anspråk. Vägledning från Naturvårdsverket
måste finnas på plats i god tid före ett eventuellt införande av frivalsreform.
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Kommunerna behöver också tid för att göra eventuella justeringar i
delegationsordningar, taxor och eventuella andra styrande dokument. Ett införande
redan 1 januari 2022 ter sig helt orimligt.
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att en frivalsreform kommer att innebära ett
stort administrativt arbete för de företag som vill utnyttja möjligheten till frival och ett
avsevärt ökat tillsynsuppdrag för kommunerna. Förslaget bedöms få ekonomiska
konsekvenser för kommunen som avfallshanterare och därmed för avfallskollektivet dvs
hushållen samt de företag som avstår från frival. Om reformen verkligen kommer att leda
till nya innovativa cirkulära lösningar och ökad miljönytta är högst oklart eftersom
frivalsförslaget inte har några motsvarande krav som de som föreslås i
dispensalternativet.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms kommun har fått utredningen Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin
på remiss.
Utredningens uppdrag har varit att föreslå alternativa lösningar för ökade möjligheter för
yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall (i dag s.k.
hushållsavfall). Lösningarna ska möjliggöra utveckling av nya modeller och metoder för
en cirkulär ekonomi genom ett så kallat frival. Frival innebär att verksamheterna kan välja
att hantera avfallet på annat sätt än genom att lämna det till kommunen.
Utredningen föreslår två alternativ, dels sk frival som innebär att företag genom ett
enkelt anmälningsförfarande kan välja att anlita annan entreprenör för
omhändertagande av hela eller delar av det kommunala avfallet, och dels en utökad
dispensmöjlighet för företag att låta någon annan än kommunen ta hand om det
kommunala avfallet.

Upplysningar

För vidare distribution till miljödepartementet, se missiv.
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Missiv

Beslutsmottagare
Kommunstyrelsen
Akten
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Anmälan om delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om delegationsbeslut till handlingarna.
Tillfällig justering av avgifter med anledning av covid-19
Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att den tilläggsavgift
som debiteras hyresgästen vid utebliven eller försenad avbokning enligt Allmänna villkor –
lokalbokning inte tas ut under perioden från och med 3 september till och med 30
september 2021. (KS Del/2021 § 96)
Dnr KS/2020:358-000
Förordnande av personalchef v.37-38 2021
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning beslutar personalchef Susanne
Sandlund att under perioden v. 37-38 förordna Elin Karlsson som personalchef. (KS
Del/2021 § 98)
Förordnande av krisledningschef
Kommundirektör och krisledningschef Sari Eriksson beslutar på kommunstyrelsens vägnar
att förordna säkerhetschef Tobias Plantin till krisledningschef att utöver egen tjänst
upprätthålla befattningen som krisledningschef lördag den 25 september 2021. (KS
Del/2021 § 106)
Dnr KS/2021:1-029
Tilldelningsbeslut
Tilldelningsbeslut Skydds- och arbetskläder Dnr TI 2021-1057 (KS Del/2021 § 97)
Tilldelningsbeslut Ramavtal Gatubelysning, Elljusspåranläggningar Dnr TI 2020-1172 (KS
Del/2021 § 99)
Tilldelningsbeslut Redskapsbärare till Katrineholm Dnr 2021-1026 (KS Del § 100)
Tilldelningsbeslut Eldrivna ismaskiner Dnr TI 2020-1126 (KS Del/2021 § 101)
Tilldelningsbeslut Hyra ljus, ljud och tekniker Dnr TI 2021-1033 (KS Del/2021 § 102)
Tilldelningsbeslut Möbler och inredning Dnr TI 2020-1176 (KS Del § 104)
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Tilldelningsbeslut Lärplattform Dnr TI 2021-1046 (KS Del/2021 § 105)
Dnr KS/2021:166-000
Beslut om bidrag till Värmbols FC
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar, på kommunstyrelsens vägnar, att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till Värmbols FC.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört evenemang ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning över
hur bidraget har använts. (KS Del/2021 § 93)
Dnr KS/2021:265-048
Bidrag till kampsportsgala 2021
1. Kommunstyrelsens ordförande beslutar på kommunstyrelsens vägnar att bevilja ett
bidrag på 50 000 kronor till BK Öster till kampsportsgala 2021.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel till förfogande.
3. Efter genomfört event ska föreningen inkomma med en skriftlig redovisning till
kommunledningsförvaltningen över hur bidraget har använts. (KS Del/2021 §94)
Dnr KS/2021:274-045
Beslut om att utfärda fullmakt för mål om upphandling av lås KFAB
Katrineholms kommun utfärdar fullmakt för Telge Inköp AB, att föra Katrineholm kommuns
talan i upphandlingsärende med Mål nr 6974-21 gällande överprövning av upphandlingen
TI 2021-1095 Lås Katrineholm, KFAB Katrineholms kommun.
Firmatecknare för Telge Inköp AB ges i sin tur rätten att delegera vidare till annan
företrädare inom bolaget eller av bolaget anvisad företrädare. (KS Del/2021 § 103)
Dnr KS/2021:302-059
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Meddelanden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger anmälan om meddelanden till handlingarna.
Protokoll och protokollsutdrag
Nyköpings kommunhar översänt protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde
den 30 augusti 2021, § 180 – Godkännande av budget för samordningsförbundet RAR i
Sörmland 2022.
Hnr 2021:1888
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott har upprättat protokoll från sammanträde 2021-09-08.
Hnr 2021:1994
Kommunstyrelsens folkhälsoutskott beslut 2021-09-08, § 11 Hälsoår 2022
Folkhälsoutskottet uppdrar till kommunledningsförvaltningen att samordna kommunens
arbete med Hälsoår 2022.
Hnr 2021:1998
Kommunstyrelsen medel till förfogande
Katrineholm Cupallians har översänt en redovisning av beviljat bidrag till Katrineholm Cup
Fotboll 2020.
Dnr KS/2019:408-045
Remiss
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över
remiss -En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38)
Dnr KS/2021:220-000
Kommunledningsförvaltningen bedömer, i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, att
kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över remiss av Naturvårdsverkets skrivelse
Förbättrad avfallsstatistik.
Dnr KS/2021:221-452
Kommunledningsförvaltningen bedömer, i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, att
kommunstyrelsen inte behöver yttra sig över remiss - Precisering av riksintresse för
kommunikationer, Stockholm Skavsta flygplats.
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Dnr KS/2021:260-390
Katrineholms kommun har getts möjlighet att yttra sig över remissen
Bostadsförsörjningsprogram för Flens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av underlaget och ärendet har föredragits för
kommunstyrelsens ordförande. Bedömningen görs att Katrineholms kommun avstår från
att yttra sig över remissen.
Dnr KS/2021:279-219

